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İçindekiler 
Sarfa 

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

sunuşları 4 
1. — Zonguldak Milletvekili Abdür-

rahman, Boyacıgiîler'in, Adalet Bakanlığı
na bağlı Yüksek Hukuk Kurulu kurulma
sına ve yürürlükte olan kanun ve tüzük
lerin tek metinde derlenmesine dair ka
nun teklifinin gündeme alınmasına dair 
önergesi (2/303, 4/257) 4:5 

5. _— Sorular ve cevaplar 5 
A —- Sözlü sorular S 
1. — Balıkesir Milletvekili Enver Gü

reli'nin, Yunan balıkçılarının karasuları
mızda avlanmalarına müsaade edileceği 
hakkındaki haberlerin sıhhat derecesine 
dair sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/656) 5 

% — İzmir Milletvekili Pertev Arat'in, 
İzmir ve Manisa vilâyetleri dâhilinde son 
defa vâki olan don afetinden zarar gören 

bağların miktarına, Ziraat Bankası ile 
kredi kooperatiflerine borçlu olan mü> 
tahsıllarm borçlarının tecili ve zarar gö
ren bağların ihya ve imarı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu- (6X674!) •; . ' , 

3. — İsparta Milletvekili Kemal I>e-
miralay'm, İsparta özel Liseshıin resmî 
liselere muadeletinin bugüne kadar tasdik 
edilmemesi sebebine ve resmî lise olarak 
kabul edilip edilmiyeceğine dair Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/676) 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, 
Kağızman tlcesi Çamuşlu Köyünün kay
makta olan arazisi hakkında ne gibi ted
birler alındığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sormuş olduğu yazılı sorusunun bu
güne kadar cevaplandırılmaması sebebine, 
Kağızman'ın Kötek Bucağı merkezi ile.Ça
muşlu ve Akdam köylerinin yetmiş beşer 
metre kaymaları karşısında alınmış ve alir 
nacak tedbirlere dair Başbakanlıktan sözlü 
sorusu (6/681) 

Sarfa 

5:6 



Sayfa 
5. — İstanbul Milletvekili Ahmet Ham-

di Başar'm, İstanbul limanındaki tıkanık
lığı ıslah etmek üzere Hasköy ve 'Sa ray -
burnu'ndaki sahanın eşya muhafazasına 
tahsisine karar verildiği halde bugüne 
kadar gecikmesi sebebine, Tophane sa
hasının Salıpazarı'ndaki liman inşaa
tı için boşatılmaya başlandığı hakkındaki 
haberin doğru olup olmadığına ve Salı-
pazarı'nda yeni liman tesisleri yapılması 
hakkında karar alınması hakkında karar 
alınmazdan evvel İstanbul Belediyesi ve 
Ticaret Odası ile diğer alâkalıların fikir 
ve mütalâalarının alınıp alınmadığına da
ir Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkla
rından sözlü sorusu (6/683) 6 

B — Yazılı sorular 17 
1.— Konya Milletvekili Abdürrahman 

Fahri Ağaoğlu'nun, Ziraat Bankasının 
sermayesiyle ödenmiş olan miktarına, Top
rak Mahsulleri Ofisini bu Bankaya dev
retmek ve sermayeyi artırmak suretiy
le su ve muhacir iskânı işleri malî hu
suslarının mütedavil sermaye ile ida
resi cihetine gidilerek Ziraat Bankasına 
tevdiine dair sorusuna Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/211) 17:18 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'-
m; karların erimesi ve sürekli yağmur
lar dolayısiyle Kars İli ve ilçeleri ile, 
köylerinde vukua gelen tahribattan zarar 
görenlere şimdiye kadar ne gibi yardım
larda bulunulduğuna ve köylüye keres-. 
telik ve sair inşaat malzemesi ve kredi 
sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakanlıktan olan sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun 
yazılı cevabı (6/686) 18 Ü9 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, Bakanlıklarla Kızılay binası ara
sındaki Emniyet Âbidesi havuzu ile otu
rulacak yerlerin temiz bulundurulması
nın mümkün olup olmadığına dair sorusu
na İçişleri Bakan Vekili Başbakan Ad
nan Menderes'in yazılı cevabı (6/642) 19:20 

6. — Görüşülen işler "6 
1. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yı
lı Kesiohesabma ait Uygunluk Bildirimi-

Sayfa 
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 
yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/237, 
1/294 6:7,15,16:17,21:24 

2. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mm-
dalinci'nin, Dilekçe komisyonunun 22 . 
XI I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 161 sayılı Kararın Kamutayda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/91) , 7 

3. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır'm, Dilekçe Komisyonunun 13.1.1950 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2831 
sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu ra
poru (4/36) * 7:8 

4. — Kastamonu Milletvekili Hayri 
Tosunoğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 429 ncu maddesinin yo
rumlanması hakkında önergesi ve Adalet 
Komisyonu raporu (4/226) '8 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu madde
lerinin yorumlanması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Geçici Komisyon rapo
ru (3/308) ' 8:9 

6. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yıl
ları bilançosunun gönderildiğine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyo
nu raporları (3/226) 9,9,15,15,17,17,20:28,29:32 

7. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/393) 9ai,15,17,33:36 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrah
man Boy acı güler'in, Zomguldak ve Ereğli 
Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür toz
larının Amele Menafii Umumiyesine ola
rak Püruhtuna dair olan 114 sayılı Ka
nunun 2 nei ve 4 ncü maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalış
ma, Ekonomi ve Bütçe komisyonları ra
porları (2/163) 11 

9. — Uçucular için tazminat kanunu 
tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/318) 11:16 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Van Millletvekili Ferid Melen ve iki arka
daşının, resmî ilân tevziatmdaki yolsuzluk dola-
yısiyle Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu 
hakkında soruşturma yapılmasına dair önergesi, 
yapılan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

2 Haziram 1952 Pazartesi günü saat 15 te 

Sö*lü sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

cıgiller'in, direk tahmil ve tahliyesi için Ereğli 
Kömür işletmesi ile mütaahhit arasında yapılan 
mukavelenin feshi ve mücbir sebep olmadığı hal
de teminat akçasının geri verilmesi sebeplerine 
ve mukavele hilâfına usulsüz hareket edenler 
hakkında ne muamele yapıldığına dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş. 
tir. (6/705) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacı-
giller'in, Zonkuldak Eeregli Kömür İşletmesi
nin Gelik bölgesinde 1949 yılında vukubulan 
grizu hâdisesinde ölenlerin ailelerine ödenen 
tazminatın Ereğli Kömür İşletmesinden geri 
alınması için îşçi Sigortaları Kurumu ta
rafından açılan dâvada müessese avukatlarının 
vazifelendirilmemesi sebebine ve Devletin mu
rakabesine tâbi bulunan müesseseler arasında 
tekevvün eden ihtilâfların sulhan ve tahkim yo-
liyle hallinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/706) 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm Ankara 
Tıp Fakültesi ile Gülhane Tıp Akademisinin 
birbirinden ayrılması sebebine ve bu müessese
lerin yerleşecekleri şehirlerle binaların tesbit edi
lip edilmediğine dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim ve Milllî Savunma Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/709) 

Yazüt sorular 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-

t 

toplanılmak üaere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili Çorum Milletvekili 
C. Yardımcı S. Baran 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

M.önal 

cıgüler'in, Amerika Birleşik Devletlerinden sa-
tmalınan lokomatif sayısı ile bunlar için öde
nen para miktarına, bunlardan kaçının seferde 
bulunduğuna, kaçının yollarımıza intibak ede
mediklerinden dolayı hurda haline geldiğine ve 
zarar varsa müsebbipleri hakkında ne muamele 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/704) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, ellerinde mevcut av malzemesini av
cılardan başkasına yüksek fiyatla satan bayiler 
hakkında ne muamele yapıldığına ve bu satışla
rın serbest bırakılması hususunda ne düşünül
düğüne dair yazılı soru önergesi, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/707) 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in, Zonguldak ilinin Bartın ilçesinde mey-
vacılık, sebzecilik ve zeytinciliğin kalkındırılması 
ve buraya bir fidanlık uzmanı tâyin edilmesi, Orta 
Doğu ve Cenup Doğu AnadolunmT ağaçlandırıl
ması, memleketin müsait yerlerinde kavakçılı
ğın inkişafı, ayçiçeği ziraatinin geliştirilmesi, 
gübrecilik çalışmalarının neticesi ve toprak ha
ritamızın hazırlanması hakkında yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/708) 

Çoruh Milletvekili Mesut Güney'in, Arhavi 
bucağının şimdiye kadar ilce haline getirilme
mesi ve bu bucağa bağlı Pilarget köyünün Ho
pa'ya bağlanması sebeplerine dair yazılı soru 
önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/710) 

Sorular 
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2. — H A t ALİ EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
1. — Tunceli Milletvekili Hıdır Aydın'in, 

îskân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kal
dırılan ve idareten boşaltılmış olan yerlerde köy 
teşkili ve halkının yerleştirilmesine dair olan 
5826 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi (2/398) (İçişleri, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 5J565 sayılı Kanunla değişen 20 nei mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/399) (Çalışma Komisyonuna); 

Tezkereler 
3. — Ordu Milletvekili Naşit Fırat'ın Millet

vekilliği dokunulmalığmın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/327) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyona); 

4. — Seyhan Milletvekili Mahmut Kibaroğ-
lu'nun milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/328) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona). 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 13,05 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KATIPLEB : Said Bilgiç (İsparta), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SVNUŞLABI 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in, Adalet Bakanlığına bağlı Yük
sek Hukuk Kurulu kurulmasına ve yürürlükte 
olan kanun ve tüzüklerin tek metinde derlen
mesine dair kanun teklifinin gündeme alınması
na dair önergesi (2/303, 4/257) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığına 

Ankara 
Kanun ve nizamnamelerin sistematik olarak 

tevhidi ve Yüksek Hukuk Kurulu tesisi hakkın
da yaptığım kanun teklifi aradan aylar geçtiği 
halde Adalet Komisyonunda müzakere edilme-
miştİT. 

Bu kanun teklifimin gündeme abnmasını 

rica ederim. Saygılarımla. 
Zonguldak Milletvekili 

Avukat 
A. Boyacıgiller 

BAŞKAN — Gecikme sebebi hakkında Ada
let Komisyonunun bir tezkeresi var onu da 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya

cıgiller 'in Yüksek Hukuk Kurulu tesisi hakkm-
kındaki kanun teklifi, Adalet Komisyonunda 
geçen müzakere sırasında tasarının ihtiva eyle
diği hususların derkâr olan ehemmiyetine bina
en gereken tetkikler yapılmak üzere Adalet 
Bakanı tarafından istenilen mehil verilmiş idi. 
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Tetkikatın henüz ikmal edilmediği vukubulan 
istilâma cevaben mezkûr Bakanlıktan bildiril
miştir. Müzakerenin gecikmesi sebebinin bun
dan ibaret bulunmuş olduğunu Yüksek Meclise 
iblâğını arz ederim. 

Adalet Komisyonu Başkam 
İzmir 

Halil özyörük 

ISfDîfi U : 1 
BAŞKAN — Efendim, gecikme sebebi ko

misyon başkanlığının tezkeresi ile sarahaten bil
dirilmiştir. Bu itibarla Boyacıgillerin teklifinin 
gündeme alınmasını oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Komisyon teklifin müzakeresine devam edecek
tir. Gündeme geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR 

1. — Balıkesir Milletvekili Enver GHireli'nin, 
Yunan balıkçılarının karasularımızda avlanma
larına müsaade edileceği hakkındaki haberlerin 
sıhhat derecesine dair sorusun* Ekonomi ve Ti-
ret Bakanı Muhlis Ete'nin sözlü cevabı (6/656) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yunan balıkçılarının karasularımızda av

lanmalarına müsaade edileceği yolunda bâzı 
gazetelerde haberler intişar etmektedir. 

Bu haberlerin sıhhat derecesi hakkında Eko
nomi ve Ticaret Bakanının sözlü olarak malû
mat vermesini saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Enver Güreli 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
geçen hafta arkadaşım Vacid Asena'ya verdi
ğim cevapta izah ettiğim veçhile Yunanlılarla 
balıkçılık mevzuunda umumi olarak fikir tea
tisinde bulunulmuş ve verilmiş bir karar ol
madığı için bu hususta daha fazla bir fikir ar-
zedemiyeceğim. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Yunan ba
lıkçılarının karasularımızda avlanmalarına mü
saade edileceğine dair haberler intişar eder et
mez bu durumun açıklanmasını Ekonomi ve 
Ticaret Bakanından rica etmiştim.' Ancak sa
rih olarak müsaade edilip edilmiyeceğine dair 
bir şey söylemediler ve müzakerelerin devam 
ettiğini ve bir netice alınmadığını bildirdiler. 
Hiç şüphe yok ki böyle bir müsaade bir kanun 
mevzuudur ve bu, ticaret muahedelerine konu
lan bir madde ile <ieğil, böyle bir müsaade 
ana kanunlarımızı ilgilendirdiği için ancak 
Meclisinize teklif edilecek yeni bir kanunla 

kabil olacaktır. Elbette ki kanun geldiği za
man bu yoldaki fikirlerimizi etraflı olarak açık-
lıyacağız. Ancak Hükümetin bir nokta üze
rinde tevakkuf etmesini rica edeceğim. Arka
daşlar; Türkiye'yi teşkil eden müstahsil sı
nıflar arasında balıkçılar kadar perişan bir sı
nıf yoktur. Düyunu Umumiye İdaresinden dev
raldığımız ve hâlâ Saydıbahrî Nizamnamesiyle 
idare edilen bir sınıftır. Bugün dahi kredi ih
tiyaçlarını karşılıyacak bir müessese mevcut 
değildir. Bugün dahi fazla istihsalini denize 
dökmek mecburiyetindedir. Bugün dahi tabia
tın sillelerini yemekte devam etmektedir. De
min arzettiğim gibi kanunları hâlâ değiştiril
memiştir. Böyle bir sınıfın istikbalini alâka
dar eden konuşmalar yapılırken, balıkçılık 
sahasında, bizden çok ileri bulunan ve kendi 
bölgesinde 700 den fazla gırgırı bulunan Yuna
nistan'la müzakere yapılırken bizim balıkçıla
rın hukukunun sıyanet edileceğine inanıyorum 
ve Hükümetten bunu rica ediyorum. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşım Enver Güreli'nin hassasiyeti yerin
dedir. Memleketin yüksek menfaatlerini naza
rı itibara alacağımız tabiîdir. Bu hususta, ba
lıkçılık işlerini tanzim etmek için daha evvel 
bir kanun tasarısı hazırladık, takdim eitik, 
arkadaşlarımız bilirler, halen encümenlerdedir. 
Bu itibarla henüz tesbit edilmiş bir mesele yok
tur. Bütün bu menfaatlerin her hangi bir ko
nuşma olduğu vakit nazarı itibara alınacağında 
şüphe yoktur. 

2. — İzmir Mületveküi Pertev Arat'm, İzmir 
ve Manisa vilâyetleri dâhilinde son defa vâkt 
olan don âfetinden zarar gören bağların mikta-

f - * -
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rina, Ziraat Bankası üe kredi kooperatiflerine 
borçlu olan müstahssilların borçlarının tecüi ve 
zarar gören bağların ihya ve imarı hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/674). 

PERTEV ARAT (îzmir) — Sorumu geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız soru
sunu geri aldığı için sorusu kendisine iade edil
miştir. 

3.— İsparta Milletvekili Kemal Demiralay'> 
m, İsparta özel Lisesinin resmî liselere muade
letinin bugüne kadar tasdik edilmemesi sebebine 
ve resmî lise olarak kabul edilip edümiyeceğine 
dair Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/675) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız burada 
bulunmadıkları için Tüzük gereğince gelecek bir
leşime bırakılmıştır. { 

4. — Kars Milletvekili Sırrı Atalayhn, Ka
ğızman İlçesi Çamuşlu Köyünün kaymakta \ 
olan arazsi hakkında ne gibi tedbirler alındı
ğına dair İçişleri Bakanlığından sormuş olduğu 
yazılı soruşunun bugüne kadar cevaplandırılma- | 

1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna da
ir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1946 yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/237, 1/294) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz .istiyen yok
tur. Maddeere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları tşletme Genel 
Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap 

Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe 

[1] 190 sayılı basmayazı tutanağvn sonunda-
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ması sebebine, Kağızman'ın Kötek Bucağı mer
kezi ile Çamuşlu ve Akdam köylerinin yetmiş 
beşer metre kaymaları karşısında alınmış ve alı
nacak tedbire dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/681) 

BAŞKAN — Başbakan ve Yardımcısı seya
hatte oldukları için Sırrı Bey müsaadenizle ge
lecek birleşime bırakıyoruz. -

5. — İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Ba-
şar'ın, İstanbul Limanındaki tıkanıklığı ıslah 
etmek üzere Hasköy ve Sarayburnu'ndaki saha
nın eşya muhafazasına tahsisine karar verildiği 
halde bugüne kadar gecikmesi sebebine, Topha
ne sahasının Salıpazarı'ndaki liman inşaatı için 
boşaltılmaya başlandığı hakkındaki haberin doğ
ru olup olmadığına ve Salıpazarı'nda yeni liman 
tesisleri yapılması hakkında karar alınmazdan 
evvel İstanbul Belediyesi ve Ticaret Odası" ile di
ğer alâkalıların fikir ve mütalâalarının alınıp 
alınmadığına dair Bayındırlık ve Ulaştırma ba
kanlıklarından sözlü sorusu (6/683) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok, sorusu gelecek 
birleşime kalmıştır. 

Sorular bitmiştir. 

yılı gideri, ilişik (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (44 687 493) lira (57) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1946 Bütçe yılı geliri, ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (41 135 266) lira (19) 
kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (3 552 227) lira 
(38) kuruş açık, 4844 sayılı Kanun gereğince bu 
sene içerisinde çıkarılan 12 milyon liralık bono 
hasılatından karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
' yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER . 
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edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul e-
dilmiştir. 

MADDE 4. — ödenekten 1946 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (10 622 941) lira 
(17) kuruş yokedilmiştir. 

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

MADDİ5 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1946 Bütçe yılı Bilânçosiyle Kâr ve Zarar hesa
bı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul e-
dilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul e-
dilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalin-
ci'nin, Bilekçe Komisyonunun 22 . XII . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 161 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi 
ve Bilekçe Komisyonu raporu (4/91) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. 

Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Samsun eski Milletvekili Hüsnü Ça-
kır'ın, Bilekçe Komisyonunun 13 .1. 1950 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2831 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Bi
lekçe Komisyonu raporu (4/35) [2] 

[1] 191 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 192 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I (Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rpor hakkında söz istiyen var 
mif 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HULÛSÎ 
KÖYMEN (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 

I geçen dönemde, Dilekçe Komisyonunun verdiği 
bir karara, o zamanki Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır arkadaşımız bir itirazda bulunu
yor. Şimdi o itirazın tetkiki huzurunuza su
nulmuş bulunuyor. Bu itiraz; bir binbaşı tara
fından yapılmış olup, kendisinin Harb Oku
lundan çıktığı tarihte, Harb Okulunun tedris 
devresinin bir sene fazla olarak yapılması dola-
yısiyle, nasbinin da bir sene uzatılması talebin
den ibarettir. Bu talep Dilekçe Komisyonunca 
kabul edilmiş ve nasbinin o şekilde düzeltilme
sine karar verilmiştir. 

Bu karara vâki olan itirazın sebepleri şimdi 
okundu. Hakikaten bu itiraz kabul edilmiye-
cek ve Dilekçe Komisyonunun her hangi bir 
mütalâa ile vermiş olduğu karar tasdik edile
cek olursa, bugün subayların terfilerine müte
dair olan statü tamamen altüst olacak ve bütün 
subayların Millî Savunma Bakanlığına ve belki 
huzurunuza müracaat ederek her birinin birer 
sene nasiplerinin tashihi talebi yapılacaktır. Ev
vel emirde bu dilekçinin bilhassa Büyük Millet 
Meclisine böyle bir müracaata hakkı olup ol
madığını mütalâa etmek gerekecektir. 

Sayın arkadaşlarım, kendi zatî ve şahsi bir 
hakkının ihkakı için mahkeme yollan açık oi-

1 düğü ve bu yola müracaat ederek orada hak-
| kının mevcut olmadığı ve talebinin muhik ve 
j kanuni bulunmadığı sebebiyle redde uğrarsa ve 

ret kararı, da kesbi katiyet eder, kaziyei muh
keme halini alırsa ayrıca Büyük Millet Mecli
sine müracaat hakkı olmayacağına dâir emsali 

| muamelenin huzurunuza sevkı halinde verilmiş 
olan kararlar meydandadır. Bu arkadaş kendi 
zatî hakkını mektepten çıktıktan 19 sene sonra 
Askerî Yargıtaya müracaatla talep etmiş ve Yar
gıtay kendisinin böyle bir dâva ikamesine hak
kı olmadığını söyliyerek dâvayı reddetmiştir. 
Yalnız dâva ikamesine hakkı olmadığı sebebi 

I müruruzaman gibi usulî bir sebebe dayanma
maktadır. Çünkü bu arkadaş kendisinde böyle 

[ bir hak tasavvur ettiği ve buna kanaat getir
diği andan sonra böyle bir hakkın ihkakı için 

| Devlet Şûrasına müracaata sâlâhiyettar idi; 
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Devlet Şûrasına müracaat etmemiş, ondan gayrı 
2510 sayılı Kanun gereğince subayların zatî ve 
şahsi haklarının tahkikma ve gerekirse bu hak
ların ihkakma dair teşekkül eden ve (Zatişleri 
son tetkik mercii encümeni) diye adlandırılan 
teşekküle de müracaat etmesi lâzımgelirken 
buna dahi müracaat etmemiş ve bu teşekkül bil
hassa bu maksatla teessüs ettiği ve verilen hü
kümleri de kesin bulunduğu halde dilekçi bu 
müracaatı dahi. esirgemiştir. Ancak 1938 tari
hine ait olan bir hakkı dokuz sene sonra ve 1947 
tarihinde Yargıtaya müracaatla ihkak yoluna 
gitmiş ve Yargıtay bunu tetkik ederek, kendi
sinin böyle bir talepte bulunmaya salâhiyeti ol
madığı kararı ile talebini reddetmiştir. Bu ret 
kararı üzerine Yüksek Meclisinizin Dilekçe En
cümeninin 1950 senesi birinci ayında yani, 8 nci 
dönemin sop günlerinde bu arkadaşın hakkının 
varit olduğuna dair vermiş olduğu karar o za
manki Millî Savunma Bakanlığınca bütün camia
da yapacağı aksi tesir ve subayların tarife ait | 
muamelâtını zirüzeber edeceği düşünülerek hu
zurunuza sevkedilmiş bulunmaktadır. Binaen
aleyh evvel emirde gerek tüzük ve gerek Ana- ! 
yasa bakımından böyle bir mevzuun huzurunuza ı 
ğetirilemiyeceği kanaatini kaydetmek isterim. I 
Dilekçe sahibi olan arkadaşın esasen böyle bir 
hakkı mevcut olmadığını da- bir ka«/ kelime ile 
izah etmek isterim. Bu arkadaş diyor ki ; (Ben 
Harb Okulunda ıyiç sene müddetle tahsil ettim, 
üç sene müddetle tahsil edip okuldan neşet eden
ler teğmen olarak çıkarıldı, halbuki beni as
teğmen olarak çıkardılar. Bu suretle bir sene
lik hakkım kayboldu) diyor. 

Sayın arkadaşlar; mevcut Harb Okulu tali
matına göre Harb Okulu tedrisatı iki senedir. 
Yalnız liseden çıkıp da Harb Okuluna gelmiş 
olanlar, Harb Okulunda tedrisata başlamadan 
4 ay er ve 6 ay da onbaşı olarak kıtada hizmet 
ederler. Tabiî o zamanki hükmii ifade ediyorum. 
Bu zatın kıtada 10 ay hizmet etmesi, bunu kendi
since tedrisat müddetine ilâve ederek Harb Oku
lunu üç sınıf olarak ikmal ettiği iddiasına yol 
açmıştır. 

Bu, hakikatta varit değildir. Harb Okulu Ta
limatnamesi bunu bilhassa tasrih etmiştir. Harb 
Okulu tedrisatı iki senedir denmiştir. Bu bin
başı lisede o zaman fevkalâde şartlar içinde üç 
senede çıkması lâzımgelirken iki senede mezun 
edilmişler, yani iki sene tahsille iktifa ettirilmiş- | 
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I lerdir. Bunlardan evvel bu arkadaş liseyi daha 

üç senede ikmal etmeden Harb Okuluna girmiş
tir. Şu hale göre liseden iki, Harb Okulundan 
da bir sene olmak üzere üç sene noksan kalarak 
çıkmıştır. Buna binaen bir sene nasp talebinde 
bulunmuş oluyor ki, kendinden evvelki Harb 
Okulu mezunları liseyi üç senede ikmal ettikleri 
halde er ve onbaşı olarak da çalışmak durumun
dadırlar. Mevzuata tevfikan terfi etmeleri kar
şısında bu arkadaş bu mevzuatın hükmünü ihmal 
etmiştir. Bunun hakkı kabul edildiği takdirde 
bir mesnet olacak ve bu türlü haklar iddia eden
ler karşısında kalınması muhakkak bulunacaktır. 
Bu ndktai nazardan Sayın .Hüsnü Çakır'in, itirazı 
hem hukuki ve hem de kanuni realiteye müstenit 
bir itirazdır; kabulünü bilhassa rica ediyorum. 
Bu itirazın kabulü ile bittabi Dilekçe Komisyonu 
raporu da bertaraf edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok. 
(Raporun mahiyeti ne sesleri). Efendim; Dilek
çe Komisyonunun 2831 sayılı Kararına evvelki 
Bakan Hüsnü Çakır tarafından yapılan itiraz 
bu defa'ki Dilekçe Komisyonu tarafından kabul 
edilmiş ve eski karar refedilmiştir. 

Şimdi iDlekçe Komisyonu raporunu reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Di
lekçe Komisyonu kararı kabul edilmiş ve 2831 
sayılı Karar kaldırılmıştır. 

4. — Kastamonu Milletvekili Hayrı Tosun-
oğlu'nun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-

\ nunun 429 ncu maddesinin yorumlanması-hak
kında önergesi ve Adalet Komisyonu raporu 
(i/226) [1] 

(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmi
yenler... Rapor kabul edilmiştir. 

Efendim, açık Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lûJtfen oylarını kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 64 ve 69 ncu maddelerinin yorum
lanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ge
çici Komisyon raporu (3/308) [2] 

[1] 188 sayılı basmayazı tutanağın scnundadır. 
[2] 195 sayılı basmayam, tutanağın sonundadır, 
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(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

6. — Millî Korunma 1947 ve 1948 yıllan 
bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
ttekeresi ve Sayıştay Komisyonu raporları 
(3/226) [11 

«BAŞKAN — Efendim komisyon iki kanun 
tasarısı hazırlamıştır. 1947 bilançosunun onan
masına dair tasarı hakkında söz istiyen var mı? 
(Yok sesleri). Maddelere geçilmesini tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1947 takvim yılı Bilançosunun 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1947 takvim yılı Bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüle girer. 

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

MADOE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oynuza arzediyorum. 

İkincisine geçiyoruz : 1948 yılına ait Bilan
çonun onanması hakkındaki tasarının tümü 
üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler.;. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 200 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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I Millî Korunma.Kanununa .göre yapılmış olan 
I harcamalara ait 1948 takvim yılı Bilançosunun 
I onanması hakkında Kanun 

i ; . MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
I I Kanununa göre ilişik "cetvelde gösterilmiş olan 
I harcamalara ait 1948 takvim yılı ' Bilançosu 

ile kâr ve z^rar'ihesabr onanmıştır.' 
I BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
I yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
I yenler... Madde kabal edilmiştir. 

I MADDE 2..— Bu kanun yayımı tarihinde 
I yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyen 
I yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
I yenler... Madde kabul edilmiştir. 

I MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
I .yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

J Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir 
I efendim. 

7. — 195a yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu rotoru (1/393) [1] 

BAŞKAN r— Tümü hakkında söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini-kabul buyuranlar... 

\Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-
I gişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. •— 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Dışişleri ve Mali-

.--ye Bakanlıkları kısımlarının ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (875 445) lira ek
lenmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Ödeneğin çeşidi Lira 

Dışişleri Bakanlığı 
! 201 Aylıklar 246 915 
I BAŞKAN —Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 202 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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B. 

202 

209 

301 

302 

304 

305 

B : 
Ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler. 
BAŞ&AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro ve genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, Telgraf ve Telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedelleriyle Bele
diye Vergi ve resimleri 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

7. 

37 530 

5 000 

50 000 

421 500 

20 000 

36 000 

55 000 307 

Maliye Bakanlığı 
310 Elçilikler Maliye Müşavirlik

leri ve Mümessillikleri gider
leri 3 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 310 ncu bölümünün adı (Elçilikler Ma
liye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri) 
olarak değiştirilmiş ve mezkûr bölümde yeni
den açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazık ter-
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tiplere (8 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

B. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

310 Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve 
Mümessillikleri giderleri 

Lira 

8 000 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri ve Maliye 
Bakanlıkları kısımlarına ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Cetveliyle birlikte maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmına, ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı formül 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Formülü ile birlikte maddeyi 
• oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birinci ve ikinci maddeler 
gereğince 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin muhtelif tertiplerine eklenen 
ödenekler karşılığı olarak (A/2) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmının 745 nci (Devlet 
Havayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırım
lar için) bölümünden (883 445) lira indiril 
mistir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 10 
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MADDE 8. Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrdhman 
Boyacıgille-r'in, Zonguldak ve Ereğli Havzai 
Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının Amele 
Menafii Umumiyesine olarak Füruhtuna dair 
olan 114 sayılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü caddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve, Ça
lışma, Ekonomi ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/163) [1] ' 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen yok
tur.. Raporu tasvip buyuranlar... Etmiyenle*... 
Rapor kabul edilmiştir. 

9. — Uçucular için tazminat kanunu tamrtsı 
ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/318) [2] 

BAŞKAN — tkinci görüşmeye devam edi
yoruz efendim. 

Uçuş tazminatı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hava okulları ve kurslarını 
bitirip diploma alan uçucularla Halen müstah
dem sivil uçuş öğretmenlerine aşağıdaki esaslara 
göre uçuculuk tazminatı verilir : 

a) Pilotlara : 
I - Erden yarbaya kadar (yarbay dâhil) pi

lotlarla muadili maaştaki sivil ve askerî uçucu
lara aylıkları tutarının, yüzde ellisi aylık taz
minat olarak verilir. Aylık tutarı, astsubay ça
vuş aylık tutarından az olanlara astsubay çavuş 
aylık tutarının yüzde ellisi aylık tazminat ola
rak verilir. Yarbaydan yukarı rütbede veya 
muadili aylık alan pilotlara yarbay tazminatı
nın aynı verilir. 

II - Erden yüzbaşıya kadar (yüzbaşı dâhil) 
topçu pilotlarına aylıkları tutarının yüzde otu
zu nispetinde aylık tazminat verilir. 

[1] 199 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] Birinci görüşülmesi 71, 74 ve "5 nci bir
leşim tutanaklarındadır. 
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I b) Pilot olmıyan uçucular : 

Tayyare ekibine dâhil olup uçuş görevlerine 
pilotla beraber katılmaya mecbur olan erden 

I yarbaya (yarbay dâhil) kadar olanlara aylıkları 
tutarlarının yüzde otuzu nispetinde aylık tazmi
nat verilir. Aylık tutarı astsubay çavuş aylık 
tutarından az olanlara astsubay çavuşların aylık 
tutarlarının yüzde otuzu aylık tazminat olarak 
verilir. Yarbaydan yukjarı rütbede veya muadili 

I aylık alanlardan uçuş eİriljjntf dâhil olanlara yar-
I bay tazminatının aynı verilir. 

c) Hava okulları ve kurslarında ve Hava 
Harb Okulunda pilot olarak uçuşa başlıyan rüt-

I beli veya rütbesiz öğrencilere uçuşa başladıkları 
tarihten diploma tarihine kadar teğmen aylık 
tutarının yüzde yirmi beşi, râsıt olarak uçuşa 

I başlıyan rütbeli veya rütbesiz öğrencilere teğ
men maaşı aylık tutarının yüzde on beşi nis
petinde aylık tazminatı verilir. 

Bu tazminatlar aylıklarla birlikte ve aylık 
hükümlere göre ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge var
dır, okutuyorum. 

Uçuş tazminatı kanun tasarısı 1. maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında. 

30 . V . 1952 
Uçuş tazminatı kanun tasarısının 1. madde, 

a bendinin II. fıkrasının aşağıdaki gibi değişti
rilmesini arz ve teklif ederim: 

II. Kara ordusu subaylarına, astsubaylarına 
ve. muadillerine kara kuvvetlerinin açtığı uçucu
luk ve makinistlik kurs ve okullarına devam sü
resince ve başarı ile bitirip pilot ve uçak maki
nisti olmalarında kanunun hava kuvvetleri per
soneline ait hükümleri aynen tatbik olunur. 

Kütahya 
Besim Besin 

i BESÎM BESÎN (Kütahya) — Aziz arkadaş
larım; birinci görüşmesi geçen hafta yapılan bu 
kanun tasarısı hakkında tekrar huzurunuza çık
tığımdan dolayı müteessirim. Fakat bir adalet 
ve hak mevzuubahisltir. (Bu sebeple vicdani hu
zura kavuşmak için sizleri biraz rahatsız edece
ğim. Affınızı istirham ederim. 

Mevzubahs olan mesele, hava kuvvetleri uçu
cuları için % 50 tazminat verildiği halde, kara 
kuvvetleri uçucularına % 30 verilmesinde bir 
haksızlık ve adaletsizlik olduğu iddiasiyle bunu 
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şimdi huzurunuzda ispata çalışacağını. Sözleri
mi uzatmamak için de sizlere bâzı vesikalar oku
yacağımı, arkadaşlar : 

«Topçu birilikleri kadrolarına ilâve edilerek 
yetiştirilen topçu pitot subaylarının, hava sınıfı 
pilot subayları gibi her türlü haklardan istifade 
etmeleri ve bunların bulundukları görevlerin kı
ta ve sicil yeri sayılmaları hususu Yüksek Aske-
rî Şûraya sunulmak üzere Genelkurmay Başkan
lığına sunulmuştur. Bil i lerine arzederim.» 

Bidayette bayie başlıyor. 
«Uçucular için taızminat kanun tasarısı 18 . 

I . 1952 tarihinde B. M, Meclisine sunulmuştur, 
halen Millî Savunma Komisyonundadır. Hangi 
gün gündeme alınacağı şimdiden bilinemediği 
için B. M. Meclisinden bu mevzuun gündeme 
ailmdığı hakkında bir gün evvel gelen davetin, 
başkanlıklarınızdan bir temsilcinin katılması için 
bildirileceğini arzederim.» 

Yani burada mümessil bulunsun diyerek ha
zırlık yapılıyor. 

«Birinci madde A fıkrası ikinci bölümünün 
kaldırılması hususunun sağlanması için adı ge
çen uçucular için adı geçen tazminat kanun ta
sarısının B. M. Meclisi Komisyonuna gelişi kara 
kuvvetleri tarafından takibedilecek ve tasarının 
incelenmesi esnasında, ica'beden teşebbüsleri yap
mak için gerekli direktifleri almak üzere durum 
Genelkurmay Başkanlığına bildirilecektir.» 

Genelkurmay Başkanlığının emri. 
Arkadaşlar, bunları okumaktan maksadım 

bu yazılara rağmen komisyonlara Kara Kuv
vetlerinden bir mümessilin gönderilmemeğidir. 

Şimdi şurada Londra Ataşemiliterimizin 
Kara Kuvvetleri topçu pilotları hakkındaki 
bir fıkrasını okuyacağım, yazdığı rapordan. 
İngiltere'deki Ataşemiliterimizin raporunu ki 
tngiliz Ordusunda ayrılık var, diyorlardı. 

(Pilotların seçilmesi : Hava gözetleme top
çu pilot namzetleri, topçu astsubayları arasın
dan istekli olanlardan seçilir. 

Aranılan evsaf : 23 - 33 yaşlar arasında, ek
seriyetle 27 yaş tercih edilir. 

Uçuş için aranılan sıhhi şartları haiz olmak; 
(bu şartlar hava pilotlarından istenilen şartla- i 
rın aynıdır). 

Sıhhi muayene; bu muayene hava kuvvet- i 
leri pilotlarına tatbik edilen muayenenin ay
nıdır. Topçu pilotları için kabul edilmiş hiç
bir avantaj yoktur ve saire...) j 
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I Şimdi arkadaşlar, bunları izahtan maksa

dım ; geçen oturumlarda denilmişti ki ; «topçu 
pilotlarının vazifesi basittir, buralara hava pi
lotlarından sıhhi şartları haiz olmıyanlar ve
rilir.» Yanlıştır bu arkadaşlar.- Kabiliyeti Be
deniye Nizamnamesi meydandadır. Askerlikten 
ayrılmış doktor arkadaşlarımız vardır, bilirler. 
Pilotlar hakkında yalnız bir şart vardır: Ta-
müssıhha olmak." Topçu pilotları çürük olabi
lir, diye bir kayıt yoktur. Binaenaleyh geçen 
oturumlarda izah edildiği gibi sıhhi şartları 
müsait olmıyan kimselerin topçu pilotu olma
larına imkân yoktur. 

Sonra arkadaşlar; 5626 numaralı Kanundan 
bir fıkra okuyacağım, "bu fıkrada şöyle denil
mektedir : «Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
•zamlar ve tazminler hakkında 3485 sayılı Ka
nun ve bu kanunda değişiklik yapan 4234 sa
yılı Kanunun pilot subay ve makinist gedikli 
erbaşlar hakkındaki hükümleri aynen uygula
nır.» 

Bu kanunu okumaktan maksadım, bu ka
nun veçhile ve demin okuduğum Genelkurmay 
ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının tamim ve 
emirleriyle topçu pilotlarına bundan evvel tanı
nan hak, tıpkı Hava Kuvvetlerine tanınan hak 
gibidir. Ama şimdi bu nasıl değişiyor, Askerî 
Şûradan geçmiş mi, geçmemiş mi bilmiyorum. 
Yalnız bildiğim, öğrendiğim ve tetkik ettiğim 
bir şey varsa,1 ne Şûrayı Askerîde ne Millî Sa
vunma Komisyonunda ve ne de Bütçe Komis
yonunda bu tasarı müzakere edilirken bir top
çu mütehassısı dinlenilmemiştir. Bugün dahi 
her iki orduyu, hem Kara hem de Hava Kuv
vetlerini alâkadar eden bu kanun karşısında 
yalnız Hava. Kuvvetleri Komutanı mümessil 
olarak bulunmaktadır. Kara Kuvvetleri Komu
tanının da gönül arzu ederdi ki, Millî Savunma 
Bakanının yanında, Hava Kuvvetlerinin yanı-
başmda yer alsın. Binaenaleyh bu kanun tek 
taraflı olarak hazırlanmış bir kanundur. Müsa
ade ederseniz bunu ispat edeceğim. 

Arkadaşlarım, topçu tayyarelerinin vazi
felerini size kısaca izah edeceğim. Af buyurun, 
çünkü topçu tayyareleri dediler ki; ilci üç yüz 
metre irtifadan uçar, sürati şu kadardır, düş
man üzerine gidemez... Millî Savunma Bakanı-

! nın, zabıtlardan çıkardığım ifadesini hatırlat-
I nrâk isterim. «Topçu tayyaresiyle düşman arazi

si üzerinde uçması asla varit olmıyan ve ken-
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dişine verilen vazife itibariyle yalınız kendi ! 
toprakları üzerinde uçmak vazifesi verilen ve 
her hangi bir tayyarenin ufukta görülmesi 
halinde derhal geri dönmek imkânına bol bol 
sahip olan bir pilotun mâruz kaldığı hayati 
tehlike ile düşman arazisi üzerinde uçan ve 
karşısına çıkacak düşman tayyaresiyle boğuşa
cak olan ve her türlü meteorolojik şartlar al
tında bu vazifeyi seve seve kabul edecek olan 
kimse arasında "bir fark gözetmemek zannede
rini M, hakikarta gözlerimizi yummak kadar bir 
bedahet olur.» ve saire. 

Arkadaşlar; bu topçu pilotlarının irtifaı I 
200 - 300 metreden ibaret değildir. Bunların 
L 17 tipi 29 000 kademe kadar yükselir. Bir k - I 
dem 30 santimden 8700 M. eder. Arkadaşlar; 
Sarıkamış'ta bir birliğimiz var. Bunların bu
lundukları mevki 2500 m. dir. Bunun fevkında 
uçacak olan tayyare şüphesiz ki, 200 - 300 
metrede olmaz. I 

Sonra arkadaşlar bu tayyarelerin talim ve I 
terbiye programlariyle ve tatbikatla tesbit edil
miş hizmetlerini kısaca sayacağım. I 

Topçu tayyareleri : 
1. Dost ve düşman kuvvetleri hakkında bil- I 

gi edinmek, 
2. Uygun hedefler tesbit etmek, 
3. Topçu atışlarını tanzim etmek, I 
4. Düşman arazisinin devamlı olarak hava I 

gözetlemesini yapmak, I 
5. Topçu ve icabında diğer sınıflara yol 

göstermek, yol keşfetmek, 
6. 
7. 

mek, 
8. 
9. 

nakli, 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Yürüyüş kollarımızı kontrol etmek, 
Telsizler arasında istasyon vazifesi gör-

Hava fotoğrafçılığı, 
Sıkışık durumlarda hasta ve yaralıların 

Havadan ikmal, 
Gizleme işlerini kontrol, 
Teftiş uçuşları yapmak, 
Muhabere hizmeti, 
Kurye hizmeti, 
Gerillâ faaliyetini kontrol, 
Mahdut ölçüde sabotaj, 
Sivil hizmetlere yardım ve saire . . . 

Arkadaşlar, uzun uzadıya izaha hacet yok
tur. Bu hizmetleri yapabilmek için düşman ara
zisinin üzerine gitmek, hattâ gerilerine gitmek, 
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sabotajlar yapmak, gerillâ teşkilâtiyle temas 
yapmak lâzım. Gerillâ teşkilâtı hakkında iza
hat vereyim. Bunlar çete değildir, muntazam 
bir askerdir, düşman gerilerine sabotaj ile va
zifeli, düşman gerilerinde telefon muhaberele
rini kesmekle mükellef, tedhiş hareketi yapmak 
için yetiştirilmiş muntazam kıtalardır. Karda 
kayaklarla kaymasını, paraşütle atlamasını öğ
renirler, bu kıtalar subaylarımız ve erlerimiz 
arasında halen devam eılenjkurslarla yetiştiril
mektedir. Bunlarla irtibat yapmak ve hattâ 
her hangi bir komutanın bunlara mülâki olması
nı temin için düşman üzerinden uçup gitmek 
lâzımdif. 

Keza bunlar telsiz ara istasyonu vazifesini 
görürler. Arkadaşlar, küçük kudrette telsizlerin 
uzak mesafelerle muhaberesi mümkün olmıya-
cağı için bunlar icabında düşman arazisi içeri
sinde irtibat vazifesini görürler. İşte bu vazi
feleri gören arkadaşların işi şimdi Büyük Mil
let Meclisi kürsüsündedir. 

Mesul bir makam, bu tayyareleri kendi ara
zisinden öteye gidemez diyor. Kore'de bulunan 
arkadaşlarımız böyle bir vazife ve emir aldık
ları takdirde bu vazifelerinin ifası için ne suretle 
hareket edeceklerdir. Bunu sizin tasavvur ve 
tahminlerimize terk ediyorum. 

Arkadaşlar, dayandıkları iki nokta vardır. 
Bunlar hakkında izahat verip kürsüden çekile
ceğim, sizi sıkmıyacağım: 

Dayanılan iki noktadan birisi; tayyarecili
ğe rağbeti artırmak, diğer birisi âe, yıpranma
ya karşı tazminat.. 

Şimdi, tayyarecilere karşı bir mâni olup ol
madığını, yani rağbeti artırmaya mâni olup 
olmadığını izah edebilmek için arkadaşlar, 
uzun söze lüzum yok. Tayyarecinin membaı 
başkadır, topçu pilotların membaı başkadır. 
Tayyareci subaylar, hava kuvvetlerine mensup 
olan subaylar, Hava Harb Okulunda yetişirler. 
Bunların membaı bütün Türkiye'ye şâmil ol
mak üzere askerî ve sivil liselerdir. Halbuki 
topçu tayyarelerinde kullanılan pilotlar, doğru
dan doğruya Kara Harb Okulunda yetişen mu
harip sınıf subalardır, Kara Ordusuna mensup 
subaylardır ki, bunlar Harb Okulunu bitirdik
ten sonra ayrıca Topçu Atış Okulunda yetişti
rilirler. Ondan sonra 5626 sayılı Kanun gereğin
ce topçu pilotluğuna, talip olurlar, sıhhi muaye
neleri, tıpkı hava subaylarında olduğu gibi ya-
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pılır, ondan sonra Polatlı'daki Topçu Uçuş Okulu I 
Talimgahına gider, orada 10 ay uçuş ve staj ya
par ve topçu pilotu olarak yetişir. Şu halde bi
risinin ötekisiyle memba bakımından hiçbir ilgi
si yoktur. Şimdiye kadar hava pilotlarından top
çu pilotluğuna geçmiş kimse yoktur. Bizdeki çü
rükler oraya geçiyor diyorlar, sıhhati bozuk, biz
deki ilmî noksanları olanlar oraya geçiyor diyor
lar. Bu, hiçbir vakit varit değildir. Bilâkis bir 
kara topçu pilotu hava kumandanlığı emrinde 
istihdam edilmektedir; pilot olarak. Sonra topçu 
pilotuna % 50 vermek, diğer hava pilotunun ma
aşından kesmek demek değildir. Bir defa topçu 
pilotlarına aynı hakkı hem kanun tanımıştır, 
hem de bunlarla Hükümet zımni bir mukavele 
yapmıştır, sizleri de ayırt etmiyeceğiz diğerlerin
den diye, binaenaleyh topçu pilotları da Hükü
metin vermiş olduğu bu sözü sadık kalmaların] 
arzu ediyorlar. 

Şimdi yıpranma meselesine geliyorum : 
Arkadaşlarım, Sayın Sözcü Yümnü Üresin 

geçen zabıtlarda mevcut beyanlarında,, «her hiz
met kendine göre mukaddestir, her hizmetin ken
dine göre hususiyetleri vardır. Bunun üzerinde 
durulmamıştır. Bu kanunun esas maksadı, bil
hassa yıprananlara fazla tazminat vermek ve 
ikinci olarak da hava kuvvetlerine karşı azalan 
rağbeti teşvik etmektir» diyorlar. Bu itibarla 
yine diyorlar ki, «yıpranma, yüksek irtifa ve sü
rat değişikliklerinde vuku bulur». 

Arkadaşlarım, ben bunun aksini i^dia edece
ğim. Şöyle ki : En süratli, yani saatte 800 - 1000 
kilometre sürat temin eden tayyareyi ele alaca
ğım, ki biz bu tepkili uçakara jet uçakları diyo
ruz. Bunlarda pilot, pilot mahallinde mahfuz
dur. öyle mahfuzdur ki, bu mahalde atmosfer 
deniz seviyesine göre ayarlıdır, buna göre terti
bat vardır. Binaenaleyh bu jet uçakları .da ucan 
pilotlar hiçbir zaman fazla irtifadan müteessir 
olmazlar. Sürat o tayyareye" hava emniyeti verir. 
Malûmuâliniz yerden yapılan ateşlere karşı, o 
ateşlerin karşısından çabuk kurtulmak bakımın
dan sürat lâzımdır. Halbuki topçu pilotları için 
bilâkis süratsizlik tehlikeli, emniyetsiz bir fak
tördür. 

Âni irtifa değişikliklerine gelince : Aıkadaş- I 
lar, bu, ya pilotun kendi ihtiyarında olmak üze
re dalmak veya çıkmak şeklinde yapılır, yahut 
da meteorolojik tesirlerle olur. Tayyarenin pilo
tunun ihtiyarı haricinde olan sarsıntılara karşı | 
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olan tesiridir. Hepiniz bilirsiniz, tayyareye bin
meye lüzum yok, otomobile binenler de bilir; 
otomobille giderken şoför 80 - 90 kilometre sü
ratle giderken karşısına çıkan bir manie çarp
mamak için direksiyonu kırarak dolaştığı zaman 
içinde oturanlar heyecan duyarlar. Fakat şoför 
duymaz. Çünkü kendi ihtiyariyle direksiyonu 
kırmıştır. Vücudu ile, dimağiyle bu işe hazırlan
mıştır. Tayyare de böyledir. Pilot dalacağı za
man, yahut çıkacağı zaman kendisi bütün vücu
du ile, âzası ile, dimağı ile hazırlandığı için bu 
sarsıntının karşısında heyecan duymaz. Ama o 
dalış ve çıkışta, yolcular için düşünecek olursak 
tamamiylc bunun aksinedir. Yıpranma pilotun 
kendisinde değildir, tayyarenin içinde yolcu bu
lunan adamlar üzerinde yıpranma tesiri bu dal
malarda ve çıkmalarda olabilir. 

BAŞKAN — Paşam malûmu âliniz ikinci 
görüşmelerde maksat gayet kısaca anlatılır. Tü
zükte sarahat vardır. 

BESİM BESÎN (Devamla) — Efendim en 
esaslı noktalar müdafaasız kalmıştır, bu anlat
tıklarım müdafaasız kalan yerlerdir. 

Sonra ayrıca teknik pilotlara bir tacil elbi
sesi, diye bir elbise bahsetmiştir. Bu elbise yük
sek çıkışlardan mütevellit göz kararmalarına ve 
kan devranı zafiyetine mâni olur, mafsallarda 
birtfikım halsizliklerin tahassülüne mâni olur. 
Şimdi şu hale göre pilot tamamiyle deniz sevi
yesi atmosferine uygun bir hava içindedir, bu 
tacil elbisesi ile. Bu elbiseyi lâbis olarak yaptığı 
hareketleri de bilerek yaptığına göre, hiçbir 
yıpranma yoktur. Olsa olsa meteorolojik tesir
lere mâruz kalabilir. Fakat arkadaşlar bilirsiniz, 
yükseklerdeki hava tabakalarında hararet ve ru
tubet tebeddülleri yoktur. Bu hava içinde hiçbir 
zaman meteorolojik tesirlere de mâruz bulun
maz. 

Kısaca diyebilirim ki, alçakta uçan topçu 
ııçakhn'i veya bombardıman, nakliye tayyareleri, 
yani hava kuvvetlerinin diğer tayyareleri mete
orolojik tesirlere daha çok mâruzdur. Arkadaş
lar, topçu pilotlarının mevcudu 100 kişidir, 101 
değil. Millî Savunma Bakanı geçen gün dediler 
ki; kadro dolup taşıyor, buraya hücuma mâni 
olmak ve hava kuvvetleri pilotluğu için rağbeti 
artırmak istiyoruz. Bu da yanlıştır. Kadroya 
göre her alayın 5 pilotu olması iktiza eder. Hal
buki topçu alaylarının çoğunun topçu pilotu yok
tur. Bâzılarında 2. bâzılarında 3 tane vardır. 
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Bunu 300 e, 400 e, 500 e iblâğ etmek mümkün
dür. Bu hususta da bir yanlışlık olsa gerek. 
Kendileri yüz kişidir. En yüksek rütbelisi yüz
başıdır. Alacağı maaş yüz, iki yüz lira içinde
dir. Arkadaşlar, şunu da mukayese etmenizi is
tirham ederim ki, hava kuvvetlerinde yarbay, al
bay, general kendi rütbesinin yarısı kadar ala
caklardır. Bunlar pilot da değildir. Her hangi 
bir uçuş subayı bugün subay pilot olmasa bile 
alacaktır. Alacağı tazminat da 250 - 300 lira 
arasındadır. Beri taraftan yüzbaşı rütbesinde-
ki subay altmış lira alacak, teğmen olursa daha 
az alacaktır. Huzurunuzu fazla işgal etmiyeyim. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. (Değiştirge ver 
sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, önergeleri 
vardır, okuduk, önergesini izah etmek üzere kür
süye geldiler. 

Komisyon. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 

ÜBESÎN (Bilecik) — Yüksek huzurunuzu fazla 
işgal etmiyeyim. Sayın General Besim arkada
şımla aramızda esaslı bir ihtilâf olduğu zannı hâ
sıl oluyor. Hakikatta böyle değildir. Hepimiz 
aynı düşüncedeyiz, fakat teknik bâzı noktalarda 
ayrılıyoruz. Ben kısaca onu izah etmeye mecbur 
kaldım. 

Bir defa arkadaşlarım; bu kanun tasarısı Mil
lî Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri ko-
lunca hazırlanmış, esas kanun teklifi oradan gel
miş ve Yüksek Askerî Şûrada tetkik edilmiş ve 
oradan bu esas dâhilinde çıkmış3 ve Mecliste de 
Millî Savunma, Maliye, Bütçe komisyonlarında 
konuşulmuş ve heyeti umumiyesi huzurunuza bu 
şekilde gelmiştir. Binaenaleyh kâfi derecede tet-
kikat yapılmadığı yolundaki mütalâaya iştirak 
mümkün değildir. 

Sonra Bütçe Komisyonunda kara kuvvetleri
nin noktai nazarını öğrenmek ve topçu pilotları
nın da hakkını müdafaa etmek, onlar hakkında 
da izahat vermek Hçin mütehassıs iki arkadaş, iki 
celsede Bütçe Komisyonuna davet edilmiş ve 
bu arkadaşlardan da komisyon izahat almıştır. 
Ben ayrıca kendileriyle sureti mahsusada tek
rar görüştüm. Bu sebeple Kara Kuvvetlerinin 
mütalâası alınmamış; topçu pilotlarının hakkı 
müdafaa edilmemiş gibi bir düşünce varit de
ğildir. 

Arkadaşlar, teknik tafsilâtla sizi fazla izaç 
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etmiş olmıyayım; yalnız şahsi kanaatim değil, 
meslekî ve ilmî kanaatimiz odur ki, topçu pi
lotları ile hava pilotları arasında yıpranma ba
kımından, vazifenin ağırlığı bakımından ölçü-
lemiyecek kadar büyük farklar vardır. Bu hu
susta arkadaşlarımızı tatmin etmek için küçük 
bir broşür hazırladık; bu broşürü okurlarsa 
tatmin edilmemiş olan arkadaşlarımın da bu 
noktai nazara yani Hava Kuvvetleri pilotları 
ile topçu pilotları arasındaki azîm farka işti
rak edeceklerini zannederim. Topçu pilotluğu
nun ne kadar hafif, ne kadar zevkli bir iş ol
duğu ve Hava Kuvvetleri pilotluğunun ne ka
dar ağır olduğu bu broşürle de daha iyi ihata 
edilmiş olur. 

Arkadaşlarım, hakikaten topçu pilotları 
kendi cephemiz üzerinde çalışırlar, düşman cep
hesi üzerine gitmezler. Aslolan da budur, va
zife de budur. Fakat her hangi bir topçu pilo
tunun müsait imkân bulursa düşman cephesi 
üzerine gitmesi ve çalışması müstesna bir hal
dir. Ancak topçu pilotlarının vazifesi asla bu 
değildir. Üstün hava kuvvetleri karşımızda 
mevcut oldukça, hava kuvvetlerimiz bu üstün 
hava kuvvetleri karşısında muhabere eder ve 
topçu tayyarelerine vazife yapma imkânını te
min eder. Bunu başka türlü mütalâa etmiye 
imkân yoktur. 

Topçu pilotluğu için rağbet azdır, veya 
kadro yoktur, buyurdular. Arz ve izah edeyim 
ki, topçu tayyaresi pilotluğu o kadar basit ve 
kolaydı" ki, bugün iki ay zarfında yetiştiril
miş ve küçük bir tekâmül kursu görmüş ve 
uçuş brövesi almış olanlar bu vazifeyi mükem-
.mole:ı görebilirler. 

Türk Hava Kurumunun yetiştirdiği tayya
reler de bu vazifeyi pekâlâ görebilirler. 

Arkadaşlar, yıpranma mevzuunda ısrar et
mek mecburiyetindeyim : 

Hava Kuvvetleri pilotlarının yüksek irtifa-
de ve yüksek süratteki tayyarelerdeki çalış
maları üzerinde bence söylenecek başka ilmî 
ve teknik bir şey yoktur. Kore'de birçok topçu 
tayyaremiz, topçu pilotumuz çalışmaktadır. Şü
kür olsun ki, şimdiye kadar hiçbir zayiat ver
memişlerdir. Fakat oraya giden iki Hava Kuv
vetleri pilotumuzdan biri maatteessüf şehit ol
muştur. Lâkin burada tehlike üzerinde durmadı
ğımızı ve bu işte münakaşa yürütmediğimizi ge-
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çen celsede arzetmiştim. Çünkü ölüm* veya şeha-
det halinde aynı hakkı tanıyoruz. 

Arkadaşlarım, Hava pilotlarının yetişmesi ve 
yetiştirilmesi mevzuunda nazarı dikkatinizi bir 
daha eelbetmek istiyorum. Bir topçu pilotu 2-3 
ayda mükemmelen yetişir. Bugün tutulan yol 
ve usul de budur. Fakat hava kuvveti plotu as
gari iki senede yetişir. Birinci devrede muvaffak 
olmıyanlar ekarte edilin gider, bir daha hava sı
nıfına dönemez ve aslaıtazminat alamaz. Hem 
sıhhi, hem de ilmî bakımdan onların mâruz kal
dığı şerait diğeri ile mukayese eidilemiyecek 
kadar ağırdır. Bu itibarla huzurunuzu fazla iş
gal etmek istemem. Çünkü farkın çok bariz ol
duğu kanaatindeyim. Maddenin bütün komis
yonlardan geçtiği gibi aynı şekilde kabulünü 
arz ve istirham ediyorum. Takdir Yüksek Mec
lisindir. 

BAŞKAN — Bir sual var. 
ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Geçen celsede 

verdiğiniz izahat arasında topçu pilotlarının ha
vacılık eğitimi birinci devresinde muvaffak ola-
mıyanlardan seçildiğini söylediniz. Bugün *le Be
sim Paşa bunların uçucularının tamamen ayrı 
olduklarını ve ayrı eğitime tâbi olduklarını 
söylediler. Sizin dediğiniz şekilde muvaffak ol
mama meselesi mevzuubahis olduğuna göre siz 
mi yoksa Besim Paşa mı bizi yanlış yola sevkedi-
yor. Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

YÜMNÜ ÜRESİN (Devamla) — Evvelâ hiç
birimizin sizi yanlış yola sevketmek emelinde 
olmadığımızı kabul buyurmanızı rica ederim. 
Hava kuvveti plotları (40 saatlik uçuş müddeti 
içinde) bir başlangıç uç...ş devresi geçirirler. 
Bu 40 saatlik uçuşta muvaffak olamıyanlarm 
nispeti '% 10 u bile geçmez. Bu birinci uçuş dev
resinde muvaffak olanlar da pek âlâ topçu pilo
tu seçilebilir ve bunlar Topçu Atış Okuluna da 
giderler, orada kendilerine mahsus tekâmül 
kursunda yetiştirilebilirler. Hava Kuvvetleri
nin başlangıç devresinde değil fakat ondan son
raki temel uçuş devresinde muvaffak olamı-
yanlar topçu pilotu olabilirler. 

Hava pilotları temel uçuş devresi kursların
da 60 - 65 uçuş yaparlar. Bu kurslarda muvaf
fak olanlar tekâmül kurslarına giderler, ol
mıyanlar ise pekâlâ topçu subayı ayrılabilirler. 
Ama Hava Kuvvetleri temel uçuş devresinde 
muvaffak olamıyanları artık tekâmül uçuş dev-

i. 1952 0 : 1 
1 resine gidemezler. Arzettiğim fark bundan iba-

jttir. 
MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Bu 

tasarı Hava Komutanlığı için hazırlanmış mah
sus bir kanun tasarısıdır, başkasını düşünmez 
şeklinde bir mâna taşır gibi beyanda bulundu
nuz. Bir sual rica edeceğim, acaba Hava Kuv 
vetleri pilotlarına yapılmasını düşündüğünüz 
zammın topçu pilotları için,de yapıldığı tak
diste ne gibi bir mahzuru vardır, neden ısrar 
ediyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESÎN (Devamla) -*- Efendim, kanun tasarı
sı, Hava Kuvvetleri tarafından hazırlanmış, 
Genelkurmay Başkanlığına verilmiş, Genel
kurmay Başkanlığının mütalâa ve muvafakati 
alınmış, Askerî Şûraya gitmiş, Askerî Şûrada 
görüşülmüş, orada Hava, Deniz, Kara Kuvvetle
ri komutanlarının mütalâaları alınarak buraya 

i gelmiştir. Yani kanun aslı orada hazırlan
mıştır. Kanun tasarısı, esasen yıpranmaya mâruz 
kalan hava sınıfına tazminat verilmesini istih
daf ettiği için, Hava Kuvvetleri Komutanının 
bu tasarıyı müdafa etmesi lâzımdır ve tabiîdir. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Samsun) — Bu
nu anladım. Fakat diğerine verilmemesini niçin 
müdafaa ediyorsunuz? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA YÜMNÜ 
ÜRESİN (Devamla) — Topçu pilotlarına niçin 
bu % 50 yi teşmil etmiyoruz meselesine gelin
ce : 

Geçen celsede de arzettim : Bu miktar; ü-
zerinde durulmıyacak kadar azdır; 150 - 200 
kişiye taallûk eden bir miktardır. Nihayet 
bütçeye yapacağı yük gayet basittir. Ama ka
nun, Türk Ordusunun uçucularından mürek
kep Hava Kuvvetleri elemanlarının yıpranmaları
nı karşılıyacak bir kanun olduğu ve asıl olan da 
Hava Kuvvetleri uçucularının ağır yıpranma şart
larını karşılamak olduğu, ve topçu pilotları bu 
yıpranmaya bu nispette asla mâruz bulunma 
dıkları ve bulunmayacakları ve arada bir far
kın bulunmasını mutlaka zaruri gördüğümüz 
için bu nispetin âdil olacağında ısrar ediyoruz. 

BESİM BESİN (Kütahya) ' _ Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN —• Değiştirge sahibi olduğunuz 
için size söz vereceğim. 

Açık oylama neticelerini arzediyorum : 
| Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge-
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nel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesa-
bma ait kanun tasarısına 255 arkadaş rey ver
miştir. Bir ret, üç çekinser vardır. Muamele 
tamamdır, tasarı onanmıştır. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış 
olan harcamalara ait 1947 takvim yılı Bilanço
sunun onanması hakkındaki tasarıya 260 rey 
verilmjştir. 258 kabul, iki çekinser. Muamele 
tamamdır. Tasarı onanmıştır. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1948 takvim yılı Bilânçosu-
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nun onanması hakkındaki tasarıya 263 rey» 
verilmiştir. 261 kabul, iki çekinser vardır. Mua
mele tamamdır. Tasarı onanmıştır. 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya (260) 
oy verilmiştir. (259) kabul, bir ret vardır. Mu
amele tamamdır. Tasarı onanmıştır. 

Oturuma 10 dakika fasıladan sonra birleş
mek üzere oturumu kapatıyorum. [1] 

Kapanma saati : 16,35 

B — YAZILI SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Ziraat Bankasının sermayesiyle 
ödenmiş olan miktarına, Toprak Mahsulleri Ofi
sini bu bankaya devretmek ve sermayeyi artır
mak suretiyle su ve muhacir iskânı işleri malî 
hususlarının mütedavil sermaye ile idaresi cihe
tine gidilerek Ziraat Bankasına tevdiine dair so
rusuna Başbakan Adnan Menderes'in yazılı ce
vabı (6/211) 

8 . I I . 1951 
B. M. Meclisi Yüksek Bakanlığına 

Aşağıdaki sorulara Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevap verilmesini, saygılarımla, rica 
ederim : 

1. — Ziraat Bankasının sermayesi kaç lira
dır. Bundan ödenmiş olan miktar ne kadardır? 

2. — Ziraat Bankasının sermayesini artırmak 
ve Toprak Mahsulleri Ofisini de Ziraat Banka
sına devretmek suretiyle, bir taraftan! sermaye 
fazlalığı ve diğer taraftan Ofisin pek yüksek olan 
masraflarından büyük bir kısım tasarruf edilerek 
memleketin refahında birinci âmil olmak itiba
riyle pek mühim bir dâvası olan su işleri ile mu
hacir iskân işlerinin malî hususlarının mütedavil 
sermaye ile idaresi cihetine gidilerek Ziraat Ban
kasına tevdii mümkün olduğu kanaatindeyim. 

Şüphesiz su işlerinden mütedavil sermaye ile 
yapılması muvafık görülmiyen kısımların Dev
let bütçesinden yapılmasına devam edilmek ica-

beder. Muhacir iskânı işlerine gelince, Devletçe 
yapılacak zaruri yardımlar ve meselâ arazi te
mini, nakiller, sıhhi yardımlar, belli bir müddet 
iaşe yardımları gibi masraflar haricinde , mu
hacirlerin süratle iskân edilerek müstahsil hale 
getirilmek ve kendileri de evlerin inşasında çalış
tırılmak ve sarfiyat kendileri tarafından idare 
edilmek şartiyle, evlerin inşa masraflarını, to
hum, ziraat alet ve vasıtalarının bedellerini faiz
siz ve on senede ödemek kaydiyle seve seve borç
lanmayı kabul edeceklerini zannediyorum. Bu 
işin bir programa bağlanması halinde muhacirle
rin birkaç ay içinde iskân edilmeleri imkân dâhi
line girmiş olur. 

Bu hususlarda Hükümetimizce neler düşü
nülmektedir? 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 3 1 . Y . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77 - 2120, 6/1583 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
12 . I I . 1951 tarihli ve Kanunlar Md. 1436/ 

2917 sayılı yazıya karşılıktır. 
Ziraat Bankasının sermayesi ile ödenmiş olan 

miktarına, Toprak Mahsulleri Ofisini bu Banka-

[1] Çoğunluk olamadığından ikinci oturum 
saat İ5 te toplanacaktır. 

açılamamıştır. Meclis 4 Haziran Çarşamba günü 
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ya devretmek ve sermayeyi artırmak suretiyle 1 
su ve muhacir iskânı işleri malî hususlarının 
mütedavil sermaye ile idaresi cihetine gidilerek 
Ziraat Bankasına tevdiine dair Konya MiUetve- » 
kili Abdürrahman Fahri Ağaoğlu'nun yazılı so
ru önergesi cevabının ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
, A. Menderes 

1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
sermayesi üç yüz milyon liradır. Bunun öden
miş kısmı 124 129 700 liradır. 

2. T. C. Ziraat Bankasının sermayesini ar
tırmak için Toprak Mahsulleri Ofisi ile birleş
tirilmesi keyfiyeti ayrı bir kanun mevzuudur. 
Malûm bulunduğu veçhile Ziraat Bankasının 
mevzuu ve faaliyet hudutları 3202 sayılı, Top
rak Mahsulleri Ofisinin ise 3491 sayılı Kanunla 
tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu iti
barla mahsus kanunlariyle ayrı ayrı mevzular- I 
da çalışan, ve her ikisinin de faaliyet sahası 
memleket çapında geniş olan iki büyük teşek
külün birleştirilmesine şimdilik bir ihtiyaç du
yulmamaktadır. 

Diğer taraftan memleketin su dâvası, ilgili 
Bakanlıkça bir program dâhilinde halledilegel-
m ektedir. 

İskân işlerinde malî hususların mütedavil 
sermaye ile idaresi cihetine gidilerek Ziraat 
Bankasına tevdii şekline gelince; göçmenlerin 
mıntakalara iskân işleri Devlet Bakanlığı ta
vafından tedvir edilegelmektedir. 

Bunların zirai veya ticari sahada muhtaç 
bulundukları krediler T. O. Ziraat Bankası ta
rafından imkan nispetinde karşılanmakta ve 
müstahsil hale getirilmeleri için hızla çalışıl
makt adı?. 

2. — Kars Milletvekili Sırrı Atalay'ın, kar
ların erimesi ve sürekli yağmurlar dolay isiyle 
Kars îli ve ilçeleri ile, köylerinde vukuagelen 
tahribattan zarar görenlere şimdiye kadar ne gi
bi yardımlarda bulunulduğuna ve köylüye keres
telik ve sair inşaat malzemesi verilmesi ve kredi 
sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakanlıktan olan sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevab> (6/686) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakan tarafından I 
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yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 20.. V , 1952 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

Kars Merkezini geçen ay karların âni surette 
erimesi üzerine sel basmış, 500 ev kısmen yıkıl
mış, kısmen harap olmuştur. İğdır ve bâzı köy
leri keza sel âfetine uğramış, ilçede ve köylerde 
evler yıkılmış veya harap olmuştur. Birkaç gün
den beri de devamlı yağmurlar yüzünden Kars 
merkezi - merkez köyleri ve ilçeleriyle köylerin
de can ve mal kaybı olmaktadır. Esasen 1951 
sonbaharında sürekli yağmurlar birçok maddi za
rara sebep - olmuştur. 

A) Birçok evler yıkılmış veya harap olmuş
tur. 

B) Can ve mal kaybı vardır. 
C) Sonbaharda dövülemiyen hububat yağ

murlar yüzünden çürümeJkte. 
D) Devamlı yağmurlar sebebiyle köylü to

hum ekememektedir. 
'Kızılay mahallinde yaptığı çadır ve sair gibi 

yardımlar, geçici tedbirlerdir. Bu söbeple: 
Hükümet şimdiye kadar bu geniş ve büyük 

tehlike karşısında hangi yardımlarda bulunmuş
tur. Ne gibi tedbirler almıştır? Yıkılan, harap 
olan yahut sürekli bir yağmur ihtimalinde yıkı
lacak ev, ahır, kom için köylüye kerestelik ve sa
ir inşaat malzemesi verilmesi, maddi yardım ya
hut kredi sağlanması yahut yıkılan yerlerin Hü
kümet tarafından yapılması ekilemiyen tohum 
üzerine ilerisi için ne düşünülmektedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

2 1 . V . 1952 tarih ve 3655/7890 sayılı yazıla-
riyle Başbakanlığa gönderilen Kars Milletve
kili Sırrı Atalay'ın, karların erimesi ve sürekli 
yağmur dolayısiyle Kars îli ve ilçeleriyle köy
lerinde ıvukuagelen tahribattan zarar görenle
re ne,gibi yardımda bulunulduğuna, köylüye 
kereste ve sair inşaat malzemesi ve kredi sağ
lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair ya
zılı soru önergesine sayın Başbakan adına ha
zırlanan cevabın ilişik olarak sunulduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytmoğhı 
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Kars Milletvekili Sırrı Atalay'm, Karların 

erimesi ve sürekli yağmur doîayısiyle Kars ili 
ve ilçeleriyle köylerinde vukuagelen tahribattan 
zarar görenlere ne gibi yardımda bulunulduğu
na, köylüye kereste ve sair inşaat malzemesi ve 
kredi sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi Sayın Başbakan adına, 
aşağıda cevaplandırılmıştır : 

Karların ani olarak erimesi yüzünden Araş 
nehri sularının birdenbire ovadan 0.80 metre 
kadar yükselmesi neticesi Kars ve havalisini su
lar istilâ etmiş ve bu yüzden Merkez ve İğdır'da; 
50 ev, 21 dükkân, 41 ahır ile 2 köprü, 1 değir
men yıkılmış; 76 ev, 49 dükkân, 38 ahır, 1 değir
men, 1 fabrika da hasara uğramıştır. 

Mülhakatta ise : 8 ev, 1 dam, 71 ahır, 3 sa
manlık yıkılmış; 90 ev hasar görmüştür. 

Tuzluca, Çıldır ve Kağızman ilçelerinin muh
telif köylerinde heyelanlar olmuştur. 

Suların istilâsına uğrıyan 55.000 dönümlük 
arazi bu yıl ekilemiyecek hale gelmiş, muhtelif 
köylerdeki meyva bahçeleri ve bir kısım tarlalar 
hasara uğramıştır. 

Yapılan yardım : 
Bayındırlık Bakanlığınca : «Yer sarsıntısı 

ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yar
dım» bölümünden, felâketzede halka yardım ol
mak üzere Kars Valiliği emrine (50.000,—) Lira, 

Kızılaydan : (6 000,—) lira para yardımı 
ile (350) adecl çadır, 

Ciheti askeriyeden : (15) aded nıahruti ça
dırla istihkâm birlikleri, 

Trabzon'dan : (10) kayık ile kurtarma 
ekipleri, yollanmıştır. (Sandal ve sandalcıla
rın yevmiyelerini karşılamak üzere yukarda 
belirtilen bölümden 1 900,— lira Trabzon Vali
liği emrine Bayındırlık Bakanlığınca gönderil
miştir.) 

'Tarım Bakanlığınca da : 5653 sayılı Orman 
Kanununun 17 nci maddesinden faydalanıla
rak m3 na (10 - 15) lira gibi pek cüzi miktar
daki masrafları karşılığında tomruk halinde 
kereste için, Sarıkamış Orman Başmüdürlüğü
ne gerekli talimat verilmiştir. 

Alınan tedbirler : 
Ruslarla hudut teşkil eden Araş nehrinin 

bizim tarafa düşen sahilindeki toprak şedde
ler, artan nehir sularını muhafaza edecek du
rumdan çıkmış bulunmaktadır. 

Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde 

im Ö : ı 
bunların ıslahı için muvakkat tedbir almmasi 
imkânsız görüldüğünden - ilerde melhuz su taş
kınlarını önlemek maksadiyle - bu şeddelerin 
yeniden yapılmasına lüzum ıgörülmüş ve Iğ-
dır-Başköy şeddesi ve mahmuzları (575 00Qr—) 
lira bedelle, 13 . V I . 1952 tarihinde ihale edil
mek üzere eksiltmeye çıkarılmış bulunmaktadır. 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Bakanlıklarla Kızılay binası arasındaki Emniyet 
Âbidesi havuzu ile oturulacak yerlerin temiz bu
lundurulmasının mümkün olup olmadığına dair 
sorusuna İçişleri Bakanvekili Başbakan Adnan 
Menderes'in yazılı cevabı (6/642) 

17 . IV . 1952 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara'da Bakanlıklarla Kızılay yolunun or
tasında bir Emniyet Âbidesi vardır. Burada te
sisleri ve her şeyi tam ve mükemmel olan iki bü
yük mermer havazun bomboş toz ve toprak ve 
süprüntülerle perişan ve mühmel bir halde olması 
buradan her gelip geçen binlerce yerli ve yabancı 
insan üzerinde memleketimiz için kötü ve menfi 
bir tesir bırakmaktadır. 

Yüz binlerce lira sarfiyle meydana getirilen 
bu güzel eserin, havuzların billur gibi berrak su
larla doldurulması, havuzun ve oturulacak mer
merlerin temiz bulundurulması yerinde olacaktır. 

Hükümetimize bir ihmal hissi verdiren ve 
burasını âtıl bir vaziyette bulunduran müessese 
ve makam kimdir? Harekete getirmek mümkün 
değil midir? Havuzların tertemiz sularla daima 
dolu olarak bulundurulmasının temininin mümkün 
olup olamıyacağınm yazı ile İçişleri Bakanından 
bildirilmesini rica ederim. 

Burdur Milletvekili, 
Mehmet özbey 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 1 . VI . 1952 

M. î. Gk M. 
2. Ş. M. 

Sayı : 621 - 302 - 621/12002 
özü : Yazılı soru hakkın
da. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
19 . IV . 1952 günlü ve 6/632,' 3459/7518 

sayılı yazıları karşılığıdır: 
Yenişehir'de Emniyet Parkmdaki mermer 

— X9 
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havuzların bakımsız bir halde bulunduğu hak
kında Burdur Milletvekili Mehmet özbey tara
fından verilen yazılı soru önergesi tetkik edildi: 

Emniyet Parkındaki iki havuzun mermer 
kaplamaları müruruzamanla ve hava tesirle
riyle çatlamış ve kavlamış bulunması sebebiyle 
20 . VI . 1947 tarihinde esaslı şekilde tamir ve 
ıslahı için bahis konusu havuzların 16 000 lira 
bedelle mütaahhidine ihale edildiği ve yapılan 
ameliye sırasında tahmin edilenden fazla iş 
zuhur ettiğinden ilâvei inşaat yaptırılmasına 
karar verilerek bu karara göre tamir işi, 
4 . XI . 1947 tarihinde ikmal edilmiş ye geçici 
kabul yapılmış olduğu halde, kış mevsiminde 
havuzların kati kabulünün yapılacağı esnada bâzı 
noksanlıklar ve mermerlerde çatlaklıklar görül
düğünden bunlar ikmal edilmedikçe kati kabul 
işleminin yapılamıyacağı mütaahhide tebliğ 

1952 O : 1 
olunduğu, mütaahhit bu duruma itiraz etmiş 
iSe de; itirazı belediye encümenince reddedildi
ği ve bundan sonra mütaahhit tarafından olay 
mahkemeye intikal ettirilmiş olup 5 . III . 
1952 tarihinde mahkemece gerekli ince
leme ve keşif yapılmış ve halen her 
türlü tesbit muameleleri ikmal edilmiş ve 
don mevsimi de geçmiş bulunduğundan, 
bugünlerde bu havuzların temiz sularla dolu ola
rak bulundurulması yoluna gidileceği anlaşıl
mıştır. 

Havuzların bakımsız bir halde bırakılması se
bebinin belediye ile mütaahhit arasında zuhur 
eden ihtalâftan ileri geldiğini saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan ve 
İçişleri Bakanı V. 

A. Menderes 

DÜZELTİŞLER 

Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı basmayanlarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

S. 
Sayısı Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

190 
» 
» 

195 

» 
» 
» 

202 

8 
9 
9 
3 

3 
3 
3 
7 

2 
2 
5 
1 

1 
1 
2 
2 

25 
11 
20 
19-20 

32 
46 
28 
29 

dok, 
denzi vasıtalarının 
195 
45 nci maddesinde ve 5107 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde 
efradına ve 
kelimesi ile 
5107 sayılı Kanunun 
83 m » satınalma 

dok ve 
deniz taşıtlarının 
196 
45 nci ve 5107 sayılı Kanunun 
2 nci maddelerinde 
efradına bir 
kelimesine 
5107 sayılı kanun 
83 m » satınalma giderleri 
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Ifcvîet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinİıesap Kanu

nuna verilen oylann sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 251 
Reddedenler l 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 226 
Açık Milletvekillikleri : 6 

AFYON KARAHlSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Tbrfffli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muhlis Ete 
Osman Talât İltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akü Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nail Geveei 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 

[Kabul 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nusret Kirişcioğlti 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

edenler] 
I ÇORUH 

Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 

I M. Remzi Bucak 
I Nâzım Önen 

Kâmil Tayşı 
EDİRNE 

Arif Altmalmaz 
Mehmet Lnginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

I Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeyetinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞ ANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 



İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

tETVlTR 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Tarık Gürerk 
Vasf i Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Ahmet Keskin 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdm 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet Ozdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
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Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Yeredoğ* Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü • 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi. Sayman 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğiu 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Oemal Hünal 
Nuri özsan 

O : İ 
MUŞ 

Ferit Kılıçlar 
NİĞDE 

Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Aykol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Stialp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat Öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Oahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

[Reddedenler] 
KONYA 

Murad Âli Ülgen 

— - » — 
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KONYA 
Rifat Alabay 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Oztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
a.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (I.) 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Talât Vasfı öz 

ANTALYA 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Etem Menderes 
A. Baki ukdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıvıkoğlu 
(I. Ü.) 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

[Çekinserler] 
TOKAD 

Muzaffer önal 
VAN 

Ferid Melen 

[Oya kahlmtyanlar] 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıb Emeç 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem (I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (t.) 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktnğ (I.) 
Mustafa Ekinci (I.) 

ELAZİĞ 
Abdullah Demirtas (I.) 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Sabit Sağıroğlu (t.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Eıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞNE 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zârbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
•Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay (I. Ü.) 
Salih Inankur 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur. 
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Puad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 

Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (I.) 
Sani Yaver 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (t.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto (I.) 
Rifat Taşkın (t.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Suad Hayri Ürgübffi 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu (î.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
.Ziyad Ebuzziya 
Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz (t.) 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Esat "Doğan (I.) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (î.) 

MANİSA 
Samet Agaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket İnce 
A dnan Karaosmanoğlu 

F. Lûtfi Karaosmanoğlttl 
(Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay (Başkan -
V.) 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğ-
lu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu (t.) 

MUŞ 
Haindi Dayı (î.) 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellâloğlu (I.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RÎZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittin özkefeli 
Perid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SÎİRD 
Şefik Türkdogan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki örs 

Bahattin Taner 
TEKİRDAĞ 

Hüseyin Bingül 
TOKAD 

Fevzi Çubuk (î.) 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğ-
lu (î.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

YOZGAD 
Avni Doğan (t.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Esat Kerimol 
Cemal Kıpçak (t.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya ı 
Sivas 1 
Trabzon 1 
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Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1937 takvim yılı Bilançosunun onan-

. 

* 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfillı 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çıçekdag 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz^Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket tnce 
Seyfı Kutbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 
Akil Sanoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üje sayısı : 487 
Oy verenler : 260 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler o 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar : 221 
Açık Mületvekilliklerî : 6 

[KaVUl edenler] 
AYDIN 

Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfı Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşcri 
Arif Kahpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 

Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

i ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişeioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 
Kâmil Tayşı 

EDÎRNB 
Arif Altınalmaz 

1 Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANB 
Cevdet Baybura 
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Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAV 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
thsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Ali Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Ayapdm 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Brkut 

KOCAELİ 
Ethe,m Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Veredoğ" Kişioğlu 
Saim önhoıi 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet AlMn 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlû 
4bdülkadir özbay 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğhı 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

I Mazhar özsoy 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
I Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 

LAsım Doğanay 
I Ferit Ecer 

Fahri Köşkeroğlu 
I Hüseyin Ülkü 
I Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 

I Tevfik Coşkun 
I Salim Serge 

Sinan Tekelioglu 
SffitD 

Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil Imrç 
Sedat ^eki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan-
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzafîer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
"Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatuoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
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[Çekinserler] 

KONTA 
Abdürrahinan Fahri A-

ğaoğlu 
Rifat Alabay 

[Oya katılmtyanlar] 
AÖEI 

Halis Öztürk 
AMASYA 

Hâmit Kora? 
İsmet Gtgaç 
Cevdet Topçu 

ANKAftA 
Salfthaddin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
(D 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (t.) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 

BÜRDUB 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat tyriboz (1.) 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (1.) 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (1.) 

ÇORUM 
Ahmet Basıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Befet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (1.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci (1.) 

ELAZIÖ 
Abdullah Demirtaş (1.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu (1.) 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoglu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

OAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMPŞANB 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Vahram Bayar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 

' Nihad Keşad Belger (1.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (1.) 
Sani Yaver 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (1;) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkftı (î.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil ı 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (î.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
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Ahmet İhsan Gürsoy 
Remzi Koçak 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan ( t ) 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehm,et Kulu (I) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu] 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-j 
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi Öksüz 

fi : 79 2 .6 
MARDİN 

Mehmet lÜmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavraköğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Ali§an 

1952 O : 1 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Ferid Türel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

StîRD 
Şefik Türkdoğan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (I.) 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (I.) 
Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topeoğlu 
(t.) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl önce? 
Reşit Kemal Timuroğlu 

YOZGAD 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Esat Kerimol (I.) 
Cemal Kıpçak (I.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
•Sivas 1 
Trabzon • 1 
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Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1948 takvim yılt^ilânçostonun Onan. 

ması hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun «kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Ozçoban 
Ali İhsan Sâbis. 
Avni Tan 
Salih Torfiüi 
Ahmed Yeziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis özttirk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramia Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât tltekin 
Hâmid Şevket înce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Nazif i Şerif Nabel 
Bürhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

Ü3 r« say» : 487 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 218 
Açık Milletvekillikleri : 6 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Ytimnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlti 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

Âli Canib Yöntem 
ÇANAKKALE 

Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu , 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleigfl 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Nâzım Önen 
M. Remzi Bucak 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIO 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

• j 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soyla 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karss~ 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANT1B 
Samih İnal 
Galip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk 
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir ~ 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
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İÇEL * 
Halil Atalay 
Salih înankur 
•Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Seyfi Oran. 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi. 
Senihi Yürüten 

İzMİK 
Halide EdibAdıyar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Sadık Giz; 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündag 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat faşkm 
Ziya Termen m 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 

fi : 79 ft.ft 
Ali Rıza Kıhçkale 
İbrahim Kîrazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya furgoi 

. KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredcğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lutfi Tokoflfa 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

« KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir Ösbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Muhlis Tümay v 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
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MUĞLA 

Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NlĞDB 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZB 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îlerr 
Muhittin Özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Şerver Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkant 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil îmre 
Sedat Zeki örs 

Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAÇ 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Ahmet GürkanJ^ 
Halûk ökeren ~" 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğiu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
güler 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

- s * 
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[Çekinserler] 

KONYA 
Abdûrrahman Fahri A-

ğaoğlu 
Rifat Alabay 

[Oya kattlmtyardar] 
AMASYA 

Hâmit Koray 
îsmet OlgaçV--
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salfthaddin Âdil 
Sadri Maksudi Anal 
a.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen (î.) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akif Saroğln 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik ( t ) 
Nail Geveci 
Etem Mendereı 
A. Bakî ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 

Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (I.) 
thsan Karaslöğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (t.) 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (I.) 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Bef et Tsvashoglu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (î.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci (t.) 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş (î.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sabit Sagıroğlu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfb Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ifayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE | 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Oavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Şahap Tol 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Ei)ver Adakan 
Salamon Adato 
thsan Altınel 
And re Vahram Bay ar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrâttin Saymıer 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman (I.) 
Sani Yaver 

M. 

İZMİR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (I.) 
Tezer Taşkıran 
Hii«»yin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Mühto (î./ 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin, Develioğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
ZiyaAtıg 
Salih Kalemcioğlu (î.) 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
1 arık Kozbek 
Muammer Obuz 

— 81 — 
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KÜTAHYA 

Meedtt AlHn 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz (î.) 
^mxi Koçak 
S ^ ^ O t̂truri Na-

MALATYA 
Esat t ia j ın ( t ) 
HüseyteBoğa* (1.) 
Mehmet Sadık Eti 
bnutİadufi 
M«l*w* Kartal 
W W N t K u l u ( t ) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Şam} Ergin 
Sarak ilker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûffi Karaosmanoğlu 
(Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Korez 

J3udİ Mıhcıoglu 
Hamdullah Suphi Tan-
n$v*r 
Kârım llaakent 

• 

[ w MABAŞ 
Ahmet Bozdag 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE-
Süreyya Dellâloğlu (I.) 

ORDU 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (t.) 
Atıf Topaloğlu 

RİZB 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgu 
Zeki Rıza Sporel 

[Açtk Millet 
Denizli 
Konya 
Malatya 
Sivas 
Trabzon 

SAMSUN 
Haşim Alışan (I.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

MIIKT) 
Şefik Türkdoğan 

8İN0B 
Muhtar Acar 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ibrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (t.) 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Fevzi Çubuk (I) 

vekillikleri] 
1 

2 
1 
1 
1 

Hamdı Koyutürk 
Nuri Turgut Topçoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Aîtuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi^prhon 
Cahid Zamangil 

•ŞJN^ŞLl 
Hifcan Remz| Kulu 

TOFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

VAN W « % * 1 

Ferid Melen 

* YOZĞAD 
Avni Doğan (I.) 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Esat Kerimol (I.) 
Cemal Kıpçak (t.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

6 
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1952 yık' Bütçe Kanununa 

AFYON KARAHÎIâR 
Abdullah Güler " 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal Ozeoban 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Ga«Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Eüfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiı «Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket înee 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Btirhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
Ahmet Tekelioğlu 

bağlı cetvellerde değişiklik 
oyların sonuou 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinaerler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

yapılması hakkındaki Kanuna verilen 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
487 
260 
25Q 

1 
0 

221 
6 

[Kabul 
AYDIN 

Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Huluûsi Köymen 
Mithat San 

edtnler] 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKAL1 
Emin Kalafat 
Nusret Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip Özer 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobenoğlu 
Mustafa Güleigil 
Fikret Karabudak • 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Nâzım Önen 
Klmil Tayçı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rûkneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel -
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMt^fANB 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
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İÇEL I 

Halil Atalay 
Refik Koraltan | 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Füruzah Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Senihi Yürüten 

İZMİR I 
Halide Edib Adı var 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Âli Mühto 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoglu 

B : 79 2 .6 
I Mehmet özdemir I 

Yusuf Ziya Turgut 
| KIRKLARELİ 
I Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Osman Bolükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Yeredog Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtf i Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Rifat Alabay 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Tarık Kozbek 

I Himmet ölçmen 
I Murad Âli Ülgen | 

Ümran Nazif Yiğiter 
KÜTAHYA 

Mecdet Alkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sü>uri« Na-
suhoğlu 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

• MANİSA 
Muzaffer Kurbanoglu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen | 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 

Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Cemal Hünal 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

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

ÖRDÜ 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Na§it Fırat 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Haşim Âlişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoglu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Arif Nihat Asya 
Tevfik Coşkun 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioglu 

SffitD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Şevki Ecevit 
Halil İmre 
Sedat Zeki örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 
Halûfc ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

T7RFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri » 
Feridun Ergin 

VAN 
İzzet Akın 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZĞAD 
Niyazi Ünal Aleılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdor-
oğlu 
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[ReddedenterJ 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
AÖRI 

Halil öıtürk 
AMASYA 

Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhattin Adil 
Sadri Maksudi Arsal 
(I.) 
Muhlis Bayramoğlu 
Ömer Bilen ( t ) 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik (I.) 
Nail Geveci 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay 

BÎLEOtK 
îsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkııt 
Talât Oran 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmcs 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem (t.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (î.) 
thsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt (î.) 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney (t.) 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyuk 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci (î.) 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gtönenç 
Sabit Sağıroğlu (î.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Emrullah Nutku 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Genani 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman • 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Andre Varam Bayar 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (î.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Zözer , 
Hüsnü Yaman (t.) 
Sani Yaver 

Pertev Arat 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu (î.) 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Bifat Taşkın (t.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemcioğlu (t.) 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Kemal Ataman 
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Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebnzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz (î.) 
Remzi Koçak 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan (1.) 
Hüseyin Doğan (î.) 
Mehmet Sadık Eti 
tsmet înonü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu (T.) 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Faruk îlker 
Refik Şevket ince 
Adnan Karaosmanoglu 
F. Lûtfi Karaosmanoglu 
(Bakan) 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 

Hamdullah Suphi Tan-| 
rıöver 
Kâzım Tagkent 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdaioğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu (î.) 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan (I.) 
Atıf Topaloğlu 

RtZB 
Kemal Balta 

Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Perid Tüzel 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Cezmi Türk 

SIÎRD 
Şefik Türkdogan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk (1.) 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk (t.) 

Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topeoğlu 
(t) 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Hasan Öral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğhı 

YOZGAD 
Avni Doğan (î.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Esat Kerimol (.) 
Cemal Kıpeak (I.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Sivas 1 
Trabzon 1 

T. B. M. M. Basımevi 



S. SAYISI 188 
Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğht'tıtm, Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 429 ncu maddesinin yorumlanması hakkında 

önergesi ve Adalet Komisyonu raporu (4/220) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mayıt 1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429 ncu maddesi hü
kümleri tatbikatta tatbik edilmemektedir. Bu kanunun 441 nci maddesinin (tki taraftan biri tas
hihi karar ettiği) ve muaddel 438 nci maddedeki (Temyiz kararlarına karşı 15 gün içinde tashih 
istenebilir) hükümleri ruhu kanuna muhalif olarak tatbik edilmekte bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun 429 ncu maddesi hususi dairece nakız halinde mahallî mahkemesine ısrar ve 
müteessir olan tarafa hukuk heyeti umumiyesine 2 nci defa temyiz etmek hakkını bahşetmiş olduğu 
halde; bu hükümler tatbikatta ihmal edilerek bir daireyi husuşiyenin nakız kararı üzerine mahallî 
mahkemesine iki taraf celp ve bunlar istima edilmeden ve mahallî mahkemesinin ittiba veya ısrar 
kararryte ittiba halinde yenliden daireyi hususiyeye ve ısrar halinde hukuk heyeti umumiyesinde tem
yiz tetkikatt haklarını meneden sebep bulunmadığı halde; Yargıtay dairelerince nakzolunan hüküm
lerin 429 ncu madde f omalitesi ikmal edilmeden nakızdan müteessir olan taraf in tashihi karar ta
lebi kabul edilerek aynı dairenin verdiği nakzı kaldırıp tasdik karariyle mahalli mahkemesinin 
ısrar ve son hükümden müteessir olan tarafın heyeti umumiyece temyiz hakkına tecavüze Yargı-
tayın hakkı bulunmadığı halde; tatbikatta bu haklara tecavüz edildiği ve kanun yollarına müra
caat demek olan hususatm önlenerek bâzı dâvaların hapsedildiği görülmektedir. 

Netice : 
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 429 ncu maddesi karşısında Temyiz Mahkemesinin na

kız- karan üzerine nakızdan müteessir olanın tashihi karara hakkı bulunmadığına ve nakız kararı 
üzerine taraflara gün tâyin edilerek onların celp ve istima edilmeleri lüzumuna ve bundan sonra 
mahallî mahkemesinin Temyiz Dairei hususiy esine ittiba veya ısrar kararı vermesi lâzım geldiğine, 
ittiba halinde noksanların ikmaliyle verilecek hükme kaani bulunmıyanlann yeniden Temyiz ve Israr 
karan halinde bundan müteess» olanm hukuk heyeti umumiyesine temyiz hakkı bulunduğunun ve 
halen mevcut tatbikatta Temyiz-Hususi Dairesinin nakız kararı üzerine bu muamelelerin yapılması 
gerek olup,nakızdan mütessir olanan mahallî mahkemesince taraflar dinlenmeden müracaata hakkı 
bulunmadığına ve tatbikatta mahallî mahkemelerince günsüz tebligat ve buna istinaden Yargıtayca 
tashihi karar taleplerinin kabulü ile nakzın kaldırılarak tasdik yolunda yapılan muamelelerin sarih 
bulunan kanun hüküfl^erhıe muhalif bulunduğu mucip sebepleri belirtilerek 429 ve 442 nci mad-
delerj& tefsirine maJbal olmmdığına ve yanlış tatbikatın durdurulması için keyfiyetin Adalet Bakan
lığı ile Yargıtay Başkanlığına tebliğine tefsir yolliyle karar verilmesini saygılarımla rica ederim. 

19. n . 1952 
A. 4 - , „ . _ . « . - ' - . * , _ . . - *, Kastamonu Milletvekili 

v *• Hayri Tosunoğlu 

Adalet Komisyonunun raporu 

T. B* Ur. M. 
Adalet. Kovmymu "* : ^ v 17. V. 1952 

Esas No. 4/226 
Karar No. 37 

Yüksek Başkanlığa 

Kastamonu Milletvekili Hayri Tosunoğlu'- 429 ncu maddesinin yorumlanması hakkındaki 
nun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun önergesi komisyonumuza havale buyUrulmakla 



Adalet Bakanlığı temsilcisi ve teklif sahibi ha
zır olduğu halde görüşüldü. 

Teklif sahibi esbabı mucibeyi tekrar ile be
raber Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
429 ncu maddesi gereğince Temyiz Mahkeme
since bâzı esbaptan dolayı nakzedilen kararın 
mahallî mahkemeye iadesi halinde mahallî mah 
kemenin üzerinde duruşma gününü muhtevi teb
ligat ile tarafları mahkemeye çağırması üzerine 
ilk celsede her iki tarafın esbabı nakziye üzerin
deki iddia ve müdafaalarını aldıktan sonra Tem
yiz kararına ya ittiba eder veya eski kararında 
ısrar eder demekte ve Temyiz dairei hususiyesi 
bir kararı nakzettikten sonra bu nakızdan mü
teessir olan tarafın tashihi karar talebine hakkı 
olmamalıdır. Çünkü nakız üzerine yapılan tas
hihi karar da evrakın ajan hususi daireye gide
ceğini ve evvelce gördüğü nakız sebeplerini tas
hihi karar ile aynı hususi dairenin kaldırması
na imkân olmaması lâzımgeldiğini ve bununla 
beraber nakız üzerine yapılan tashihi kararla 
mahkemelerin ısrar etmek hakkına da tecavüz 
edilmekte olduğunu ifade ederek mahallî mah
kemelerce nakızdan sonra günsüz tebligat ve 
buna istinaden Yargıtayca tashihi karar talep
lerinin kabulü ile nakzın kaldırılarak tasdik yo
lunda yapılan muamelelerin sarih bulunan ka
nun hükümlerine muhalif bulunduğu mucip se
bepleri belirtilerek 429 ve 442 nci maddelerin 
tefsirine mahal olmadığına ve yanlış tatbikatın 
durdurulması için keyfiyetin Adalet Bakanlığı 
ile Yargıtay Başkanlığına tebliğine tefsir yolu 
ile karar verilmesini tekraren istemiş bulunmak
tadır. 

Yapılan münakaşa neticesinde, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 429 ncu maddesinin 
tereddütsüz tatbik edilmekte olduğu ve Temyiz 
Mahkemesi hususi dairelerince yapılan nakızlar 
üzerine tashihi karara müracaat edilmiyeceğini 
ve ancak tasdik kararları üzerine tashihi karar 
yoluna müracaat edilebileceğini kabul etmek de
mek Temyiz Mahkemesinin esbabı nakziyeyi 
muhtevi ilâmlarında hiçbir zaman yanılma olmı-
yacağmı peşinen kabul etmek demektir. Temyiz 
Mahkemesi Hususi Dairesi esbabı nakziyede ya
nılabilir. Bunun karşısında mahallî mahkeme 

de yanlız esbabı nakziye üzerinde durmaya mec
bur olup bunun dışına çıkamıyacağma göre na
kız sebepleri üzerinde yapılan bir hatayı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu tashihi karar mü
essesesi ile telâfi yolunu temin etmiş bulunmak
tadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
teniyiz ve tashihi karar ayrı ayrı birer müessese 
olup bunların birbirinden tefriki suretiyle mü
talâa edilmesi icabetmektedir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438 
nci maddesinde (Temyiz kararlarına karşı tef-
hinf veya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün için
de tashih istenebilir. Tashihi karar isteği aynı 
dairede tetkik olunur) denilmekte bulunmasına 
ve bu fıkrayı hükmiyeden hiçbir zaman Temyiz 
hususi dairesince yapılan tasdikler üzerine tas
hihi karara müracaat edilir. Bozma üzerine tas
hihi karara müracaat edilmez, mânasını çıkar
maya imkânı hukuki bulunmamasına ve eğer tas
hihi karar müesesesinin tatbikatta bâzı ahvalde 
zararlı neticeleri müşahade edilmekte ise bunun 
açık kanun hükümleri karşısında tefsir ile de
ğil ve fakat yeni hükümler getirmek şeklindeki 
tesis ile kabil olacağı mütalâası ile Kastamonu 
Milletvekili Hayri Tosunoğlu'nun tefsire ma
hal olmadığı yolundaki önergesinin reddine, 
komisyonda hazır bulunan üyelerin ittifakı ile 
karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
yüksek başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

tzmir Manisa 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 
Ankara 

H. Ş. İnce 
Çoruh 

M. Güney 
Mara§ 

M. Ozsoy 

Çankırı 
C. Boynuk 
Ankara 

ö. T. tltekin M 
Erzurum 
E. Karan 
tstanbul 

F. H. Demirelli 

Amasya 
/. Ölgaç 

Balıkesir 
. Erkuyumcu 

tçel 
Ş. Tol 

tstanbul 
A, Moshos 

Konya Yozgâd 
Af. öbuz N. Ünal Alvılı 

• 
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S. SAYISI 190 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında ka

nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/237, 1/294) 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına ait 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/237) 

T. C. 
Sayıştay 

330770, 2015 
31 . X . 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Deniz yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabına 
ait Uygunluk Bildiriminin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Sayıştay Başkanı V. 
F. Eke 

Uugunluk Bildirimi 

Anayasa ve Muhasebei Uumiye Kanunu gereğince Ulaştırma Bakanlığından Sayıştaya gönde
rilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Malî yılı Kesinhesabı ve 
Bilançosu Sayıştayea incelenip yargılanmış olan muhasip idare hesabiyle karşılaştırılmış ve bağlı 
cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde tutulmak üzere kesinhesapta, bilanço ile kâr ve zarar hesap
larında gösterilen rakamların kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

31 . X . 1951 

Sayıştay Başkanı V. 
Faifo Eke 

D. : 4 Başkanı V. 
İhsan Erenli 

Üye 
Fikret Aktulga 

ÜyeV. 
Hakkı Tuğrul 

D. : 1 Başkanı V. 
Ragıp ögel 

Üye 
Fahri özbudun 

Üye 
Faruk îştk 

ÜyeV. 
İzeet Ertürk 

D. : 2 Başkanı V. 
Nazvni Başak 

Üye 
A. Âli Hem&n 

Üye 
Fuat Beşkardeş 

İmzara bulunamadı 

Savcı 
Enver Arkun 

D. : 3 Başkanı 
Refik Bakuy 

Üye 
.4. K. Arıçay 

Üye 
A. Raktm Savcı 



— 2 — 
Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında ek Uy

gunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

T. C. 6. V. 1952 
Sayıştay Başkanlığı 

Sayı : 339683,947 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

31. X . 1951 tarih ve 330770/2015 sayılı tezkeremize ektir. 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Kesinhesabma ait 

31. X . 1951 tarihli Uygunluk Bildirimine mütaallik olarak bu kere düzenlenen (Ek uygunluk bil
dirimi) nin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzederim. 

Sayıştay Başkam 
Mümtaz Tarkan 

Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Kesinhesabma ait 31 . X . 1951 tarihli 
Uygunluk Bildirimine ektir 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Merkez Saymanlığının 1946 Bütçe 
yılı idare hesabının 1 nci Dairemizce tetkik ve muhakemesi sırasında; Amerika'dan muba
yaa edilen gemi ve şileplerin bedellerinin % 25 lik taksitleri ile bunların donatım malzemesi 
bedelleri namiyle bütçeye masraf kaydedilerek - bütçe emaneti - hesabına alındığı görülen 
7 639 191 lira 56 kuruşun; tahakkuk evrakının ibraz edilmediği görülmüş ve bu hal Muhasebei 
Umumiye Kanununun 91 nei maddesi hükmüne muhalif bulunmuş olduğundan bu noktadan ilâ
ma ihtirazi kayıt konulmakla iktifa edilmiş ve tahakkuk evrakının ibrazı ile gereken malûma
tın verilmesi hususlarının temini Ulaştırma Bakanlığına yazılmıştı. 

Adı geçen Bakanlıktan ahiren alman cevapta; sözü edilen evrakın tetkika amade bulunduğu 
bildirilmesi üzerine mahallinde yaptırılan tetkikat neticesinde; tahakkuk evrakının ancak 1947 
yılında elde edilebildiği ve işbu evrakın vusulü anında Maliye müfettişleri tarafından alına
rak uzun müddet tetkika tâbi tutulması yüzünden zamanında ibraz edilemediği, bu masraf
tan 4 237 030 lira 08 kuruşunun 1946, 1 091 639 lira 32 kuruşunun 1947 ve 2 310 522 lira 
16 kuruşunun 1949 Bütçe yıllarına taallûk ettiği halde tahakkuk evrakının geç gelmesi ve gelir 
gelmez Maliye Müfettişleri tarafından alınması yüzünden hizmetin vukuu tarihi ile masrafın se
nesinin tâyininde muhasiplikçe yanlışlık yapıldığı ve hesabın muhakemesi sırasında tahakkuk 
evrakının ibraz edilmemesi dolayısiyle bu muamelenin Muhasebei Umumiye Kanununun 47 nci 
maddesi hükmüne aykırılığının derpiş edilememiş olduğu anlaşılmıştır. Bütçe emaneti, malî se
ne gayesine kadar ita emrine iktiran eylediği halde muhasip tarafından tediye edilmemiş olan 
masrafların ödenebilmesini teminen Muhasebei Umumiye Kanununun 91 nei maddesinde derpiş 
edilmiş bir esas olup 1946 senesinde ita emrine raptı na imkân olmıyan ve mütaakıp senelerde 
ödenmesi iktiza eden istihkakların daha evvelki senelere mal edilmesini kolaylaştıracak bir tat-
bika asla müsait bir mekanizma olmadığı halde arzedilen şekilde 1947 ve 1949 senelerinde ta
hakkuk edecek masrafların bu yol ile 1946 senesine mal edilmesi doğru görülmemektedir. 

Bu durum muvacehesinde; sözü edilen 7 639 191 lira 56 kuruştan; 1947 ve 1949 yıllarında 
tahakkuk ettiği bu kere kesin olarak tebeyyün eden ceman 3 402 161 lira 48 kuruşun, mezkûr 
Umum Müdürlüğün 1946 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bildirimine bağlı gider cetvelinde 
15 nci Deniz ve Kara taşıtları giderleri bölümünde gösterilen 22 112 960 lira 28 kuruştan çıkarı
larak aynı miktarın Uygunluk Bildirimine bağlı gider cetvelinin (ödenekten arta kalan) sütu-

( S. Sayısı : 190) 



nunda aynı bölümde murakkam 151 039 lira 72 kuruşa ilâvesi icabetmekte olduğunu arzeyleriz. 
6 . V . 1952 

D. 3. Başkanı 
M. Gürün 

Üye 
F. özbudun 

Üye 
F. Aktulga 
Üye V. 

A, R. Toksöz 

Sayıştay Başkanı 
Mümtaz Tarkan 

D. 4. Başkanı 
F. Işık 

Üye 
A. ÂU Hemen 

Üye 
F. Beşkardeş 

Üye 
H. Tuğrul 

D. 1. Başkanı 
F. Eke 

Üye 
İhsan Erenli 

(Bulunmamıştır) 
Üye . 

Ragıp ögel 
Üye 

A. R. Savcı 
Savcı 

Enver Arkun 

D. 2. Başkanı 
R. Bakuy 

Üye 
Hamdi Başak 

Üye 
K. Ançay 

Üye 
Rahmi Uçkun 

• • . 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Oenel Müdürlüğü 1946 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı (1/294) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1013, 6 -1291 

16 .IV . 1948 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . IV . 1948 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulma&ı kararlaştırılmış olan Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünün 1946 yılı Kesinhesap kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

GEREKÇE 

Madde 1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe 
giderleri bilançoya bağlı (A) cetvelinde gösterildiği üzere (48 089 655,05) lira olup bu giderlerin 
bölüm ve maddelere ne suretle ayrılmış olduğu cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 2. — Genel Müdürlüğün bu yıla ait gelirleri (42 526 924,32) lira olarak tahakkuk etmiş 
ve bundan (41 135 266,19) lirası yılı içinde tahsil olunarak artan miktar bilançonun aktif kısmın
da görülen cari ve borçlu hesaplar içine alınmıştır. 

Tahsilat ile gider bütçesi arasında tediyat fazlası gibi görülen (6 954 38836) lira, 4844 sayılı 
Kanun gereğince çıkarılmış olan bono ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Madde 3. — Yılı içinde hareanılmıyan ödenek artımları battal edilmiştir. 
Madde 4. — 3633 sayılı Teşkilât Kanunu gereğince idare kesinhesabı gelir ve gider cetvelleriyle 

kâr ve zarar tablolarından ve sermaye müfredat hesaplarından terekküp etmekte olduğundan bu 
kanuni lâzimeye nazaran bilanço düzenlenmiştir. 

( S. Sayısı : 190) 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 1/294, 3/237 
Karar No. 27 

21. V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işetme Ge
nel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesabı 
hakkında Başbakanlığın 16 . IV . 1948 gün ve 
71 - 1013/6 - 1291 sayılı yazısiyle teklif olunan 
kanun tasarısı Sayıştayın Uygunluk Bildirimiy
le birlikte ve Sayıştay Üyesi Ahmet Rakım Sav
cı, Baş Murakıp Talât Akgün ve Devlet Deniz
yolları Genel Müdürlüğü Genel Muhasebe Mü
dür Yardmeısı Abdullah Arınmış hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1. ödenekler : 
1946 Bütçe Yılında Bütçe Kanuniyle verilen 

ve sonradan ilâveten alman ödenek miktarı 
55 310 434 lira 74 kuruştan ibarettir. Kesinhe-
sap ile Uygunluk Bildiriminde aynı miktarlar 
yazılıdır. 

2. Giderler : 
Kesinhesapta ve Uygunluk Bildiriminde 

gösterilen giderler birbirine uygun olarak 
48 089 655 lira 05 kuruş olduğu görülmüştür. 

3. ödenek bakiyesi : 
Komisyonumuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 7 220 779 lira 
69 kuruş kalmakta ve bunun da yokedilmesi 
gerekmektedir. 

Bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 
4. Gelirler : 
Tahakkukat : Kesinhesapta ve Uygunluk 

Bildiriminde birbirine uygun olmak üzere 
42 526 924 lira 32 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildirimiyle Kesinhe
sapta birbirine uygun olmak üzere 41 135 266 
lira .19 kuruştur. 

5. Genel Müdürlükçe 1946 yılında yapı
lan 41 135 266 lira 19 kuruşluk tahsilata mu
kabil nakden 39 276 600 lira 43 kuruş ve büt
çe emanetine alman 8 813 054 lira 62 kuruş 
ki, ceman 48 089 655 lira 05 kuruşluk sarfiyat 
yapılmış olduğuna göre, 6 954 388 lira 86 ku
ruş açık kalmakta ve bu da 4844 sayılı Kanun 
gereğince bu sene içerisinde çıkarılan 12 mil

yon liralık bono hasılatı ile karşılanmış bu
lunmaktadır. 

Denizyolları Genel Müdürlüğünün Kesin
hesabı ile . Sayışteyca hazırlanıp B. M. M. ine 
nunulmuş olan Uygunluk Bildiriminin tetkik 
ve müzakeresi bu suretle nihayete erdirildik
ten sonra Genel Müdürlüğün Kesinhesabmda 
yazılı bütçe sarfiyatı hakkında Sayıştayca ha
zırlanıp 6 . V . 1952 tarihinde B. M. M. ine 
takdim kılınan ek Uygunluk Bildiriminin ko
misyonumuza havale buyurulması üzerine adı 
geçen Genel Müdürlüğün Kesinhesabı ile ka
nun tasarısının yeniden ele alınarak tetkik ve 
müzakeresine zaruret hâsıl olmuştur. 

Sayıştay Üyesi Ahmet Rakını Savcı ve Baş-
mürakıp Talât Akgün hazır oldukları halde ya
pılan tetkikat üzerine hâsıl olan neticeye gö
re; 

6. ödenekler : 
Uygunluk Bildiriminde yazılı bulunan öde

nek miktarı 55 310 434 lira 74 kuruştan iba
ret olup Kesinhesapta da aynı miktar yazılı bu
lunmaktadır. 

7. Giderler : 
Kesinhesapta gider olarak yazılı miktar 

48 089 655 lira 05 kuruştan ibaret ise de; 
6 . V . 1952 tarihli ek Uygunluk Bildiriminde : 

Amerika'dan mubayaa edilen gemi ve şi
leplerin bedellerini % 25 lik taksitleriyle bun
ların donatım malzemesi bedelleri namiyle 
Denizyolları idaresince bütçeye masraf kay
dedilerek bütçe emanet hesabına alman 
7 639 191 lira 56 kuruşun Genel Muhasebe 
Kanununun 91 nci maddesine muhalif olarak 
hiçbir tahakkuk evrakına istinat ettirilmediği 
görülerek olbapta ısdar olunan ilâma ihtirazi 
kayıt konulmuş bilâhara sarfiyat evrakının 
celp ettirilerek yaptırılan tetkikatta : Sözü 
edilen 7 639 191 lira 56 kuruştan 4 237 030 
lira 08 kuruşun 1946, 1 091 639 lira 32 kuru
şun 1947 ve 2 310 522 lira 16 kuruşun da 1949 
Bütçe yıllarına taallûk ettiği anlaşılmış ol-
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makla 1947 ve 1949 yıllan bütçelerine ait bu
lunan 3 402 161 lira 48 kuruşun adı geçen 
yıllar bütçelerinden mahsubu icra kılınmak üze
re 1946 yıb bütçe sarfiyatından düşülerek haki
ki masraf miktarının 44 687 493 lira 57 ku
ruş olarak kabul edilmesi lâzımgeleceği yazılı 
bulunmaktadır. 

Genel Muhasebe Kanununun 73 ncü madde
sinde ; ita emirlerine muhtevi oldukları masrafın 
taahhüt v e tahakkukuna mütaallik bilcümle 
evrakı müsbitenin aslı veya musaddak suretleri 
raptolunur, diye yazılı bulunmakla bu hükme 
Devlet namına ifa edilmiş bir hizmetin mukabi
li olan paranın istihkak sahibine ödenebilmesi ta
hakkuk evrakının tamamlanmasına vabestedir. 
Tahakkuk evrakı olmadıkça hiçbir masrafın 
bütçe sarfiyatına kayıt ile bütçe emanetine 
alınması da doğru değildir. 

Devlet tarafından yapılan mubayaalarda işin 
vüsat ve ehemmiyetine göre tanzim olunacak 
verile emirlerine iliştirilmesi lâzımgelen vesaik 
ise mütaahhît ile akdolunmuş mukavelenin asıl 
veya musaddak bir sureti, alman eşya ve saire -
nin cinsi, fyat ve bedellerini gösterir fatura, 
malın evsafı lâzyııeyi haiz oduğuna dair muaye
ne raporu ve malzemenin tesellüm edildiğine 
dair ayniyat makbuzundan ibaret olması iktiza 
eder. 

Denizyolları idaresince 1947 ve 1949 yılların
da bilfiil ödenen paraların hiçbir tahakkuk evra
kı olmaksızın yalnız bir verile emriyle 1946 yılı 
Bütçesine taallûk ettirilmesi komisyonumuzca da 
şayanı kabul görülmemiştir. 

Sözü edilen yıllar bütçelerinden mahsubu ic
ra kılınmak üzere 3 402 161 lira 48 kuruşun 1946 
yılı bütçe sarfiyatından düşülerek masraf miktarı 
44 487 493 lira 57 kuruş olarak tesbit edilmiş 
ve olbaptaki cetveller de bu esasa göre tashih 
kılınmıştır. 

Ancak yine Genel Muhasebe Kanununun 22 
nci maddesinde aynen «Devlet emvalinden sar
fiyatı müstelzim olacak surette evrak tasni 
edenler ile almmıyan eşya ve levazımı tesellüm 
etmiş gibi gösterenler ve vücudu olmıyan inşa
at ve imalât için keşif evrakı tanzim eyliyenler 
ve bu evrak ile mümasili evrakı tahakkukiye 
ve subutiyeyi bilerek imza veya tasdik etmiş 
bulunanlar hakkında fiillerinin mahiyetine gö

re Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur. Şu 
kadar ki bu efal Devlete ait bir hizmet ve te
şebbüsün ifa ve ikmali gibi hüsnüniyete mak-
run bir sebepten mümbais olduğu ve hizmet ifa 
olunmuş veya mal tesellüm edilmiş bulunduğu 
takdirde faillerinin birer aylık muhassasatı ce-
zaen katı ve tekerrüründe mükerrirleri memu
riyetten ihraç olunur» diye yazılı bulunmasına 
binaen; hiçbir tahakkuk evrakı mevcut olma
dan verile emri tanzim eden ve bu verile emri
ni bütçe sarfiyatına kayıt ile bütçe emanetine 
alan saymanın Genel Muhasebe Kanununun 13 
ncü maddesinde yazılı olduğu veçhile tanzim 
ettiği evrakın sıhhatinden ve kavanine mutaba
katından mesul bulunmasına rağmen yolsuz ve
rile emri tanzim etmesi ve bu verile emrini ol
duğu gibi kayda geçirilmesi noktasından mesu
liyeti derkâr bulunduğu gibi verile emrini bu 
hali ile kabul ve tasvip eyliyen ikinci derecede 
âmiri ita hal ve mevkiinde bulunan Denizyolla
rı Genel Müdürünün de bu mesuliyete iştirak 
ettirilmesi gerekmektedir. 

Keyfiyetin bu bakımdan ayrıca Hükümetin 
nazarı tetkikma arzı uygun görülmüştür. 

8. ödenek bakiyesi : 
Komisyonunuzca kabul edilen ödeneklere ve 

giderlere göre ödenek bakiyesi 10 622 941 lira 
17 kuruş kalmakta bunun da yok edilmesi ge
rekmektedir. 

Bağlı cetveller ona göre düzenlenmiştir. 
9. Gelirler : 
Tahakkukat : Kesinhesapta ve Uygun

luk Bildiriminde birbirine uygun olmak 
üzere 42 526 924 lira 32 kuruştur. 

Tahsilat : Uygunluk Bildirimiyle Kesinhe
sapta birbirine uygun olmak üzere 41 135 266 
lira 19 kuruştur. 

10. Genel müdürlükçe 1946 yılında yapılan 
41 135 266 lira 19 kuruşluk tahsilata mukabil 
nakden 39 276 600 lira 43 kuruş ve bütçe ema
netine alınan 5 410 893 lira 14 kuruş ki, ceman 
44 687 493 lira 57 kuruşluk sarfiyat yapılmış 
olduğuna göre 3 552 227 lira 38 kuruş açık kal
makta ve bu da 4844 sayılı Kanun gereğince 
bu sene içerisinde çıkarılan 12 milyon' liralık 
bono hasılatı ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Yukarda arzolunan sebeplere ve kabul edi
len ödenekler, giderler ve gelirlerin ve idare-
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nin bilânçosiyle kâr ve zarar hesabının Uygun- Kâtip 
hık Bildiriminde yazılı miktarlara uygun oldu- İstanbul. Antalya Aydın 
ğu anlaşılmış olduğuna göre değişik olarak ha- F. Sayımer N. Ş. Ndbel Ş. Hasırcı 
zırlanmış bulunan kanun tasarısı Kamutayın Çorum Erzurum 
yüksek tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Ş. Gürses B. Topçuoğlu 
Başkanlığa sunulur. tmzada bulunamadı 
Sayıştay Komisyonu Başkanı Sözcü Niğde Siird Tokad 

Bursa Erzurum S. Dellâloğlu C. Yardım H. Koyutürk 
H. Ayarı M. Yazıcı tmzada bulunamadı 
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I 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1946 yılı kesnhesabt kanun 

tasarısı 
MADDE 1. —; Devlet Denizyolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 yılı gi
derleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (48 089 655,05) liradır. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
aynı yıl gelir tahsilatı bağlı (B) cetvelinde gös
terildiği üzere (41135 266,19) liradır. 

MADDE 3. — Ödeneklerden harcanmıyan 
ve (A) cetvelinde bir sütunda gösterilen 
(7 220 779,69) lira battal edilmiştir. 

MADDE 4. — Genel Müdürlüğün (C) cetve
linde gösterilen 1946 yılı bilânçosiyle kâr ve 
sarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başb. Yardımcısı 
H. Saka Barutçu 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 
Tarım Bakanı 

T. Coşkan 
Ticaret Bakanı 
M GündÜMaîp 

Millî Savunma Bakanı 
M.1 Birsel 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
R. Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

G. ve Tekel Bakanı V. 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yı
lı gideri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (44 687 493) lira (57) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1946 Bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (41 135 266) lira (19) 
kuruştur. 

MADDE 3. — Gelire nazaran yapılan gider 
arasındaki farkı teşkil eden (3 552 227) lira 
(38) kuruş açık, 4844 sayılı Kanun gereğince bu 
sene içerisinde çıkarılan 12 milyon liralık bono 
hâsılatından karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Ödenekten 1946 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıygn ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda* gösterilen (10 622 941) lira 
(17) kuruş yokedilmiştir. 

MADDE 5. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1946 Bütçe yılı Bilânçosiyle Kâr ve Zarar hesa
bı onanmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 
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A - CETVELİ 

Yokedilen 
ödenekler Giderler ödenekler 

B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K. 

1 582 500 
294 000 
152 827 
135 725 
80 000 
225 000 
600 000 

1 950 000 
25 000 

22 264 000 

250 000 
2 194 426 98 

1 580 494 
178 553 
79 115 
133 326 
37 116 
164 7.88 
353 793 

1 793 705 
9 117 

18 710 798 

104 513 
2 194 426 

93 
65 
61 
93 
10 
69 
15 
82 
66 
80 

29 
98 

2 005 
115 446 
73 711 
2 398 
42 883 
60 211 
246 206 
156 294 
15 882 

3 553 201 

145 486 

07 
35 
3i) 
07 
90 
31 
85 
18 
34 
20 

71 

1 Ücretler 9 050 500 8 556 086 13 494 413 87 
2 Emekli, dul, yetim ve öksüz aylıkları 226 358 96 226 358 96 
3 Geçici tazminat 528 264 264 
4 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gere

ğince verilecek emekli ikramiyesi 10 000 2 700 7 800 
5 3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gere

ğince verilecek tazminat, ücret, ödenek, 
ikramiye ve saire 580 000 566 914 44 13 085 56 

6 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğin
ce yapılacak zamlar ve yardımlar 

7 Büro [giderleri 
8 Basımevi ve basılı kâğıt giderleri 
9 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

10 Kira karşılığı 
11 Yolluklar 
12 Giyecekler 
13 Yiyecek giderleri 
14 Tedavi, yol ve saire giderleri 
15 Deniz ve kara taşıtları giderleri 
16 Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyeti baş

ka tesislerinin her türlü giderleri 
17 Yükleme ve boşaltma giderleri 
18 Fabrika, havuz, dok, ately elerin her türlü 

ücret ve giderleri 4 800 000 4 779 958 29 20 041 71 
19 Bina, fabrika, atelye, tersane, doK, kızak, 

rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin 
yapma, onarma ve kamulaştırma giderleri 6 200 000 2 198 874 30 4 001 125 70 

20 3980 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce kullanılan kredinin itfa ve faiz karşılığı 
ve başka giderleri 400 000 3 105 40 396 894 60 

21 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren giderler 

22 Mahkeme giderleri 
23 Faiz, acyolar ve akçe farkları 
24 Kurs giderleri 
25 Pasif korunma giderleri 
26 Staj ve tahsil giderleri 
27 Yabancı uzmanlar ve tercümanları 
28 Vazife arasında ölen memur ve hizmetli

lerin, ikazaya uğrıyanlarm yiyecek, giyecek, 
teçhiz ve tekfin «giderleri 10 000 437 78 9 562 22 

29 Telif, tercüme, yazı, yayım ve abone ücret 
ve giderleri 

30 Hastane ve revir giderleri 

105 208 80 
35 000 
55 000 
85 000 
3 000 

199 000 
40 000 

103 327 
15 196 
41 943 
72 730 

162 219 
24 870 

93 
96 
76 
58 

33 
90 

1 880 
19 803 
13 056 
12 269 
3 000 
36 780 
15 129 

87 
04 
24 
42 

67 
10 

15 000 
140 000 

8 254 56 
139 827 49 

6 745 44 
172 51 
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Yokedilen 

ödenekler Giderler ödenekler 
B. ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira K 

31 Sigorta ücret ve giderleri 80 000 70 975 89 9 024 11 
32 İş Kanunu gereğince yapılacak ödemeler 12 000 3 768 39 8 231 61 
33 3137 sayılı Kanun gereğince Devlet De

nizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 889 000 639 196 75 249 803 25 

34 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gere
ğince yapılacak işler 5 000 2 209 2 791 

35 Devlet Başkanlığı deniz vasıtalarının her 
türlü yaptırma, satmalma ve işletme gider
leri ile sigorta ücretleri 

36 Temsil ödeneği 
37 Düşünülmiyen giderler 
38 Amsterdam'da Uluslararası Kurtarma ve 

kaza olduğunda İlk Yardım Kurulu Büro
suna ortaklık payı 

39 Geçen yıl borçlan 
40 1940 - 1944 yılları borçları 
41 Satınalınan rıhtımların sözleşmeleri gere

ğince senelik taksit ve obligasyon faizle
riyle itfa karşılık ve giderleri 820 000 386 447 01 433 Ö52 99 

42 3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere
ğince Hazineye ödenecek ardiye ücreti his
sesi 

43 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gere
ğince kâğıt para amortismanı 405 860 405 860 

44 Işıçi kaza yardım sandıklarına yardım ve 
4772 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 310 000 166 835 26 143 164 74 

794 400 
10 000 
6 000 

100 
40 000 
30 000 

503 280 
9 736 
170 

93 
26 217 
29 880 

05 
87 
57 

55 
31 
50 

29,1 119 
263 

5 829 

6 
13 782 

119 

9ö 
13 
43 

45 
69 
50 

200 000 200 000 

55 310 434 74 44 687 493 57 10 622 941 17 
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1946 Devlet Denizyolları ve Limanları îşle.tmo Genel Müdürlüğü 

B - CETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 Seferler gelirleri 
1 Muntazam posta seferleri 
2 İstanbul şehir hatları (Boğaziçi, Yalova, Haliç dâhil) 
3 İzmir Körfez hatları 
4 Şilepçilik 
5 Zuhurat seferleri 
6 Askerî taşımalar 
7 Van gölü taşımaları 

2 Klavuzluk ve romorköreülük gelirleri 
3 Gemi kurtarma geliri 
4 Yükleme, boşaltma ve aktarma gelirleri 

1 Ticaret eşyası, yükleme, boşaltma ve aktarma 
2 Kömür yükleme, boşaltma ve aktarma 
3 Tatlı su verme işleri 
4 İhtiyari hizmetler 

5) Ambar, antrepo ve rıhtımlar gelirleri 
1 Ambar ve. Antrepo ardiyesi 
2 Hamallıklar 
3 Rıhtım Resmi 
4 Palamar, şamandıra ücreti 

Kurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 
Fabrika, havuz ve atelyeler gelin 
Çeşitli gelirler 

1 Bina kiraları 
2 İaşe kârları 
3 Faiz ve akçe farkları 
4 Çeşitli gelirler 

11 Devlet Başkanı deniz taşıtları için Genel Bütçeden 
12 Geçen yıldan birikmiş gelir artıkları 

6 
7 
S 
9 

10 

Muhanınıenat 
Lira 

13 300 000 
4 800 000 
350 000 

3 814 500 
1 000 000 
2 000 000 
100 000 
400 000 
300 000 

2 500 000 
900 000 
250 000 

1 300 000 

2 500 000 
350 000 

1 000 000 
12 000 
50 000 
175 000 
260 000 
300 000 

100 000 
120 000 
250 000 
100 000 
794 400 

4 387 732 

41 413 632 

Tasilât 
Lira 

16 267 787 
5 394 210 
421 509 

2 417 186 
163 368 
35 731 
117 299 
217 593 
48 552 

3 789 288 
1 288 450 
272 288 
606 890 

3 146 828 
826 757 

1 908 561 
26 193 
64 489 
175 000 
181 868 
533 002 

115 202 
350 356 
68 057 

1 904 392 
794 400 

— 

41 135 266 

K. 

05 
35 
91 
73 
05 
35 
84 
40 
05 

21 
24 
16 
73 

71 
26 
30 
21 
54 
00 
14 
75 

71 
45 
77 
28 
00 

19 
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Aktif: 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

30 

31 

Sabit kıymetler 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Sabit (tesisat 
Müteharrik tesisat 
Vasıtalar ve envanterleri 
Makine ve aletler 
Demirbaş eşya ve mefruşat 

Kasa ve bankalar 
Kasa 
Türk parası 236.865,62 
Ecnebi parası 23.603,44 

Bankalara mevduat 

1.939.662,66 
7.306.137,19 
7.469.074,38 

105.180,65 
31.769.921,46 
1.815.401,73 
1.479,226,22 

• 

260.469,06 

7.387.816,32 

51.884.604,29 

7.648.285,38 

Stoklar 
40 Malzeme ambarları mevcudu 3.923.096,24 

409 Yapı ve iaşe ambarı mevcudu 1.314.491,05 
41 Kömür ve akar yakıt mevcudu 278.770,66 
42 Bunkerler mevcudu 343.796,49 

İştiraklerimiz esham, tahvilât 
28 İştiraklerimiz 790.250,-
32 Esham ve tahvilât 12.282,-

5.860.154,44 

Bitmemiş işler 
27 Derdesti ikmal iş ve siparişler 15.586.460,13 

Alacaklarımız 
349 Tarife ve hasılat carisinden 

börçltdar 2.160.940,76 
38 Muhtelif borçlular 9.792.353,42 

802.532,— 

15.586.460,13 

17.833.307,66 

W 

Pasif : 

Sermaye hesabı 
10 Asli sermaye 
11 İhtiyat sermaye 4.423.3 

İhtiyat sermaye 
1946 kârından 
nakledilen % 20 678.23 

12 Yenileme sermayesi 
13 Sigorta sermayesi 

16 Çıkarılan bonolar 
Borçlarımız 

35 Bütçe emanatı 
36 Muhtelif alacaklılar 

363 Bayiler 
37 Vergiler 
39 Muvakkat alacaklılar 
43 İaşe cârisinden alacakl 

Karşılıklar 
194 Muhtelif karşılıklar 
195 Harb sigortası karşılığı 

Nâzım hesaplar 
65 Teminat mektuplarından 

caklılar 
69 Nâzım hesaplar 

1946 senesi kârı : 
Aslı 
% 20 ihtiyata ayrılan 

Safî kâr 



39 Mfötfökfcât hesaplar 5r.5«&56?,86 
4» î ^ e eâri he&CD* 365.455,63 

Nâzım hesaplar 
65 Teffiiûat mektuplarlAdaîi 

börçltflaı* 
69 Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

2.470.258,19 

2 450.318,63 
19.939,56 

102.085.602,09 

1946 Kâr ve Zardf hisdbt 

Giderler : 
Lira 

tTinumı idare' masrc 
İşletme m&sıfcfİâri 
Tamir masrafları 
Amortismanlar 
Dahilî sigorta 

Umı 

ıfları 

toplam 
1946 kâri 

imi tö$l&m 

6 081 911 
30 353 097 
3 881 723 
1 610 £8$ 

801 774 

42 729 390 
3 391 195 

46 120 586 

76 
46 
81 
62 
05 

70 
90 

60 

Gelirler 

işletme hasılatı 
Fabrikalar hasılatı 
Mütenevvi hasılat 

Umumi toplam 
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Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin, Dilekçe Komisyonunun 
2 2 . X I I . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 161 sayılı kara
rın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 

raporu ( 4 / 9 1 ) 

22 . XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

Bodrum süngercileri namına Ali Cengiz tarafından Meclise sunulmuş olan 7135/ 6654 sayılı 
dilekçenin işlemi yapılmamasına dair Dilekçe Komisyonunun 8 . X I . 1950 gün ve 161 sayılı Kara
rına itiraz ediyorum. Mecliste müzakeresine delâletinizi arzederim. 

Muğla Miletvekili 
Zeyyat Mandalinci 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtis. No. : 7135 
Dilekçe Ko. No. 6654 
K. K. No: 4-91 

22 .V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bodrum /da oturan Ali Cengiz adında bir va
tandaş, kendisi ve muhitindeki diğer süngerciler 
adına Büyük Millet Meclisine yaptığı müraca
atta ; Yunanistan yoliyle İngiltere 'ye sünger ih
racına müsaade edilmesini isitemiştir. » 

Ticaret Bakanlığının bu husustaki cevabın
da ise, her nevi süngerlerin sterlin sahasına ve 
anlaşmamız bulurimıyan memleketlere sterlinle 
ihracına izin verildiği bildirilmiştir. 

Selef komisyon, bu durum karşısında vâki 
talebe dair bir işlem yapılmasına mahal olma
dığına 8 . XI . 1950 tarihinde 161 umara ile 
karar vererek bunu 22 . XI I . 1950 gün ve 5 sa
yılı Haftalık cetvelle*yayınlamıştır. 

Mezkûr karara karşı aynı gün Muğla Millet
vekili Zeyyat Mandalinci tarafından sebep gös-
terilmeksizin itiraz edilmiş ise de isteğin mahiye
tine ve ilgili Bakanlığın yukarıya dercedilen ce
vabına nazaran selef komisyonun itiraza uğrıyan 

kararda ısrar kararı yerinde olduğundan bu 
edilmesi uygun görülmüştür. 

Zikredilen sebeplere binaen itirazın 
hususunun, işbu raporumuzla Kamutayın 
sek takdir ve tasvibine arzederiz. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı ve 

bu raor Sözcüsü 
Maraş 

Abdullah Aytemiz 
Elâzığ 

reddi 
Yük-

Hâmit Ali Yöney 
Gümücane 

Cevdet Baybure 
Malatya 

Abdülkadir özbay 
Trabzon 

Salih Esad Alperen 
Urfa 

Reşit K. Timuroğlu 

Balıkesir 
Ali Fahri İşeri 

Gazianteb 
Galip Kınoğlu 
Kayseri 

Yusuf Ziya Turgut 
Mataş 

Mazhar özsoy 
Urfa 

Ömer Cevheri 



• 



S. SAYISI : 192 
Samsun eski Milletvekili Hüsnü Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 
1 3 . 1 . 1 9 5 0 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2831 sayılı kararın 

Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komisyonu 
raporu ( 4 / 3 5 ) 

11 .II . 1950 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçi Piyade Binbaşı Fahrettin Şoydaner (929-B-5) Harb Okulunda üç yıl eğitime tâbi tu
tulduğundan iki yıl eğitime tâbi tutulan (929-C) neşetli subaylara nazaran nasbinin düzeltilmesi
ni Bakanlıktan istemiştir. 

Bakanlıkça isteğinin yerine getirilmesinin mümkün görülememesi üzerine Bakanlık aleyhine 
14 Ağustos 1947 tarihinde Askerî Yargıtaya idari dâva açmıştır. 

Askerî Yargıtayca yapılan inceleme sonunda; dâva konusunun 1929 yılma ait bulunmasından 
ötürü 3410 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre muamelenin kesinleşmiş ve incelenmesine ar
tık kabiliyeti kalmamış olmasından dâvasının reddine 4 Mart 1948 gün ve 947-361, 948-202 sayı ile 
karar verilmiştir. 

Dilekçi bu karara kanaat getirmiyerek karar tashihi yoluna gitmiş ve bu istek de kanuni se
beplere dayanmadığından mezkûr kanunun 15. maddesine tevfikan 17 Haziran 1948 gün ve 947-
361, 948-487 sayılı karar ile reddedilerek hüküm kesinleşmiştir. 

Ortada kesinleşmiş ve muhkem kaziye halini almış bir mahkeme kararı mevcut iken dilekçi 
aynı konu hakkında Yüksek Meclis Dilekçe Komisyonuna baş vurmuştur. 

Dilekçe Komisyonunca yapılan inceleme sonunda, 26 Mayıs 1949 gün ve 283JL sayılı kararla 
(Harb Okulunun tahsil süresinin bidayetteki kıta hizmetiyle birlikte iki seneden ibaret olduğu 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararını ve sözü edilen yönetmelik hükmünü değiştirir bir karar ve 
hüküm bulunmamasına ve kendisinden bir yıl sonra Harb Okuluna girip birlikte mezun olan sı
nıfa nazaran asteğmenlik nasbinin üç gün evvelki tarihten hesap edilmek suretiyle üç günlük kı
dem tanınmış olmasının, iddiasının Bakanlıkça da yerinde görülmüş bulunmasına ve dilekçiden bir 
yıl sonra okula girip birlikte mezun olanlar ile hem rütbe bulunduğu Bakanlığın yazısından an
laşılmasına göre hak ve adalet esaslarının dilek sahibi binbaşı Fahrettin Şoydaner'e bir yıl kı
dem verilmek suretiyle nasbinin düzeltilmesini gerektireceğinden bu dairede işlem yapılmasına) 
karar" verilmiştir. 

Halbuki; 
1. Dilekçinin isteğinin Askerî Yargıtayca tetkik edilmesine imkân vermiyen 3410 sayılı Kanu

nun geçici 2. maddesinde aynen: (2515 numaralı Kanunun meriyete girdiği güne kadar gerek 
Şûrayı Devlette ve gerek Zatişleri Tetkik Encümeninde hiçbir müracaat ve iddia dermeyan edil
memiş olan karar ve muameleler katidir. Bu tarihten sonraki kararlar ve muameleler hakkında 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat olu
nabilir.) denilmektedir. 2515 sayılı Kanunun meriyete girdiği güne kadar alâkalı makamlar 
nezdmde bir müracaat ve iddia vâki olmıyan muamelelerin kati olduğunu ve bu tarihten sonraki 
karar ve muameleler için de 60 gün zarfında Temyiz Mahkemesine müracaat edilebileceğini em
reden bu hüküm süre aşımı vasıf ve mahiyetinde değil muayyen bir zaman içinde hakkını talep 
etmiyenlerin hiçbir iddia dermeyan edemeyeceklerini tazammun eyleyen yani ıskatı hakkı ifade 
eyleyen katî bir nasdır. Bu katiyet muvacehesinde ve bu katiyete müstenit Askerî Yargıtay ka
rarma rağmen işin Dilekçe Komisyonunca incelenmesi ve 3410 sayılı Kanunun neşrinden çok 
evvele (1928 senesine) râci olan bir talep hakkında tafsil edilen bu hüküm ile Anayasanın 54 neü 
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maddesi hükmüne aykırı bir karar vermeği uygun görülmemektedir. 

2. Zatî hâdise ve iddiaya gelince : 
a) Dilekçi ve emsali (929 - B) neş'etli subaylar Harb Okulunda üç yıl öğretim devresi geçirmiş 

değillerdir. Bunlar Askerî Lisenin 10 ncu ve 11 nci sınıflarını kısaltılmış devre olarak okuyarak 
normal zamandan evvel Harb Okuluna geçmişler ve bu suretle lisede noksan kalan öğretim süre
sine mukabil Harb Okulunda o kadar fazla öğretim süresine tâbi tutulmuşlardır. 

b) Diğer yıllarda Harb Okulundan mezun olan sınıflardan : 
1928 yılı mezunu sınıfın; ilişik grafikte gösterilmiş olduğu üzere Askerî Lisede, stajda ve 

Harb Okulunda bulundukları süreler dilekçinin sınıfı olan (929 - B) lilerin bulundukları süreden 
fazladır. 1930 mezunlarile diğer yıllarda mezun olan sınıflarda ise en az dilekçinin sınıfı olan 
(929 B) lere kadar (Bâzı sınıflarda daha fazla olarak) lisede, stajda ve Harb Okulunda bulun
muşlardır. Diğer taraftan dilekçi Harb Okuluna girdiği zaman 14 Haziran 1926 tarihli Harb 
Okulu Yönetmeliği yürürlükte bulunmakta idi. Bu yönetmeliğin 214 ncü maddesinde; (Talebe 
kıtaya duhulünden itibaren dört ay erlik, altı ay onbaşılık yaparak ceman on ay staja tâbi tutul
ması) yazılı olduğu gibi 222 nci maddesinde de; (iki yıl Harb Okulunda eğitime tâbi tutulur.) diye 
yazılı bulunmaktadır. Bu kayda rağmen dilekçinin dâhil bulunduğu sınıf, Harb Okulu ve Kıta 
stajında iki sene on ay değil, ancak iki sene altı ay staj ve öğretime tâbi tutulmuşlardır. Sözü 
geçen yönetmeliğin 214 ncü maddesinin diğer bir fıkrasında da (Bu müddetler icabında Erkânı 
Harbiyei Umumiye Riyasetinin emrile azaltılır veya arttırılır.) kaydı bulunduğundan iki sene on 
aylık sürenin icabı hale göre arttırılması ve kısaltılması mümkün olmakla bu hususa dair alman 
kararlar da yönetmelik hükmü icabmdandır. 

Her ne kadar 1928 yılında Bakanlar Kurulu karariyle Harb Okulu tahsil süresi (staj dâhil) 
iki yıl olarak tesbit edilmiş ise de bu tarihte dilekçinin dâhil bulunduğu smıf Harb Okulu bi
rinci sınıfını bitirmiş olduğundan bu bir senelik öğretim ise sözü geçen sınıfa subay olabilmek 
hakkını sağlamaya yeterli bulunmadığından bu sınıfın ayrı bir programa tâbi olarak yetiştiril
meleri icabetmiştir. Bu sebeple, (1929-B) ve (1929-C) sınıfları aynı senede mezun olmuşlardır. 
Bu iki sınıfın tekaüt işlemleriyle astlık ve üstlük münasebetlerini tanzim etmek ve tatbikatta ko
laylığı sağlamak amacı ile dilekçinin dâhiî bulunduğu sınıfa (1929-B) ve diğer sınıfa da (1929-
0) neşetli denilmiş ve (B) neşetlilerin asteğmenlik nasıpları 1 Mayıs 1929 tarihinden ve (C) ne
şetlilerin de 3 Mayıs 1929 tarihinden muteberen subaylık nasıpları Millî İradeye iktiran ettiril
miştir. 

Kaldı ki; tatbikatta bu suretle sınıfların birleşmesi keyfiyeti yalnız bu sınıflara münhasır 
değildir. 

Nitekim Harb Okulundan aynı zamanda mezun olmamış sınıflardan birçoğu kadro ve sair 
icaplarla üsteğmenliğe, yüzbaşılığa yükseltilir iken birleşmiş bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olmak üzere; 1340 yılında mezun olanlar ile. 1341 yılında mezun olanlar aynı 
tarihte üsteğmen ve 1334, 1336, 1337 yıllarında talimgahtan çıkan sınıflar da aynı tarihte yüz
başı ve 1939, 1940 yıllarında mezun olanlar da aynı tarihte üsteğmen olmuşlardır. 

Bunlardan maada 1943 yılında üsteğmen : Yarbay bekleme sürelerinden birer yıl indirilme
sinden dolayı da 1938 ve 1939 nasıplı üsteğmenler yüzbaşılıkta, 

1933 ve 1934 nasıplı yüzbaşılar binbaşılıkta, 
1936 ve 1937 nasıplı binbaşılar yarbaylıkta, 
1938 ve 1939 nasıplı yarbaylar albaylıkta, 
Birleşmişlerdir. 
1948 yılında yalnız üsteğmen ve yarbay rütbelerine ait bekleme sürelerinden birer yıl daha 

indirilmesi üzerine de; 
1944 ve 1945 nasıplı üsteğmenler yüzbaşılıkta, 
1944 ve 194Ş nasıplı yarbaylar albaylıkta, 
Birleşmişlerdir. 
Bu birleşmelerden ötürü her hangi bir sınıf lehine kanun dışı ayrı bir kıdem farkı yaratma-

(S. Sayısı : 192) 
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ya imkân görülemediğine göre, 1929 yılında Harb Okulundan mezun olan (192943), (1929-C) 
neşetli sınıflar içinde Millî İrade dışında bir kıdem zammı tanınması bahis konusu olamayaca
ğı cihetle dilekçi hakkında da, Dilekçe Komisyonu tarafından, (1929-C) neşetli subaylara naza
ran bir sene kıdem zammı sağlanmasını tazammun eyliyen kararda gerek mevzuat hükümlerine 
ve g'erek şimdiye 'kadar subayların terfii hakkında tatbik olunagelen usul ve teamüle de aykırı 
bulunmaktadır. 

Yüksek Dilekçe Komisyonunun kararında belirtildiği şekilde dilekçiye bir sene kıdem zam
mı hakkı tanındığı takdirde kendisinden bir sene evvel yani 1928 yılında Harb Okulundan me
zun olanlarla birleşmesi gerekeceği ve bunun ise 1928 yılı bütün mezunları için bir hak doğura
cağı gibi bu seneden evvel ve sonra Harb Okulundan yetişmiş olan diğer sınıflar mezunlarına 
da aletderecat sirayet etmesine yol açacağı ve bütün subay terfiat ve nasıplarında umumi bir ka
rışıklık yaratacağı aşikârdır. Dilekçinin de dâhil bulunduğu (1929-B) neşetli subaylar hakkın
da seyyanen ve mevzuat ve hakkaniyete uygun olarak yapılmış olan bu muameleyi sarsacak olan 
ve âdeta bir tesis mahiyetinde görülen Dilekçe Komisyonunun dilekçiye (bir sene kıdem zammı 
verilmek suretiyle nasbinin düzeltilmesini) tazammun eyliyen kararı, başta Anayasa olmak üze
re diğer mevzuatımızla İçtüzük hükümlerine ve 1186, 1187 sayılı Meclis kararlarına aykırı bulun
maktadır. 

Yukarda serdedilen sebeplerden dolayı kanuni ve hukuki bir isabeti görülemiyen Dilekçe Ko
misyonunun 26 Mayıs 1949 gün ve 2831 sayılı kararının Yüksek Kamutayda görüşülerek bir ka
rara bağlanmasını İçtüzüğün 57 nci maddesine tevfikan arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
. " . : H. Çaktr 

( S. Sayısı : İ92) 



Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 

Zat ve Kâğıtiş. No : 8483-3017-360 
Dilekçe Ko. No : 7866*344-332 

K. K. No. 4-35 

22 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Piyade binbaşısı Fahrettin Soydaner'e em
sallerinin durumu nazara alınmak suretiyle bir 
yıl kıdem zammı verilmesine ve nasbinin bu 
yolda düzeltilmesine dair selef Dilekçe Komis
yonunca ittihaz ve 13 . I . 1950 gün ve 35 sa
yılı Haftalık Cetvelle neşredilen 26 . V . 1949 
tarihli ve 2831 numaralı Karara karşı eski Sam
sun Milletvekili Hüsnü Çakır tarafından sü
resi içinde itiraz edilmiş olmakla, bu bapta
ki dosya incelendi. 

Dilekçinin aynı konu hakkında 14 . VIII . 
1947 tarihinde açmış olduğu dâvanın Askerî 
Yargıtayca 3410 sayılı Kanunun 2 nci madde
sine tevfikan reddine ve tashihi karar tale
binin de ademî kabulüne karar verilmiş oldu
ğu dosya içindeki ilâm suretleri mündereca-
tından anlaşılmıştır. Bu suretle muhkem ka
ziye halini almış olan bu hususun selef Di
lekçe Komisyonunca tekrar incelenip yazılı 

şekilde karara bağlanması Anayasanın 54 ncü 
maddesi hükmüne ve yüksek Meclisin 1186 
ve 1187 numaralı kararlarına muhaliftir. 

Bu itibarla, itiraza uğrıyan karar isabet
siz ve buna matuf itiraz ise varit görüldüğün
den, mezkûr kararın kaldırılması lâzımgelece-
ğinde ittifak hâsıl olmuştur. 

Keyfiyet, işbu raporumuzla Kamutayın 
yüksek takdir ve tasvibine arzolunur. 
Dilekçe Ko. Başkam ve 

bu rapor sözcüsü 
Maraş Milletvekili Balıkesir M. V. 
Abdullah Ay temiz A. Fahri İşeri 

Elâzığ Gazianteb Gümüşane 
Ifâmit A. Yöney Q. Kınoğlu Cevdet Baybura 

Kayseri Malatya 
Y. Z. Turgut A. özbay 

Trabzon Urfa 
»Sf. E, Alperen ö. Cevheri 

Maraş 
M. özsoy 

Urfa 
R. K. Timur oğlu 

»-•«« 
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195 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu 
maddelerinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ge

çici Komisyon raporu (3/30$) 

T. C. 
Başbmkamhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
TeMtemâürlVğü 

Sayv 72/17$, 6/1212 
Büyük Miltet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

3485 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi hükmü halen yürürlükte bulunduğuna göre; özel kanunla
rında şehit sayılan ve 1651 sayılı tefsir kararı ile de şehit mefhumu içinde mütalâa edilmiş bulunan 
uçuş şehitlerinin 5434 sayılı Kanunun 64 ve 69 ncu maddeleri muvacehesinde durumlarının nasıl mü
talâa edilmesi gerekeceğinin yorum yoliyle çözülmesi hakkındaki Millî Savunma Bakanlığının sureti 
ilişik 20 . I I I . 1952 tarihli ve 104374 sayılı yazı siyle yapılan teklifi Bakanlar Kurulunun 7 . IV . 
1952 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasına müsaade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

,,-*..* . . . . • . " ." "" . A. Menderes 

Millî Savunma Bakanlığının 20 . I I I . 1952 tarihli ve Hava Kuvvetleri K. Personel Bşk. 5. Ş. II. 
Ks.. 104374 sayılı yazısının suretidir 

Başbakanlığa 
Ankara 

Hazarda veya seferde vazife ile uçuş esnasında düşerek terki hayat edenleri, 3485 sayıcı Ka
nunun 14. maddesi; şehit ad ettiğinden bu suretle şehit olan hava mensuplarının dul ve yetimleri 
yeni Emekli Sandığı Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1683 sayılı Kanunun şehitlere ait hü
kümlerinden istifade ettirilmişlerdir. 

25 Haziran 1947 tarihinde yürürlüğe giren emekli, dul ve yetim ayhklarina zam yapılması 
hakkındaki 4492 sayılı Kanuna ek 5107 sayılı Kanunun ikinci maddesinde yazılı (şehit) tabiri 927 
sayılı tefsir kararında «Şehit harpte veya eşkıya müsademelerinde her nevi düşman silâh ve 
tesiriyle derhal vefat edenlerdir» mefhumuna hava şehitlerinin girip giremiyecği hakkındaki 
tatbikatta doğan müşkilleri ve tereddütleri izale için Bakanlığımızca vukubulan teşbbüs üzerine; 
Büyük Millet Meclisince ittihaz buyurulan 9 . VT. . 1949 tarih ve 1651 sayılı yorum kararında 
«özel kanunlarında kendilerine şehit denilmiş olanların «dul ve yetimleri hakkında 5107 sayılı 
Kanunun ikinci maddesindeki hükümlerin aynen tatbik edilmesi lâzımgeldiği müttefifcan kabul 
edilmiş bulunmakla, kanun vâzımca hava şehitleri, Kanununun maksudu olan şehit mânasında 
görülerek bunların dul ve yetimleri 5107 sayılı Kanun hükmünden de faydalandırılmıştır. 

Hal böyle iken; ' 
1 . I . 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunun 64. madesinde: "1 
a) Harbte fiilen ateş altında; * * c t f * * > * - • „ „ . .. • ; ' • ' - _ , -
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b) Harbte harb bölgesindeki harb harekât ve hizmetleri sırasında bu harekât ve hizmet
lerin sebeb ve tesirleriyle; 

e) Harbte veya harbe hazırlık devresinde her nevj düşman silâhlarının tesirleriyle; 
Ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin sebep 

ve tesirleriyle; 
Malûl kalanlara harb malûlü ve 69 ncu maddesinin (d) fıkrası da bu sebeplerle terki hayat eden

leri şehit saymakta ve 64 ve 69 ncu maddelerde uçuş şehitleri zikredilmiş olmadığı için 1 . I . 1950 
tarihinden sonra şehit olan uçucuların dul ve yetimlerinin mezkûr 64 ncü madde ile tanınmış bulu
nan haklardan istifadelerine imkân verilmemiş bulunmaktadır. 

Halbuki ; yeni Emekli Sandığı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış bulunan 1683 sayılı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun şehitlere ait olan 45 nei, 5107 sayılı Kanunun ikinci maddelerinde ve 
Büyük Millet Meclisinin 927 sayılı Kararında da hava şehitleri hakkında keza bir kayıt bulunma
masına rağmen yukardabelirtilen 9 . VI . 1949 tarih ve 1651 sayılı yorum kararı ile «özel kanunla
rında kendilerine şehit denilmiş olanların» 5107 sayılı Kanun hükmünden istifadeleri kabul edil
miş bulunması ve 5434 sayılı Kanunun geçici 46. maddesiyle de 5107 sayılı Kanuna tevfikan zam 
görmüş aylıkların zam miktarlarının 64. maddede yazılı zam miktarına çıkartılması belirtilmiş ve bu 
suretle eski uçuş şehitlerinin 64. maddede yazılı zamdan istifadeleri de kabul edilmiş bulunmakla 
yeni Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinin havamensupları şehit dul ve yetimleri için de uygu
lanması kanun vâzıınca derpiş olunmuş demektir. Aksi halde yeni kanunda yer almamış bulunan bir 
hükmün müktesep bir hak olarak eskilere tanınması kanun tekniğine aykırı olmakla beraber bu 
hal ile adaletsizliğe ve haksızlığa da yol verilmiş olur ki, kanun vâzıının böyle bir tezada düşeceği 
asla kabul edilemez. 

Binaenaleyh memleket savunması için önemli bir sınıf olan havacılık meslekine gereken rağbeti 
sağlamak amaciyle bu sınıf mensuplarına daha ileri birtakım hak ve menfaatler temini üzerinde 
çalışırken kanun ruhunda esasen mevcut olmasına rağmen bu mevcudiyet dışında yeni uçuş şehitleri 
aleyhine tatbikat yapılması bu mesleke rağbeti azaltacağı gibi hava personellerinin moralleri üzerinde 
yaratacağı tesir de büyük olacaktır. 

Bu itibarla, yukardaki mâruzâtımızla durumları açıklanan ve özel kanunlarında kendileri şehit 
sayılan ve Yüksek Meclisin 1651 sayılı tefsir kararı ile de şehit mefhumu içinde mütalâa ve kabul 
edilmiş bulunan uçuş şehitlerinin, bu bapdaki 3485 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi hükmünün halen 
yürürlükte bulunması ve ayrıca Büyük Millet Meclisinin 1651 sayılı Kararı muvacehesinde durum
larının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 ve 69 ncu maddeleri karşısında nasıl mütalâa 
edilmesi gerekeceğinin tefsir yolu ile kesin surette halline ve bu suretle vukubulan yanlış işlemlerfn 
önlenmesine emir ve müsaadelerini saygı ile arzederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Kaymen 

( S. Sayısı : 195 ) 
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Geçici Komisyon raporu 

İP. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 3/308 

Karar No. 2 

24 .V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 64 ve 69 ncu maddelerinin yorum
lanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi ko
misyonumuzun 21 . V . 1952 tarihli toplantı
sında, Millî Savunma, Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı, Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü temsilcileri huzuru ile görü
şülüp incelendi. 

Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin ken
di görüşlerinin haklı olduğuna dair ileri sür
dükleri müeyyideler şunlardır : 

A) Yeni Emekli Sandığı Kanunu ile yü
rürlükten kaldırılmış olan 1683 sayılı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun şehitlere ait olan 
45 nci maddesinde ve 5107 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde Büyük Millet Meclisinin 927 
sayılı Yorum Kararında (Hava şehitleri) hak
kında bir kayıt bulunmamasına rağmen 9 . V I . 
1949 tarihli ve 1651 sayılı Yorum Kararı ile 
(özel kanunlarında kendilerine şehit denilmiş 
olanların) 5107 sayılı Kanun hükmünden isti
fadelerinin kabul edilmiş bulunması, 

B) 3485 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi 
ile hazarda veya seferde vazife ile uçuş esnasın
da düşen pilot olan veya olmıyan uçucular
la hava sınıfında müstahdem askerî memur
lardan şehit olanların müstahak aileleri efra
dına ve mafevk rütbe ve derece üzerinden ye
tim maaşı tahsis edildiği ve ayrıca 2 500 lira 
tazminat verildiği, 

C) 5434 sayılı Kanunun geçici 46 nci mad
desiyle ve 5107 sayılı Kanuna tevfikan zam gör
müş aylıklarının sözü geçen kanunun 64 ncü 
maddesinde yazılı zam miktarına çıkarılması, gi
bi mülâhazalar yeni Emekli Sandığı Kanunu 
hükümlerinin hava mensupları şehit, dul ve ye
timleri için de uygulanması gerektiği yolunda
dır. 

Yapılan müzakere neticesinde komisyonumuz 
şu karara varmıştır t 

1. 1683 sayılı Kanunun 45 nci maddesi ile 
şehit kelimesi ile bâzı haklar tanınmış olduğun

dan gerek 927 ve gerekse 1651 sayılı kararlar bu 
maddeye dayanılarak alınmışlardır. Halbuki 
5434 sayılı Kanunda ve bu kanunun henüz tasa
rı halinde iken Geçici Komisyonda yapılan mü
zakere zabıtlarının tetkikında (Şehit) kelimesi 
ancak dinî bir mefhum olarak kabul edilmiş 
ve ayrıca bir hak tanınmamış olduğu anlaşılmış
tır. Kaldı ki, sözü geçen Emekli Sandığı Kanunu
nun malûllüğe dair 64 ncü maddesinin aşağıki 
fıkralarında şu hükümler sayılmaktadır : 

a) Harbte fiilen ateş altında, 
b) Harbte harb bölgesindeki harb ve hai'v 

kât ve hizmetleri sırasında bu hareket ve hizmet
lerin sebep ve tesirleri ile, 

c) Harbte veya harbe hazırlık devresinde 
her nevi düşman silâhlarının tesiri ile, 

ç) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve 
hudut hareketleri sırasında bu hareketlerin se
bep ve tesirleri ile, 

malûllük hakkı tanınmaktadır. 
Emekli Kanununun 69 ncu maddesinin (D) 

fıkrası da yukarıki sebeplerle terki hayat eden
leri (Şehit) tanımakta ve her iki maddede uçuş 
kazalarından ötürü husule gelen ölüm vakaları 
halinde her hangi bir hüküm bulunmamaktadır. 

2. 5107 sayılı Kanunun yeni Emekli Kanu
nu ile yürürlükten kaldırıldığı için sözü geçen 
kanundaki maddeler hükümsüz kalmışlardır. 

3. 3485 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi her 
ne kadar yeni emekli kanunu ile kaldırılmamış 
ise de bu maddenin muameleye taallûk eden 
11 ve 12 nci maddeleri 5434 sayılı Kanun ile yü
rürlükten kaldırılmış olduğu için onunla amel 
etmeye imkân kalmamıştır. 

3485 sayılı Kanunun külliyen kaldırılarak 
yerine yeni hükümler konulması hakkındaki 
Millî Savunma Bakanlığının hazırladığı tasarı 
Yüksek Meclisin gündemine alınmış bulunmak
tadır. Bu teşebbüs dahi hava kazazedelerine 
3485 sayılı Kanun hükümleri ile her hangi bir 
yardımın yapılamamakta olduğunun açık misa
lidir. 

.( S. Sayısı : 195 ) 



uçuculuk, zamanımızın en ileri ve «n çok 
tehlikeli bir meslekidir. Vatan müdafaası bakı
mından bu meslekin rağbet görmesini temin et
mek şarttır. Şu mülâhazalarla komisyonumuz 
hazarda ve seferde uçucularımızdan kazaya uğ-
rıyarak terki hayat edenlerin dul ve yetimleri 
ile kanuni mirançılarma tatmin edici hak ve 
tazminat tanınmasına şiddetle taraftardır, Ge: 
rek bu bakımdan ve gerek Emekli Sandığı Ka
nunu yürürlüğe girmeden önce 1683 sayılı Ka
nunun 45 nci maddesi ile bu gibi kazazedelere 
haklar tanınmış olduğu halde aynı evsaftaki 
kazazedelere yeni Emekli Sandığı Kanununun 
hak tanımamış olması sarih bir adaletsizlik 
teşkil etmektedir. Kanuni hükümlerin yorum 
yoliyle tanıyamadığı bu hakkı tanıtmak ve mev
cut adaletsizliği bertaraf etmek için Millî Sa
vunma Bakanlığının tesis yoluna giderek v ü k -
sek Meclise bir tasarı getirmesi komisyonumu

zun halis emelidir. 
Netice : 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

nun apaçık hükümleri karşısında uçucu şehitle
rimize yorum yoliyle ayrıca bir hak tanımaya 
imkân bulunamamıştır. 

Kamutayın tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Başkanlığa nunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı SÖJZCÜ 
İstanbul 
N. Tlabar 
Kâtip 
Siird 

M. 1). Süalp 
İmanda bulunamadı 

İçel 
8. Tol 
İstanbul 

A. V. Bay ar 

Trabzon 
M. R. Tarakçıoğlu 

Giresun 
T. İnanç 

İsparta 
K. Denüralay 

Rize 
K. Balta 

( S. Sayısı : İ95 ) 



S. SAYISI : 199 
Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boyacıgiller'in, Zonguldak 
ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele me-
nafii umtımiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sayılı Kanunun 
2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma, Ekonomi ve Bütçe komisyonları raporları (2/163) 

Sayın T. B. M, Meclisi Başkanlığına '-^JÜ 

Ankara 

114 numaralı ve 28 Nisan 1337 tarihli, Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kö
mür tozlarının amele menafii umumiyesine olarak füruhtuna dair Kanunun 2, 4 ncü maddele
rinin değiştirilmesine mütaallik olan kanun teklifi ve gerekmesi ekli . olarak sunulmuştur. 

Gereken îşlemin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
*29.1.1951 

~~ Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

Abdürrahman Boyaagitter 

GEREKÇE 

114 numaralı ve 28 Nisan 1337 tarihli Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kö
mür tozlarının işçilerin umumi menfaatlerine olarak satılması hakkındaki Kanun, havzada Ame
le Birliğinden başka işçi sendikaları ve derneklerinin teşekkülü ve Devlet teşkilâtına Çalışma 
ve İşletmeler bakanlıklarının ithali neticesi olarak değiştirilmek ihtiyacını ortaya koymuştur. 

Biriken kömür" tozlarının maden işçilerine terkedilmesi ve onların menfaatlerini koruyan mes- ' 
lekî teşekküllere maledilmesi, bu teşekküllerin gayelerinin gerçekleşmesine hizmet etmesi bakı
mından lüzum ifade eder. 

Bu itibar ile, kanunun eski metnindeki (amele heyeti idaresi) tâbiri muğlâk olduğundan mad
deye vuzuh vermek üzere ikinci madde değiştirilmiştir. Bugün maden işçilerinin menfaatlerini 
bir taraftan Amele Birliği, öte yandan da îşçi Sendikası ile mümasili işçi dernekleri korumak
ta ve bunları temsil etmektedirler. Böyle olunca, kömür tozlarının satılmasında ve satış bedel
lerinin mütesaviyen taksiminde bu teşekkülleri vazifelendirmek icabeder. 

Çalışma ve İşletmeler 'bakanlıklarının teşekkülü ile artık, eski kanunu yürüten iktisat Ve
kilinin vazifesi nihayet .bulmaktadır. Ereğli Kömürleri İşletmesi bir yandan İşletmeler Bakan
lığına bağlı olduğu gibi, öte yandan da işçi ve iş veren münasebetlerini Çalışma Bakanlığı tan
zim etmektedir. Bu bakımdan da 4 ncü madde tadil edilmiştir. 

Zonguldak Milletvekili 
Avukat 

';• : , . i P ; 'T'T "7*r*s*;-*?* ' • **'. Abdürrahman fyyactgMer 



Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 20 , VII . 1951 

Esas No. 2/163 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Abdüraahman Boya-
cıgiller'in, Zonguldak ve Ereğli Havzai fahmi-
yesinde mevcut kömür tozlarının amele me-
nafii umumiyesine olarak füruhtuna dair o-
lan 114 sayılı Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 2. 
II . 1951 gün ve 2/163 sayı ile komisyonumu
za havale edilmiş olup komisyonumuzun 16 . 
VII . 1951 birleşiminde ilgili bakanlık tem
silcisi ve teklif sahibinin de iştirakiyle müza
keresi yapıldı. 

114 sayılı Kanun, bahsi geçen kömür tozla
rının (Amele Heyeti İdaresi) tarafından satı
lacağını âmirdir. 

Filhakika 114 sayılı Kanunun tedvin edildi
ği 29 Mayıs 1337 tarihinde Amele Birliği Te
şekkülünden başka bir teşekkül olmadığı için 
Amele Heyeti İdaresi tâbiri ihtiyaca cevap ve-
regelmiştir. 

Bilâhara işçi sendikaları ve dernekleri te
şekkül etmiş ve sinelerinde birçok işçiyi top

lamıştır, (Amele Heyeti İdaresi) tâbiri karşı
sında işçi sendikaları ve derneklerine üye ol
muş işçiler kömür tozlarının satımından istifa-
fade edememektedir, bu hal hakikaten bu gi
bi teşekküllerdeki işçileri mağdur etmekte ve 
bariz bir adaletsizlik göze çarpmaktadır. Bu 
mağduriyet ve adaletsizliği ortadan kaldırma
sı itibariyle kanun teklifi değiştirgeleriyle itti
fakla kabul edilmiştir. 

Ekonomi Komisyonu Başkanlığına verilmek 
üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Çalışma Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Manisa Giresun 

Dr. N. Körez D. Köymen 
Burdur İstanbul İstanbul 

M. Erkazancı 1. AlUnel A. Topçu 
İstanbul Kastamonu 

Senihi Yürüten E. Keçecioğlu 
Seyhan Zonguldak 

Y. Z. Eker A. Boyactgüler 

( & Sayısı : 199 ) 



ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ ARD&RJRAH-
MAN BOYACIGİLLERİN TEKLİFİ 

114 numarah ve 28 Nisan 1337 tarihli Zongul
dak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde mevcut kö
mür tozlarının Amele Menafii Umumiyetine ola
rak Füruhtuna Dair Kanunun 2 ve 4 cü madde

lerinin değiştirilmesine müteallik Kanun 

114 »umarak ve 28 Nisan 1387 tarihli 
Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesin
de mevcut kömür tozlarının Amele Me
nafii umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Ka
nunun 2 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 1. — Maden kömür tozlan, Hav
zada teşekkül etmiş ve faaliyete geçmiş olan 
Amele Birliği, Maden İşçileri Sendikası ve der
nekleri başkanlariyle Ereğli Kömürleri İşlet
mesi Müdürü veya bunların memur edecekleri 
birer zattan teşekkül edecek bir heyet marife
tiyle satılır ve satış bedelleri aralarında müte-
saviyen taksim edilir. 

114 numaralı ve 28 Nisan 1337 tarihli Ka
nunun 4 cü maddesi aşağıda yazılı olduğu üze
re değiştirilmiştir: 

MADDE 2. — İşbu kanunu çalışma ve İş
letme Bakanları yürütür. 

MADDE 3. — İşbu kanunun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

[ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

114 sayılı ve 9 Mayıs 1337 tarihi^ Zonguldak ve 
Ereğli havzai fahmiyesinde mevcut kömür toz
larının amele menafii umumiyesine olarak füruh
tuna dair kanunun ikinci maddesinin değiştiril
mesi ve 4 ncü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 114 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Maden kömür tozları havzada teşekkül 
etmiş ve edecek olan işçi sendikaları, işçi der
nekleri ve mevcut amele birliği başkanUriyle 
Breğli kömür işletmesi müdürü veya bunların 
temsilcilerinden teşekkül edecek bir heyet ma
rifetiyle satılır. Satış bedelleri yukarda yanlı 
teşekküllerin üye sayısına göre mütenasiben 
taksim edilir. 

MADDE 2. — 114 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — 114 sayılı Kanunun diğer nü-
kimileriyle bu kanun hükümlerini Çalışma ve 
İşletmeler bakanları yürütür. 

(S. rSayası : jl80 ) 
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Ekonomi Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ekonomi K9misyonu 

Esas No. 2/163 
Kurar No. 23 

4 . VİIÎ . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in «Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmi-
yesinde mevcut kömür tozlarının amele menafii 
umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sa
yılı Kanunun» ikinci ve dördüncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ve Çalış
ma Komisyonu raporu, Yüksek Başkanlıkça ko
misyonumuza havale buyurulmakla, teklif sahi
bi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakleriile gö
rüşüldü. 

Bâzı maddelerinin değiştirilmesi istenilen 114 
sayılı kanun metni, gerekçesi ve Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresine ait zabıt ceridesinin 
tetkikmdan anlaşıldığına göre, kanunda bahis 
mevzuu olan kömür tozları kanunun kabul edil
diği 1921 ve ondan evvelki yıllarda kömür ocak
larından çıkarılan kömürlerin basit ameliyelerle 
elenmesinden sonra elde edilen ve madenciler ta
rafından «işe yaramaz» bir madde olarak hâli 
yerlere atılıp terkedilen kırıntılar ve tozlardan 
ibarettir i 

Hükümet temsilcilerinin verdikleri malûmata 
göre, maden ocaklarının, bilhassa Devlete intika
linden sonra, bugün artık istihsalden sonra böy
lece hâli üzere terkedilmiş ve edilecek kömür to
zu bulunmamaktadır. 

Filhakika, halen maden kömürünün, «lâvvar» 
denilen tesislerden geçirilmek suretiyle kabili 
istifade bütün unsurları kıymetlendirilmektedir. 
Ve bu tesis daha teknik ve ileri teçhizatla tak
viye olundukça, zayi olmakta olan ve «şilâm» 
denilen kısım azalmaktadır. Bir müddet sonra 
hiçbir zayiat verilmemesi de muhakkak bulun
maktadır. 

Böylece, 114 sayılı Kanunda zikredilen, ter
kedilmiş kömür tozu bulunmamasına ve tamamı 
ile Devlet malı olan lâvvarlardan artan şilâm-

larm da mezkûr kanunda adı geçen tozlarla alâ
kası bulunamayacağına ve esasen gün geçtikçe 
teknik vasıtalarda temin olunacak tekâmülle 
böyle bir unsur kalmıyacağma göre, kanunun 
değiştirilmesi suretiyle işçilere mevhum bir 
menfaat temin etmenin doğru olmayacağına bi
naen, kanunun reddi lâzımgeldiğine oy birliği 
ile karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Ekonomi Komisyonu Başkanı Sözcü 
Manisa Erzurum 

Ş. Ergin E. Nutku 
Kâtip 

Zonguldak Ankara 
C. Kıpçak A. Ğedihoğlu 
Ankara Antalya 

F. Seyhun İbrahim Subaşı 
İmzada bulunamadı 

Bursa Edirne 
Mithat San A. Altınalmaz 

İmzada bulunamadı 
Giresun îzmir 

Tahsin İnanç 8. Oİz 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli Kocaeli 
H. Başak Müstenkifim 

Mehmet Yûmaz 
Konya Konya 

Kemal Ataman S. Gürol 
İmzada bulunamadı 

Malatya Tekirdağ 
JDV. H. Fırat Y. Z. Tuntaş 

Urfa 
ö. Cevheri 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/163 
Karar No. 88 

28 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Boya-
cıgiller'in Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiye-
sinde mevcut kömür tozlarının amele menai'ii 
umumiyesine olarak füruhtuna dair olan 114 sa
yılı Kanunun 2 nci ve 4 ncü maddelerinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifi Çalışma ve 
Ekonomi komisyonları raporlariyle birlikte ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla Ekonomi 
ve Çalışma Bakanlıkları yetkili temsilcileri hu-
zuriyle incelenip görüşüldü. 

Teklif hakkında Komisyonumuzca yapılan in
celemelerden ve alman izahattan anlaşıldığı üze
re halen havzada (toz kömür) tâbiri mevcut 
olmadığı gibi 4 Muharrem 1284 tarihli Havzai 
Fahmiye Nizamnamesinin Tadilname kısmiyle 
alâkalı maddesine göre terkedilen hiçbir kömür 
nev'i de yoktur. Zira, bugünkü teknik vasıta ve 
imkânlarla, her katagorideki kömürden istifade 
edilebilmektedir. 

Yalnız, halen mevcut lâvuar tesisleri (0,4) 
milimetreden daha küçük parçaları yi kıyamadı
ğından dolayı bu ebattaki kömürler derelere 
kaçmakta ve derelerde kendiliğinden küllerden 
ayrılarak teressüb etmektedir. 

Teressüp eden bu kömürler toplanarak tonu 
7 liradan satılmaktadır. (0,4) milimetreden kü
çük parçaların derelere kaçmasının önüne geç
mek üzere gerekli tedbirlere baş vurulduğu da an
laşılmış bulunmaktadır. 

Toz mefhumunun eski anlayışta ihyası tak
dirinde, bu mefhum içine 0 - 10 ve hattâ 10 - 18 
ebadmdaki kömürlerin de ithali ieabedecektir 
ki, bunların tutarı bugünkü istihsalâtm ;% 62 
sini yani 1952 yılı için (1.891.295) tonu bulacak
tır. Bu miktarın bugünkü rayice göre kıymeti, 

41 114 520 
11 275 938 

0-10 Milimetre 
19-18 » 

52 390 458 
Liradır ki, Ereğli Kömürleri İşletmesi sene

lik istihsalinin % 59 unu teşkil etmektedir. 
Ekonomi Komisyonu raporunda da açık

landığı üzere şimdiye kadar 114 sayılı Kanunun 
bahşettiği imkândan istifade edilememiş oldu
ğu gibi yukarda da arzedildiği üzere halen 
terkedilmiş kömür tozu mevcut olmadığına ve 
bundan sonra da olamıyacağına, kanun tekli
finden amele lehine umulan fayda da tahakkuk 
etmiyeceğine göre kanun teklifinin reddi ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Bolu 

.¥. Güçbilmez 
Bursa 

K. Yılmaz 
Erzincan 

N. Pekcan 

İstanbul 
A. II. Başar 

tzmir 
B. Bilgin 

Trabzon 

Başkan V. Bu 
Burdur 

F. ,ÇeUkbaş 
Aydın 

E. Menderes 
Bolu 

1. GiUez1 

Çanakkale 
E. Kalafat 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

rapor Sözcüsü 
tzmir 

T. Gürerk 
Bilecik 

Gl. Y. Üresin 
Bursa 

H. Şaman 
Çanakkale 

K. Akmanlar 
Giresun 

H. Erkmen 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
H. Hüsman 
Kastamonu 

H. Türe 

»s\ F. Kalaycıoğlu F. 

* İstanbul 
8. Orm 
Konya 

M. Â. Ülgm 
Van 

Melen 
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S. SAYISI : 200 
Millî Korunma 1947 ve 1948 yılları Bilançosunun gönderildiğine 

dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporları 
(3/226) 

Başbokanhk 
Muamelât Gehel Müdürlüğü 

Kararlar Müdürlüğü f , 3 ' 
Say% : 32/40, 6/3059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1947 ve 1948 yılları Millî Korunma bilançosu ile buna ait Umumi Murakabe ücyeti ıtapvru-
nun ve ilgili bakanların mütalâalarının^ 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince, ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
'/ " A. Menderes 

3780 sayılı MHÎÎ Korunma Kanununun 51 nci maddesi gereğince heyetimiz tarafından 1947 
yılı Millî Korunma umumi bilançosu ile kâr ve zarar hesapları üzerinde yapılan tetkik ve mura
kabe neticesinde hazırlanan rapor saygı ile takdim olunur. 

I - Genel durum 
MÜH Korunma Kanunu hükümleri dairesinde görülecek işler, için 3780 sayılı Kanunun 43 ncü mad

desi ile, Hükümet emrine Hazinece 100 milyon liraya kadar bir sermaye tahsis edilmiş bulunmak
ta idi. 

2. 19373 sayılı kararname ile kurulmuş ve Millî Korunma sermayesinden yapılan tahsislerle faa
liyette bulunmuş olan Türkiye Zirai Donatım Kurummnun 4604 saydı Kanunla Millî Korunma 
bünyesinden çıkarılması üzerine bu sermeyenin (14 600 000) lirası tenzil edilerek sözü geçen 
kurum sermayesine eklenmiş, 

Aynı sermayenin 10 milyon lirası da 4911 sayılı Kanunla kurulan Devlet Kâğıt ve Basın Ge
nel Müdürlüğü sermayesine nakil ve tahsis edilmiş bulunduğu cihetle 1947 yılı devresinde Millî 
Korunma Kanuna mevzularma tahsis edilebilecek sermeye miktarı 75 400 000 liradan ibaret kal
mış bulunmaktadır. 

Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan mü
esseselerin yıllık bilançolarım Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermekte uzun müddet gecik
miş olmaları umumi bilançoların kanuni müddet zarfında ihzar edilememesine ve heyetimiz tetkika-
tının da teehhüre uğramasına sebebiyet vermiş olduğundan 1946 yılı Millî Korunma raporumuz an
cak 1949 yılında takdim edilebilmiş idi. 

Heyetimiz, mütedavil sermaye ile çalışmakta olan müesseseler nezdinde yaptığı teşebbüsler ne
ticesinde mütaakıp yıllar bilançolarının süratle tanzim ve Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gön
derilmelerini temin etmiş olduğu cihetle 1950 yılı zarfında 1947 ve 1948 yılları Millî Korunma he
saplarının tetkik ve murakabesine imkân bulmuş ve 1951 yılı zarfında da 1949 ve 1950 yılları he
saplarının tetkik ve murakabesini programına almak suretiyle teehhürün tamamen izalesini derpiş 
etmiş bulunmaktadır. 

J7 . IX . İ951 
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1947 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosuna göre; 
a) Koordinasyon Heyeti kararlariyle muhtelif tahsis mahallerine Millî Korunma sermayesinden ya

pılmış olan tahsisler bakiyesinin yıl sonunda 45 843 746,07 lirası mütedavil, 9 030 786,52 lirası sabit 
sermaye, 12 398 206,45 lirası teşkilât ve idare masrafları karşılığı, 8 059 000 lirası ikraz olmak üze
re ceman 75 331 739,0^ liraya ulaştığı, 

b) Bu tahsislere müsteniden Ziraat Bankasından tahsis mahallerinee çekilmiş olan miktarların 
yıl sonu,bakiyeleri yekûnunun 53 094 689 lira olduğu, , 

c) Bu 53 094 689 liralık ödemelerden 4 594 689 lirasının Ziraat Bankasının kendi kaynakların
dan, 48 500 000 lirasının da bankanın Hazine kefaletini haiz bonolarının reeskontu suretiyle Mer
kez Bankasından temin edilmiş bulunduğu, 

d) Tahsis mahallerince 1947 yılı sonuna kadar Ziraat Bankasından çekilmiş olan mebaliğ-
den 11 047 356,82 liralık kısmına ait hesapların, mezkûr yıla ait umumî bilançonun tanaimi ta
rihine kadar, Muhasebe Bürosuna tevdi edilmiş olduğu, 

e) Millî Koruma topluluğunun 1947 yılı sonunda; 
72 192 794,31 lira alacakları 
47 455 897,66 liralık stokları 
22 298 785,07 » sabit kıymetleri 
11 047 356,82 lira tahsis mahallerinden henüz hesap alamadığı matlubatı 
18 923 924,10 » mütaakıp yıllarda ait oldukları hesaplara intikal edecek olan ödemeleri 

ve 
84 584 128,66 lira borçları 
22 964 117,79 » karşılıkları 
5 830 376,89 » sabit kıymet amortismanları 
1 563 426,97 » mütaakıp yıllarda ait oldukları hesaplara mahsubu yapılacak zimmetleri 

56 976 707,65 » muhtelif yıllar kâr bakiyeleri 
bulunduğu, 

Görülmektedir. 
1947 yılı sonuna kadar Millî Korunma sermayesinden mütedavil ve sabit sermaye, teşkilât ve 

idare masraf İtri karşılığı ve ikraz suretiyle tahsis edilmiş ve yıl sonuna kadar kullanılmış olan 
paraların tahsis mahalleri itibariyle müfredatlı durumunu ve mütedavil sermaye ile çalışmak
ta olan müesseseler bilançolarının aktif ve pasiflerinde yer alan mebaliği toplu olarak gösteren 
tablolar raporumuza eklenmiş bulunmaktadır. 

II - Bilançonun tetkik ve tahlili 
31 . XII . 1947 tarihi itibariyle tanzim edilmiş olan 1947 yılma ait Millî Korunma topluluğunun 

umumi bilançosu yekûnu 241 488 381,07 lira olup aktif ve pasif postaları aşağıda sırasiyle tahlil 
edilmiş bulunmaktadır. 

A - Aktif : ' -
I - Henüz tahsis edilmiyen sermaye 68 260,96 

II - Tahsis edilen sermaye 75 331 739,04 
i n - Sermaye tahsisinden borçlular 11 047 356,82 
IV - Muhtelif borçlu hesaplar 72 192 794,31 
V - Mutavassıt hesaplar 18 923 924,10 

VI - Stoklar 47 455 897,66 
VII - Sabit kıymetler 16 468 408,18 

Yekûn 241 488 381,07 

I ve II - Henüz tahsis edilmiyen sermaye ve tahsis edilmiş bulunan sermaye : 
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ftaporumuzun genel durum bahsinde açıklanmış olduğu gibi t5 400 ÖÖO lira olan Millî Korunma 
sermayesinden 1947 yılı sonuna kadar yapılmış olan tahsislerin bakiyesi 75 331 739,04 lira olup 
68 260,96 lira tahsis hârici kalmış bulunmaktadır. 

IH - Sermaye tahsisinden borçlular : 11 047 356,82 lira, 
Bu meblâğ Millî Korunma umumi sermayesinden mütaaddit Koordinasyon kararlariyle muhtelif 

Bakanlıklar ve teşkilât emrine, mütedavil,' sabit, ikraz, teşkilât ve idare masrafları karşıhğı olarak 
yapılan tahsislere mahsuben kullanılmış bulunan miktarlardan 1947 yılı Millî Korunma bilançosunun 
hazırlanma devresine kadar tahsis mahallerince hesabı verilmemiş olan paraları göstermektedir. 

Bu hesabın 1947 yflı içindeki hareketi ile aynı yıl sonuna kadar hesabı verilmiyen bakiyenin 
tahsis mahalleri itibariyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

,,.,. Lira K. Lira K. 

1946 yıbndan müdevver hesabı verilmemiş miktar 19 892 496 39 
1947 bilanço yılı devresinde hesabı alınan eski yıllara ait paraları 
mütedavil sermaye hesaplarından 
İkraz hesaplarından 
Teşkilât ve idare masrafları hesaplarından 192 603 6 9 — 9 338 004 88 

l 
7 212 107 10 
1 933 294 09 

192 603 69 

19 892 496 

— 9 338 004 

10 554 491 51 
1947 yılı içinde tahsis edilmiş olan paralardan senesi içinde mah
subu yapılmıyan + 49 865 31 

1947 yılı sonu bakiyesi . 11 047 356 82 

Bu bakiyenin sermaye tahsis mahalleri itibariyle müfredatı şöyledir : 
. , Teşkilât ve 1da-

İkraz Yekûn 
Lira K. Lira K. 

Bakanlığın adı 

Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi » 
Adliye » 
Maliye » 
Dışişleri » 
İçişleri » 
Şahıslar 

Toplam 

Mütedavil 
sermaye 

Lira 

16 763 049 
21 257 

— 
— 
— 
— 
— 

6 784 306 

K. 

03 
24 

27 

re masrafları 
karşılığı 

Lira K. 

55 578 25 

-187 304 65 
40 50 
28 01 
7 80 
— 

242 959 21 

4 004 000 

— 16 091 34 

6 818 627 
4 025 257 

187 304 
. 40 

28 
7 

16 091 

28 
24 
65 
50 
01 
80 
34 

4 020 091 34 11 047 356 82 

Yukarda tahsis nevilerine göre ve Bakanlıklar sırasiyle yer alan paralar hakkında gerekli izahat 
aşağıda arzedilmiştir: 

1. . Mütedavil sermaye 6 784 306,27 lira: 
a) Ticaret Bakanlığı, 
Bakanlık emrine verilip 1947 yılı sonuna kadar mahsubu yapılmamış olan 6763049,03 liradan 

ibaret mütedavil sermaye bakiyesinin müesseseler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 200 ) 



Lira E. 

Yerli ürünler 
Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
İstanbul Mahrukat Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

6 379 799 
128 

61 089 
2 812 

319 219 

22 
34 
33 
92 
22 

Yekûn 6 763 049 03 

Yukarda adları yazılı müesseselerden : 
Yerli Ürünler Şirketi zimmetinde görülen 6 379 799,22 lira, müteaddit koordinosyon kararlariyi» 

tütün müdahale mubayaaları için mezkûr şirkete tahsis ve tediye edilen mütedavil sermayeden 
1947 yılı Millî Korunm Bilançosunun tanzimi tarihine kadar hesapları verilmemiş bakiyeyi göster
mektedir. 

Sözü geçen şirketin 1945 yılı Bilançosu 1947 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosunda yer almış, 
mütaakıp 1946 ve 1947 seneleri bilançolarını göremediğinden bu yıllara ai't müdahale hesapları 
umumi bilançoya intikal edememiştir. 

Raporumuzun genel durumu bahsinde açıklanmış olduğu veçhile bu hesapların 1948 yılı 
Umumi Bilançosuna intikal etmek üzere Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmesi temin edil
miş bulunmaktadır. 

Ticaret, Petrol ve İstanbul Mahrukat Ofisleri zimmetinde görülen paralar ise, bu müesseselerin 
1947 yılı sonundaki kasa mevcutlarını ifade etmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin zimmetinde görülen 319 219,22 liraya gelince, 183, 234, 249, 250 nu
maralı Koordinasyon kararları mucibince; pirinç, kuru bakla, fasulye, kuş yemi mubayaası için Top
rak Mahsulleri Ofisi emrine tahsis edilen 4 500 000 liraya ait hesaplar Heyetimizce yapılan tetkikat 
neticesinde reddedilmiş ve işbu mülâhazamız Büyük Millet Meclisince 14. IV. 1948 tarih ve 5193 sayılı 
Kanunla tasvip edilmiş olmasına mebni durum ofisçe yeniden tetkik edilerek neticede tanzim edilip 
Millî Korunma Muhasebesine gönderilen ve muhasebece Millî Korunma Umumi Bilançosuna intikal 
ettirilen hesaba göre, ofis zimmetinde kalan Millî Korunma alacak bakiyesini göstermektedir. 

Raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde mezkûr tahsise ait hesaplar hakkında gereken izahat 
verilmiş bulunmaktadır. 

b) Ekonomi Bakanlığı : 
Bu bakanlık namına kayıtlı bulunan 21 257,24 lira; Yalvaç Deri Fabrikasının işletilmesinden müte

vellit olup bu miktarın 17 992, 64 lirası Millî Korunma fonu olarak 10.VI. 1947 tarihinde Sümer-
bank tarafından Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne yatırılmış bulunmaktadır. Sözü geçen müdür
lükçe bu tahsilat Millî Korunma Muhasebe Bürosuna 1947 yılı zarfında bildirilmemiş olduğundan 
bu borç tahsisten borçlular hesabında Sümerbank zimmeti olarak görünmektedir. 

2. Teşkilât ve idare masrafları karşılığı : 242 959,21 lira. 
Teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak yapılmış olan tahsislerden 1947 yılı sonuna kadar 

hesabı verilmiyen paraların bakanlıklara göre müfredatı aşağıdaki gibidir. 
Lira K. 

Adliye Bakanlığı 
Ticaret 
Maliye 
Dışişleri 
İçişleri 

> 
» 
» 
> 

187 304 
55J578 

40 
28 
7 

242 959 

65 
25 
50 
01 
80 

21 
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Evrakı müsbitesi gönderilmemiş bulunan bu masraflar hakkında gerekli izahat aşağıda araedil-
mistir : .'-^ . ^ | 

a) Ticaret Bakanlığı : 55 578,25 lira, 
Ticaret Bakanlığı zimmetinde görünen bu para, Bakanlık emrindeki 10 teşekküle aittir. 1946 

yılı sonunda mezkûr Bakanlığın zimmeti 248 181,94 Ura olduğuna göre; 1947 yılı zarfında işbu 
miktardan 192 603,69 liralık evrakı müsbitenin Ziraat Bankası Millî Korunma Muhasebe Büro
suna tevdi edilerek mahsubunun yapıldığı ve yıl sonunda 55 578,25 lira zimmet devredilmiş 
olduğu müşahede edilmiştir. Tetkikatımız tarihine kadar ((1950 Haziran) bir kısım evrakı müsbi
tenin daha gönderilmiş bulunduğu ve sözü geçen Bakanlık zimmetinde görülen hesabı verilmemiş 
sarfiyatın 1948 yılı sonunda 19 169,94 liraya düştüğü görüljnaeüffcür. 

1946 yıkna ait raporumuzda da arzettiğimiz veçhile gönderilen evrakı müsbitenin hangi sayılı 
Koordinasyon kararı ile yapılan tahsisten mahsubu lâzımgeleceği belirtilmemişi ve aynı Bakan
lığa bağlı muhtelif teşkilâtın sarf evrakının ve tahsis kararlarının birbirine karıştırılmış olma
sına mebni Ziraat Bankası Milli Korunma Muhasebe Bürosu, gönderilen evrakı müsbite muhtevi
yatı tutarını Bakanlığa ait bu teşekküllerin tahsisleri yekûnundan düzerek umumi bir zimmet 
bakiyesi elde edilmiştir. 

Bakanlığa bağlı muhtelif teşkilâta mütaaddit koordinasyon kararlariyle yapılan tahsislere ait 
sarfiyatın ayrı ayrı ve aynı kararla yapılan tahsislerden mahsup edilmesinin ve bakiyelerinin de 
:>ynı şekilde hangi teşkilâta ait olduğunun ayrı ayrı gösterilmesinin kanuni bir zaruret olduğunu 
tekrar işaret etmek isteriz. 

b) Adliye Bakanlığı 187 304,65 Ura, 
Bu meblâğ da muhtelif Koordinasyon kararlariyle Millî Korunma mahkemeleri masrafları kar

şılığı olarak Adliye Bakanlığı emrine verilen tahsisattan 1947 yılı sonuna kadar evrakı müsbitesi 
gelmemiş olmasına mebni mahsubu yapılamıyarak Adliye Bakanlığı zimmetinde görülen miktarı 
göstermektedir. Mütaakıp yılda bu evrakı müsbitenin tamamen gönderilmiş bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

Lira K 

c) Maliye Bakanlığı 40 50 
Dışişleri. » 28 01 
İçişleri » 7 80 

Mütaaddit Koordinasyon kararlariyle yapılan tahsislerden bakiye kalan cüzi miktarların tet-
kikatımızın yapıldığı (Haziran 1950) tarihinde tamamen tasfiye edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

3. İkrazat: 4 020 ©91,34 lira, 
İkrazdan borçlu olup sermaye tahsis mahallerinin 1947 yılı sonu borç bakiyesini göstermekte 

olan bu meblâğın Bakanlık ve teşekküller itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir. 

Ekonomi Bakanlığı : 
t Lira K. 

Kaput bezi ve pamuk 
Bakır Etibank 
Krom » 

Şahıslar : 
Muammer Alemdar 

ipliği 4 000 
3 000 000 
1000 000 

16 091 34 

4 020 091 34 
Milli Korttnmfl umumi sermayesinden ikraz olarak müesseselere tahsis edilen paralara ait bi

lanço ve evrakı müsbitenin müesseseleree Millî Koısunma Muhasebe Bürosuna gönderilmesi mecburi
yeti olmayıp ancak istikraz ettikleri paraların faizlerini Ödemek ve ikrazı tâyin eden Koordinasyon 

.( S. Sayı* : 200 ) 



kararmcla müctdet tesbit edilmişse işbu müddet zarfında, edilmemişse talep vukuunda mezkûr pa
raları iade etmekle mükellef bulunimaiktadırlar. 

Yakardaki cetvelde ikraz şeklinde Ekonomi Bakanlığı zimmetinde görülen mebaliğ meyamnda : 
a) Kaput bezi ve pamuk ipliği satıg ve tevzii ve düzenlenmesi işleri için muhtelif koordinasyon 

kararları ile Ekonomi Bakanlığı adına Sümerbank emrine verilmiş olan mütedavil sermayeler 444 
sayılı Koordinasyon Karariyle tahsis tarihlerinden itibaren ikraza kalbedilerek 4 000 000 liraya ib
lâğ edilmil ve bu tahsisin 2 milyon lirası 716 sayılı Koordinasyon Karariyle hariçten ithal edilecek 
olan Portland çimentosunun finansmanı için kaput bezi ve pamuk ipliği satış ve tevzii işi için tahsis 
edilen 4 milyon liradan karşılanması bakanlıklar arası komisyonunca kararlaştırılmış ve bu suretle 
ikraz miktarı 2 milyon liraya düşmüş bulunmaktadır. 

1947 yılı gayesinde bu tahsisten yalnız 4 bin lira çekilmiş olup mütaakıp yıllarda tahsisin tama
men istimal edilmiş olduğu ve halen Sümerbank zimmetinde kalmış bulunduğu, 

b) Bakır stoku vücuda getirmek ve bu stoktan satış yapıldıkça faizle birlikte ödenmek şartiy-
le 280 sayılı Koordinasyon Karariyle Ekonomi Bakanlığı hesabına Etibank emrine 3 milyon liraya 
kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş idi. 

1944 yılında 535 sayılı Koordinasyon Karariyle bu tahsis de ikraza kalbedilmiş olup tetkikatamız 
tarihinde (1950) tasfiye edilmiş olduğu, 

c) Bilûmum krom işletmeleri istiiısalâtınm memleket dışına satışını bir elden tanzim ve idare 
etmek maksatiyle 1942 yılında 283 sayılı Koordinasyon Karariyle Ekonomi Bakanlığı hesabına Eti
bank emrine tahsis edilmiş olan bir milyon liralık mütedavil sermaye. 535 sayılı Koordinasyon Ka
rariyle ikraza kalbedilmiş ve 14. I I I . 1947 tarih ve 692 sayılı kararla da krom müstahsılları kredi
sine tahsis edilmek üzere Etibank emrine verilmiş olup tetkikatımız tarihinde (1950) Etibank zim
metinde bulunduğu, f 
anlaşılmıştır. , . , 

d) Şahıslar : Muammer Alemdar. 
Hasankale'de bir kısmı tesisatı noksan olan Muammer Alemdar'a ait un fabrikasının tesisatının 

ikmali ile işletilmesi için fabrikanın yarı hissesi Hazine namına birinci derecede ve birinci sırada 
ipotek edilmek suretiyle 1940 yılında 47 sayılı Koordinasyon Karariyle fabrika sahibi Muammer 
Alemdar'a 15 ÖÖ0 ve 1941 yılında da 86 sayılı kararla 6 000 lira M, ceman 21 000 liralık bir kredi 
açılmış ve 338 sayılı kararla da her iki borç birleştirilerek altışar ay fasıla ile ve ilk taksit vâdesi 
1942 yılında gelmek üzere on müsavi taksitte ödenmesi tesbit edilmiştir. 

1943 yılında ilk iki taksit olarak 5 403,95 lira haczen tahsil edilmiştir. 

31 . XII . 1947 tarihi itibariyle yapılan hesaba göre borç bakiyesi aşağıdaki gibidir: 
Lira K. 

Kredi olarak tediye edileli 
Takip masrafı olarak Ödenen 
Diğer masraflar 

1943 yılında haczen tahsil edilmiş 
olan iki taksit 

Bakiye borç 16 091 34 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum müdürlüğü Ticari Krediler Servisinde mevcut 
Muammer Alemdar'a ait hesabı cari dosyaslnıntetkikmde; mezkûr zimmetten beşer bin liradan 
iki taksitte on bin liranın tahsil edilmiş olduğu ancak işbu tahsilatın ne suretle mahsup edileceği 
hakkında Maliye Bakanlığı ile yapılan muhaberenin neticelenmesi dolayısiyle muvakkat hesaba 

20 963 89 
258 94 
272 46 

21 495 29 

5 403 95 

(S. Sayısı : 200) 



kaydedilerek henüz Millî Korunma Umumi Muhasebe bürosuna intikal ettirilmediği anlatıl
mıştı*. 

Senelerden beri sürüncemede kalan mezkûr hesabın tasfiyesi için, yapılmjş olan tahsilatın 
Maliye Bakanlığından alınacak direktife göre mahsup edilmesinin ve bakiyesi için de Hazinenin 
borçlu nezdinde gerekli teşebbüse geçmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

IV - Muhtelif borçlu hesapları : 72 192 794,Şİ lira; 
1947 yılı sonu itibariyle muhtelif eşhas ve müesseselerin millî korunma topluluğuna dâhil 

teşekküllere olan borçlarını gösteren bu hesabın, sermaye tahsis mahallerine göre, dağılışı aşa
ğıdaki gibidir. 

• • • • " . . . ' . •/.. • • . . - • 

Ticaret Ofisi 
Zirai Kombinalar Dairesi 
Fazla kârlar fonları (Zerbank) 
Petrol Ofisi 

T. L. 

24 448 847 
14 411 260 
11 766 855 
11 807 451 

Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 2 129 359 
Tohumluk (Zerbank) 
Türfc Tütün Limited Şirketi 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Mahrukat Ofisi 
Pamuk (Zerbank) 
Tariş Devlet Yağları 
Dağıtma Ofisi 

Yekûn 

2 050 955 
1 603 775 
1 253 106 
1 141 535 

905 210 
668 151 

6 284 

72 199 794 

K. 

59 
21 
42 
59 
74 
36 
55 
99 
39 
96 
42 
09 

31 

Bu paraları, borçların mahiyetine göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda aşağıda gösterildi
ği tarzda üç grupta mütalâa etmek mümkündür: 

Lira K. 

a) Borçlu bankalar 16 662 505 38 
b) Borçlu şahıslar 34 705 226 86 
c) Diğer borçlu hesaplar 20 825 02 18 

72 192 794 31 

a) Millî Korunma camiasının muhtelif bankalardaki nakit mevcudunu göstermekte olan 
16 662 605,28 liranın, sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Lira K. 

Millî Korunma Kanununun 27 ncî maddesi gereğince, birikmiş olan fazla kârlar 
fonları olup Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 11 766 855- 42 

82, 93 ve 126 sayılı Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı hesabına, Yerli 
Örünler Türk Ananim Şirketi emrine tahsis olunan nıütedavil sermaye ile 1932 -1942 
kampanyalarında yapılan muamelelerden tahassul eden kârlardan Ticaret Bakan
lığı hissesi olup Ziraat Bankasına yatırılan paralar 2 091 281 04 

Petrol Ofisinin muhtelif bankalardaki alacaklı cari hesaplarının sene sonu ba
kiyeleri 467 454 05 
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lira 

Tariş Devlet yğlarmm Türkiye Cumhuriyeti Ziroat Bankasındaki alacağının yıl 
sonu bakiyesi 35 000 98 

Türkiye Tütün Limitet Şirketinin Ziraat Bankasındaki alacaklı cari hesabının 
yıl sonu bakiyesi 739 935 39 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasının Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki 
alacağı 1 253 106 î)9 

Tiearet Ofisinin muhtelif bankalar nezdindekî alacaklı cari hesaplarının yıl sonu 
bakiyesi 308 871 41 

16 662 505 28 

Zeytinburnu Çimento Fabrikasının T. C. Ziraat Bankasındaki alacağı olarak görülen 1 253 106,99 
lira, 28. VII. 1943 tarihinde yürürlüğe giren 464 sayılı Koordinasyon Karariyle el konularak işleti
len ve 22 . X. 1945 tarihinde 607 sayılı Koordinasyon Kararı ile de eski sahiplerine iade olunan Zey
tinburnu Çimento Fabrikasının işletilmesinden hâsıl olan kâr olup, Ekonomi Bakanlığının emri ge
reğince 10.1.1947 tarihinde Sümerbank tarafından Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde 
sözü geçen Bakanlık adına faizsiz bloke bir hesaba yatırılan meblâğdır. 

Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerinin tatbikatından tahassül eden fazla kâr
lar, Ziraat Bankası nezdinde açılmış olan % 5 faizli fon hesabına yatırılmaktadır. 

Millî Korunma tahsislerinden mütevellit borçlu hesaplar % 6 faize tâbi olduğuna ve bu faiz
lerden bir kısmı da Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte bulunduğuna göre, yukarda sözü ge
çen ve 1947 yılı bidayetinden tetkikatımız tarihine kadar (1950) faizsiz bloke bir hesapta tu
tulmuş bulunan meblâğ ile bu kabîl Millî Korunma Kanununun tatbikatından ve müdahale mu
bayaalarından elde edilmiş ve edilecek müspet fiat farklarının derhal faizli bir hesaba yatı
rılması veya Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte bulunan idare ve teşkilât masrafları kar
şılığı ve sabit sermaye tahsislerine ait borçlu hesap faizlerinin tesviyesine tahsisinin uygun 
olacağı mütalâa edilmektedir. 

b) Muhtelif şahısların, Millî Korunma teşekküllerine karşı borçlarını göstermekte 
'34 705 225,85 liranın, sermaye tahsis mahalline göre dağılışı aşağıdaki gibidir. 

Lira 

olan 

K. 

Petrol Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselerden alacağı 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif alacakları 
Ziraat Bankası tohumluk hesabının muhtelif şahıslardan alacağı 
Dağıtma Ofisinin muhtelif alacakları 
Türk Tütün Limitet Şirketinin muhtelif şahıs ve müesseselerden alacağı 
Mahrukat Ofisinin muhtelif şahıslardan alacağı 
Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif alacakları 
Ticaret Ofisinin muhtelif alacakları 

2 157 547 
450 347 

508 
6 084 

836 473 
456 234 

14 279 794 
16 518 234 

34 705 226 

34 
68 
65 
59 
82 
90 
93 
94 

85 

c) Yatırılan depozitolardan, ayşılan akreditiflerden ve zirai avanslar gibi alacaklarla diğer 
borçlu hesapların tutarını teşkil eden 20 825 062,18 liranın, ait olduğu Millî Korunma teşekkül 
ve müesseseleri itibariyle dağılışı şöyledir : 
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9 
Lira K. 

Petrol Ofisinin muhtelif depozitolardan, akreditiflerden, avanslardan ve sair 
borçlulardan alacakları ile eski yıllar karşılıkları namı altında kaydedilen meba-
liğden ibarettir (*) 9 182 450 2ü 

Tariiş Devlet yağlarının muhtelif alacakları 182 802 76 
Ziraat Bankası tohumluk hesabının avanslardan ve sair borçlulardan alacağı 2 050 446 71 
Ziraat Bankası pamuk hesabının muhtelif alacakları 905 210 96 
Dağıtma Ofisinin muhtelif şahıslara verdiği avanslardan mütevellit alacağı 199 50 
Türk Tütün Limitet Şirketinin diğer borçlulardan alacağı 27 366 34 
Mahrukat Ofisinin fırm ve kereste işletmeleri hesabı 685 300 49 
Zirai Kombinalar Kurumunun vermiş olduğu avanslardan mütevellit aılacağı 131 465 28 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin vermiş olduğu avanslarla sair hesap

lardan mütevellit alacağı 38 078 70 
Ticaret Ofisinin bayilerden, muhtelif depozitolardan, akreditiflerden ve di

ğer borçlu hesaplardan alacağı 7 621 741 24 

20 825 062 18 
V - Mutavassıt hesaplar : 18 923 924,10 lira : 
Bilançoda bu nam altında yer almakta olan 18 923 924,10 lirayı aşağıda yazılı olduğu üzere, 

üç grupta mütalâa etmek mümkündür. 
Lira K. 

1. Gelecek seneye ait masraflar 9 461 838 32 
2. İnşaat hesapları 7 194 759 89 
3. Muhtelif hesaplar 2 267 325 89 

18 923 924 10 

Gelecek seneye ait masrafları göstermekte olan 9 461 838,32 lira Zirai Kombinalar Kurumunun, 
memleketin muhtelif bölgelerinde bulunan 13 ziraat işletmesinde 1947 yılı zarfında yapılıp mü-
taakip yıla devrettirilen çeşitli hububat ekim masrafları tutarı ile gelecek seneler için yapılmış 
olan muhtelif toprak hazırlıklarını ve ekim işlerini ve meyva bahçeleri, fidanlık, bağ ve park 
kurulması için sarfolunan paraları teşkil etmektedir. 

İnşaat hesapları namı altmdagösterilmekte olan 7 194 759,89 lira da, Zirai Kombinalar Kuru
munun zirai ve sanayi işletmelerinde, tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1947 yılı nihayetinde, henüz 
tamamlanmamış bulunan bir kısım bina inşaat ve tesisatı, yol ve köprüler, muhafaza tertibatı, 
değirmen, furun ve montajdaki makineler için sarfolunan paralarla Petrol Ofisine ait bâzı na 
tamam tesisat masraflarını ifade etmektedir. 

Millî Korunma Umumi Bilançosunun aktifinde borçlu ve mutavassıt hesaplar meyanında yer 
aldığı görülen mütedavil sermaye ile çalışan müessese ve teşekküllere ait paralardan üzerinde 
durulması gerekenler hakkında raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde icabeden izahat ve-
rilmiştir. 

Muhtelif hesaplar adı altında gösterilmekte olan 2 267 325,89 lira da sud kcmt'vk hesabınan •zim-

(*) Borçlular hesabında, Petrol Ofisine ait .9 182 Ura mey ayanda eski yıllar kârları hesabı 
namı altında yer almakta olan 4 820 859,25 lira, muhtelif alacaklılar hesabında aynı Ofise ait 
masraf tasarrufu ait unvanı altında kayıtlı bulunan 5 442 859,65 lira ile mahsubu gereken meb
lâğdır. Mütaakıp yılda bu hesapların yekdiğeriyle mahsup edilerek aradaki farkın da netice hesa
bına alınması icabettiğine işaret etmek isteriz. 

( S. Sayısı : 200) 



met bakıyesiyle Zirai Kombinalar Kurumuna ait ambar noksanları, ve ait oldukları hesaplara na
kil ve mahsubu yapılacak paralardan ibaret bulunmaktadır. 

VI - Stoklar : 47 455 897,66 lira. 
Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre kurulan müesseselerin ve aynı kanunla Millî Korun

ma sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekküllerin, 1947 ydı 
sonu itibariyle, emtia mevcudunu göstermekte olan 47 455 897,66 liranın, ait olduğu sermaye tah
sis mahallerine göre müfredatı aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Lira K. 

Zirai Kombinalar Kurumu 
Mahrukat Ofisi 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Ticaret Ofisi 
Pamuk hesabı (Zerbank) 
Yerli Ürünler Ş. 
Tohumluk hesabı (Zerbank) 

4 220 782 
121 042 

6 748 419 
1 446 189 

22 080 261 
6 849 568 
5 921 115 

58 517 

47 455 897 

97 
77 
42 
86 
16 
43 
85 
20 

66 

Millî Korunma camiasının, 1947 yılı sonu stok mevcudunun kıymetini ifade eden bu paraların 
emtia nevilerine göre müfredatını aşağıda gösterildiği üzere, dört grupta mütalâa etmek mümkün
dür. 

Lira K. 

1. Ticari emtia 40 386 168 24 
2. Ham madde ve işletme 

malzemesi 6 725 980 23 
3. Zirai istihsal maddeleri 300 445 03 
4. Yarı mamuller 43 304 16 

47 455 897 66 

1. Ticari emtia: 40 386 168 24 lira, 
Millî Korunma sermayesinden namlarına tahsis olunan mütedavil sermayelerle mubayaa edil

miş bulunan ticari emtianın yıl sonu mevcudunun, ait olduğu teşekkül ve müesseseler itibariyle 
müfredatı aşağıdaki gibidir. 

Lira K. 

Ticaret Ofisi 22 080 261 16 
Pamuk hesabı (Zerkbank) 6 849 568 43 
Türk Tütün Limitet Şirketi 1 412 515 65 
Yerli Ürünler Türk Anonim Ş. 5 921 115 85 
Petrol Ofisi 4 012 507 40 
Mahrukat Ofisi 110 199 75 

40 386 168 24 

2. Hammadde ve işletme malzemesi 6 725 980 23 lira, 
Bilançoda stoklar hesabında 6 725 980 23 lira olarak yer alan hammadde ve işletme malze

mesinin ait oldukları mahalline göre sureti tevezzüü aşağıda yer almış bulunmaktadır. 
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Lira K. 

Zirai Kombinalar Kurumu 3 945 550 98 
Mahrukat Ofisi 10 843 02 
Petrol Ofisi 2 735 912 02 
Türk Tütün Limitet Şirketi 33 674 21 

6 725 980 23 
3. Zirai istihsal maddeleri: 300 445,03 lira, 
Bilançoda 300 445,03 lira olarak yer alan zirai istihsal maddeleri Zirai Kombinalar Kurumunun 

1947 yılı sonundaki çeşitli hububat stoklariyle Ziraat Bankasınca tohumluk kredisinden mubayaa 
edilmiş olan hububat mevcudunu göstermektedir. 

4. Yarı mamuller: 43 304,16 lira, 
Bu hesapta kayıtlı bulunan paralar, Zirai Kombinalar Kurumunun yurdun muhtelif bölgelerin

de bulunan işletmelerinde yapılmakta olan ve 1947 nihayetine kadar henüz ikmal edilmemiş bulu
nan yedek parça, makine, nakil vasıtaları, demirbaş eşya ve saire gibi malzemenin tamiri için sar-
fedilmiş bulunan mebaliğden ibaret bulunmaktadır. 

Raporumuzun işletme faaliyetleri kısmında, yukarda adları yazılı teşekkül ve müesseselere ait 
bahislerde, sene sonu emtia stokları hammadde ve işletme malzemeleri, zirai istihsal maddeleri 
ve yarı mamuller hakkında gerekli izahat verilmiş olduğundan, burada bu konu üzerinde durul
mamıştır. 

VII - Sabit kıymetler: 16 468 408,18 lira. 
Bilançoda bu unvan altında yer almakta olan 16 468 408,18 lira, Millî Korunma umumi serma

yesinden, namlarına sabit ve mütedavil sermaye tahsis edilen mahallerin, 1947 yılı nihayetine ka
dar satın almış oldukları bilûmum sabit kıymetlerin net bedellerini göstermektedir. 

Bu maksatla, sabit kıymetlerin nevileri, mubayaa kıymetleri ve 1947 yılı sonuna kadar ayrılmış 
olan amortisman paylariyle sabit kıymetlerin net bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiş bulnmak-
tadır. 

Sabit ** ' . 
kıymetin nev 'i İktisap bedeli Amortisman Net bedeli 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Arazi ve binalar 4 008 084 29 377 597 34 3 630 486 95 
Sabit makine 
ve tesisat 1 574 516 27 350 097 72 1 324 418 55 
Menkul makine
ler 1 278 389 58 82 938 57 1 195 451 01 
Alât ve edevat 1 050 906 07 327 485 25 723 420 82 
Ziraat makine
leri 5 852 173 27 2 281 405 86 3 570 767 41 
Büro demirbaş
ları ve diğer de
mirbaşlar 4 097 486 99 739 539 21 3 357 947 78 
Nakil vasıtaları - 4 330 773 93 1 612 361 74 2 718 412 19 
tş hayvanları 106 454 67 58 951 20 47 508 47 

Yekûn 22 298 785 07 5 830 376 89 16 468 408 18 

Sabit kıymetlerin yıl sonunda bulundukları teşekkül, müessese ve bakanlık itibariyle iktisap 
bedelleri üzerinden dağılışı aşağıdaki gibidir. 
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Zirai Kombinalar Kurumu 
Petrol Ofisi 
Millî Savunma Bakanlığı (Deniz nakil vasıtaları) 
Ticaret Bakanlığı (Demirbaş ve nakil vasıtaları) 
Adalet Bakanlığı (Büro demirbaşları ve diğer demirbaşlar) 
Ticaret Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Mahrukat Ofisi 
Pamuk hesabı 
Dışişleri Bakanlığı 
Başbakanlık Koordinasyon Bürosu (Demirbaş) 
Sair mahaller 

1947 yılı nihayetinde, Millî Korunma topluluğunun iktisap bedelî 22 298 785,07 liraya baliğ 
olan sabit kıymetlerin nevileri itibariyle 1946 ve 1947 yılları sonundaki durumlarını ve kaydedi
len artış ve azalış farklarını gösterir mukayeseli bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

15 020 521 
6 288 565 

418 841 
179 940 
133 125 
108 484 
51 587 
38 789 
24 853 
15 134 
10 054 

8 887 

22 298 785 

53 
94 
43 
10 
76 
40 
51 
33 
68 
30 
03 
06 

07 

Sabit kıymetin nev'i 

Arazi ve binalar 
Sabit makine ve tesisat 
Menkul m »kinel er 
Alât ve edevat 
Ziraat makineleri 
Büro demirbaşları ve 
diğer demirbaşlar 
Nakil vasıtaları 
tş hayvanları 

Yekûn 

1946 yılı sonu 
Lira 

3 052 143 
1 307 145 

75 595 
1 045 103 
5 26-5 847 

2 821 151 
2 858 327 

79 013 

16 504 326 

K. 

01 
48 
85 
26 
23 

13 
66 
22 

N4 

1947 yuh sonu 
Lira 

4 008 084 
1 574 516 
1 278 389 
1 050 906 
5 852 173 

4 097 486 
4 330 773 

106 454 

22 298 785 

K. 

29 
27 
5'8 
07 
27 

99 
93 
67 

07 

4-
-f 
4 
-f 
4-

4 
4~ 
4 

Fark 
Lira 

955 941 
267 370 

1 202 793 
5 802 

586 326 

l 276 335 
1 472 446 

27 441 

5 794 458 

K. 

38 
79 
73 
81 
04 

86 
27 
45 

23 

Bu cetvelin tetkikmdan anlaşılacağı; üzere, geçen seneye nazaran bu sene sabit kıymetlerin ik
tisap bedellerinde 5 794 458,23 liralık bir tezayüt göze çarpmaktadır. Sabit kıymet nevilerine gö
re bn. artış hakkında! gereken izahat aşağıda arz od il mistir : 

a) Arazi ve binalarda kaydolunan 955 941,38 liralık artışın 893 860,18 liralık kısmı, Zirai Kom
binalar Kurumunun, 1947 yılı zarfında yaptırdığı binalardan ve bakiyesinin de Petrol Ofisinin 
aynı yıl içinde inşa. ettirmiş olduğu binalarla yeniden satınalnıış olduğu araziden ileri geldiği anla
şılmıştır. 

b) 1946 yılma nazaran; sabit; makine ve tesisat hesabında görülmekte olan 267 370,79 liralık 
menkul makinelerde müşahede olunan 1 202 793,73 liralık artışlar da 1947 yılı zarfında Petrol 
Ofisi tarafından mubayaa edilmiş olan muhtelif cins sabit kıymetlerden meydana gelmiştir. 

e) Geçen seneye> nisbeten bu sene alât ve edevat bedellerinde görülen tezayütte, Zirai Kom
binalar Kurumunun yeniden satınalmıs olduğu alât ve edevat bedellerinden mütevellit bulunmak
tadır, 

d) Ziraat makineleri, nakil vasıtaları ile iş hayvanları hesaplarında geçen seneye nazaran 
görülen artışların kısmı mühimmj , Zirai Kombinalar Kurumunun ve bir kısmı da Petrol Ofisi-

( S. Sayısı : 200 ) 
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nin, bu yıl zarfında mubayaa etmiş oldukları bu nevi sabit kıymetlerden ileri gelmiştir. 

e) Büro demirbaşlariyle değer demirbaş hesaplarında görülen bir milyon küsur bin liralık te-
zayüdün, Adalet, Dışişleri ve Ticaret bakanlıkla riyle Zirai Kombinalar Kurumu ve ofisler tara
fından 1947 yılı içinde satmalınmış olan muhtelif cins mefruşat ve demirbaşlardan ileri geldi
ği anlaşılmıştır. 

1947 yılı nihayetinde iktisap bedeli 4 097 486,99 liraya ulaşmış bulunan büro demirbaşlariyle 
diğer demirbaşların ait oldukları sermaye tahsis mahalleri itibariyle dağılışı aşağıda gösteril
miştir. 

Zirai Kombinalar Kurumı 
Petrol Ofisi 
Ticaret Bakanlığı 
Ticaret Ofisi 
Adalet Bakanlığı 
Pamuk (Zerbank) 
Dışişleri Bakanlığı 
Başbakanlık Koordinasyon 
Mahrukat Ofisi 
Millî Korunma Muhasebe 
Maliye Bakanlığı 
tçişleri Bakanlığı 

1 

Bürosu 

Bürosu 

Lira 

2 705 673 
912 785 
178 369 
102 151 
133 125 
24 853 
15 134 
10 054 
6 451 
5 785 
2 512 

590 

4 097 486 

K. 

46 
93 
46 
40 
76 
58 
30 
03 
91 
06 
__ 
— 

99 

Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz ve izah edildiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna sadece sarfiyata mütaallik evrakı müs-
biteyi göndermekle iktifa edip sene nihayetlerinde bilanço tanzim etmiyen sermaye tahsis ma
hallerinin Millî Korunma sermayesiyle satınalmış oldukları sabit kıymetlere ait yıl sonu sayını 
zabıtlarını da usulüne tevfikan ihzar ederek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermedikle
ri anlaşılmıştı i'. 

Tetkikatımız tarihinde de (1950) bu durumun devam etmekte olduğu görülmüştür. Millî Ko
runma Kanununun tatbikatı için lüzumlu görülen ve muhtelif kararnamelerle kurulan teşkilâttan 
bâzıları yine kararnamelerle ilga edilmiş bulunmaktadır. Bu teşkilâtın tetkikatımız tarihin
de iktisap bedelleri 350 bin lirayı ve amortismanları da 150 bin lirayı bulan demirbaşlarının bu
günkü durumları tesbit edilmemiş olup halen Millî Korunma Umumi Bilançosunda ilgili Bakan
lıklar zimmetinde görünmekte ve her sene amortismana tâbi tutulmaktadır. 

Millî Korunma Kanunu hükümleri her nevi sermayenin tahsis yerine ve tahsis gayesi için 
istimalini âmir bulunmaktadır. Nitekim «iaşe merkez teşkilâtının il gaşiyle bu teşkilâta ait vazife
lerin sureti ifası» hakkındaki 373 sayılı kararın 5 nci fıkrasında «307 sayılı Koordinasyon kara
rına dâhil merkez ve vilâyetler teşkilâtına ait bilûmum demirbaştan dördüncü maddede yazılı 
teşkilâta lüzumlu olanlar, bu teşkilât faaliyette olduğu müddete münhasır kalmak üzere Ticaret 
Vekâletine devir ve teslim olunur» denilmekte ve bu suretle tahsis yer ve gayesi tesbit edilmek
tedir. Binaenaleyh, bu nevi teşkilâtın idare ve teşkilât masrafları tahsisleriyle mubayaa etmiş 
bulundukları demirbaşların hali hazır mevcutla riyle durumlarının tesbit edilerek ya bir bakanlık 
ve teşekküle maledilmeleri veya satılarak tasfiye edilmeleri iktiza etmektedir. 

Amortismanlar : 5 830 376,89 lira, 
1947 yılı nihayetine kadar Millî Korunma topluluğuna ait, sabit kıymetlerin iktisap bedel 

leri üzerinden ayrılmış bulunan amortisman paylarını gösteren bu 5 830 376,89 liranın muhtelif 
yıllara göre sureti tevezzüü aşağıdaki gibidir : 

( S. Sayısı- : 200 ) 
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Lira K. 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

286 463 
374 640 
618 811 
767 699 
150 503 

1 229 562 
l 212 389 
l 190 306 

54 
21 
54 
74 
16 
33 
57 
80 

Toplam 5 830 376 89 

B) Pasif : 
1947 yılma ait Millî Korunma Umumi Bilançosunun pasifi aşağıya dereedilmiştir. 

Lira K 

V IH
IN 

X 
IX 

XTI 
XTI1 

Sermaye 75 400 000 
- Sermaye tahsisinden ala 

eaklılar 53 024 689 
Muhtelif alacaklı hesaplar 31 489 439 
Mutavassıt hesaplar 1 5,63 426 
Karşılıklar 22 964 117 

- Kâr 56 976 707 

241 488 381 

66 
97 
79 
65 

07 

VIII - Sermaye, 75 400 000 lira, 
Raporumuzun toplu bakış kısmında, Millî Korunma Kanunu tatbikatı için tahsis edilebilecek 

sermaye ile 1947 yılı gayesine kadar fiilen tahsis edilmiş bulunan sermaye miktarı hakkında bilgi 
verilmiş bulunduğu cihetle burada tekrarından sarfınazar edilmiştir. 

1947 yıh sonuna kadar tahsis edilmiş bulunan 75 331 739,04 lira Millî Korunma sermayesini, tah
sis nevilerine göre, aşağıda dereedildiği veçhile dört gurupta mütalâa etmek mümkündür. 

Lira K. 

1 -
2 -
3 -

4 -

- Sabit sermaye 
- Mütedavil sermaye 
- Teşkilât ve idare masrafları 

karşılığı 
- îkraz 

9 030 786 
45 843 746 

12 398 206 
8 059 000 

52 
07 

45 

75 331 739 04 

1946 yılı nihayetine kadar tahsis olunan 85 662 720 liralık Millî Korunma sermayesinden, aynı yıl 
zarfında, 11 452 366,21 liralık kısmının iptal edilmiş ve mütaakıp yıla 74 210 354,64 liralık muhassas 
sermaye devretmiş bulunmakta idi. 

1947 yılı içerisinde, mütaaddit Koodinasyon kararlariyle, yeniden yapılan 6 691 000 liralık tah
sisler ile aynı yıl zarfında yapılan 5 569 615,60 liralık tahsis iptalleri neticesinde yıl sonu bakiyesi 
75 331 739,04 liraya inmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 



J.İS 

JX - Sermaye tahsisinden alacaklılar: 53 094 689 lira; 
Millî Korunma umumi sermayesinden tahsis olunan 75 331 739,04 liradan, muhtelif tahsis ma

hallerinin, bilfiil kullanmış oldukları mebaliğin 1947 yılı sonundaki bakiyesini teşkil etmektedir. 
Bu paraların temin edildikleri kaynak itibariyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira K. 

Maliye Bakanlığımın ketfaletini' haiz bonoların reeskontu suretiyle 48 500 000 — 
T. C. Ziraat Bankaşmica açılan kredi ile 4 594 689 — 

53 094 689 — 

Millî Korunma sermayesinden muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis edilen kredilerle hu kre
dilerden bilfiil kullanılan paralar ve bu paralara Ziraat Bankasınca tahalkkuk ettirilen faizler, ba
kanlıklar itibariyle aşağıda/kî cetvelde gösterilmiş bulunmalktadur : 

Sarf mahalleri 

Başbakanlık 
Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Mijlî Savunma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

Açılan kredi 
Lira 

527 433 
48 523 061 

8 178 929 
422 786 

3 376 
3 480 920 

13 639 574 
44 657 

113 038 
397 961 

K. 

57 
04 
14 
52 
20 
64 
08 
33 
74 
78 

Kredinin kulla
nılan kısm 

Lira 

518 556 
37 500 696 
4 171 046 

420 843 
3 376 

3 445 887 
3 481 892 
3 047 651 

108 169 
396 568 

1 

K. 

58 
99 
86 
'— 
20 
88 
61 
06 
39 
43 

Kullanılan kıs-
mın faizi 
Lira 

28 807 
2 223 678 

250 339 
25 250 

202 
182 433 
644 239 
120 357 

6 043 
23 795 

K. 

23 
52 
22 
58 
56 
63 
62 
42 
93 
— 

Yekûn 75 331 739 04 53 094 689 00 3 505 147 71 

Bu cetvele nazaran, Maliye Bakanlığı adına açılmış olan Millî Korunma kredisinde tahsisat te
cavüzü müşahede edilmektedir. 

162 sayılı Koordinasyon Kararı Milli Korunma sermayesinden yapılmış olan sabit sermaye tahsis
lerine mütaallik faizler ile idare ve teşkilât masraf lan karşılığı olarak tahsis olunan paralara ait fa
izlerin «bunların kadro ve masraf tasarrufları ile karşılanmaları mümkün olmadığı ahvalde» umu
mi sermayeden ödenmesini âmir bulunmaktadır. 

Tetkikatımız tarihine kadar (1950) sözü geçen kararname hükümlerinin tatbik edilmemekte oldu
ğu ve Millî Korunma umumi sermayesinin hemen tamamen tahsis edilmiş bulunması dolayısiyle sö
zü geçen faizlerin Maliye Bakanlığı namına Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde açılan % 6 
faizli borçlu bir hesaptan tediye ve mahsup edilmekte bulunduğu görülmektedir, 

Yukarda işaret edilen tahsisat tecavüzü de sabit sermaye ve idare ve teşkilât masrafları tahsis
lerine mütaallik faizlerin Maliye Bakanlığı namına açılan bu hesaptan ödenmiş bulunmasından ileri 
gelmektedir. 

Kararname hükümlerinin yerine getirilmesi için bu faizlerin umumi sermayeden tahsis harici ka
lacak miktarlar ile kullanılmasına lüzum kalmamış bulunan tahsislerin iptali suretiyle serbest kalacak 
umumi sermayeden mahsubu cihetine gidilmesi ve bu imkânın teminine değin Maliye Bakanlığı na
mına açılmış olan mezkûr borçlu hesap bakiyesinin Millî Korunma fonlarından mahsubu cihetinin 
Bakanlar Kurulu kararına iktiran ettirilmesinin uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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X - Muhtelif alacaklı hesaplar: 31 489 439,66 lira, 
Bu hesapta yer alan paralar, Millî Korunma topluluğunun, 1947 yılı nihayetindeki borçlarını 

göstermektedir. Bu paraları aşağıda gösterildiği üzere, üç grupta mütalâa etmek mümkündür. 

Lira K. 

1. Bankalar 6 132 608 11 
2. Alacaklı şahıslar 8 787 392 03 
8. Diğer alacaklı hesaplar 16 569 539 52 

31 489 439 66 
1. Muhtelif Bankaların alacağını teşkil eden 6 132 608,11 liranın, 5 778 140,59 lirası, Ticaret 

Ofisinin, ve geriye kalan kısmı da, Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin T. C. Ziraat Bankasına 
olan borcunu göstermektedir. 

2. Şahısların alacağım göstermekte olan 8 787 292,03 lira, aşağıda isimleri yazılı, sermaye 
tahsis mahallerinin borçlarını teşkil etmektedir. 

Lira K. 

Ticaret Ofisinin, muhtelif şahıs ve müesseselere olan borçları 1 859 635 94 
Petrol Ofininin, muhtelif şahıs, müessese ve resmî devaire olan borçları 2 801 950 56 
Tariş Devlet yağlarının satmalmış olduğu nebati yağlardan mütevellit borçla-
riyle Cuko Birliğin alacağı 348 873 79 
Yerli Ürünler Şirketinin 1939-1942 yıllarında Ticaret Bakanlığı ile müştereken 
müdahale yoliyle satmalmış oldukları tütünlerden mütehassıl kârdan Bakanlığın 
hissesi 2 091 281 04 
Ziraat Bankası pamuk hesabının Çuko Birlik ve Sümerbank ile sair mahallere 
olan borçları 200 113 91 

Mahrukat Ofisinin muhtelif şahıslara olan borcu 7 127 58 
Zirai Kombinalar Kurumunun mütaahhit istihkaklarından maaş ve ücretlerden 

olan borçlariyle şahıslara olan sair borçları 1 478 178 96 
1948 yılında tediye olunan emekli aidatının 1947 hesaplarına intikal ettirilmesi 

dolayısiyle Dışişleri Bakanlığı namına kaydolunan alacak 131 25 

8 787 292 03 

Alacaklı hesapların tahlili vesilesiyle, geçmiş yıllara ait raporlarımızda da açıklanmış olduğu 
üzere, Ticaret Bakanlığının Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketiyle müştereken yapmış oldukları 1939-
1941 yılları mahsulü tütün müdahale mübayaatı satışlarından realize edilen kâr, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası tarafından yapılan taksim neticesinde; 3 009,03 noknaniyle 1 945 492,86 lira 
olarak hesap edilmesinden dolayı oradaki farkın ıslâhı cihetine gidilmesi temenni edilmişti. Bu 
temennileri yerinde gören banka, mevzuubahis farkı 1948 yılı Bilançosunda bakanlık tütün işle
rinin ihtiyat fonu hesabına nakletmek suretiyle, ıslâh etmiş olduğu tetkikatımız neticesinde anla
şılmıştır. 

3. Diğer alacaklı hesaplar namı altında yer almakta olan 16 569 539,52 liranın ait olduğu 
teşekkül ve müesseseler itibariyle sureti tevezzüü aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır: 

Lira K. 

Ticaret Ofisinin vergilerden, depozitelerden mütevellit borçlariyle bayilere 
ve sair yerlere olan borçları 6 525 971 56 

Bu meblâğ; 
Petrol Ofisinin vergilerinden, icra tevkifatından ve depozitolardan mütevel-

( S. Sayısı : 200 ) 



Lira K. 

lit,. jt^rçlariyle masraf tasarrufu unvanı altında kaydedilmiş bulunan 5 442 259,65 
lirşj^n husule gelmektedir. [•] 8 388 464 58 

%mş Devlet y a b a n a » torba bedelinden mütevellit borcu 507 49 
Ziraat Bankası pamuk hesabından, Sigorta Şirketince tazminat mukabili 

yatırılan paradan mütevellit bor^rr ' 9 0 2 435 43 
İfşhrukat Ofisinin vergilerden^ icra tevkifotmdan ve depozitolardan müte

vellit borçları " 40 913 46 
Ziçai Kombinalar Kurumunun vergilerden, icra tevkifatından ve depozito-

la*4an >v« ^erAİacekl ı he»a^lardan boraları 456 807 37 
Y^rli Ürünler TSLrk^Anonim.Şirketinin Millî Korunmadan alacağı 163 270 99 
Ekonomi Bakanlığınca teşkilât ve idare masrafları faslından mahsup olunan 

paralardan mütevellit Mîllî Korunmadan alacağı 80 11 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından. Millî Korunma nam ve hesabı

na 1944 - 1945 yıjiarı zarfında müdahale suretiyle yapılan üzüm ve incirlerin 
satışlarından tahaasül eden zarardan mütevellit Millî Korunmanın Birliğe olan 
borcu 91 088 53 

» ' • • . . • - • - . , , 1 5 5 6 9 5 3 9 5 2 

XI - Mutavassıt hesaplar : 1 563 426,97 lira. 
Bu hesapta yer alan ve yekûnu yukarda yazılı bulunan miktardan 1 554 338,68 lirasının, Zirai 

J£©mbinalar Kurumuna ait ambar fazlalığı ile faiz. matlûbundan mütevellit bulunduğu ve geriye 
kalan 9 088,39 lirasının da, sudkostik hesabının geçmiş yıllar zararlarını teşkil ettiği anlaşılmış
tır. . . • - . , - . . . , 

XII - Karşılıklar : 22 964 117,79 lira. 
Bilançoda bu nam altında yer almakta olan paraların müfredatı aşağıda gösterildiği gibidir. 

Lira K. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Fazla kârlar fonları 
Kok kârı 
Pamuk kârı 
Tohumluk kârı 
Teşkilât masrafları karşılığı 
Diğer karşılıklar 

41 301 
38 404 

6 046 .401 
7 238 

242 359 
16 587 813 

22 964 117 

17 
41 
75 
09 
21 
16 

79 

1. Fazla kârlar fonları olarak kayıtlı 41 301,17 lira, Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi 
hükmünün tatbikatı neticesinde tahassül etmiş olan müspet fiyat farklarının 1947 yılı sonundaki 
bakiyesini göstermektedir. 

[*) Borçlu hesapların tahlüi bahsinde açıklan n\ş olduğu gibi masraf tasarrufu namı altında 
görülen ve yersiz olarak bu hesaba kaydedilmiş olan bu meblâğın, müteakip yılda karşüıhti mah
subu suretiyle tasfiyesi cihetine gidilmesi icap etmektedir. 

(S. Sayısı : 200) 
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Girişler : 
Fazla kârlar fonları hesabında 1946 yılı sonuna kadar tera

küm edenler 
1947 yılında bu hesaba yeniden giren ithal primleri 
Sehven bu hesaba alınan 18 391,63 lira Yalvaç Deri Fabrika

sının kârı ile 983,77 lira üzüm, incir müdahalesi kârı 
Tashihler 

Lira K. Lira K. 

32 518 122 
4 987 467 

19 375 
562 580 

24 
64 

40 
94 

Yekûn 38 087 546 22 38 087 546 22 

Çıkışlar : 
Maliye Bakanlığı emrine tahsis edilen ithal primleri 22 620 028 38 
Prine yağı hesabımdan ödenenler 7 848 24 
1947 yılı sonuna kadar fonlar hesabından ödenenler 14 955 677 33 
Tashihler 562 691 10 

Yekûn 38 046 245 05 38 046 245 05 

Fazla kârlar fonlarının 1947 yılı sonu matlup bakiyesi 41 301 17 

2. Karşılıklar hesabında kok ıkârı, olarak gösterilen 38 404,41 Mra geçen »eneki raporumuzda 
arz ve izah edildiği veçhile, 5 sayılı Koordinasyon karariyle kömür stoku yapmak üzere, Millî 
Korunma sermayesinden Etibank emrine verilmiş olan mütedavil sermayenin işletilmesinden el
de edilen kârdan ibaret bulunmaktadır. Bu hesabın tetkikatımız tarihine kadar (1950) kati tas
fiyesinin yapılmamış olduğu ve sözü geçen kârın Koordinasyon Bürosunun emri ile 25.XII.1941 
tarihinde Etibank tarafından Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde açtırılan bir hesaba yatırıldığı 
görülmüştür. 

3. Provizyonlar hesabında kayıtlı bulunan 6 046 401,75 liralık pamuk kârı, Millî Korunma ser
mayesinden pamuk müdahale mübayaatı için T. C. Ziraat Bankası emrine tahsis edilmiş olan 
mütedavil sermaye ile alman pamuklarla satışlarından tahassül eden kârdan ibaret olup pamuk 
hesabının faaliyetine talikan b«: hesapta yer almış bulunmaktadır. 

Tetkikatımız tarihinde pamuk müdahale mubayaasından mütevellit müspet fiyat farkının 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı emriyle fon hesabına alındığı görülmüştür. 

4. Tohumluk kâr ıolarak bu hesapta yer alan 7 238,09 lira, 708 sayılı Koordinasyon kara
riyle muhtaç çiftçiye tohumluk yardımında bulunmak üzere Millî Korunma sermayesinden Ta
rım Bakanlığı emrine tahsis edilmiş olan 3 milyon liralık mütedavil sermayenin işetilmesinden elde 
edilmiştir. 

Tohumluk hesabının tasfiyesine. intizaren mezkûr para da bu hesaba kaydedilmiş bulunmaktadır. 
5. Karşılıklar hesabında (teşkilât ve idare masrafları karşılığı) namı altında yer almakta olan 

242 959,21 lira sermaye tahsis mahallerince 1947 yılı sonuna kadar, henüz evrakı müsbitesi Millî 
Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş bulunan sarfiyat için kâr ve zarardan tefrik edilen 
karşılığı göstermektedir. 

6. Diğer karşılıklar yekûnunu teşkil etmekte olan 16 587 813,16 lira da, Millî Korunmaya ait 
muhtelif teşekkül ve müesseselerin, 1947 yılı sonuna kadar karşılık olarak ayırmış oldukları paralar
la 582 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince, tütün müstahsıllarınm 1946 yılı tütün satışların
dan alınan % 5 lerinden ibaret bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Lira K. 

11 687 14$ 
2 927 227 

1 200 508 

318 770 
454 157 

16 587 813 

84 
14 

98 

14 
06 

16 
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feu Paraların ait oldukları mahaller itibariyle dağılışı.aşağıdaki gibidir. 

Tütün satışlarında, müstahsıldan tahsil olunan % 5 primler 
Petrol Ofisinin fiyat farkı karşılıkları ile çürük alacakları karşılığı 
Zirai Kombinalar Kurumunca, gecikme cezalan, hurda mallaîf mahjteme masraf
ları ve Hazine arazisi karşılığı olarak ayrılanlar 
Tariş DeVlet yağları tarafından ayrılmış olan fiyat barkları ve sair alacaklar 
karşılığı 
Yerli Ürünlerin 1945 yılı müspet fiyat farkı karşılığı 

XIII - Kâr: 58 144 516,50 Ura, 
Millî Korunma umumi sermayesinden, namlarına mütedavil sermaye tahsis olunan, teşekkül ve 

müenseseler kuruluşlarından 1946 yılı gayesine kadar faaliyetleri neticesinde 41 652 171,15 liralik 
kâr sağlamış bulunmakta idiler. Bu miktara 1947 yılı kârını teşkil eden 16 492 345,35 liranın da 
ilâvesiyle, Millî Korunma umumi kârı 58 144 516,50 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu teşekkül ve müesseselerin 1940 ve 1941 yıllarına ait 826 115,84 liralık zarar-
larına ilâveten Zirai Donatım Kurumunun, 1943 yılı kârı olup 4604 sayılı Kanun gereğince, mez
kûr kuruma iade olunan 98 733,80 lira ve teşkilât ve idare masrafları tahsislerinden hesabı veril
memiş ödemeler için tefrik edilen 242 959,21 lira karşılık ile birlikte ceman 1 167 808,85 lira yu
karda miktarı kayıtlı bulunan umumi kârdan tenzil edildikte; Millî Korunma topluluğunun, 1947 
yılı sonu safi karının bilançoda kayıtlı olduğu gibi 56 976 707,65 liradan ibaret bulunduğu görül
mektedir. 

Tetkik konumuzu teşkil eden 1947 yılı faaliyetinden tahasnul eden 16 492 345,35 liralık kâr 
hakkında gerekli izahat; kâr ve zarar hesabının tahlili vesilesiyle arzedüecektV. 

m - Kâr ve Zarar hesabının incelenmesi: 

Millî Korunmanın 1947 yılı umumi kâr ve zarar hesabı aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 
Zimmet : Matlup : 

Lira K. Lira K. 

Ticari İşletmeler masrafları 
Zirai İşletmeler masrafları 
Teşkilât ve idare masrafları 

Kâr 

Toplam 

7 680 074 
3 022 956 
3 127 567 

13 830 598 

16 4̂ 5 345 

30 322 943 

34 
44 
30 

08 

35 

43 

Ticari İşletmeler gelirleri 
Zirai İşletmeler gelirleri 
Müteferrik gelir 
Sair girişler 

9 473 133 32 
20 263 778 09 

1 236 14 
584 795 88 

Toplam 30 322 943 43 

Bu tablonun tetkikinda, Millî Korunana camiasının 1947 yılı zarfında 30 322 943,43 lira muh
telif gelirler temin ettiği, aynı devre zarfında 13 830 598,08 lira masraf lan "olduğu görülmekte ve 
yıl sonu faaliyetini de 16 492 345,35 liralık safi bir kârla kapattığı anlaşılmaktadır. 

Kâr ve zarar hesabının zimmet ve matlubunda muhtelif namlar altında yeralmakta olan gelir 
ye giderler hakkında gerekli izahata bü* hesabın tahlili vesilesiyle aşağıda yer verilmiş bulunmak
tadır. 

t S. Sayısı : 200} 



A) Zimmet • 
a) Ticari İşletmeler masrafları ve zararları : 7 680 074,34 lira. 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden kurulmuş bulunan müesseselerle Millî 

Korunma Umumi sermayesinden namlanna mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan muhtelif 
teşekküllerin 1947 yıjı faaliyetleri dolayısiyle yapmış oldukları masraflar ile yötö Ibtt faffüö^fleıi 
neticesinde hâsıl olan zararların yekûnu bu yıl 7 680 07l!Iifcâya ulanmaktadır. 

Sözü geçen (masraflar ve zararların aitt oldukları mahaller' İtibariyle dağilıgi a^âffîftM gMJâr: 

Petrol Ofisi 
Devlet yağlan 
Ticaret Ofiöl 
Zerbank pamuk 
Mahrukat OîM 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Yerli ürünler 
Zerbank tohumluk 
Dağıtma Ofisi 

Toplamı : 

Lira 
"İl •} ııl'l 'İl' f* U İ M lif" 

3 429 324 
1 629 099 
1 442 887 

62? m 
329 467 
112 811 
78 063 
27 208 
3 858 

7 680 074 

K. 

63 
62 
57 
23 
81 
04 
79 
97 
68 

34 

Tieari işletmelerin 1947 yılı masraf ve zararlannm nevilerine göre müfredatı şöyledir r 

Maaş ve ücretler 
İkramiyeler 
Harcırahlar 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Posta, telgraf v* telefon 
Basılı kâğıtlar ve kırtasiye 
Vergi ve resimler 
SaSgortfa masrafları 
Sair müteferrik masraflar 
Karşılıklar 
Verilen faiiler 
Amortismanlar 
Depo ve satış masrafları ^ 
Satış zararlan 
Sair zararlar ve çıkışlar 

&*&-• Yekûn 

Lira 

1 359 458 
192 895 
öl 712 
73 356 
25 774 

112 319 
48 025 
65 162 

172 mı 
313 415 
200 374 
875 037 
534 585 
440 006 
999 147 

2 206 211 

7 680 Ö74 

K. 

98 
22 
73 
82 
69 
10 
87 
68 
06 
49 
28 
06 
40 
49 
36 
16 

34 

Satış zararlar ile sair zararlar ve çıkışlar hakkında gerekli malûmat, raptJrtmlffiSün isletme fa
aliyetleri bahsinde verilmiş olduğundan bu mevzu üzerinde burada dtırulmuşttrr. 

b)1 Zirai işletmeler zarar ve masrafları : 3 022 956,44 lira. 
Mütaaddit Koordinasyon kararlariyle Tarım Bakanlığı nam ve hesabına zirai konlbînaltfr ömri-

ne tahsis edilmiş bulunan paralann işletilmesinden mütevellit masraflar üe yine bu işler dofrryisiyle 
husule gelmiş bulunan zararların, nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

(S. Sayısı : 200) 
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îdare masrafları 
Amortismanlar 
Faizler 
Dtrpp^e satış masrafları 
G*çatt sene zaıiadarı 
Satış zararları 
T*m£r*§ 
Ekna hasat ve hazırlık masraf 
Hayvancılık işletmesi masraf lan 
S«r muhtelif zararlar 

Yekûn 

JÂTfUt 

1 571 342 
.28 840 

143 611 
150947 
360'.338. 
31 083 
6 435 

202 848 
14» 221 
385 281 

3 022 9S6 

K. 

40 
32 
22 
30 
55 
40 
16 
19 
82 
08 

44 

Yukarda sözü geçen* maSfff W zararhfr h«IâcBK!ft' r»po*Wft««wı işie&he faaliyetleri bölümünün zi. 
rai kombinalar kurumtr balende gereken izahat vi«r̂ îî4ş*fe». 

c) Teşkilât ve idase masrafları: 3 127 SBT̂ O fîra. 
Geçen seneye nazaran 263 600,30 liralık bir fazlalık kaydederek 3 127 567,30 liraya yükselmiş bu

lunan teşkilât ve idare maaraflanmn masraf nevilerine göre sureti terekkübü aşağıdaki gibidir. 

Lira» K. 

Mtosş T * üerefclar 
İkramiyeler 
EİOfeıtiihlar 
Kiralar 
Iütoa ve aydınlatma 
Posta-, telgraf ve telefon 
Btoılı kâgttkr ve kwtaswe 
Müteferrik tttMtalta* 
Htt$e*tiz ve ehlivukuf ücMrt^ri 
ABH>PWWWcttiar 
F&drier 

Yekûn 
Sabit sermayeye ait amortis
manlar 

Umumi yekûn 

1 337 098 
8 398 

mm 
21 606 
9 9» 

24 498 
14 178 

1 041 338 
10 m 
34 720 

556 006 

3 075 ©4 

4ff 742 

3 127 567 

62 
79 
54 
36 
92 
06 
41 
39 
12 
73 
49 

43 

87 

30 

Bfe-ffieblâfc* bâr buçuk müyoa litadan fa^te tensabi* sermaye ita tatküüt ve- i&re masraf-
iaeî f ftteteirıd*» v* ger* fcafoaı da KM* T^™~^ ~ ^ ^ ~*^j-^>***-< ••ırİMi-,»1î: t r ı f l m t T n 
B*BW m««wfil»rı teafşjll#i' *hteak tahais. oltama pMola r t e kt&ântaL kmnı#rra ait, 194? ytfı so
nuna kadar sarf mahallerince Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderiıhnis bulunan evsafa müs-
bite tutarlarından terekküp etmektedir. 

48 742,87 lira tutarındaki sabit sermayeye ait amortismanlar da, Millî Savunma Bakanlığı em-
rine tahsis edilmiş bulunan sabit sermaye ile satmalınan dendz nakil vasıtalannm mubayaa kıy
metleri üzerinden yıl sonu itibariyle tefrik edilmiş olan amortisman paylarını göstermektedir. 

W., (S. % f * ı : 900) ,.,«3 
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¥ukarda sözü geçen teşkilât ve idare masraflarının sarf mahalleri itibariyle sureti tevezzü aşa

ğıdaki gibidir : 

a) Başbaknlık : 
Koordinasyon bürosu 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 

b) Ticaret Bakanlığı : 
Fiyat murakabe ve iaşe 
İaşe Müsteşarlığı 
Ekmeğin kartla tevzii 
Subaşı ve yadrımcı teşkilâtı 
Halk dağıtma birlikleri 
Hububata elkoyma 
Millî Korunma kontrolörlükleri 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

c) Ekonomi Bakanlığı : 
Kadro ve teşkilât 

d) Adalet Bakanlığı : 
Millî Korunma mahkemeleri 

e) Maliye Bakanlığı : 
Ticari krediler tanzim komitesi 
Maliyeden tahsil olunacak faizler 

f) Dışişleri Bakanlığı : 
Ticari ve malî anlaşmalar 

g) İçişleri Bakanlığı : 
Belediyeler kadrosu 

Toplam 
h) Millî Savunma Bakanlığı 

Deniz nakil vasıtaları 

Genel toplam 

Lira 

23 005 
35 154 

63 672 
59 663 
14 769 
9 537 
2 662 
2 219 

286 464 
9 000 

2 

981 777 

251 
1 574 132 

16 453 

59 

3 078 824 
: 

48 742 

3 127 567 

K. 

18 
30 

31 
94 
78 
40 
23 
14 
53 
00 

15 

16 

20 
92 

19 

00 

43 

87 

30 

Hükümetçe görülen lüzuma binaen yukarda sözü geçen muhtelif işlerin tedviri dolayısiyle 
8 bakanlık emrine tahsis edilmiş bulunan teşkilât ve idare masrafları sarf mahallerinden, tetki-
katımız tarihinde (Haziran 1950) yalnız Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe 
bürosu faaliyette bulunmaktadır. 

B) Matlup : % V 
ar) Ticari işletmeler gelirleri : 9 473 133,32 lira. 
İştigal sahaları itibariyle ticari birer işletme mahiyetinde bulunan ve emirlerine mütedavil ser-

maye verilmiş olan bir kısmı müessese ve teşekküllerin 1947 yılındaki faaliyetleri neticesinde elde 
etmiş oldukları muhtelif gelirleri teşkil eden bu meblâğın teşekküller itibariyle dağılışı aşağıdaki 
gibidir : 

(S. Sayim : 200) 



Un K. 

Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Devlet yağları 
Yerli Ürünler 
Zerbank pamuk *' 
Zerbank tohumluk 
Mahrukat Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

2 094 035 
4 720 614 

481 220 
1 WS 099 

78 063 
42 561 
27 203 
78 765 

321 569 

94 
30 
04 
62 
79 
35 
97 
16 
15 

9 473 133 32 

1947 yılı zarfında elde edilmiş bulunan 9 473 133,32 lira tutarındaki Ticari tşletmeleer gelirle
rinin 7 600 552,21 liralık kısmı eihtia ve mahsul satişı gelirlerinden 16 080,66 liralık kısmı alınan 
faîz ve komüsyonlardan ve 1 856 500,45 liralık kısmı da sair muhtelif gelirlerinden meydana gelmek
tedir. 

b) Zirai İşletmeler gelirleri : 20 263 778,09 lira 
Zirai Kombinaların 1947 faaliyetine ait bulunan 20 263 778,09 lira gelirin kaynaklan itibariyle müf

redatı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

Mahsul satış gelirleri 
Alınan faiz ve komüsyonlar 
Ziraat makina ve alât satışı 
Ekim, hasat ve hazırlık, gelirleri 
Geçen yıllar gelirleri 
Muhtelif gelirler 
Hayvancılık işletmesi gelirleri 

19 446 597 
896 

94 443 
50 058 
8 547 

571 513 
91 721 

20 263 778 

50 
78 
16 
33 
37 
50 
40 

09 

c) Müteferrik gelirler : 1 236,14 lira. 
Bu meblâğ geçmiş yıllar zarfında Ekonomi Bakanlığınca ödenen teşkilât ve idare masraflarından 

istirdat olunanları' teşkil etmektedir. 
d) Sair girişler : 584 795,88 lira. * 
Bu meblâğ, Ticari İşletmeler masrafları meyanında yer almakta olan Ziraat Bankası pamuk 

hesaibma ait masraflarının çıkışını temin etmek ve bu suretle pamuk hesabı gelir ve giderinin kâr 
ve zarar hesabından -dolaşmasını sağlamak üzere yapılmış olan kayıttan ileri gelmektedir. 

Kâr : 16 492 345,35 lira. 
Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesabının gelir ve gider yekûnları arasındaki müspet farkı 

teşkil eden bu meblâğ Millî Korunma camiasının 1947 yılı faaliyeti neticelerini ifade etmektedir. 
Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına tahsis edilmiş mütedavil sermaye ile çalış

makta olan Ticaret ve Petrol Ofisi gibi hükmi şahsiyeti haiz teşekküllerde istihdam olunan me
murlar, 3659 sayılı Kanuna tâbi memurlar misil lû almakta oldukları maaştan mada prim, yıl 
sonu teşvik ikramiyesi ile bir maaş nispetinde temettü ikramiyelerinden de faydalanmaktadırlar. 

Maaş, prim ve yıl sonu teşvik ikramiyeleri müesseselerin cari yıl masrafları meyanında yer 
almakta olduğu halde temettü ikramiyeleri ilgili teşekküllerin bilançolarının tasdikından sonra 
ait oldukları yıllar kârlarından ödenmektedir. 

( S. Sayısı ; 200 ) 



Müesseselerce geçmiş yıllar kânUnndan ödenmekte olan temettü ikramiyeleri, Millî Korun
ma Muhasebe Bürosunca bu teşekküllerin Millî Korunmanın umumi kayıtlarında yer almakta 
olan kârlarından tenzil edememiş <)İdöğu cihetle sözü geçen teşekküllerin bilançolarında görü-, 
len geçmiş seneler kârları üe Millî Korunma umumi bilançosunda yer alan geçmiş yıllara ait kâr
lar arasında, ödenmiş bulunan temettü ikramiyeleri tutarı kadar, farklar görülmektedir. 

Mütedavilsermayeli t«şektey^rjöire*ki yıllar kârlarından yapmış. oldukları bu ödemelerin Mil
lî Korunma umumi bilançolarımda yer almış bulunan geçmiş yuUŷ ı ^kârlarına aksettirilmek sure
tiyle bu farkların izalesi cihetine gidilmesi lüzumuna işaret etmejc isteriz. 

Aktif 

î$47 senesi Millî Korunma Bilançosu 

Lira K. Ura 
P<pif 

K. 

I - Tahtas edaJmiyen ser
maye -

II - Tahsis edilen sermaye 
III - Sermaye tahsisinden 

borçlular 
IV - Mahtelif borçlu he

saplar 
V - Mutavassıt hesaplar 

VI - Stoklar 
VII - Sabit kıymetler 

Yekun 

* 1947 

Zimmet 
' 

63 260, 
75 331 739 

11 047 356 

72 192 794 
18 923 924 
47 455 897 
16 438 408 

241 488 381 

96 
04 

82 

31 
10 
66 
18 

07 

VIII -
IX 

X 

XI 
xn 

XIII 

senesi Millî Korunma Kâr 

Lira K. 

Sermaye 
- Sermaye tahsisinden 

alacaklılar 
- Muhtelif alacaklı he

sap 
- Mutavassıt hesaplar 
- Karşılıklar 
- Kâr 

Yekûn 

ve Zarar Hesabı 

75 400 000 

53 094 689 

31 489 439 
1 563 426 

23 964 117 
56 976 707 

241 488 381 

Matlup 
Lira 

— 

— 

66 
97 
79 
65 

07 

K. 

Ticari işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Teşkilât ve idare masrafları 

Kâr 

Toplam 

7 680 074 
3 022 956 
3 127 567 

13 830 598 
16 492 345 

30 822 943 
•, , ınJTHrcggS 

34 
44 
30 

08 
35 

43 

Ticari işletmeler gelirleri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Müteferrik gelirler 
Sair gelirler 

Toplam 

9 473 133 32 
20 263 778 09 

1236 14 
584 795 88 

30 322 943 43 

(S . Sayaıı : 200) 
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IV - İşletme faaliyetleri 

A) Ticaret Ofisi 

a) Kuruluş 
Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesine uyulmak suretiyle Koordinasyon He

yetinin 14 . 2 . 1941 tarih ve 104 sayılı kararına müsteniden Ticaret Ofisi kurulmuş bulunmak
tadır. [*] 

Bu kararın birinci maddesiyle Ofisin hükmi şahsiyeti, hususi hukuk hükümlerine göre idare 
hakkı ve sermayesiyle mahdut mesuliyeti tanınmıştır. Ayni zamanda, malî ve idari muhtariyeti 
haiz olan Ticaret Ofisi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olup Kazanç ve Taahhüt vergilerine 
tâbi değildir. Ofis, hususi hukuk hükümlerine tâbi olması itibariyle de Artırma ve Eksiltme pa
zarlık ve ihale kanunlarının dışında bulunmaktadır. 

b) îştigal sahası 
Müessesenin kuruluşuna dair Koordinasyon Heyeti kararma göre aşağıdaki işleri yapmak 

görevi Ofise tahmil edilmiş bulunmaktadır. 
1. Halk ve millî müdafaa ihtiyaçları için her türlü iaşe, madde ve malzemesi satmalmak, sat

mak, bu hususta icabeden ithalât ve ihracatı yapmak ve memleketin muhtelif mahallerinde stoklar 
vücuda getirmek veya bu işleri mevcut veyahut kuracağı teşekküller vasıtasiyle gördürmek, 

2. iştigal mevzularına giren maddelerin fiyatlarının tesbiti ve bu maddelerin tevzii işlerinin 
tanzimi hususunda Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına teklif yapmak ve gerek bu maddelerin sevkı 
ve gerekse bu sevkıyatın icabettiriği nakliyat işleriyle meşgul olmak; 

3. îaşe maddelerinin iddihar ve nakline mahsus her türlü depo, kap, zarf ve nakil vasıtalarını 
inşa, mubayaa, imar ve isticar etmek ve icabında bunları satmak; 

4. Resmî daire ve müesseselerle halk ve Millî Savunma için lüzumlu her türlü emtianın mem
leket dışı ve içi nakliyatını kendi kuracağı teşkilâtiyle veya mevcut resmî veya hususi teşekküller 
vasıtasiyle yapmak alım, satım, nakil muhafaza veya devrini deruhde ettiği emtia veya malzeme
nin denizde ve karada her türlü risklerini bağlı olduğu Bakanlığın emri ile tahsis edeceği meblâğ
dan yine bakanlığın tesbit edeceği şekil ve şartlarla kısmen veya tamamen temin etmek; 

5. Bakanlığın muvafakat veya emri ile alâkalı ticari veya malî müesseseleri iştirak etirerek 
muayyen maddelerin istihsal veya ithal işletme ihraç veya tevzii için hükmi şahsiyeti haiz mües
seseler kurmak veya bu işleri mevcut müesseseler veya bilirkişilere yaptırmak; 

c) Malî Kaynaklai.' 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesinde zikrolunan sermayeden bidayeten Ofis namına 

5 milyon liralık bir tahsis yapılmış ve bu paranın kifayetsizliğine binaen mezkûr sermaye 14 mil
yon liraya ve bilâhara da 17 milyon liraya iblâğ edilmiş; 31 . XII . 1946 tarihinde yürürlüğe 
giren 672 sayılı Koordinasyon Kararı ile işbu sermaye 16 milyon liraya indirilmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka Ticaret Ofisi Statüsünün 15 nci maddesi hükmüne göre; yukarda bahis mevzuu 
edilen sermayeye ilâveten Ticaret Bakanlığının tasvibi ile ve Bakanlığın göstereceği bankalardan 
Ofise 5 milyon liraya kadar istikraz akdi hususunda da yetki verilmiştir. Ayrıca Ofis muhtelif 
bankalardan emtia mukabili avans almaya ve akreditif kredisi kullanmaya da salahiyetli bulun
maktadır. 

d) İdari bünye 
104 sayılı Koordinasyon Kararının 9 ncu maddesine göre merkezi İstanbul'da bulunan Ofisin 

tdare uzvu Umum Müdürlüktür. Bundan maada müessesenin 1947 yılında İzmir'de bir de depo 
şefliği bulunmaktadır. 

[*] Ticaret Ofisi Bakanlar Kurulunun 23 . 6 . 1950 tarih ve 3/11426 sayılı karan üe yürürlüğe 
giren 810 sayılı karar ile tasfiye haline konulmuştur. 

(S.-Sayısı-: 200) 
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Mütaakıp madde Umum Müdürlüğün, Umum Müdür ile lüzumu kadar muavininden terekküp 

edeceğini, Umum Müdürün Ticaret Bakanlığının teklif i üzerine Bakanlar Kurulunca ve muavinler
le muhasebe müdürünün de Ticaret Bakanı tarafından tâyin edileceğini âmir bulunmaktadır. 

Bu maddeye göre Ofisin idare uzvunu teşkil eden Umum Müdürlük, idari ve kazai makamlar 
ve üçüncü şahıslarla olan dış münasebetlerde Ofisi temsil etmektedir. 

Ofis işlerinin tedviri hususunda ve Ofise taallûk eden bilûmum mevzularda Ticaret Bakanlığı 
doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe gerekli emir ve talimatı vermektedir. 

e - Kadro 
Ticaret Ofisine 1947 yılı bidayetine kadar 123, 174, 308 ve 480 sayılı Koordinasyon Heyeti karar-

lariyle çeşitli derecelerden verilen kadrolar 26 . II . 1947 tarihli v$ 689 sayılı Koordinasyon Heyeti 
karariyle kaldırılmıştır. Bu kadroların yerine 123 kişilik yeni bir kadro verilmiştir. Bu suretle bir 
evvelki yılda 177 olan memur kadrosu mevcudunun bu yıl zarfında 54 kişi azalarak 123 memura 
inmiş olduğu görülmektedir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da ofisçe gerek Umum Müdürlükteki muhtelif servislerde 
ve gerekse depolarda yevmiye ile memur kullanılmış olduğu görülmektedir. 1947 yılı bidayetinde 
35 ten ibaret bulunan yevmiyeliler sayısının sene sonunda 31 e indiği müşahede edilmekte ve bun
lar için, yıl zarfında ödenen paralardan 52 541,38 liralık kısmının idare masrafları ve 367,02 lira
lık kısmının da emtia masrafları meyanma ithal edilmek suretiyle, ceman 53 908,40 lira yevmiye 
verildiği görülmektedir. 

f - Bütçe 
Ofisin 1947 yılma ait Ticaret Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş bulunan masraf bütçesinin 

yekûnu 728 361 liradır. Bu meblâğın % 63 ü personel masrafları ve geri kalanını da sair mas
raflar teşkil etmektedir. 

Fiilen, Ofisin 1947 yılı masrafları 691 538,01 liradan ibarettir. Muhtelif masraf bölümlerine gö
re bütçe üzerinden 58 846,52 lira tasarruf temin edildiği ve bâzı masraf nevilerinde de 22 023,53 
liralık bir depasmanm husule geldiği müşahede edilmiştir. 

işletme faaliyetleri : 
Olağanüstü ahval devam ettiği müddetçe halk ve Millî Savunma ihtiyaçlarının temini amaciy-

le kurulmuş bulunan Ticaret ofisinin iktisadi Devlet Teşekkülleri gibi muayyen bir iş programı 
yoktur. 

Raporumuzun bundan evvelki bölümlerinde de temas etmiş olduğumuz veçhile Ofis Ticaret 
Bakanlığının emir ve direktifleri dairesinde gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından lüzumlu 
görülen emtianın mubayaa, satış ve tevzii ile iştigal etmiştir. 

1947 yılında Ofisin faaliyet sahası daha ziyade aşağıda yer alan konular üzerinde teksif edil
miş bulunmaktadır : 

1. Yurda ithalinde müşkülât çekilen çuval, kanaviçe ve jüt mamulâtı madenî eşya ve alât, 
mensucat ve iplik, nakil vasıtaları ve yedekleri, kahve ve saire gibi muhtelif cins emtianın mem
lekete celbi ve satışları; 

2. Yurt içinde, evvelce Ofisçe satmalınmış bulunan palamut, palamut hcilâsası, pamuk ve su
sam yağı gibi bâzı nebati maddelerin satışları; 

3. Bağlı bulunduğu Ticaret Bakanlığının direktifi dairesinde görülen lüzum üzerine yağlı to
humların memleket dahilinde mubayaası tâsir edilmesi ve depolanması, dahilde ve hariçte satışla
r ı ; 

Ticaret Ofisi 1947 yılı zarfında, satınaldığı yerli ve yabancı maddelerle, Ticaret Bakanlığının 
direktifiyle yaptığı Devlet yağları mubayaatı ile birlikte geçen seneye nazaran 49 833 588,43 lira 

fazlasiyle 68 207 487,91 liralık emtia satmalınmıştır. 
Bir evvelki yıldan müdevver 6 719 693,81 liralık muhtelif cins emtia stoku ive 1947 yılında zu

hur eden 14 087,44 lira değerindeki emtia fazlalariyle bu yıl umumi emtia giriş yekûnunun 
74 941 269,16 liraya ulaştığı görülmüştür. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Bu stoktan 34 356 337,14 liralık bir kısım satılmış 8 732,80 lira değerinde muhtelif cins emtia 

noksanları zuhur etmiş, 18 495 938,06 liralık imalâta ve diğer yerlere verilenlerle sair çıkışlar ol
muş ve binnetice mütaakıp yıla da 22 080 261,16 lira kıymetinde muhtelif cins emtia devredildiği 
müşahede edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen faaliyetin neticesi olar,akda Ofisin 1947 yılında 672 678,27 liralık bir safi 
kâr temin ettiği anlaşılmıştır. 

Ofisin bu çeşitli işlerinden maada 1947 yılındaevvelce piyasayı korumak gayesiyle Varlık Vergi
si mükelleflerinden satmalmış olduğu muhtelif cins emtia ile ilgili bir kısım satışları olduğu gö
rülmüştür. Bu faaliyetin neticesi mütaakıp yılda alınmış olduğundan, burada bu konu üzerinde da
ha fazla durulmamıştır. 

H) Mubayaa ve satışlar 
Ticaret Ofisinin 1947 yılında geçen seneye nazaran 49 833 588,43 lira fazlasiyle 68 207 487,91 

liralık mubayaatta bulunduğuna yukarda işaret edilmişti. 

Ofisin emtia nevilerine göre ve müfredat litibariyle geçen seneden müdevver stokunu 1947 mu
bayaalarını ve bu yıl zarfında zuhur eden depo fazlalıklarını, satışlarını, depo noksanlariyle 
ve sair muhtelif çıkışlarını gösterir bir tablo aşağıya dercediilmiş bulunmaktadır. 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 
Devlet yağL arı 

Emtianın adı 

Birlikte ısmarlanan emtia 
Nezdimizdeki emanet emtia 
Müteferrik 

Yekûn 
Lira 

1 245 129 
54 166 623 
18 796 129 

646 846 
43 468 
43 070 

74 941 269 

emti 

• 

K. 

91 
56 
79 
72 
38 
80 

16 

a 

1947 yıl 
satışları 

Lira 

176 314 
32 135 363 
2 044 514 

145 

34 356 337 

L 

K. 

25 
12 
27 

50 

14 

Emtia 
noksanları 
Lira 

4 948 
3 751 

30 

3 

8 732 

K. 

11 
10 
54 

05 

80 

1946 yılından 
devir 

Lira 

1 028 213 
4 424 396 

626 888 
620 253 

— 
19 940 

6 719 693 

K. 

67 
72 
95 
48 

99 

81 

Sair çıkışlar 
ve nakiller 
Lira 

120 305 
5 290 552 

12 742 750 
278 968 
43 468 
19 892 

18 495 938 

51 
05 
98 
69 
38 
45 

06 
3 = 

1947 yılı 
mubayaat 
Lira 

216 745 
49 732 664 
18 164 887 

26 593 
43 468 
23 129 

68 207 487 

Yekûn 
Lira 

301 567 
37 429 666 
14 787 295 

278 968 
43 468 
20 041 

52 861 008 

I 

K. 

79 
02 
45 
24 
38 
03 

91 

K. 

87 
27 
79 
-69 
38 8 

1 8 II 

Emtia fazlası 
Lira K. 

170 45 
9 562 82 
4 353 39 

0 78 

14 087 44 

1947 yılı stoku 
Lira K. 

943 562 04 
16 737 045 29 
4 008 746 00 

367 878 03 

23 029 80 

22 080 261 16 

( S. Sayısı : 200) 
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Bu tablonun tetkikmdan 1947 yılında Ofisin alım ve satımlarının başlıca yabancı emtoıa ve 

Devlet yağları ile yerli emtia üzerinde temerküz ettiği anlaşılmaktadır. 
Ofis mubayaalarının % 72 sini ve satışlarının da % 93 ünü teşkil eden yabancı emtianın 1947 

yılı zarfında görmüş olduğu harekâtı müfredat itibariyle gösterir tablo aşağıya çıkarılmış bulun-
anaktadır. 

Yabancı emtia adı 

Çuval, kanaviçe 
Madenî eşya ve 

jüt Ma. 
alât 

Mensucat ve iplik 
Nakil vasıtaları 
Sair nebati 

Yekûn 
Lira 

22 443 835 
5 330 254 
1 806 693 

17 413 422 
7 172 416 

54 166 623 

mad 

81 
64 
66 
«8 
57 

56 

ve Yd. 
deler 

1947 yıl 
Batışları 

Lira 

4 106 198 
4 419 828 

648 782 
17 038 124 
5 922 429 

32 135 363 

L 

K. 

62 
08 
67 
24 
51 

12 

„ , . 

Emtia 
noksandan 
Lira 

1 943 
7 
0 

1 800 

3 751 

K. 

39 
03 
01 
67 

10 

1946 yılından 
devir 

Lira 

411 582 
1 645 185 
1 122 944 

492 684 
752 000 

4 424 396 

K. 

13 
ı53 
27 
09 
70 

72 

Sair çıkışlar 
ve nakiller 
Lira 

4 761 095 
789 

1 258 
29 057 

498 350 

5 290 552 

K. 

54 
«0 
81 
56 
34 

05 

1947 yılı 
mubayaat 
Lira 

22 032 042 
3 680 463 

683 655 
16 920 738 

6 415 764 

49 732 664 

Yekûn 
Lira 

'8 867 294 
4 422 561 

650 048 
17 067 181 

6 422 580 

37 429 666 

I 

K. 

15 
28 
05 
77 
77 

02 

K. 

16 
27 
51 
81 
52 

27 

Emtia fazlası 
Lira K. 

211 53 
4 605 83 

94 34 
0 02 

4 651 10 

9 562 82 

1947 yılı stoku 
Lira K. 

13 576 541 65 
907 693 37 

1 156 645 15 
346 241 07 
749 924 05 

16 737 045 29 

Yukardaki tablonun tetkikından 1947 yılı zarfında mubayaa olunan yabancı emtianın bellibaş-
lılarını çuval, kanaviçe, jüt mamulâtı, nakil vasıtaları ve yedekleri, madenî eşya ve alât ile mensu
cat ve ipliğin teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

Satışarda ise, başta nakil vasıtaları ve yedeklerinin ve bunu madenî eşya ve alât ile çuval, 
kanaviçe ve jüt mamulâtı ve sair nebati maddeler gibi emtianın takip ettiği görülmektedir. 

Ofis nezdinde ye «Devlet yağları unvanı altında» görülen harekât, Ticaret Bakanlığı tarafından 
verilen direktif dairesinde yurdun muhtelif bölgelerinden satınalınıp mütaaddit yağ fabrikalarına 
tâsir ettirilen susam, kendir, kolza ve tütün tohumu gibi yağlı tohumlardan elde edilen nebati yağ
lar ile küspelerin memleket dâhilinde ve haricinde yapılan satışlarına dair faaliyetini teşkil 
etmektedir. 

Ofisin bu alımlarından mada, muhtelif cins yerli emtia ile sair bâzı çeşitli emtia alımları da 
olduğu görülmüştür. 

Ticaret Ofisinin bu yıl zarfında nakil vasıtaları ve yedekleri alım ve satımlarında görülen 
harekâtın bellibaşlılarım Devlet Demiryolları ve Limanları işletmesi Genel Müdürlüğü nam ve 
hesabına Çekoslovakya'dan mütaaddit partiler halinde ithal edilmiş bulunan 14 999 568 lira 
değerinde 1209 aded muhtelif cins yük ve yolcu ve sarnıçlı vagonlar teşkil etmektedir. 

Adı geçen Umum Müdürlüğün bu vagonlardan mütevellit borcu 20 . 2 . 1954 tarihinde başlayıp 
20 . 12 . 1955 tarihinde sona ermek ve mütaaddit taksitlerle ödenmek üzere tanzim edilmiş bulunan 
hazine kefaletini haiz ve % 3,5 faize tâbi olan bonolara bağlanmış bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 



Ticaret Ofisinin 1947 yılında satmış olduğa muhtelif cins emtianın nev 
datını maliyet ve satış tutarları ile satış neticesinde tahassul eden kâr ve zar 
bir tablo aşağıya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Eski seneler 

„ Emtianın adı 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 

» > 
Devlet yağlan 

» » 
Müteferrik emtia 

Maliyet 
tutarı 
Lira K. 

176.314,25 
658.979,16 

31.476.383,96 
5.002,77 

2.039.511,50 
145,50 

34.356.337,14 

Satış 
tutarı 
Lira K. 

139.246,84 
573.946,43 

32.742.631,64 
12.279,70 

2.742.630,00 
15.070,20 

36.215.804,31 

satış 
farkı 
Lira 

— 
— 
— 

2.292,21 
— 

2.292,21 

Satış kârları 
Lira K. 

— 
— 

1.266.247,68 

700.826,29 
14.924,70 

1.981.998,67 

Kâr 

1 

Yukardaki .tabloda, yabancı emtiada görülen % 4,0*2 nispetindeki 1.266. 
telif cins emtianın satışından tahassul etmiştir. 

De\let yağlarının satışlarından 700.826,29 liralık ve ayniyat kayıtlarından 
den yer almış olmaları hasebiyle 145,50 lira maliyet kıymeti bulunan 15.070,20 
malzemesi gibi müteferrik emtia üzerinde 14.924,70 liralık bir kârnı sağlandığı 

Buna mukabil yerli emtia hizasında görülen 37 067,41 liralık zararın 
fiyatlarının bir hayli düşmüş bulunması dolayısiyle palamut tırnak satışl 
anlaşılmıştır. 

Yabancı emtiada görülen 85 032,73 liralık zararın takriben 57 küsur bin 
cins tenekelerden ve 4 bin küsur liralık kısmı mensucat ve iplikten ve 16 k 
Rosfroit'den ve geri kalan kısmı da muhtelif cins emtiadan tahassul etmiştir. 

Muhtelif ebatta mubayaa edilen tenekelerden bir kısmının piyasada sürü 
mesi ve bunların diğerleriyle paçal yapılmak suretiyle satışları neticesinde 
rarın tahaddüs etiği anlaşılmıştır. 

Emtia maliyetlerinin yüksek olmasından mensucat ve iplik satışından müt 
gelmiştir. 

Rosfroit'den tahaddüs eden zarar da harb esnasında yüksek maliyetle 
bu madde fiyatının bir hayli düşmüş bulunmasından husule geldiği anlaşılm 
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Devlet yağlarında görülen zararın da ambalaj malzemesi olarak kullanılan bir kısım varillerin 

satışından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
1947 yılı satışlarının mühim kısmını teşkil eden yabancı emtianın nevileri itibariyle müfredatı

nı, maliyet ve satış tutarlariyle satış neticelerini gösterir bir tablo aşağıda yer almış bulunmakta
dır: 

Maliyet Satış Kâr Satış Zarar 
tutarı tutarı Satış kârları nispeti zararları nispeti 

Yabancı emtianın adı Lira K. Lira K. Lira K. % Lira K. % 

Çuval kanavîçe jüt mam. 1.223,73 1.219,65 — — 4,08 0,03 
» > » 4.104.974,89 4.300.197,38 195.222,89 5,35 — — 

Madenî eşya ve alât 464.654,05 401.024,74 — — 63.629,31 13,69 
» " » » 3.955.174,03 4.460.351,63 505.177,60 12,77 — — 

Mensucat ve iplik 111.542,66 107.109,28 — — 4.433,38 3,97 
» > » 537.240,01 623.818,11 86.578,10 16,11 — — 

Nakil vasıtalarile yedkl. 63.291,78 62.940,76 — — 351,02 0,68 
» » » 16.974.832,46 17.370.206,46 395.374,00 2,33 — — 

Sair nebati maddeler 18.266,94 1.652,00 — — 16.614,94 90,95 
» » » 5,.904.162,57 5.988.458,08 83.895,49 1,42 — — 

32.135.363,12 33.316.578,07 1.266.247,68 85.032,73 

Bu tabloya nazaran 1947 yılında yabancı emtia satışlarından sağlanan âzami kâr nispetinin men
sucat ve iplikten ve asgari kârın da sair nebati maddelerden temin edildiği müşahede edilmekte
dir. Buna mukalbil âzami zarar nispetinin sair nebati maddeler satışlarında ve asgari zarar nis
petinin de çuval ve kanaviçe satışlarında olduğu görülmektedir. 

Tetkik konumuzu teşkil eden 1947 yılında yabancı emtianın muhtelif nevileriden elde edilen 
vasati kâr nispetinin geçmiş senelere nazaran daha dun olması, kâr nispetinin normale doğru bir seyir 
takip ettiğine delâlet etmektedir. 

1. Stoklar : 
Ticaret Ofisinin 1947 yılı nihayetindeki emtia stoklarının nevileri itibariyle müfredatı şöyledir: 

Stokun nev'i T. L. 

Yerli emtia • 943 562 04 
Yabancı emtia 16 737 045 29 
Devlet yağları 4 008 746 00 
Birlikte ısmarlanan emtia 367 878 03 
Müteferrik emtia 23 029 80 

Yekûn 22 080 261 16 

Kıymeti 943 562,04 liraya ulaşan yerli emtia stokunun 736 270,74 liralık kısmını muhtelif 
cins pamuk, 207 030,69 liralık kısmını palamut ve palamut hülâsası ve geri kalan 260,61 lira
lık kısmını da tiftik ile graviyer peyniri teşkil etmektedir. 

Yabancı emtia stokunu ifade eden 16 737 045,29 liranın müfredatı, yabancı emtia harekât 
tablosunda gösterilmiş olması cihetiyle burada ayrıca bu konu üzerinde durulmamıştır. 

4 008 746,00 lira kıymetindeki Devlet yağları ise; ofis tarafından yurt içinde mubayaa olu
nan yağlı tohumların tâsir edilmesi neticesinde elde edilen yağ stokunu göstermektedir. 

Bu stokun en mühim kısmı 2 743 457,87 liralık rafine susam yağıdır. Bunu 1 019 083,38 lira 
ile susam takibetmekte ve bundan sonra da 95 144,98 liralık susam küspesi gelmektedir. 

( S . Sayısı : 200 ) 
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Birlikte ısmarlanan emtia stoku da ortak olarak sipariş edilen muhtelif cins manifatura eş

yasından ibaret bulunmaktadır. 
1947 yılı nihayetinde mevcut stokların bir kısmının sayımları ofisçe yapılarak bu hususta ge

reken zabıtlar tanzim edilmiştir. Geri kalan depolardaki emteanm fiilen envanterleri yapılmıya-
rak sadece depo kayıtlarında yer alan miktarların sayım zabıtlarına geçirilmesi suretiyle iktifa 
edilmiş olduğu bittetkik anlaşılmıştır. 

Bilançonun sıhhati bakımından sene sonu sayımlarının behemahal fiilen yapılması lüzumuna bir 
kere daha işaret etmek isteriz : 

Taahhüt Vergisi : 
Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da belirtildiği veçhile, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10. 

V I . 1942 tarih ve 1306 sayılı tefsir kararı gereğince, Ticaret Ofisinin Kazanç ve 'Taahhüt vergile
rinden muaf olması dolayısiyle resmî devair ve müessesata satmış olduğu her nevi emtianın satış be
delleri üzerinden tevkif edilmiş olan Taahhüt vergilerinin istirdadı cihetine gidilmesi zaruretine işa
ret edilmiş idi. 

Münferiden ödenmiş olan bu taahhüt vergilerinin iadesi için Ofisin ancak 1949 yılı bidayetinde 
faaliyete geçtiği v© ilgili makamlarla bu hususta yapılan muhabere neticesinde bahis mevzuu vergi
lerin zaman aşımına uğramış olmasından dolayı bir kısmının istirdadına maddeten imkân olmadığı 
anlaşılmıştır. 

k) Bilanço : 
Ticaret Ofisinin 1947 yılı Bilançosunun bir örneği aşağıya çıkarılmıştır : 

A K T î F 

Sermaye taahhüt hesabı 
Demirbaş ve eşya ve tesisat 
Kasa 
Emtia 
Muhtelif borçlu hesaplar 

Nâzım hesaplar 

Yekûn 

Lira 

16 000 000 
58 893 

668 
22 080 261 
24 448 847 

62 588 669 
12 691 457 

75 280 127 

K. 

00 
02 
13 
16 

.59 

90 
64 

54 

P A S İ F • 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Karşılıklar 
Alaacklı hesaplar 
Geçmiş yıllar kârları 
1947 yılı kân 

Nâzını hesaplar 

Yel 

Lira 

16 000 000 
54 180 

1 033 852 
30 020 884 
14 807 074 

672 678 

62 588 669 
12 691 457 

kûn 75 280 127 

K. 

00 
46 
07 
65 
45 
27 

90 
64 

54 

Ofisin 1947 yılı Bilançosu yekûnunun, nâzım hesaplar hariç geçen seneye nazaran 11 768 296.69 
liralık bir tezayüt kaydederek 62 588 669,90 liraya yükseldiği görülmektedir. 

Millî Korunma Kanunu 'gereğince kurulmuş olan müesseselerin faaliyetleri neticesinde elde et
tikleri kârlardan ihtiyat akçası, karşılık ve saire gibi namlar altında her hangi bir meblâğın tefri
kine dair Millî Korunma mevzuatında bir hüküm mevcut değildir. Aynı zamanda gerek Millî Ko
runma işlerinin tedvirine birinci derecede salâhiyettar makam olan Koordinasyon Heyetince ve ge
rekse Millî Korunma Kanununun ahkâmı dairesinde yapılmış olan bilûmum işlerin ibra mercii bu
lunan Büyük Millet Meclisince de bu yolda bir karar ittihaz edilmemiştir. 

Bu itibarla Ticaret Ofisinin 1947 yılında geçmiş seneler kârlarından tefrik etmiş olduğu 
54 180,46 lira ihtiyat akçasiyle 1 033 852,07 lira karşılıkların ait oldukları hesaplara iadesi icap 
etmektedir. 

Müteakip yıllarda bu hususun göz önünde bulundurulmak suretiyle muamele yapılmasını ve 
yukarda sözü geçen paraların ait oldukları hesaplara iadesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Ofisin 1947 yılı muamelâtiyle ilgili bilcümle kuyudat ve bunlara ait bir kısım evrakı sarf iye 
üzerinde yapılan tetkik ve murakabemiz neticesinde, kayıtların usulü dairesinde yürütülmüş 
olouğu ve ofis bilançosunun da muhasebe kayıtlarına tetabuk ettiği müşahede edilmiştir. Z 

( S. Sayısı : 260 ) 



- 3 2 -
B) Petrol Ofisi : 
a) Toplu bakış : 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden ve Koordinasyon Heyetinin 18 . I I . 

1941 tarih ve 103 sayılı karariyle merkezi İstanbul'da bulunan Petrol Lim. Şirketi yerin© kaini 
olarak kurulmuş bulunan Petrol Ofisi, tüzel kişiliği haiz ve hususi hukuk hükümlerine göre idare edi
len ve mesuliyeti sermayesiyle mahdut bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı malî ve idari muhtari
yeti haili bir müessesedir. 

Ofis' Kazanç ve Taahhüt vergileriyle, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olmadığı gibi 
Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine de tâbi değildir. 

b) İştigal sahası : 
1. Halk ve millî savunma ihtiyaçları için lâzım olan her türlü petrol ve müştaklarını satınal-

mak ve satmak, memleket haricinden satmaldığı petrol ve müştaklarını ithal etmek, memleketin 
muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek. 

2. Memleket dahilindeki bilûmum bütün petrol ve müştakları fiyatlarının tesbit ve tevziatının 
tanzimi, memleket dâhilinde vücuda getirilecek bilûmum petrol ve müştakları stoklarının cins, 

miktar ve mahallinin tâyini hususunda Ticaret Bakanlığına teklif yapmak ve lüzumunda petrol ve 
müştaklarının sevkiyatı işleriyle meşgul olmak, 

3. Petrol ve müştaklarının iddihar ve nakline mahsus tank, her türlü kab ve nakil vasıtalarım, 
inşa, mubayaa, icar ve isticar etmek ve bunları icabında satmak, 

4. Lüzumunda ve imkân nispetinde tasfiyehaneler tesis iştira ve isticar etmek ve bunları işlet
mek ve bu maksatla ham petrol satınalmak, 

5. Muhtelif ihtiyaçlara göre petrol ve müştaklarının tferkibini değiştirmek ve bunlar*., icabeden 
diğer madenleri karıştırmak ve bu maksatla lüzumlu tesisat ve teşkilâtı vücuda getirmek. 

c) Malî kaynaklar : 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesinde sözü geçen Millî Korunma sermayesinden bida

yette ofise sermaye olarak 5 milyon lira verilmiş ise de bilâhara bu meblâğ 395 sayılı Koordinasyon 
Kararı ile 3,5 milyon liraya indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu sermayeden maada, ofisin kuruluşuna dair yukarda sözü geçen 103 sayılı kararın 15 nci mad
desine göre; Ticaret Bakanlığının tasvibiyle ve Bakanlıkça gösterilecek bankalardan yapılmak kay-
diyle; 6 milyon liraya kadar istikraz akdine salahiyetlidir. 

Ofisin muamelâtına mütallik banka ve kredi işleri Ticaret Bakanlığının direktifleri dairesinde ya
pılır. Bankalar tarafından bu suretle Ofise verilen ticari krediler, bahsi geçen istikraz haddinin dı
şında addedilmektedir. 

d) İdari bünye : 
Merkezi Ankara'da bulunan ve bir umum müdürlük halinde idare edilmekte olan Petrol Ofi

sinin tetkik konumuzu teşkil eden 1947 yılında İstanbul, İzmir ve İskenderun'da birer şubesi 
Ankara'da bir deposu ve yurdun muhtelif yerlerinde de 74 kadar acentesi bulunmaktadır. 

Petrol Ofisini idari ve kazaî makamlar nezdinde Umum Müdürlük temsil etmektedir. Ofis işle
rinin tedviri hususunda ve Ofise taallûk eden bilûmum mevzularda Ticaret Bakanlığı doğrudan 
doğruya gereken emir ve talimatı vermektedir. 

e) Teşkilât ve kadro : 
Geçen sene yalnız İstanbul ve İskenderun'da şubeleri bulunan Petrol Ofisi Eğe bölgesinin akar 

yakıt ihtiyacının teminini kolaylaştırmak gayesiyle bu sene izmir'de de bir şube açmayı kararlaş
tırmış bulunmaktadır. 

Aynı zamanda Ofis bu sene zarfında yurdun muhtelif yerlerinde yeniden daha 34 kadar 
acente açarak acenteler adedini 74 e çıkarmış olduğu görülmüştür. 

Bu yıl Ofisin istanbul şubesine bağlı depolarında 17 849 m3 akar yakıtı istiab edebilecek 
muhtelif çapta 33 aded ton ki, izmir şubesi tesislerinde 32 429 m3 hacminde 14 aded muhtelif 
tankları, iskenderun şubesinde 30 250 m? istiabında 10 aded çeşitli tankları ve Ankara civarın
daki tâli deposunda da 816 m3 hacminde 3 aded tankı ve bütün tesislerinde ceman 81 343 m8 
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mayi mahruku alabilecek muhtelif büyüklüklerde 60 aded tankları bulunmakta idi. 

Bundan evvelki senelerde olduğu gibi 1947 yılmda da Ofisin iş programı yoktur. Yalnız Tica
ret Bakanlığının tasdikına sunulmuş bir masraf bütçesi bulunmaktadır. 

Geçen seneye nazaran masraf bütçesi 1 011 600 lira fazlasiyle 1 660 252 liraya ulaşmaktadır. 
Bütçeye nazaran bu yılın fiilî sarfiyat yekûnun da 100 383,27 liralık bir tasarruf elde edildiği 
görülmektedir. 

Ofise, 1947 yılı için 677 ve 706 sayılı Koordinasyon kararlariyle merkez ve taşra teşkilâtına 
ait olmak üzere 404 memuriyet kadrosu verilmiştir. 

Ofisin 1947 yılı nazari kadrosunun ait olduğu bölümler itibariyle müfredatını, aynı yıl zarfın
da Ofis teşkilâtında çalışmakta olan memur adedini, memur harekâtını ve nazari kadro ile fiilî 
kodronun mukayesesini gösterir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

1947 
yılı na-

zari kadrosu 

Büro memurları: 
Barem içi 
Barem dışı 
İşletme ve depolar M. 
Barem içi 
Baremdışı 

Yekûn 

107 
51 

• 
30 

216 

404 

1947 bi-
dayetindeki 
fiilî kadro 

39 
28 

6 
57 

130 

1947 yılında 
r 

Girenler 

20 
34 

9 
97 

160 

A 

: 
ÇıkanlaT 

2 
12 

~ 1 
7 

22 

1947 
sonundaki 
fiilî kadro 

57 
50 

14 
147 

268 

Nazari kad
ro ile fiilî 
kadro ara

sındaki fark 

50 
1 

16 
69 

136 

Bu tabloya göre, nazari kadro ile fiilî kadro arasında müşahede edilen bariz farklar, ofis 
işlerinin bir hayli genişlemiş olması dolayısiyle bu yıl yeniden alınmış bulunan memur kadrola
rından ileri gelmektedir. 

f) İşletme faaliyeti : ' "' r " 'T * "'::''ri' " v * ^ • * * -
1. Mubayaalar : 
Petrol Ofisi, 1947 yılında da bundan evvelki senelerde olduğu gibi gerek doğrudan doğruya 

dış memleketlerden ithal ve gerekse Türkiye piyasalarında çalışmakta bulunan petrol şirketle
rinden devren satınalmak suretiyle muhtelif cins akar yakıt ile madenî yağlar mubayaatında bu
lunmuştur. 

Satın alınan akar yakıtın muhasebe kayıtlarında hakiki maliyet bedelleri üzerinden yer alması 
icabeder iken, Ofisçe Ticaret Bakanlığı tarafından zaman zaman tesbit edilmekte olan itibari 
akar yakıt fiyatları üzerinden yer verildiği görülmüştür. 

Bu itibari kıymetlere göre Ofis 1947 yılında 92.097.954 kilo sikletinde 19 755 611,87 lira de
ğerinde muhtelif cins akar yakıt ile madenî yağlar satınalmış, geçen seneden müdevver 2 620161,20 
lira kıymetindeki 11.157.160 kiloluk stokları ve 1947 yılı içinde zuhur eden 15 125,78 lira değe
rindeki 149.429 kiloluk muhtelif depo fazlalıkları ile sene sonunda depo giriş yekûnu 100.404.543 
kilo 22 390 898,85 liraya ulaşmıştır. 

Bu mevcudun 18 238 033,03 lira değerindeki 77.665.923 kiloluk kısmı aynı yıl içinde satıl
mış ve bu alımlar ve satışlar neticesinde 599.812 kilo sikletinde 140 358,42 liralık muhtelif fire
ler zuhur etmiş ve mütaakıp yık da 4 012 507,40 lira kıymetinde 25.138.808 kilo muhtelif cins 
mayi mahruk ile madenî yağlar devir etmiş bulunmaktadır. 
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1948 yılına devir olunan bu stokun nevi, miktar ve kıymet itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Kilo Lira ü . 

Benzin 
Oktanlı benzin 
Gaz yağı 
Motorin 
Mazot 
Madenî yağ 
VazaÜM 

Yekûn 

4.088.180 
352.963 

3.923.428 
4.553.076 
9.689.469 
2.527.926 

3.766 

25.138.808 

807.105,63 
106.097,17 
5,72.348,84 
458.055,65 
680.365,93 

1.384.666,82 
3.867,36 

4.012.507,40 

Ofisin 1947 yılı akar yakıt ile madenî yağiar harekâtını, müfredatlı olarak, gösterir bir tablo aşa
ğıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Akar yakıtın Ofisi 
1946 dan devir 

Kilo Bedel 
1947 mubayaası 

Kilo ' Bedel 
Fazlalıklar 

Kilo Bedel 

Benzin 3.536.954 1.208.685,32 22.835.470 
Oktanlı benzin 
(!az yağı 
Motorin 
Mazot 
Madeni yağ 
Dizeloil 
Vazelin 
Parafin 

40.414 11.776,25 933.99.1 
2.824.119 351.844,80 17.407.765 
3.747.075 469.244,18 13.919.317 

15.341 1.542,24 32.595.588 
842.537 503.407,61 4.206.150 
97.774 27.343,13 
49.956 45.769,21 

990 548,46 

__ 
199.673 

— 

Yekûn 11.157.160 2.620.161,20 92.097.954 

Yekûn 
Kilo 

26.374.424 
974.405 

20.231.884 
17.66C.392 
32.760.256 

5.04H.687 
97.774 

249.629 
1.092 

Bedel 

7.669.566,72 
283.931,90 

3.515.595,23 
2.744.700,58 
4.383.489,06 
3.463.237,20 

27.343,13 
302.430,06 

604.97 

1947 satışları 
Kilo Bedel 

22.028.374 6.782.134,59 
576.645 164.250,50 

16.110.204 2 912.319,08 
13.015.516 2.271.632,63 
23.070.787 3.703.123,13 
2.519.668 2.078.062,30 

97.774 27.343,13 
245.863 298.562,70 

1.092 604,97 

6.460.881,40 
272.155,65 

3.163.750,43 
2.275.456,40 
4.366.877,55 
2.959.829,59 

— 
256.660,85 

— 

19.755.611,87 

1947 fireleri 
Kilo 

257.870 
44.797 

198.252 
97.800 

— 
1.093 

— 
— 
— 

Bedel 

149.327 

102 

149.429 

15.069,27 

56,51 

15.125,78 

1948 e devir 
Kilo 

80.326,50 4.088.180 
13.584,23 35,2.963 
30.927,31 3.923.428 
15.012,30 4.553.076 

— 9.689.469 

Bedel 

807.105,63 
106.097,17 
572.348,84 
458.055,65 
680.365,93 

508,08 2.527.926 1.384.666,82 
— 
— 
— 

— 
3.766 
— 

— 
3.867,36 

— 

103.404.543 22.390.898,85 77.665,923 18.238.033,03 599.812 140.358,42 25.138.808 4.012.5)07,40 
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2. Satışlar : 
Bundan evvelki senelerde olduğu gibi 1947 yılında da yurdun muhtelif yerlerinde yapılan pet

rol müştaklariyle madenî yağların satış işleri Ticaret Bakanlığınca zaman zaman tesbit edilmekte 
olan satış fiyatları üzerinden Petrol Ofisi ile Türk piyasalarında müştereken çalışmakta bulunan 
Sokoni Vakum Kompani, Shell Kompani, Stgaus Romana ve Türk Petrol ve Madenî yağlar Ano
nim şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda Akar yakıt ile madenî yağlar satışları yukarda adları geçen petrol şirketleri 
arasında tesbit edilmiş olan miktarlar üzerinden cereyan etmiş bulunmakta idi. 

1947 yılında ise : 
Bilûmum Akar yakıtların (Oktanlı benzin hariç) satış hisseleri, geçmiş yıllardaki esaslar dâhi

linde cereyan etmiş olmakla beraber yıl sonunda malî hesaplaşma yapılmamıştır, istisna teşkil 
eden ve yıl sonunda malî tesviyeye tâbi tutulan Oktanlı benzinin şirketler arasındaki satış hissesi 
nispetleri aşağıdaki gibidir. 

Petrol Ofisi 
Sokoni 
Shell 
Anglo - îranien 
Türk Petrol 

100,00 

1947 yılına kadar hisseli satışa tâbi tutulan madenî yağlar, geçen sene şirketler arasında va
rılan anlaşmaya göre bu yıl serbest bırakılmıştır. Stok harekâtı vesilesiyle de arzedilmiş olduğu 
veçhile Ofisin 1947 yılı satışları geçen seneye nazaran miktarda 26.716.178 kilo ve kıymette de 
5.142.903,37 lira bir fazlalık kaybederek 77.665.923 kilo ve 18.238.033,03 liraya, ulaşmış bulun
maktadır. 

Ofisin 1947 yılı satışlarının ait olduğu cinsler itibariyle miktarını ve bu satışlarda Ticaret Ba
kanlığınca tesbit olunan kâr hadlerini ve bu satışlar neticesinde hâsıl olan kârların mecmuunu gös
terir müfredatlı bir tablo, bu işler hakkında bir fikir vermek üzere, aşağıya dercedilmiş bulun
maktadır. 

% 
% 
% 
% 
% 

23 
46,23 
12,17 
14,60 
4,00 
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Satılan akar yakıt ve madenî 
yağların cinsi 

Gaz 
Benzin 
Tayyare benzini : 
Şirketlerden (şirket satışlarından hisse) 
Ofis satışlarından 

Motorin 
Mazot : 
1 nci, 2 nei devre satışları 
3 ncü devre satışları 

Madenî yağ : 
Devre I satışları1 

Devre I I satışları 
24 . I I I . 1947 den sonraki satışlar 
Bor yağı 
Dingil yağı (Ofis ve şirketler) 
Dingil yağı (şirketler) 
Fren yağı 
Fren yağı 

Dizelin (Dizeloil) 
Vazelin 

Akar yakıt ve madenî yağlar satış kâr
ları yekûnu 
Kab, köhne eşya satış kârları 

Umumi satış kârları yekûnu 

Satılan be-
Satış her tonun 

miktarı kârı 
Ton Lira K. 

Satış kârı 
tutarı 

Lira K. 

16.110.205 
22.028.877 

2.010.899 
133.158 

2.144.057 
13.015.517 

14.668.256 
8.402.541 

23.070 797 

377.948 
87.623 

1.857.481 
91.780 
59.767 

499.200 
2.400 
1.637 

2.977.836 

22.488 
245.862 

10 
17 

26 
22 

10 

10 
7 

90 
75 
120 
81 

«45 
38 
90 
758 

10 
82 

50 

82 
54 

—-

50 

— 
71 
—-
__. 
73 
— 
10 

40 

161 102 
385 505 

53 932 
3 001 

56 933 
130 155 

146 682 
63 019 

209 701 

34 015 
6 571 

224 222 
7 434 
2 m 
19 334 

216 
1 241 

295 724 

224 
20 259 

1 259 605 
31 683 

1 291 289 

05 
35 

04 
38 

42 
17 

56 
06 

62 

32 
72 
56 
18 
51 
02 
— 
01 

32 

88 
03 

84 
83 

67 

Bu tablonun tetkikmdan, Ofisin 1947 yılı zarfında akar yakıt ile madeni yağ satışlarından 
1 259 605 ,84 lira kâr temin ettiği ve kab, köhne eşya satışlarından elde edilen 31 683,83 liralık 
kârla birlikte umumi satış kârları yekûnunun 1 291 289.67 liraya yükseldiği görülmüştür. 
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g) Muhasebe ve muamelât; 
Ofisin öz ve yabancı kaynaklarının mevcudat ve matlubata dağılışı hakkında bir fikir vermek 

üzere, 1947 Bilançosunun kısaltılmış bir şekli aşağıda çıkarılmış bulunmaktadır. 

Muhassas sermaye 
Mütedavil kıymetler 
Sabit kıymetler 
Sair aktifler 

Nâzım hesaplar 

Gene] 

Toplam 

toplanı 

Aktif 
Lira 

2 500 000 
13 433 799 
5 074 989 
2 900 104 

23 908 894 
1 582 028 

25 490 923 

K. 

00 
70 
67 
93 

30 
80 

10 

Sermaye 
Karşılıklar 
Alacaklılar 
Emanet paralar 
Sair pasifler 
Umumi masraf tasarrufu 
Geçen yıllar kârları 
Kâr 

Nâzım hesaplar 
Toplam 

Genel toplam 

Pasif 
Lira 

2 500 000 
2 927 227 
3 877 825 

57 472 
2 902 743 
5 442 259 
4 910 075 
1 291 289 

23 908 894 
1 582 028 

25 490 923 

K 

00 
14 
25 
93 
80 
65 
86 
67 

30 
80 

10 

1947 yılı Bilançosunun yekununda, nâzım hesaplar hariç, geçen seneye nazaran 5 077 184,80 
lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. 

Petrol Ofisi, bundan evvelki senelere ait bilançolarının tanziminde, kârlarından «fiyat farkları 
karşılığı» namı altında muayyen paralar tefrik etmekte ve bu suretle 1946 yılı sonuna kadar 
tefrik olunan bu paralar yekûnu 2 637 008,63 liraya ulaşmış bulunmakta idi. 

Akar yakıt satış fiyatlarını mümkün olduğu kadar istikrarlı bir seviyede tutmak gayesiyle 
ihdas olunup Ticaret Bakanlığı tarafından tesbit edilen akar yakıtın itibari kıymetleri ile hakiki 
maliyet bedelleri arasındaki farklardan terekküp eden ve 1946 yılı sonuna kadar 2 637 008,63 lira
ya ulaştığı yukarda arzedilen fon hesabını, Ofis 1947 yılında tasfiyeye tâbi tutmuş bulunmak
tadır. Bu tasfiye neticesinde Ofisin 1941 - 1946 yılı kârları ile fonları; yapılan satış miktarları, bir 
ton satışa isabet eden hakiki idare ve satış masrafları ve aynı satışlar için Ticaret Bakanlığının 
tesbit etmiş olduğu masraf miktarları, memleket piyasalarında çalışmakta olan ecnebi kumpanya
larından en az masrafı olan Sokoni Wakum Şirketinin masrafları nazarı itibara alınmak suretiyle 
.yukarda mahiyeti açıklanmış bulunan «fiyat farkları karşılığı», «umumi masraf tasarrufu», «kâr» olmak 
üzere üç hesıaba tevzi edilmiş bulunmaktadır Masraf tasarrufu unvanı altında tefrik edilen bu pa
raların netice hesabına yani kârlar meyanma ithali gerektiğinden bu şekilde ayrı gösterilmesi bilan
çonun vuzuhu bakımından uygun görülmemiştir. 
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Bu kârlar ile fon hesabının sureti tevezzüünü gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiştir : 

Sene Tevzi edilmeden Lira K. Tevzi edildikten sonra Lira 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

Kâr 
Fon 

Kâr 
Fon 

Kâr 
Fon 

Kâr 
Fon 

Kâr 
Fon 

Kâr 
Fon 

K. 

260 767 
—, 

1 043 985 
3000 000 

2 001 623 
— 

2 068 275 
1 200 000 

2 146 372 
700 000 

2 209 911 
437 008 

55 

15 
00 

06 

56 
00 

28 
00 

51 
63 

Kâr 
U. Masraflar tasarrufu 
Fon 
Kâr 
U. Masraflar tasarrufu 
Fon 
Kâr 
U. M. 
Fon 
Kâr 
U. M. 
Fon 
Kâr 
ü. M. 
Fon 
Kâr 
II. M. 
Fon 

Tasarrufu 

Tasarrufu 

Tasarrufu 

Tasarrufu 

145 465 
65 343 
49 957 
544 976 
225 384 
573 624 

1 172 843 
245 685 
583 094 

1 159 663 
885 120 

11 223 491 
867 693 

1 456 397 
522 281 

1 031 067 
961 884 
653 967 

87 
98 
70 
05 
79 
31 
69 
08 
29 
86 
58 
12 
31 
68 
29 
68 
56 
90 

Toplam 12 367 943 74 Netice 12 367 943 74 

icmal 
Lira K. 

Toplam 12 367 943 74 

Tashih 
Lira K. 

Eski seneler kârları 
U. M. Tasarrufu 
Fon 

4 921 710 
3 839 816 
3 606 416 

46 
67 + 
61 -

. 
251 361 20 
251 351 20 

tcmal 
Lira, K. 

5 921 710 46 
4 091 167 87 
3 355 065 41 

367 943 74 
Ofisçe «fiyat farkları karşılığı unvanı verilen ve bilançoda karşılıklar hesabında yer almakta 

olan bu paralar, bilâhara bu hususa dair intişar eden 14 . VI . 1948 tarih ve 744 sayılı Koordinas
yon kararında da zikrolunduğu üzere» akaryakıt fiyat istikrar hesabı» nı teşkil etmektedir. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden, 1947 yılında Ofisin görmüş olduğu işlere dair hesaplar, geçen 
sene olduğu gibi bu sene de Ofis merkeziyle şubelerde ıutulmuş bulunmaktadır. Şubelerin yıl sonu 
itibariyle tanzim edip merkeze gönderdikleri mizanlar, burada bâzı tadilâta tâbi tutulmuş ve mer
kez hesaplariyle tevhit edilmek suretiyle Ofisin 1947 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı çı
karılmıştır. 

Halen merkez ve şubelerde tatbik edilmekte olan muhasebe şekline göre Ofisin tevhit edilmiş 
hesaplarında müessesenin umumi faaliyetini görmek ve muhtelif hesapların yıl zarfındaki harekâ
tını takip edebilmek imkânı bulunamamaktadır. 

Ofisin 1947 yılma ait muhasebe kayıtları üzerinde heyetimizce yapılan tetkik ve murakabe net 

ticesinde bunların her ne kadar bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle mutabakat halinde olduğu görül
mekte ise de, aşağıda ayrı ayrı bölümler halinde kısaca yer almakta olan görüşlerimizden de anla 
şılacağı veçhile son yıllar zarfında seri bir şekilde inkişaf etmiş bulunan çeşitli işlere mütenazıran 
Ofis Muhasebesine müessesenin faaliyetini vazıhan aksettirecek ve ihtiyacı tamamen kanşılayabi-
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lecek bir veçhe verilmemiş olduğu ve bâzı iktisadi prensipler de göz Önünde bulundurulmaksızın 
hareket edildiği anlaşımıştır. 

1. Şekil bakımından bir kısım muhasebe defterlerinde birçok hak ve silintilere yer verildiği, 
kanuni defterler üzerinde bâzı usulsüz tashihler yapıldığı gibi boş sahifeler de bırakıldığı ve 
bir kısım kayıtlara ait tarihlerin de teselsül etmediği görülmüştür. 

aynı zamanda bâzı evrakı müsbiteye lüzumlu vesaikin eklenmemiş olduğu ve sabit kıymetler 
tasnifinin her şubede başka başka şekillerde yapıldığı ve bilanço eklerinde aranılan malûmatın bu
lunamadığı ve bu eklerin natamam olduğu, 

2. Satınalınan bilûmum emtianın, stoklar hesabında hakiki maliyet bedelleri üzerinden yer 
almasının icabettiği yüksek mtlûmlarıdır. 

Ofisin 1947 yılı zarfında satmalın iş olduğu mâyı mahruk, okt&nlı benzin ve mazota hakiki 
maliyet bedelleri üzerinden kayıtlarda yer verilmediği ve bunların zaman zaman Ticaret Bakanlığı 
tarafından tesbit edilmekte olan akar yalat itibari maliyet bedelleri üzerinden gösterilerek ara
sındaki farkların da «Fiyat farkları karşılığı» hesabına alındığı görülmüştür. 

Akar yakıt fiyatlarını mümkün olduğu kadar istikrarlı bir seviyede tutmak gayesiyle tefrik 
olunan işbu farkların bu hususta intişar eden 14 . VI . 1948 tarih ve 744 sayılı Koordinasyon 
Kararından da anlaşılacağı veçhile satılan emtia bedelleri üzerinden tefrik edilmesi icabetmek-
tedir. Halbuki Ofisin, bu farkları, satmış olduğu mallar üzerinden tefrik edeceği yerde satıııal-
mış okluğu emtia üzerinden ayırmış olduğu görülmüş ve binnetice mevzuata uygun hareket ettiği 
anlaşılmıştır. 

Bu tarz kayıt, ofis muhasebesine bir hayli külfet tahmil etmekte ve aynı zamanda Ofisin sene so
nu stoklarının hakiki değerleri üzerinden ifade edilmesine imkân vermemektedir. 

Bundan böyle emtiaya stoklar hesabında hakiki değerleri üzerinden yer verilmesi ve bu şekilde 
işlem yapılmasına başlandığı tarihte de 1947 yılından devren gelenler varsa, bunların da hakiki ma
liyetlerine ircaı suretiyle kayıtlarının tashih edilmesi icabettiği zaruretine işaret etmek isteriz. 

3. 'Raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde de arzedilmiş olduğu veçhile Ofisin iştigal mevzuu 
olan akar yakıt ticaretiyle buna muvazi olarak birer sınai işletme mahiyetinde bulunan teneke fab
rikaları ve Karadeniz nakil vasıtaları işletmeleri mevcuttur. 

Bu işletmelerin her birinin ayrı ayrı birer tesis halinde mütalâa edilmeleri ve bunların rantabl 
çalışıp çalışmadıklarını kontrol edebilmek gayesiyle de bu işler ile ilgili bilûmum masraf ve amor
tisman unsurlarını ihtiva edecek şekilde maliyet hesaplarının ayrı ayrı tutulması icabetmektedir. 
Aşağıdaki misal de bu lüzumu teyit eder mahiyettedir. 

Ofise ait Çubuklu'daki teneke fabrikasının yalnız makine amortismanları 1947 yılında 18 774,80 
lira olduğu halde bu yıl zarfında sözü geçen fabrikada imal olunan teneke maliyetlerine amortisman 
karşılığı olarak sadece 892,68 lira gibi cüzi bir meblâğ intikal ettirildiği anlaşılmıştır. 

. Her ne kadar diğer işletmelerden bâzıları için işletme hesapları tutulmakta ise de; bunların na
tamam oluşu ve bilhassa 1949 yılı sonlarına doğru Ofise ait kara nakil vasıtalar değerinde 3 mil
yon küsur bin liraya yükselmiş bulunması, bu işin önem ve portesi bakımından muhasebeye verilecek 
istikâmetin bir an evvel tahakkukunu gerektirmektedir. 

Ofis muhasebesinde gereken ıslahatın yapılmamış olması kayıtlarda güçlüklere, tedahüle, gecik
me ve yanlışlıklara sebebiyet vermektedir. 

Hesapların bugünkü durumunda mubayaalarla stokların miktar ve bedelleri ancak muhtelif dö
kümler yapılmak suretiyle elde edilebilmektedir. 

Yukardan lıeri açıklaman kayıt durumu Ofis muhasebesinin, seri bir inkişaf kaydetmiş ve et
mekte bulunan Ofis işleriyle mütenazır bir reorganizasyona tâbi tutulması lüzumunu belirtmektedir. 

Ticaret Bakanlığı ile Petrol Ofisi arasında kararlaştırılan esaslar dâhilinde 1947 yılında izmir -
Turan'da 32.500 m3 hacminde 14 aded akar yakıt tankı ile, hangar, teneke fabrikası, depo, iskele 
ve lojman inşaatına başlanmıştır. 2,5 milyon liraya ulaşan bu inşaata mütaallik katî stüasyonlar 
1948 yılında neticelendirilip ait oldukları hesaplara intikâl ettirilmiş olmaları dolayısiyle bu işlere 
dair mütalâalarımıza 1948 yılı raporumuzda yer verilecektir. 
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C - İzmir İncir ve Üzüm Satış Kooperatifleri Birliği (Devlet yağları) 

Toplu bakış : 
Millî Korunma Kanununun 14 ncü maddesinin 3 ncü bendindeki yetkiye müsteniden alınıp 

14 . 11 . 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 sine değer fiyatı 
peşinen ödenmek suretiyle Hükümetçe el konmuştur. 

Mevzuubahis Koordinasyon kararının tatbiki i cin Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına İzmir İn
cir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği emrine, Millî Korunma sermayesinden, 6 milyon 
liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve bilâhara bu sermayenin 3 milyon lirası 
K/564 sayılı kararla iptal edilmiş bulunmaktadır. 

Müdahale mubayaatmın fazlalığı dolayısiyle Tarişe tahsis edilmiş olan bu 3 milyon liralık ser
mayenin kifayet etmiyeceğinin anlaşılması üzeri l le Ticaret Ofisi emrinde bulunan 9 milyon lira
nın Tariş Devlet yağlarına tahsisi Ticaret BakanhğmCa uygun görülmüş ve bu paranın hesabı da 
kapatılmıştır. 

Nebati yağ müdahale mubayaalarının ifası için tahsis olunan bu sermayelerden başka, Giresun 
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği adına Millî Korunma sermayesinden verilmiş olan kre
dinin ilk defa olarak 500 000 ve ikinci defa olarak da 1,5 milyon lira ve ayrıca incir ve üzüm 
müdahale mubayaatı için, Tariş namına açılmış 0 ı a n krediden de 1 715 000 liranın 1946 yılı zar
fında aynı maksat ve gayeler için kullanılmış buıunduğu geçen seneye ait raporumuzda da tafsi
len arzedilmiştir. 

Evvelki raporlarımızda da açıklandığı veçhik, 4307 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 1 nci 
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Maliye Bakanlığınca zeytinyağı, prina yağı, pamuk yağı 
ve rafina susam yağma münhasır olmak üzere, muamele vergilerinin aynen yağ olarak alınması 
uygun görülmüş ve 572 sayılı Koordinasyon karariyle de bu Devlet hissesinin alınmasında Ticaret 
Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

20 . 8 . 1945 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 604 sayılı Koordinasyon karariyle alınmakta 
olan % 15 nispetindeki Devlet hissesi % 25 e çıkarılmış ve 4429 ve tadili olan 4553 sayılı Ka
nunla zeytin tanelerinden alınması gereken toprak mahsulleri vergisi nispeti de % 8 den % 10 a 
çıkarılmıştır. 

Yukarda bahsi geçen kanun ve kararlar gereğince, tâyin ve tesbit edilmiş olan nispetler daire
sinde yapılacak tahsilat işi İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tevdi edil
miş olmakla beraber Adana'da Çukurova, İstanbul'da Yaşmeyva, Bursa'da Koza, Gazianteb'^e 
Fıstık birlikleri ayni işleri mahallerinde yapmak suretiyle Tarişe yardımcı olarak görevlendiril
mişlerdir. 

Bedeli peşinen ödenmek suretiyle müstahsil dan ve istihsal müesseselerindeki nebati yağlar
dan alınmakta olan % 25 Devlet hissesi 11 . 10 1946 tarihinde yayınlanan 665 sayılı Koordinas
yon karariyle nihayete ermiş ve diğer taraftan 4553 sayılı Kanun hükmüne göre, müstahsıldaıı 
aynen alınmakta olan toprak mahsulleri vergisinin 1946 - 1947 mahsulünün idrakinden itibaren 
nakden tahsilatın gerekli bulunduğunun 4888 sayılı Kanunla kabul edilmiş olması ve keza 4307 
numaralı Kanunla Maliye Bakanlığına verilmiş olan yetkiye müsteniden nebati yağ istihsal müesse
selerinden aynen alınmakta olan Muamele Vergisinin 1946 - 1947 yılı istihsal mevsiminden itibaren, 
3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun umumi hükümleri dairesinde nakden tahsil edilmesi neti
cesinde Devlet yağ servisi faaliyetinin sadece elindeki yağ stokunun sabun ve rafine imaline ve 
mevcut muhtelif malzemenin de tasfiyesine inhisar ettiği anlaşılmıştır. Bu maksatla Ticaret Ba
kanlığından Birliğe yazılan 26 . VIII . 1947 tarih ve 858 sayılı Talimatta Devlet yağları muamelâ
tının Kasım 1947 sonunda behemehal arkasının alınması bildirilmekte ve tesbit olunan 4 Kişiden 
müteşekkil tasfiye heyetinin ne gibi işleri yapacağı tebliğ edilmekte ve mezkûr tarih itibariyle 
tasfiye açılış bilançosunun tanzim olunarak irsali işar kılınmaktadır. 
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Bu itibarla nebati yağlara ait bilûmum hesap ve muamelelerin vakit ve zamanında icra edile

rek lüzumlu işlerin yapılması ve devre sonunda bilanço ve fiyat farkı hesaplarının çıkarılması, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda Birlik bünyesi 'dâhilinde bulunan yağ servisi tarafından ifa 
edilmiştir. 

a) İdare ve teşkilât : 
İzmir'de İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği bünyesi dâhilinde kurulmuş olan 

Devlet yağları servisinin tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1947 yılında tasfiyeye tâbi tutulmuş olma
sı itibariyle bu servisin 57 kişilik asgari bir kadro İle faaliyetine devam ettiği anlaşılmıştır. 

Bu yıl zarfında mezkûr serviste çalışan memurve yevmiyeliler için ödenmiş oian maaş, ücret ve 
harcırah ve sair tazminat miktarı 236 758,06 liradan ibaret bulunmaktadır. 

b) İşletme faaliyeti : 
393 sayılı Koordinasyon karariyle birliğe verilmiş olan görevler geçmiş senelerde, 
1. Nebati yağ mubayaatı, 
2. Rafine yağı imalâtı, . 
3. Sabun imalâtı, 
4. Bilûmum satışlar. 
Olmak üzere başlıca dört grupta mütalâa edilmekte idi. Toplu bakış kısmında da arz ve izah 

edildiği veçhile, 1947 yılında Devlet hissesinin alınmasına son verilmiş ve Toprak Mahsulleri ve Mu
amele vergilerinin de nakden tahsil edilmeleri neticesinde bu yıl nebati yağ mubayaatında bulu
nulmamıştır. 

Sadece çeşitli kaynaklardan elde edilip geçen seneden devren gelen ve maliyet bedeli 
7 125 076,90 liraya baliğ olan 3.668.782,870 kilo muhtelif asit dereceli nebati yağların rafine ve 
sabun imalâtına hasredildiği görülmüştür. 

İmalât işlerine intikal etmeden evvel, yağ hareketleri hakkında burada kısaca bilgi verilme
sinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1946 yılından stok olarak devren gelen ve 1947 içinde yeniden bu hesaba giriş kaydolunan ne
bati yağların harekâtını gösterir müfredatlı bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

(i i r i ş 1 e' r : Kilo Lira K. 

1945 - 1948 yılından devreden 
Rafine imal âtın dan elde edilen 
Tekel İdaresinden iade edilen 
Alaşehir Kooperatif ikiden iade -edilen 
İstanbul Bürosunidan iade ediflen 
Ambar fazlası 
Sabun fa!brifeallarmdam devir 
Ticaret Of isinden Âade edilen 
Liponaçtan iade edilen 
Tütün tohumu yağı 

Tashih ve tasfiye 

Def teri kebir yekûnu 

3.668.78&870 
178.634.928 

1.000, — 
299, — 

9.434,200 
10.379,195 

151.311,015 
14.341,264 
17.748, _ 
10.798,672 

4.071.729,044 

4.071.729,044 

7 125 076 
364 434 

2 100' 
633 

20 838 
10 558 

287 711 
22 052 
31 068 
35 376 

7 899 851 
1 141 851-

9 041 702 

90 
91 
— 
57 
58 
13 
94 
35 
18 
54 

10 
10 

20 
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Ç ı k ı ş l a r : Kilo Lira K. 

Satışlar 
Safoun imalâtına verilen 
Rafine1 imaüiaıe verülen 
Asit teihalüfü ve fireler 
Sulu sulbistoM'amn su farkı 
Gazinat'elb 'itn asit teihalüfü 
ihtilaflı oluıp fabrilkajtörler&ı zimmetinde bulunan 

Çıkışlar 1946 yılımda yapıllmış olup satışları 1947 yılı hesaplarım
da mütalâa olunan 

Yekûn 
Tashih ve tasfiye 

Defteri kebir yekûnu 

3.190.226,422 
803.6915,313 
181.947,700 
55.214,420 
11.264,225 

— 
34.004,764 

4.276.352,844 

204.623,800 

4.071.72:9,044 
—. 

6 472 416 
1 299 629 
336 887 
78 952 
16 mi 
1)0 495 
48 864 

8 304 142 

404 291 

7 899 861 
1 141 851 

26 
88 
52 
18 
37 
26 
38 

m 

75 

10 
10 

4.071.729,044 9 041 70'2 20 

\rukardaki cetvelin incelenmesinden, 7 125 076,90 liralık geçen seneden müdevver stoklara rafine 
imalâtından 364 434,91 lira ile tütün tohumundan elde edilen ham yağa ilâveten sair suretle ithal 
olunanlarla birlikte yekûnu 7 899 851,10 liraya baliğ olan 4 071 729 044 kiloluk nebati yağın ambara 
giriş kaydının yapılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu bedele ulaşan nebati yağ girişlerinden 6 472 416,26 liralık kısmının satıldığı ve 1 636 517,40 
liralık kısmının da sabun ve rafine imalâtına verilmiş olduğu ve 146 344,81 liralık da asit tehalüfü ile 
fire olarak tesbit edildiği ve bakiyesinin de fabrikatörlerin zimmetinde bulunduğu müşahede edil
miştir. 

2. Rafine yağı imalâtı : 
1945 - 1946 kampanyasından elde edilip mütaakıp yıla stok olarak devreden ve asit dereceleri 

yüksek olan ham yağlardan bir kısmı yemeklik olarak kullanılması için Tarişin Kuşat Fabrikasında 
rafinasyona tâbi tutulmuştur. Bu maksatla 1947 yılında imalâta verilmiş olan ham yağın miktarı ile 
elde edilen rafine yağm*kıymeti tâli hasılat ve randımanı gösterir müfredatlı bir cetvel aşağıya der-
eedilmiştir. 

Fabrikanın adı 
Verilen hem yağ. 

Kilo gr. Lira 

Kuşat Fabrikası 181.947,700 

K. 

336.887,52 

îmaliye 
ücreti 
Lira K. -

18.849,65 

Muamele 
Vergisi 
Lira K. 

8.697,74 

Rafine yağ 
maliyeti 

Lira K. 

364.434,91 

Alınan rafine yağı 
Kilo gr. Lira K. 

Tâli hasılat 
Kilo gr. 

Zayiat 
Kilo gr. 

^ekûn 
Kilo gr. Lira K. 

153.461 364.434,91 25.173,928 3.312,772 181.947,700 364.434,91 

Kilo Randı-
malryeti man 
Krş. Sn. % 

237,47 84,34 

Bu cetvele nazaran Kuşat fabrikasına verilmiş olan 181.947,700 kilo ham yağa mukabil 153.461 
kilo rafine yağı, 25.173.928 kilo tâli hasılat ve 3.312.772 kilo da zayiat tahassûl etmiştir. 

Rafinaj için fabrikaya verilmiş olan ham yağın beher kilosuna imaliye ücreti olarak 10,70 
kuruş ödenmiş ve 100 kilo ham yağdan 84,34 kilo yağ elde edilmiş olduğu cihetle rafine yağın beher kilo-

( S. Sayısı : 200 ) 



- 4S -
su 237,47 kuruşa mal olmuştur. Rafinasyona verilen ham yağların vasati olarak asit dereceleri 
% 6 olduğundan randıman nispetinin normal ̂ seviyeyi muhafaza ettiği söylenebilir. .Rafinaj netice
sinde tahassül eden 25.173,928 kilo tâli hasılatın 18.729,518 kilosu sobistok, 3.207 kilosu toprak 
polim ve 3.237,400 kilosunun da nötr yağ olduğu anlaşılmıştır. 

3. Sabun imalâtı : • 
Bu sene mubayaatta bulunulmadığı cihetle çeşitli kaynaklardan elde edilip geçen seneden devren 

gelen ve asit dereceleri yüksek olan nebatî yağlardan, 1947 yılında İzmir încir Üzüm Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliğince mütaaddit fabrikalarda imal ettirilen muhtelif cins sabunlar için, 
1 299 629,88 lira değerinde 803.695,313 kilo ham yağı verildiği ve buna mukabil 80 997,70 lirası 
imaliye ücreti*olmak üzere 1 380 527,58 lira kıy.netinde 1.096.873,648 kilo sabun elde edildiği 
anlaşılmıştır. 

Sabun.imalâtı için muhtelif fabrikalara verilen ham yağın beher kilosuna vasati olarak çamaşır 
sabununda 9 kuruş, pirina sabunundan 11 kuruş ve posa sabununda ise 10 kuruş imaliye ücre
tinin ödendiği görülmüştür. . 

Bu'devre zarfında imalâta verilmiş olan ham yağın miktar ve bedelleri .ile imaliye ücretlerini 
ye elde edilen muhtelif kaliteli sabunların miktarlariyle maliyet kıymetlerini ve ortalama olarak 
randımanlarını gösterir bir tgblo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

0 Vasati ki- Vasati 
İŞ]de edilen sabun lo maliyeti randıman 
Kg. Lira K. Krş S. % 

611.976,811 858.701,78 140,31 143,80 

367.780,387 • 400.435,47 108,87 141,50 
84.481,450 • 94.730,33 112,13 89,10 

32.635, — 26.760, — 82,— 139,61 

1.096.873,648 1.380.627,58 

a) Sabun deposu : 
Geçen seneden devreden muhtelif cins 944,732 kiloluk sabun stokuna 1947 imalâtından 1.096.873 

kilo ve sair suretle giren 5.101 kilonun ilâvesiyle depo mevcudunun 2.046.706 kiloya baliğ olduğu 
görülmüştür. 

Depo mevcudunun 2.059.921 kilo sabunun satıldığı ve emanet olarak Birliğe verilmiş olan 7.885 
kilo sabun bedeli tutarının da Birlik cari hesabına zimmet kaydedilmiş olduğu ve bakiye kalan mik* 
fardan 40.526 kilonun sabun imal eden fabrikatörlerin zimmetinde kaldığı ve borçlu hesapta yer 
aldığı, geçen sene çıkış yapılmış olup 1947 yılında satış hesabına intikal eden ve muvazene temini 
maksadiyle sabun hareket cetveline kaydolunan 101.600 kilonun tenzil edildiği ve*39.973 kilonun 
da fire olarak kabul edildiği müşahede edilmiş ve bu suretle 1947 yılı bilanço devresi sonunda 
sabun deposu mevcudunun sıfıra müncer olarak tamamiyle tasfiye eçlilmiş olduğu neticesine varıl. 
mıştır. 
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Verilen 
Sabun imalâtına verilen imaliye 

ham yağın ücreti 
Sabunun cinsi Kg. Lira K. Lira K. 

Çamaşır 
sabunu 425.574,364 815.597,35 43.104,43 
Pirina 
sabunu 259.919,783 374.438,36 25.997,11 
Posa sabunu 94.826,162 85.561,20 9.169,13 
Sobistok 
sabunu 23.375,004 24.032,97 2.727,03 

Yekûn 803.695,313 1.299.629,88 80.997.70 
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Bu hususu belirtmek maksadiyle sabunların cinslerine göre depo giriş ve çıkışlarını, miktar ve 
bedel olarak,gösterir müfredatlı bir cetvel aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

İmalâtın cinsi 

Çamaşır sabunu 
Pirina sabunu 
Sobiştok sabunu 
Toprak polim sabunu 
Posa sabunu 

1946 yılınd 
Kg. 

626.464 
259.541 
43.346 

u 90 
15.291 

an devir 
Lira 

758.886 
262.477 
45.268 

90 
15.291 

1947 imalâtı 
Kg. 

611.977 
367.780 
32.635 

— 
84.481 

Lira 

858.702 
400.435 
26.760 

— 
94.730 

1946 da imal edi
lip 1947 de te
sellüm 
Kg.. 

4.446 
— 
— 
— 

655 

olunan 
Lira 

4.197 
— 
— 
— 

670 

Girişler 
yekûnu 

Kg. Lira 

1.242.887 1.621.785 
627.321 662.912 
75.981 72.023 

90 90 
100.427 110.691 

Yekûn 944.732 1.082.012 1.096.873 1.380.627 5.101 4.867 2.046.706 2.467.506 

Geçen yıl çıkışı ya-

(*) 

1947 yılı 
satışları 

Kg. 

1.295,.090 
613.325 
70.556 

90 
88.746 

2.067.807 

Lira 

1.734.076 
670.229 
85.863 

90 
95.153 

2.585.416 

Neticeye intizaren 
muvakkat hesapta 
mütalâa olunan 

Kg. Lira 

28.392 12.212 
12.134 15.755 

— — 
— .— 
— — 

40.526 * 27.967 

Fireler 
Kg. 

21.004 
1.863 
5.425 

— 
11.681 

39.973 

Lira 

21.217 
1.928 
6.181 

— 
15.533 

44.859 

pılanlarla»tashihler 
olup tenzil 

olunanlar 
Kg. Lira 

101.600 145.720 
— 25.000 
— 20.016 
_ — 

— — • 

101.600 190.736 

Yekûn 
Kg. 

1.242.886 
627.322 

75.981 
90 

100.427 

2.046.706 

Lira 

1.621.785 
662.912 
72.028 

90 
110.691 

2.467.506 

b) Satışlar ve satış neticeleri : 
393 ve 604 sayılı Koordinasyon kararları hükümlerine müsteniden geçen sene mubayaa olu

nup 1947 yılma devren intikal eden ve asit dereceleri yüksek olan yağların bir kısmı sabun ima
lâtına bir kısmı da rafinaja verilmiştir. Fabrikasyon neticesinde elde edilen sabunlarla yemeklik 
vasfını haiz hem tabiî ve hem de rafine yağlar Ticaret Bakanlığınca yapılmış olan tahsisler dai
resinde ciheti askeriyeye ve tanzim satışları için de Tariş emrine verilmiştir. 

Bu suretle gerek 1947 yılı imalâtından elde edilen ve gerekse geçen seneden devreden sabun 
ve yağ stokları tamamıyle elden çıkarılmak suretiyle tasfiye edilmişlerdir. Ayrıca sabun ve yağ 
satışlarında mevzuat olarak bedeli mukabilinde elden çıkarılmış olan varil, teneke ve torbalar
dan bakiye kalanlar ise maliyet bedelleri üzerinden Birliğe devredilerek bunlarla ilgili hesaplar 
da kapatılmıştır. * 

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığınca Birliğe yapılmış olan 11 . 11 . 1947 tarih ve 1111 sayılı 
talimat dairesinde muamele yapılarak Devlet yağları hesabında kayıtlı bulunan bilûmum Büro, 
İşletme demirbaşlariyle giyim eşyası, yapılmış olan tesisatın iktisap kıymetlerinden müterakim 
amortismanları tenzil edilmiş ve arta kalan bedel üzerinden bu demirbaşların aynen Tarişe devri 
sağlanmıştır. 

Bu suretle Millî Korunma sermayesiyle mubayaa edilmiş olan bilcümle levazım ve demirbaşlar 

'*) - 1947 yılı satışları içinde Birliğe devredilmiş olan 7 886 kilo sabun da dâhildir. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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için ayrılmış olan amortismanlar ile devir kıymetleri baliğinin bidayetindeki iktisap kıymetini 
tamamen karşılaması kayıt ve şartiyle elden çıkarıldığı ve kayıtlarının kapatılarak hesaplarının 
tasfiye edilmiş olduğu görülmüştür. 

Devlet yağları müdürlüğünce, 1947 yılı zarfında yapılan bilûmum satışların, satış ve maliyet be
delleriyle neticelerini gösterir bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır : 

Satılan emtianın cinsi Aded 

12145 
55632 
88106 

Kg. 

2.059.921 
3.190.226. 

— 
— 
— 

= Maliyet 
bedeli 
Lira 

2 579 155 
6 472 416 

251 718 
89 259 
45 724 

9 438 272 

Satış 
bedeli 
Lira 

2 816 039 
7 023 034 

200 090 
* 104 283 

81 477 

10 224 923 

Satış neticesi 
Müspet 

237.307 
550.618 

242 
15.021 
35.753 

838.944 

Menfi 

423 
.— 

51.870 
.— 

52.293 

Sabun 
Yağ 
Varil • 
Teneke 
Torba ' 

Çuko Birlikçe evsafı bozuk olan Pirina sabunlarının satışından 423 lira gibi cüzi bir menfi fiyat 
farkı tahaddüs etmiş ve köhne varil satışlarından bir miktar zarar kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Yağ satışlarının kilosu 202 - 251 kuruş, çamaşır sabununun beher kilosu 142 - 146 kuruş, Sobistok 
126 - 140 kuruş arasında ve Pirina ile posa sabunları da 118 er kuruşa satılmışlardır. Sabun satış
l a r ı n d a n ^ 9,20, yağlardan da % 8,50 nispetinde vasati kâr tahakkuk etmiş olduğu görülmüştür. 
Sabun satışlarından tahassül edip satış tablosunda yer alan 237 307 liraya sair müteferrik suretle 
elde edilen 24 956 liralık sabun geliri de ilâve edilince,:bilûmum sabun satışlarından temin edilen kâ
rın fiyat farkı tablosundaki 262 263 liraya ulaştığı görülür. 

Diğer taraftan müteferrik suretle temin olunan 108 130 liralık yağ gelirine 550 618 liralık 
yağ satış kârı da ilâve edildiği takdirde satış gelirinin ceman 658 748 liradan ibaret bulunduğu 
neticesine varılır. 

393 sayılı Koordinasyon Kararının yürürlüğe girmesi neticesinde, Birlikçe Millî Korunma ser
mayesiyle mubayaa olunan yağların ve imal olunan sabunların satışlarından hizmet mukabili ola
rak, Birliğin göreceği işlerin bilûmunı masraflarına karşılamak üzere, kilo başına 3 kuruş ko-
müsyon verilmesi esası kabul edilmişti. Bu maksatla 1947 yılı bilanço devresi zarfında Birliğe 
102 834,06 lira komüsyon tediye edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Birlik bünyesi dâhilinde kurulmuş olan Devlet yağlarının 1947 yılına ait tasfiye- açılış bilân-
ç.osiyle fiyat farkı hesabı ve bunlarla ilgili kuyudat ve vesaikin incelenmesi sırasında harcırah 
hesaplarında bâzı fuzuli tahakkuk ve te'diyata raslanmıştır. Mevzuata aykırı olarak yapılan bu 
gibi tediyatın istirdat edilmesi ilgililere tebliğ edilnuştiv. 

Geçmiş yıllara ait raporlarımız da, Millî Korunma sermayesinin istilzam ettirdiği bir kısım 
havaleler için Ziraat Bankasınca alınmış olan acyoların istirdadı cihetine temas edilmiştir. Bu 
maksatla mezkûr hesaptan bakiye kalan paraların tahsiline devam edilmekte olduğu görülmüş
tür. 

26 . XI . 1947 gününde sabun deposunda mevcut bulunan muhtelif cins sabunların fiilen ve
zinlerinin yapılması neticesinde zuhur eden ve değeri 39 973 liraya baliğ olan firenin % 1,95 
nispetinde olması normal hadler" dâhilinde bulunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 4.071.729 
kiloya baliğ olan yağların 11 aylık devre zarfındaki harekâtından, 55.214 kiloluk bir zayiatın 
tahassül ettiği ve bunun da keza normal fire olarak kabul edilmesi üzerine fiyat farkı hesabına 
masraf kaydedildiği görülmüştür. 

Bundan başka yardımcı birlik ve mümessillik lercjö aynı yıl içinde tesellüm edilen yağların mer
keze şevkleri sırasında ve yardımcı birliklerce imal olunan sabunların da depoya giriş ile satış 

( S. Sayısı : 200 ) 
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tarihleri arasında geçen müddet zarfında zuhur eden firelerin de provizyonla mahsupları icra 
edilerek kayıtları kapatılmıştır. 

Birlik bünyesi dâhilinde'^kurulmuş olan Devlet yağları servisinin, tetkik konumuzu teşkil eden, 
1947 yılı zarfında faaliyeti sona ermiştir. Bu itibarla bu serviste çalışmakta iken görevlerine 
nihayet verilmiş olan memurlarla Ankara'da irtibat vazifesini görenlere, Tarım Satış Koopera
tifleri Birliğinin iç türe hükümlerine göre ve Ticaret Bakanlığının tasvibiyle tazminat verildiği 
anlaşılmıştır. Bu maksatla verilen tazminat tutarının 45 679 liraya baliğ olduğu görülmüştür. 

Aktif 

Devlet yağlarının 1946 yılı bilançosu 

Lira K. Pasif 

Kasa 
Stokla* : 
Yağlar 
Sabunlar 
Levazım ve akar yakıt 
Demirbaşlar 
Mümessiller ve muhabirler cari 
hesabı 
Birlik cari hesabı 
Muhtelif borçlular 
Muvakkat hesaplar 

7 .125 076 90 
1 982 011 48 

762 830 15 
.136 855 77 

625 455 35 
583 395 05 

4 741 214 52 
1 365 993 75 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 16 427 678 65 

1 008 236 34 

4 845 68 Bankalar cari hesabı 

Diğer karşılıklar ve fonlar 
Amortismanlar karşılığı 
Mal sandıkları cari hes. 
Mümessiller ve muhabirle]! 
cari hesabı 
Muhtelif alacaklar 
Muvakkat alacaklar 
Fiyat farkı 

Nâzım hesaplar 

Lira K. 

12 690 811 70 

* 485 935 07 
261 085 33 

2 445 446 47 

20 286 59 
137 992 26 
379*802 61 

6 318 62 

Yekûn 16 427 678 65 
1 008 236 34 

U. Yekûn 17 435 914 99 ü. Yekûn 17 435 914 99 

Devlet yağlarının 27 . XII . 1947 tarihi itibariyle tanzim olunan tasfiyeye devir bilançosu 

Aktif • ' Pasif 

Bankalar cari hesabı 
Birlik cari hesabı 
Muhtelif borçlular 
Muvakkat borçlular 

Nâzım hesaplar 

Lira K. 

35 000 98 
75 100 28 

375 247 40 
182 802 76 

Yekûn 668 151 42 
10 530 46 

U. Yekûn 678 681 88 

Mal sandıkları cari hesabı 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat hesaplar 
Fivat farkı 

Nâzım hesaplar 
Yekûn 

Lira K. 

344 124 76 
4 749 03 

220 604. 01 
98 673 62 

668 151 42 
10 530 46 

U. Yekûn 678 681 

Devlet yağları servisince, 27 . XI . 1947 tarihi itibariyle, tanzim olunan tasfiye açılış bilânco-
siyle geçen seneye ait bilançonun birer Örnekleri, mukayeseye imkân vermek maksadiyle yukarıya 
çıkarılmıştır. 1946 yılı bilançosunda yer alan postaların, ne suretle eriyerek mütaakıp yıldaki tas
fiye açılış bilançosunda görülen rakamlara tenezzül etmiş oldukları hakkında burada kısaca malû
mat vermeyi faydalı bulmaktayız. Bu itibarla 1946 yılından anüdevver 7 125 076,90 lira değerinde
ki yağ stokunun 1947 yılı zarfında ne şekilde elden çıkarılmış olduğuna, raporumuzun yağ hareket-
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İeri kısmında ve İ 082 011,48 liraya ulaşan sabun stokunun da sabun deposu hesaplarının tahlili ve
silesiyle temas edilmiş ve bu hususta gerekli izahat verilmiştir. 

Aynı zamanda, yekûnu mühim bir miktara baliğ olan levazım hesaplariyle demirbaşlarının, ikti
sap bedellerinden, müterakim amortisman paylarının tenzilinden sonra bakiye kalan iktisap bedeli 
üzerinden bu malzeme ve demirbaşlarla aynen Tarişe devredilmiş oldukları raporumuzun satış ve satış 
neticeleri kısmında arz ve izah edilmiştir. Elde mevcJDî akar yakıt ise, yağ nakliyatının merkeze sevkını te
min maksadiyle, bedeli mukabilinde, deniz motorlerine verilerek tamamen elden çıkarılmışlardır. 

Mümessiller ve muhabirler cari hesabı namı altında yer alan paralar mütaakıp yılda muhtelif 
borçlulara nakledilmiş olup tasfiyesine devam edilmektedir. Birlik cari hesabında Devlet yağlarının 
alacağını teşkil eden 583 395,05 lira tasfiye açılış bilançosunda 75 bin küsur liraya -tenezzül etmiştir. 

1946 yılında muhtelif ve muvakkat borçlularda kayıtlı bulunan mebaliğin de mühim bir kısmı 
tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 

1946 yılına ait bilançonun pasifinde ve bankalar cari hesabı namı altında yer alan paraların, 
tasfiye açılış bilançosunda nakden Ziraat Bankasına iade edilmiş olmaları hasebiyle, bu hesap ta
mamen kapatılmış olduğu gibi aktifinde de 35 000,98 liralık bir alacak bakiyesi arzetmektedir. 
Pasifte diğer karşılıklar, fonlar ve amortismanlar karşılıkları hesabmda görülen paraların bir 
kısmı mahsup ve bakiyeleri de fiyat farkı hesabına nakledilmek suretiyle bu hesaplar da kapatıl
mış bulunmaktadır. Pasifin mal sandıkları cari hesabında kayıtlı bulunan 2,5 milyon liraya 
yakın borcun da mütaakıp senede 344 bin küsü* liraya tenezzül ettiği görülmektedir. Mümessiller 
ve muhabirlerin alacağının irae etmekte olan 20 küsur bin liralık borçtan ödenmeyip bak1 ve ka 
lan kısmı 1947 yılında muhtelif alacaklı hesaplara nakledilmek sur^+iyle bu hesapta kapatılmış 
bulunmaktadır. 

1946 yılı zarfında miktarı 6 318,62 liradan ibaret olan fiyat farkı hesabı tasfiye açılış bilan
çosunda 98 673,62 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle bilançolar hakkında kısaca izahat verdikten sonra Devlet yağları tasfiye hesabında 
bugünkü durumuna (Mayıs 1950) temas etmek suretiyle tetkikatımıza son 'vermenin faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Bu maksatla, 31 . III . 1950 tarihi itibariyle ta izim olunan tasfiye bilançosunun bir örneği 
aşağıya dercedilmiştir : 

Aktif : Pasif : 
Lira K. 

Yekûn 248 299 02 Yekûn 

Lira K. 

Bankalar cari hesabı 
Mal sandıkları cari hesabı 
[uhtelif borçlular 

Muvakkat hesaplar 

96 966 
14 946 

131 334 
5 051 

92 
25 
29 
56 

Fiyat farkı hesabı 
Birlik cari » 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat hesaplar 

90 895 
2 408 
3 995 

150 999 

74 
92 
15 
21 

248 299 02 

1. Bankalar cari hesabı : 
T. C. Ziraat Bankası îzmir şubesi nezdindeki vadesiz mevduat hesap bakiyesi 96 966,92 lira

dan ibaret bulunmaktadır. 
2. Mal sandıkarı cari hesab : 
Bursa'da Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Toprak Mahsulü ve aynı vergi eibayeti vazife

sinden dolayı komüsyon ve saire masrafları olarak tahakkuk eden 14 946, 25 liralık alacağın Devlet 
yağlarınea ödenerek bu paranın mal sandıklarına olan borçlariyle mahsup edilmesi lüzumu Maliye Ba
kanlığının işarına atfen Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğe tebliğ edilesi neticesinde bu bor
cun tahassul ettiği ana^ılmıştır. 
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3. Muhtelif borçlular : 
Muhtelif şahıs ve müesseselerin borçlarını teşkil eden 131 334,29 liralık alacaktan mühim bir 

kısmının hükmen tahsili için mahkemeye müracaat edilmiş olduğu ve bunlar hakkında adlî makam
larca henüz nihaî bir karar verilmediği cihetle bizzarure neticeye intizaren bu hesapta beklemek
te oldukları anlaşılmıştır. 

4. Muvakkat hesaplar : 
Bu hesapta kayıtlı bulunan 5 051,56 liranın mühim bir kısmı dâva takip masraflarından iba

ret bulunmakta ve bu paraların tasfiyesi için mahkeme ilânlarına intizar olunmaktadır. 
b) Pasif : , • • 
1. Fiyat farkı hesabı : 
Henüz nihai ve katı bir netice ifade etmiyen vu 1947 yılından devren gelip bu hesapta kayıtlı 

bulunan 98 673,62 liraya bugüne kadar (Mayıs 1950) muhtelif kaynaklardan elde edilen 50 818,42 
liralık gelir de ilâve edilince matlup, yekûnunun. 149 492,04 liraya yükseldiği ve buna mukabil 
şimdiye kadar muhtelif yerlere sarfolunan 58.596,30 lira gelir yekûnundan tenzil edildiği takdirde 
müspet fiyat farkının 90.895,74 liraya- indiği görülür. 

2. Birlik cari hesabı : 
Devlet yağları nam ve hesabına yapılmış olan muhtelif masraflardan Birliğin 2.408,92 liralık 

alacağı bu hesapta kayıtlı bulunmaktadır. 
3. Muhtelif alacaklar : 
Şahısların alacağını gösteren ve bıı hesapta kayıtlı bulunan paraların miktarı 3.995,21 lira

dan ibaret bulunmaktadır. 
4. Muvakkat hesaplar : 
Bu hesapta yazılı bulunan paralardan 132.081,72 lirası provizyonları, 18.917,49 lirası Millî Sa

vunma Bakanlığının alacağını irae etmekte ve bakiyesi de dâva masrafları karşılıklarından mü-
tevelit paraları göstermekte olup neticeye intizaren bu hesaba nakledilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bu durum karşısında Devlet yağlarının borç ve alacakları tamamen tasfiye edile
rek nihai tasfiye bilançosunun tanzimine intizar edimesinin gerekli bulunduğu tetkikatımız neti
cesinde anlaşılmıştır. 

D) Zirai Kombinalar Kurumu 

A) Toplu bakış : 
19 . II . 1937 tarihinde meriyet mevkiine giren 3130 sayılı Kanunla. kurularak Tarım Bakanlığı

nın bir dairesi halinde çalışmakta olan Zirai Kombinalar Kurumu, geçmiş yıllara ait raporlarımızda 
da belirtildiği veçhile, bidayeten sarf yerleri hususi bir kanunla belirtilinceye kadar, Bakanlar Ku
rulu karariyle tesbit edilecek işlere sarfedilmek ve masraflarını karşılamak üzere verilen 3 000 000 
lira ile faaliyete geçmiştir. 

3405 sayılı kanun gereğince; 1937 yılı zarfında, bu 3milyon liradan sarfedilmiyen kısmının, 1938 
malî yılı içinde hayvan, makine ve alât mubayası, yerli yabancı mütehassıs, memur ve saire is
tihdamı nebat ve hayvan hastalıklariyle mücadele vesait ve tesisatına ve köy kalkınmasiyle alâkalı 
bilcümle işlere ve inşaata sarfolunması derpiş edilmiştir. 

Bahse mevzu tahsisattan 1938 yılı zarfında sarf edilmeyip bakiye kalan kısmının da mütaakıp yıl
da aynı işler için kullanılması 3620 numaralı Muvazenei*ümumiye Kanununun 26 ncı maddesi hük
mü iktizasından bulunmaktadır. Buna ilâvetende, Tarım Bakanlığı müesseselerinde, yetiştirilen 
her nevi fidan, tohum ve bunlar gibi üretme vasıtlarının temin ve satışı için, 2654 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde kullanılmak ve Tarım Bakanlığının tâyin edeceği miktarda olmak üzere 
işler bir sermaye verilmesi, 1939 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu ile kabul edilmiş ve bu yıl ni
hayetine kadar sarfedilmeyip bakiye kalan kısımları da iptal edilmiştir. 

( S. Sayısı : 200 ) 



— 49 — 
Diğer taraftan ' üzerinde zeriyat yapıhmyan araziyi işletmek veya ihtiyacı olanlara satmak, pa

rasız, ariyet veya kira ile vermek üzere istihsal vasıtalarının ve malzemesinin mubayaası, bunlar 
için lüzumlu her türlü yedek parçaların satın alınması ve makine, hangar ve yabancı madde sar
nıçları inşası ve îstihsal vasıtalarının işletilmesi için icabeden mütedavil sermayeye karşılık olmak 
ve gerekli personelin temini için sabit ve mütedavil sermaye ile teşkilât ve idare masraflarını kar
şılamak üzere muhtelif Koordinasyon kararlarıyle Tarım Bakanlığı emrine Millî Korunma umumi 
sermayesinden 10 610 015,89-liraya baliğ olan tahsisat verilmiş ve bütün bu işlerin tedvir edilmesi 
hususu da Zirai Kombinalar Kurumuna tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca 1 . X I . 1943 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan K. 477 sayılı kararla da, . zirai istihsali 
artırmak ve yurdun iaşe durumunu sağlamak maksadiyle Zirai Kombinalar dairesi elinde ^ulunan 
teknik istihsal vasıtalarının tahsisi suretiyle ziraate elverişli olup memleketin muhtelif yerlerinde mu
attal duran Hazine arazisi üzerinde Devlet çiftlikleri kurmak ve topraklarda Devlet nam ve hesabı
na zeriyat yapmak esası vaz'edilmiştir. ' 

Tetkik konumuzu teşkil eden Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinin, Millî Korunma sermaye tah
sisleri bakımından 1947 yılı hesap ve muameleleri üzerindeki görüşlerimizle neticeleri aşağıda arze-
dilmiş bulunmaktadır. 

B) idare ve teşkilât : 
Tüzel kişiliği haiz olmıyan ve Tarım Bakanlığına bağlı bulunan Zirai Kombinalar Dairesi Reis

liğinin merkezi Ankara'dır. 1947 yılı içinde kombinaların yurdun muhtelif bölgelerinde 13 zirai iş
letmesiyle bir de sınai işletme mahiyetinde olan ve Ankara'daM Gazi Orman Çiftliğinde bulunan 
atelye ve deposu vardır. *'"' 

Taşradaki işletmeler, çiftlik müdürleri* ve grup amirlerince ve merkez atelyesiyle deposu da atel
ye ve depo amirliği tarafından idare edilmektedir. 

a) Bütçe : 
Zirai Kombinalar Kurumunun her ne kadar yıl başlarında tanzim olunmuş- muayyen bir bütçesi 

mevcut değilse de işletmeler kendi iş programlarının tahakkuku için, çiftliklerde çalışan memur ve 
müstahdemlerin maaş ve ücretlerini ve küçük mikyastaki bir kısım iaşe ve levazım maddelerinin te
darikini, aylık ihtiyaçları nazarı itibara almak suretiyle bir ödenek listesi hazırlıyarak merkeze gön
dermekte ve merkez de bu listeleri göz önünde bulundurarak çiftliklere usulü dairesinde gereken 
krediyi tahsis etmektedir. 

Diğer taraftan işletmelerin akar yakıt ile* tohumluk ihtiyaçları merkezce temin edilmekte, yedek 
parça ve malzeme noksanları da atelye ve depo amirliğince sağlanmaktadır. 

b) Kadro : 
1947 yılı zarfında Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğine K. 636, K. 687 sayılı Koordinasyon ka-

rarlariyle 152 si barem içi ve 217 si de barem dışı olmak üzere, muhtelif derecelerden 369 kişilik 
bir kadro tahsis edilmiştir. 

Bu kadronun 173 ü merkeze ve 196 sı da taşra teşkilâtına hasredilmiş bulunmaktadır. Zirai 
Kombinalar teşkilâtında barem içi çalışan bilûmum memurların tâyinleri Tarım Bakanlığınca ve 
barem dışı olanların tâyinleri de reislikçe yapılmaktadır. Bakanlık kadrosunda yer alan memur
lardan bâzılarının da' Bakanlık Teşkilât Kanununun 18 nci maddesindeki yetkiden istifade edilmek 
suretiyle, Kombinalarda görevlendirildikleri görülmüştür. 
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1947 yılı zarfında Kombinalar Kurumuna ait Koordinasyon kadrosunda yer Bİan memurların 

harekâtını gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

1947 başında 
fiilî memur 1947 yılı içinde 

mevcudu Girenler Çıkanlar 
Barem Barem Barem Barem Barem Barem 

içi dışı içi dışı . içi dışı 

Merkez 37 85 18 24 8 26 47 83 130 173 75 
Taşra 26 42 24 26 3 3 47 65 112 196 57 

Yekûn 63 127 42 50 11 29 94 148 242 369 65 

Bu tabloya göre, Zirai Kombinalar Kurumu nazari kadro ile fiilî kadro arasında % 35 ine te
kabül eden 127 memur tasarruf ettiği görülmekte ve fiilî kadronun nazarî kadroya nispeti % 65 e 
inhisar etmiş bulunmaktadır. * !:'^ 

Diğer taraftan geçen sene olduğu gibi bu sene de 13 zirai işletme ile bir de sınai işletme ma
hiyetinde olan atelye ve depo amirliğine ve merkezdeki bâzı şubelere ait işlerin tedviri için, Ta
rım Bakanlığmca Zirai Kombinalar Kurumuna 3.393 aded teknik ve ziraate mütaallik (idarî 
kadro) işçi kadrosu tahsis edilmiştir. 

Fiilen 1947 yılı bidayetinde mevcudu 1188 i bulan bu idari kadroya senesi içinde yeniden 107 
işçi alınmış ve buna mukabil aynı yıl zarfında 427 işçi görevinden ayrılmak suretiyle kurumla 
olan ilgisini kesmiş ve işçi mevcudu geçen seneden 320 noksaniyle 868 e düşmüştür. Bu itibarla 
idari kadroda bu yıl içerisinde % 74 nispetinde bir tasarrufun sağlandığı neticesine varılmakta
dır. 

Tetkikatımızı yaptığımız (Mart 1950) tarihinde, Zirai Kombinalar Kurumu, Ziraat İşletmeleri 
Kurumu ile birleşmek suretiyle mülhak bütçeli ve aynı zamanda 3460 saydı Kanuna tâbi (Dev
let üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü) namı altında faaliyete geçmiş ve Millî Korunma serma
yesinden yapılmış olan tahsisler geçmiş yılların neticeleriyle birlikte, sermayesine mahsuben, 
yeni teşekküle devredilmiş olmakla Kurum Millî Korunma camiasından çıkmış bulunmaktadır. 

C) Çiftlikler atelye ve faaliyetleri : •- •; , 
a) Çiftlikler : 
1947 yılında da memleketin muhtelif bölgelerinde mevcut Zirai Kombinalar Kurumuna bağlı 

13 Zirai işletmenin hepsinde çeşitli zirai faaliyette bulunulmuş olduğu görülmüştür. 
Arazinin bir-kısınma yazlıkların ve güzlüklerin ekimleri yapılmış ve bir kısmı dinlenmeye 

terkedilmiş olduğu gibi bir taraftan da geçen yıldan devreden zeriyatm hasadı yapılmıştır. Tet
kik konumuzu teşkil eden 1947 yılı zarfında bu işletmelerden Gelemen, Gökhöyük, ve Keykubat 
'Devlet çiftlikleri zirai faaliyetleri neticesinde bilançolarını zararla ve diğerleri de kârla kapatmış 
bulunmaktadırlar. 

Geçen yıl raporumuzda Gelemen İşletmesinin arazisi orman açmasından elde edilmiş olması 
hasebiyle ilk senelerde masraflarının yüksek olması ve aynı yıllar zarfında bu bölgede havala
rın da kurak gitmesi yüzünden hesaplarını zararla kapatmış olduğu belirtilmişti. Bu çiftlik hesapla
rının bu yıl da zararla neticelenmesine aynı sebeplerin âmil olduğu anlaşılmaktadır. 

Gökhöyük ve Keykubat işletmeleri hesapları nm zararla neticelenmesine bu çiftliklere ait 
arazinin kombinalarca yapılmakta olan zeriyata pek de uygun bulunmamasının ve mevzii olarak 
bu yıl zarfındaki iklim şartlarının da ziraate elverişli olmamasının sebebiyet vermiş olduğu an
laşılmıştır. 

1947 sonunda 
fiilî kadro 
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Hayvancılık işleriyle meşgul olan özden Devlet Çiftliğinin her ne kadar 1947 yılı Bilançosu

nun, kârla kapatmaya muvaffak olduğu görülmekte ise de; süt mahsulleri işletmesinden 45 734,80 
lira ve kümes hayvanları işletmesinden de "4 633,50 lira ki, ceman 50 368,30 lira zarar kaydet
tiği görülmüştür. 

b) Atelye ve depo : 
Sınai bir işletme mahiyetinde olan Ankara Gazi Orman Çiftliğindeki Atelye ve Depo Amirli

ği hariçten yurda ithalinde müşkülât çekilen bilûmum yedek parçası ihtiyaçlarını imal etmek 
ve çiftliklerin mahallen tedarikine imkân bulamadıkları iptidai madde; ve malzeme mubayaası 
yapmak ve bunları stok ederek ihtiyacı olan işletmelere sevketmekle görevlendirilmiş bulun
maktadır. Amirliğin atelyesi, Ziraat alet ve makineleri tamiratı yapmakta ve yedek parçalar imal 
etmektedir. Amirliğin deposu ise, malzeme mubayaası ile yedek parça tesellüm stok ve sevk işle
riyle meşgul olan kısmı teşkil etmektedir. Atelye ile deponun iştigal sahaları aynı mahiyette 
telâkki edilerek masrafları müştereken hesap edilmiştir. 

Depo giderlerinin atelye masraflariyle memzucen yürütülmüş olması, atelyedeki imalât ve ta
mirata hakiki masraf hisseleri ayrılmasına imkân vermemektedir. 

İmalât ve tamirata hakiki duruma uygun olmıyan cüzi miktarda masraf hisseleri tefrik edil
miş olması bu hizmetlere ait maliyetleri düşük göstermekte ve buna mukabil bakiye masraf
larında geçmiş yıllarda olduğu gibi atelye hesaplarında zarar olarak görülmesine sebebiyet ver
mektedir. Atelyenin 1947 yılında imalât ve tamirat için hazırlamış olduğu bir çalışma prog
ramı vardır, bu yıl zarfında bu pragramın % 83 ü tahakkuk etmig bulunmaktadır. 

Zirai faaliyette bulunan her makineye ait küçük bir defter şeklinde tanzim edilmiş bir si
cilin bulunması gerektiği halde 1947 yılında bahis mevzuu sicilin Kombinalarca henüz tesis edil
mediği anlaşılmıştır. 

Atelyede, imalâttan önce, tâyin ve tesbit edilmiş bir malzeme ihtiyaç listesi bulunmadığından,, 
1947 yılında imal olunan aynı cins ve aynı miktar malzemenin muhtelif partileri arasında mühim 
denecek derecede bir maliyet farkının mevcudiyeti göze çarpmaktadır. Lüzum hâsıl oldukça, 
ambardan malzeme çıkarılmış ve bâzan da ihtiyaçtan fazla olduğu kaydiyle tekrar ambara iade 
edilmiştir. Bu durum karşısında muhtelif tarihlerde verilen malzemenin kontrolü güçleşmekte 
ve hattâ mükerrer malzeme çıkarılmış olduğu kayıtlarına dahi tesadüf edilmektedir. 

Halbuki, imalâta verilecek malzemenin bidayeten teknik elemanlar tarafından tahmin edilen 
miktarlar üzerinden hesaplanması ve bu miktarın da iş kartlarının keşif kolonları üzerine kay
dedilmesi gerekmektedir. 

1947 yılında, tamir ve revizyonu yapılan makinelerden değiştirilmek üzere sökülenlerle istimali 
gayrimümkün olan ziraat makinelerinden elde edilen ve kullanmaya elverişli bulunan parçaların, 
atelye hurda ambarına ithal edilmediği anlaşılmıştır. Mamafi kayıt harici bırakılan hurdaların, 
bu yıl sonunda kıymet takdiri suretiyle tasnifine başlanmış ve hurda ambarının da tesis edilmiş olduğu 
görüldüğünden, bu mevzu üzerinde daha fazla durulmamıştır. Deminrbaşlar içerisinde mütalâa 
olunan (su bardağı, tabak, fincan, teneke) gibi çeşitli büro malzemesinin masraf hesaplarında 
görünmesi daha doğru olduğu kanaatindeyiz. 

Atelyeden çiftliklere nakledilen demirbaşların sabit kıymetler hesabında kayıtlı bulunan, geç
miş yıllara ait biriken amortismanlariyle birlikte gönderilmesi lâzımgelirken bu yolda muamele 
yapılmıyarak bir kısım demirbaşlara ait amortismanların muvakkat hesaplara alındığı görülmüş
tür. 1948 yılı hesaplarında bu*hususun ıslâhı cihetine gidilmesine işaret etmek isteriz. 

Mutemetler zimmetinde bin liradan fazla para bulundurulmaması lâzımgelirken cari yıl zarfın
da bu miktarın fevkinde para bulunduğu merkez muhasebesiyle atelye arasında cerayan eden mu
habere dosyalarının tetkikmdan anlaşılmıştır. Aynı zamanda mutemetlere verilen avansların mah
supları yapılarak zimmet kayıtları tamamen kapatılmadan atelyece ikinci bir defa avans verilesi de 
mevzuata uygun görülememiştir. 

Ayrıca, yapılacak mubayaat için, azami bin lliraya kadar Kurumca, atelyeye salahiyet veril
miş olduğu ve mubayaa bedeli mezkûr miktarı tecavüz ettiği takdirde merkzden müsaade istihsal 
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edilmesi gerektiği halde, atelyeee bu lâzimeye riayet edilmediği ve malzemenin partilere bölün
mek ve biner liralık hadlere ayrılmak suretiyle mubayaatta bulunulduğu müşahede edilmiştir. 

1947 yılında atelyeye 1 102 349,89 liralık malzeme verilmiş, atelyeee 282 503,96 lira işçilik 
tahakkuk ettirilmiş ve 141 293,50 lira da umumi masraf hissesi ilâve edilmek suretiyle 1 526 147,35 
lira kıymetinde iş vücuda getirilmiştir. Bu işlerin 992 135,29 liralık kısmı senesi zarfında ikmal 
edilmiş ve mütaakıp yıla da 534 012,06 liralık yarı mamul malzeme devredilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız 1948 yılma devreden bu nimmamul malzemeye umumi masraf hissesi tefrik edilmemiş, 
bu malzeme maliyetinin o nispette düşmesine ve 1947 yılı zararının da aynı nispette artmasına se
bep olmuştur. 

1947 yılında atelyenin muhtelif kaynaklardan temin ettiği 191 021,48 liralık gelirine mukabil 
693 081,26 lira personel masrafları ve 269 895,21 lira da idare masrafları ve 384 836,25 lira da 
sair masraf ve zararları olmak üzere ceman 1 347 812,72 lira gideri bulunduğu görülmüştür. 

Binnetice; atelye, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 1947 yılı faaliyetini de 1 156 791,24 liralık bir za
rarla kapatmış bulunmaktadır. 

Yukarda açıklanmış olduğu gibi atelye maliyet hesaplarının doğru yapılmamış olması, kuvvet 
santrali masraflariyle işletme sabit kıymetlerine ait amortisman paylarının imalât ve tamirat he
saplarına intikal ettirilmemiş olması atelye hesaplarının 1947 yılı zarfında da böyle bir zarar gös
termesine sebebiyet vermiştir. 

Bu bahse son verirken atelye ve depo amirliğini yapan zatın aynı zamanda Merkez Makine 
Şubesi Müdürlüğü vazifesini ifa etmesi ve bu suretle idare ve kontrolün aynı şahısta içtima etmiş 
olması da mahzurlu görülmektedir. 

Ç) işletme faaliyetleri : 
1. Ziraat sahası : 
Kombinalar Kurumunun 1947 yılı zarfında 13 zirai işletmesinde, üzerinde zirai faaliyette bu

lunduğu arazisinin yüz ölçümü 1 844 111 dönümden ibaret bulunmaktadır. Bu arazinin 85 604,89 
lira değerindeki 60.630 dönümünün Kurum tarafından istimlâk olunup bedeli Millî Korunma ser
mayesinden tediye edilmek suretiyle Hazine namına tapuya bağlanmış olmasına binaen bu mikta
rın kombinalarca sabit kıymetler hesabına alındığı görülmüştür. 

Geriye kalan 605 111 dönümlük kısmının da, in tif a hakkı Kombinalara ait olmak üzere, bilâbedel 
Hazine adına tapuya bağlanmış olması hasebiyle bu miktarda muvakkat hesaplarda yer verilmiş 
bulunmaktadır. * 

Yüz ölçümü itibariyle arazinin en geniş kısmını teşkil eden ve 1.178.370 dönümden ibaret bu
lunan sahanın da tetkikatımızı yaptığımız tarihte (Mart 1950) tapuca henüz tescilinin yapılma
dığı anlaşılmıştır. 

2. Ekim işleri : 
Zirai Kombinalarca 1947 yılı başında hafriyat ve ekime ait hazırlanmış olan iş programına 

nazaran ekim sahasının 790.585 dönüm olarak tesbit edildiği görülmüştür. Halbuki bu yıl zar
fında hava şartlarının ziraate son derece müsait gitmesi hasebiyle programın fevkında olarak 
846.569 dönümlük saha üzerinde ekim yapılmıştır. 

Yukarda belirtildiği veçhile, Kurumun elinde bulunan araziden bu yıl zarfında 142.412 dö
nümlük açma, 547.879 dönümlük nadas ve 136.589 dönümlük de anız bozma olmak üzere, ceman 
826.880 dönümlük kısmının ilk sürme ameliyesinin yapıldığı ve buna ilâveten ikileme, üçleme ve 
dörtleme kabilinden yapılan 888.109 dönümlük ihzar ameliyesiyle birlikte yekûnu 1.714.989 dö
nüme baliğ olan hafriyatın icra edildiği* görülmüştür. Diğer taraftan, aynı yıl içinde 846.569 dö
nümlük araziye hububat ekimleri yapılmış ve 830.325 dönümlük sahadan hasat alınmıştır. Mü-
taakip yıla da 794.522 dönümlük ekim devredildiği anlaşılmıştır. 

D) istihsal, maliyet ve randıman : 
Yurdun muhtelif bölgelerindeki çiftliklerinde, zirai faaliyette bulunan Kombinalar Kuruma, 

1947 yılında 81.991.575 kilo çeşitli hububat istihsal etmiş bulunmaktadır. 
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Bu istihsal miktarın ve.kıymetiyle vasati maliyet ve randımanlannı gösterir bir tablo aşağıya çı

karılmıştır : 

Hububatın cinsi 

Hasat Dönüme 
Buğday Kıymeti Maliyeti sahası verim 

Kilo Lira Kilo Dönüm Kilo 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 

68.968.133 
1U.926.120 

926.765 
170.557 

7 833 747 
1 381 423 

m 395 
27 209 

l(l,ı35 
11,58 
10,60 -
15,95 

679.718 
129.600 

6.947 
2.071 

101,420 
91,962 

132.930 
* 82,355 

Yekûn.... 81.991.575 9 340 774 '818.336 * 100,141 

1947 yılında, istihsal oluunup cins itibaıri'yle müfredatı yulkandakıiı cetvelde gösterilen hububa
tın, işletmelere göre nevilerilrai, maliıyet ve dönüm verimlerini belirten bir tablo, aşağıya deıricedül-
mfe bulunmalktadır. 

* 
işletmeler 

Altınova 
Polatlı 
Gözlü 
Malya 
Ceylânpınar 
özden 
Balâ 
Gelemen 
Koçaş 
Çiçekdağ 
Keykubat 
Gökhöyük 
Ulaş 
Vasati 

Buğday 
Kilo 

maliyet 
Krş. S. 

10,08 
14,64 
12,41 

(•) 7,27 
11,87 
10,95 

Dönüme 
verim 
Kilo 

115,849 
103,539 
71,618 

134,501 
93,170 

105,829 
10,—(*) 165,369 
50,14 
14,53 
15,95 
18,97 
23,52 
18,92 
11,36i 

60,976 
108,841 
116,528 
64,040 
65,859 
81,189 

101,420 

Arpa 
Kilo 

maliyet 
Krş. S. 

5,25 
8,05 

(#) 4,31 
9,92 

13,48 
5,68 

12,47 
31,23 
15,30 
13,14 
16,17 
13,41 
43,42 
11,58 

Dönüme 
verim 
Kilo 

251,406 
168,884 
199,913 
90,698 
74,587 

192,170 
120,768 
124,166 
93,143 

133,845 
79,066 

164,595 
-35,300 
91,962 

Yulaf 
Kilo 

maliyet 
Krş. S. 

— 
— 

9,74 
— 
— 

8,77 
— 

58,83 
— 
— 
— 

48,38 
12,56 
10,60 

Dönüme 
verim 
Kilo 

— 
— 

160.414 
— 
— 

117,737 
— 

36,938 
— 
—-
— 

40,526 
122,763 
132,930 

Çavdar 
Kilo 

maliyet 
Krş. S. 

.— 
22,85 

— 
— 
— 

7,98 
— 
— 
— 
— 

17,62 
— 

11,53 
15,95 

Dönüme 
verim 
Kilo 

— 
66,325 

— 
— 
— 

150,— 
— 
— 
— 
— 

83,100 
— 

113,126 
82;355 

(#) - Vasatı hesaplar umumi maliyet tutarının umumi istihsal yekûnuna taksimi suretiyle eld* 
edilmiştir. 
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Yukarıdaki tabloya nazaran; buğdayın asgari maliyetinin Malya, ardanın Gözlü, yulaf ve çav

darın özden işletmelerinde ve âzami randımanının buğdayda Balâ, arpada Altmova, yulafda 
Gözlü, çavdarda özden Devlet çiftliklerinde elde edilmiş olduğu görülmektedir. Buna mukabil Gökhö-
yük, Keykubat, Gelemen işletmelerinde buğday, Ulaş ve Ceylânpmar'da arpa, Gelemen ve Gök-
höyük çiftliklerinde yulaf randımanlarının düşük ve maliyet fiyatlarının da yüksek olduğu müşahede 
edilmiştir. 

Gökhöyük ve Keykubat işletmelerinde dönüm veriminin azlığı ve istihsal maliyetlerinin yük
sek olmasını intaç etmiştir. Keykubat Çiftliğinin kurulduğu sahada fennî usullere rağmen müs
pet bir neticenin alınamamış olduğu ve bu işletmenin bulunduğu bölgede de ziraat erbabına 
faydalı olmaması hasebiyle bu çiftliğin işletilmesine devamda İsrarın zararlı olacağı geçen seneki 
raporlarımızda da belirtilmişti. 

Gelemen Devlet Çiftliği arazisinin orman açmasından elde edilmiş olması hasebiyle ilk sene
lerde bu işletme masraflarının yüksek olduğu ileri sürülmekte idi . Üç seneden beri işletmeye 
açılmış olan bu çiftliğin, geçen sene olduğu gibi bu sene de, hububat maliyet fiyatlarının yük
sek ve randımanın da düşük olması bu mevzuun üzerinde esaslı olarak durulmasını icabettirmek-
tedir. 

E) Mahsul hareketleri : 
Geçen seneden devredilen ve 1947 yılında istihsal ve tedarik olunan muhtelif cins hububa

tın harekâtı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

( S. Sııym ı 200 ) 



Giriş ve çıkışlar 

*• B u ğ d a y A r p a Y u l a f Ç a v 
A Miktar Tutan Miktar Tutarı Miktar Tutarı Miktar 

Girişler Kilo Lira K. Kilo Lira K. Kilo Lira K. Kilo 

1946 dan devir 75.137.664 5.846.835,02 7.433.364 395.305,00 663.846 68.944,57 1.700.032 
1946 ambar fazla 
ve noksanı (1) + 5 1 . 8 4 1 +11.425,24 —7.100 +3.136,07(2) — — 
1947 istihsali (2) 68.968.133 7.833.747,16 11.920.120 1.381.422,83 926.765 98.394,82 170.557 
1947 mubayaatı 138.5,33 36.551,08 5,6.864 8.657,99 3.788 290,15 2.300 

Girişler yekûnu 144.296.171 13.728.538,50 19.409.248 1.788.521,89 1.594.399 167.629,54 1.872.889 

B 
Çıkışlar 

1947 yılı satışları 130.802.585 12.385.293,95 17.64Î. 695 1.607.539,34 1.124.201 117.519,25 1.670.353 
Tohumluklar iaşe 
ve sair çıkışlar 12.243.029 1.168 635,33 1.305.652 118.967,75 215.621 22.540,23 199.686 

Çıkışlar yekûnu 143.045.614 13.553.929,28 18.949.347 1.726.507,09 1.339.822 140.059,48 1.870.039 

C 
1947 stoku 1.250.557 174.609,22 459.901 62.014,80 254.577 27.570,06 2.850 

(1) - 1946 mahsulü olup 1947 sonunda sayım dolayışxyle yapılan tartıda tesbit ohınan ambar fazla ve 
(2) - Bu bedel fazlalığı evvelce bir çiftlikte baremden daha düşük hesap edilen arpa bedel farkıdır. . 
(3) - Bu istihsal içinde (kendi gelen) lerde vardır. 



— 56 — 
Yukardaki cetvelde görüldüğü veçhile, 1946 yılında 6 447 996,31 lira kıymetinde 84 979 647 

kilo stok devreden Kombinalar Kurumu 1947 yılında 9 340 774,26 lira değrinde 81 991 575 kilo 
çeşitli hububat istihsal etmiş ve 45 844,22 lira kıymetinde 201 485 kilo mübayaatta bulunmuş ̂  
ve bundan 151 240 834 kilosunu 31 920 980,97 lira bedelle satmış ve 21 918 730 lira değerinde 
13 963 988 kilosunu tohumluk, iaşe ve yemeklik olarak Kurum bünyesi dâhilinde kullanmış, mü
teakip yıla da 264 421 lira kıymetinde 1 967 885 kilo hububat devretmiş bulunmaktadır. 

1946 yılma ait bilançoda yer alan stok miktariyle bu yıl hesaplarında kayıtlı bulunan 1946 
yılı stokları arasında fark görülmektedir. Bu farklar 1947 senesi zarfında tesbit edilen geçmiş 
yıla ait ambar noksan ve fazlalarından ileri gelmektedir. Geçen seneki raporumuzda da açıklan
mış olduğu veçhile istihsal olunan hububat nakil ve ambarlama da ölçülmemekte ve istihsal 
miktarı satışın tamamen yapılmasından sonra tesbit edilmektedir. Her nekadar bu derece mühim 
bir miktara baliğ olan istihsal miktarının tam olarak ölçülmesi müşkül ise de; hiç olmazsa me
saha ölçüleri veya diğer tartı usulleriyle takribi olarak hububat miktarlarının behemehal tesbit 
edilmesi her bakımdan lüzumlu görülmektedir. 

b) Satışlar : 
Zirai Kombinalar Kurumu 1947 yılında 15 570 193 liraya mal olan çeşitli hububatı, Toprak 

mahsulleri Ofisiyle çiftçiye ve sair yerlere 34 839 710 lira bedel mukabilinde satmak suretiyle 
19 269 517 lira kâr elde etmiş bulunmaktadır. 

Bu satışlar 10 . VI . 1947 tarihinde yürürlüğe girmiş olan K. 696 sayılı Kararla tesbit olunan 
barem fiyatları üzerinden yapılmış ve maliyet fiyatı üzerinden % 123,76 nispetinde satış kârı ta-
hassül etmiştir. 

1947 yılı zarfında satılan hububatın cinsi satış ve maliyet bedelleriyle bu satışlardan elde 
edilen kâr miktarları ve % nispetleri aşağıdaki tabloya dercedilmiştir. 

Hububatın cinsi 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 

Yekûn 

Satış bedeli 
(masraflar haiç) 

Lira 

31 621 035 
2 760 896 

171 491 
286 688 

34 839 710 

Maliyet bedeli 
Lira 

13 558 930 
1 726 507 

140 059 
149 697 

15 570 193 

Satış kârı 
Lira. 

18 067 105 
1 034 389 

31 432 
136 591 

19 269 517 

Nispeti 
% 

133,30 
59,91 
22,44 
91,24 

123,76 

F) Hesap işleri : 
Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da belirtildiği veçhile, 25 . T . 1944 tarihinde yürürlüğe girmiş 

olan K/498 sayılı Kararla Zirai Kombinalar Kurumunun bünyesi dâhilinde bir muhasebe servisi 
kurulmuş ve müstakil muhasebe teşkilâtlı yerler gibi Kurumda Millî Korunma sermayesine ait 
hesaplar için aylık mizanlarla bilanço ve kâr ve /.arar hesaplarını Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdindeki Muhasebe Bürosuna göndermeye başlamıştır. 

Zirai Kombinalar Kurumunun 4 ncü bilanço devresini teşkil eden 1947 yılı hesap ve muame
leleri üzerinde heyetimizce yapılan tetkikatta; kurum bünyesine dâhil 13 zirai ve bir de sınai 
işletme mahiyetinde olan atelyeye ait hesaplar ile merkez hesaplarının ayrı ayrı yürütülmüş olduğu 
görülmüştür. 

Merkezden gönderilen yardımcı bilanço ekipleri marifetiyle çiftliklerin sene sonu bilançoları, 
kâr ve zarar cetvelleri ve bunlarla ilgili maliyet hesapları çıkarılmıştır. 

Ayrıca geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da, her işletmede iki nüsha olarak tanzim olunan 
hesap fişlerinin birinci nüshaları aylık mizanlarla birlikte merkeze gönderilmiştir. Merkezde, 

( S. Sayım : 200 ) 



V I 

işletmelerden gelen sene sonu bilanço kar ve zarar cetvellerini inceliyerek bunları tevhit etmiş ve 
Kombinalar Kurumunun 1947 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesaplarını çıkarmıştır. Merkez mu
hasebesince tutulmakta olan yevmiyeli def terikebirin ve muavin defterlerin yekûnları -kurstan ka
lemle yapılmış ve defterler üzerinde bâa silintilere de tesadüf edilmiştir. 

Amortisman tefriki suretiyle iktisap bedelleri sıfıra müncer olan sabit kıymetlere aktifte hâ
tıra kıymeti üzerinden yer verilmesi gerektiği halde merkez muhasebesince bu lâzimeye riayet 
edilmediği anlaşılmıştır. Kombinalar merkezince tutulmakta olan demirbaş defteri yaprak şek
linde olmadığı için mütaakıp yıla devredenlerin kayıtları sene başında yeniden bir deftere işlen
mekte ve bu suretle de zaman ziyama ve fueuM mesaiye sebebiyet verilmektedir. 

Su bardağı, tabak, fincan gibi çeşitli malzemenin demirbaşlar içerisinde mütalâa edilmeyip 
masraf hesaplarında yer verilmesinin doğru olacağı kanaatindeyiz. r 

Kombinalar Kurumunun, tetkik konumuzu teşkil eden, 1947 yılfea ait aktif ve pasifinin durumu 
hakkında bir fikir edinmek üzere, bilânçosiyle kâr ve zarar hesabının lor frntği aşağıya çıkarılmıştır. 

r . -» i * t-

*T,W-<nr*%»~ 

Kâr ve mr&r tablosu 

Lira Kv 

A) Merkez ve atelye masraf lan 2 055 277 9Jr 
B) Zirai işletmeler masraf ve 

zararları 479 235 04 
C) Sair İşletmeler masrafları 50 147 85 
D) Sair masraf ve zararlar 438 295 57 

Masraf ve-zamrlar yekûnu 
1947 yılı safi kârı 

3 022 956 44 
17 240 821 65 

Umumi yekûn 20 263 778 09 

A) Zirai î|letmeter kâr ve 
gelirleri 

B) Sair işletmeler gelirleri 
ve kârları 

C) Muhtelif gelirler ve kâr
lar 

Lira K. 

19 590 670 73 

212 950 94 

460 156 42 

Gelirler ve kârlar yekûnu 20 263 778 09 

(S . Sayı» : 200) 



Zirai Kombinalar Dairesinin BIüH Korunma fonuçdaa.tai^.edüeıvkredüerin 31. 

.9» 

AKTİF 

I - Sermaye hesabı 
Kredi tahsisinden borçlular 
1. İnşaat sabit sermayesi 
2. İstihsal vasıtaları sabit 

sermayesi 
3. Mütedavü sermaye 
4. Teşkilât ve idare tahsisatı 

II - Sabit kıymetler 
a) İktisap bedelleri 
b) Amortismanlar 

III - Mütedavü kıymetler 
A) Stoklar 
a) Hammadde ve malzeme 

ambarı 
b) Mahsuller .. ve mamuller 

ambarı 

B) T. C. Ziraat Bankası ü. 
M. (mütedavü sermâye) 

C) Alacaklarımız 

IV - Tranzituar hesaplar 
A) Mutavassıt hesaplar 
a) İşletme ve maliyet he

sapları 

P A 8 t F 

Lira K. 

3.945.660,98 

241.927,83 

Lira K. 

3.110.000,— 

5.500.000,— 
1.786.350,— 

213.665,89 

15.020.521,53 
4.003.628,43 

4.187.478,81 

Lira K. 

10.610.015,89 V - Sermaye hesabı 
Tahsis edilen serma 

VI - T. C. Ziraat Bank 
2. tnşaat sabit serm 
3. İstihsal vasıtala 

sermayesi 
4/8. Teşkilât ve idar 

11.016.893,10 

25.332.350,72 

rafları 

VII -. Kârlarımız 
a) Geçmiş yıllar k 
b) Cari yü hesabı 

V m - Borçlarımız 
IX - Tranzituar hesa 

6.733.611,70 
14.411.260,21 

15.494.026,80 
16.421.207.80 

7.933.17344 



AKTİF 

Lira K. Lira K. 

b) Yapılmakta olan içler 
hesapları 6.228.925,69 

e) TranzitHar hesaplar 1.331.927,97 

D) Muvakkat hesaplar 927.181,— 

[Aktifler yekûnu 
Nâzım'hesaplar 

Umumi yekûn 

PASİF 

Lira K. 

63.38Q#87,51 , ;" 
*2k£33,27 r? 

63.676.000,78 -^ ^ -



Kurumun 1947 yılı Bilançosunun yekûnu, nâzım hesaplar hariç, bir evvelki seneye nazaran 
12 436 736,36 lira bir fazlalık kaydederek 63 380 467,51 liraya yükselmiştir. Bilançoda görül
düğü veçhile inşaat sabit sermaye kredisi olarak tahsis olunan 3 110 000,00 liraya mukabil, Ku
rumca 3 130 129,76 lira çekilmiş olmasından 20 129,76 liralık bir depasmanın mevcut olduğu mü-
şahede edilmekte ise de; bu depasmanın Orman Genel Müdürlüğüne verilmiş olan avanslardan 
mütevellit olduğu anlaşılmış ve fazla çekilen miktarın kısmı azamı 1948 yılında adı geçen Genel 
Müdürlükten istirdat edilip mezkûr kredi hesabına iade edilmiştir. 

Millî Korunma sermayesinden % 6 faiz mukabili Zirai Kombinalar Kurumuna tahsis edi
lip Kurumca bu tahsisten Ziraat Bankasından çekilen paralarla ilgili cari hesabın 1947 yılı so
nu borç bakiyesi 8 114 039,04 liradır. 

Kurumun aynı zamanda, Ziraat Bankası nezdinde daha dun Wr faize tâbi ve 1947 yılı sonun
da 6 733 611,70 lira alacak bakiyesi arzeden diğer bir cari hesabı da bulunmaktadır. Bu duru
ma göre, Zirai Kombinalar Kurumunun % 6 faize tâbi bir hesapta borcu bulunduğu halde, da
ha dun faizli bir hesapta mühim miktarda para bulundurması, Kurumun faiz bakımından za
rarını mucip olmuştur. 

Kombinalar Kurumunun Toprak Mahsulleri Ofisinden muhtelif yıllar zarfında, yapmış oldu
ğu hububat satışlarından mütevellit olup 1947 yılı sonunda 11 724 820,99 liraya baliğ olan 
alacağın, zamanında tahsili hususunda icabeden kanuni formalitelerin, Kurumca yerine getiril
memiş olması, Zirai Kombinaların Ofisten faiz talep edilmesi imkânını selbettiği anlaşılmıştır. 

Tetkikatımızı yaptığımız (Mart 1950 tarihinde Kurumun bu hesaptan lira alacağı bu
lunmaktadır. Diğer tarafatan, 1947 Bilançosunda memur ve müfettiş harcırah ve avansları ba
kiyesi olan 24 542,82 liranın mühim bir kısmı cari sene zarfında Merkez Muhasebe Müdürlüğü 
tarafından memurlara verilen harcırah, avans bakiyelerinden ve geri kalanı da geçen seneden 
devren gelen bu kabîl paralardan mürekkep bulunmaktadır. 

Bu avans bakiyelerinin, kanunun tâyin ettiği müddet zarfmda mahsup ve tasfiyesi icabetmek-
tedir. 

Bilançonun pasifinde, muvakkat hesaplarda ambar fazlası olarak 1 537 915,86 lira, aktifin
de ambar noksanı olarak da 1 261 526,52 lira kayıtlı bulunmaktadır. 

Bu paraların mühim bir kısmının tasfiye edilmiş olduğu ve tetkikatımızı yaptığımız (Mart 
1950) tarihinde, ambar noksanlarının 10 bin liraya tenezzül etmiş, bulunduğu anlaşılmıştır. 

— 1947 — 

E) Türk Tütün Limitet Sirkati 

A) Toplu bakış : 
Bundan evvelki senelere ait raporlarımızda da, toplu bakış vesilesi ile tafsilin arzedilmiş 

olduğu veçhile, Hükümet, Millî Korunma Kanununa dayanarak gördüğü lüzum üzerine müstah-
sıldan tütün mubayaatında bulunmak maksadiyle, muhtelif Koordinasyon kararlariyle, Ticaret 
Bakanlığı emrine 10 milyon liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis etmiş idi. 

Ticaret Bakanlığı namına verilen bu paralar ve birçok senelerden beıi yapılan tütün müda
halelerinden hâsıl olan müspet fiyat farkları, adı geçen bakanlıkça (Yerli Ürünler Şirketiyle 
Türk Tütün Limitet Şirketi arasında tevzi edilerek yurdun muhtelif tütün istihsal bölgelerinde, 
bu şirketler marifetiyle müdahale mubayaaları yaptırılmış bulunmakta idi. 

Türk Tütün Limitet Şirketine 1947 yılında müdahale mubayaatı yaptitthjıamıştır. Sadece, 
şirket bu yıl gedmiş senelerden müdevver 852 879,18 lira değerinde 208.116 Hlo 1944 mahsulü 
ve 2.621.822,09 lira kıymetinde 689.584 kilo 1945 yılı mahsulü ki cemaa 3.474.761j22 liralık 891.57$ 
kiloluk tütün stokunun muhafaza ve satışlariyle meşgul olmuştur. & 

(S.-Sayısı : 200) 
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Bu stokun mühim bir kısmı yıl içinde satılmış ve 1 412 515,65 lira <$sğf«fa<kld 328.729 kiloluk 

kftmr^fes mtttaaJnp yıla devredilmiş bulunmaktadır. 
B) Tüttfııierm 'baktın ve muhafazası : 
1947 yılı bidayetinde f » ı * Tatün Limite* Şirketi nezdinde botaaan 3 4$İ 781,22 Ura dlf#»rin-

deki 891J570 kiloluk müdahale tütünlerînden kendi depolarında bulunanlar için, şirketin bu yıi 
<'zarfında 177 553,49 tfra bakım ve muhafaza masrafları ve anskonsinyasyondaki tütünler için de 
7&f99 Hra muhtelif depo mcasrafları ihtiyar etmiş olduğu görülmüştür. Sözü geçen bakım ve 
muhafaza masraflarının, masraf nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Masraf nevileri 

Maaş ve ücret 
Harcırah 
Kiralar 
Ambar amelesi 
P. T. T. 
Nakliye 
Sigorta 
Ambalaj 
Tenvir, teshin, su 
Havale Ücreti 
Vergi, rüsum, pul 
Kırtasiye 
Amele iaşesi 
İş, kazaları sigortası 
Analık sigortası 
Müteferrik 

Lira 

42 575 
2 752 

24 <ffl 
71 « 9 
1 310 
2 719 

13 110 
535 

1 286 
15 

333 

m 
6-733 

878 
789 

8 250 

177 853 

K. 

— 
24 
44 
14 
31 
95 
34 
m 
79 
40 
66 
72 ' 
34 
89 
45 
25 

49 

177 353,40 liraya ulaşmakta olan bu masraf larla ait olukları stofe nevileri lUtwft*fr »uretâ 
teveazttü de şöyledir : 

Stok nev'i Lira K. 

1944 Samsun 9 836 13 
» Bafra 16 076 14 

1945 Samsun 103 598 35 
» Bafra 48 042 87 

17T 553 49 

Tütün stoklarına tevzi edildiği görülen bu masrafların mühim bir kısmı yıl içinde satılmış 
bulunan tütünlerin ve geri kalanıda . mütaakıp yıla devrolunan stokların maliyetlerine intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

^ 1 
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C) Stok V-e satışlar t 
Türk Tütün Limitet Şirketi, nezdinde bulunan 1946 yılından müdevver 8 474 761,22 lira değe

rindeki 891.670 kiloluk işlenmiş tütün stokunun kıymet ve miktar itibariyle 1947 yılı zarfında 
görmüş olduğu harekâtı aşağıdaki tabloda mütalâa etmek mümkündür. 

1946 yılmÜan müdevver işlenmiş tütünler 
1947 yılı zarfında yapılan bakım ve muhafaza masrafları 

1947 yılı içinde satılan tütünler (maliyet bedeli üzerinden) 555.401,600 2 240 003 50 
1947 yılında zuhur eden zararlar 7.414,400 
Avaryalı tütünleri 125 555 15 

Miktar 
kilo 

891.670 

691.670 

Kıymet 
Lira K. 

3 474 761 22 
178 313 08 

3 653 074 30 

Yekûn 562.491 2 240 558 65 
1948 yılına devrohman işlenmiş tütün stoku 328.729 1 412 515 65 

Umumi yekûn 891.670 3 653 074 30 

Bu tablonun tetkikmdan anlaşılacağı veçhile geçen seneden müdevver şirket nezdindeki müda
hale tütünlerinin maliyeti bu yıl zarfında yapılmış bulunan muhtelif depo ve bakım masraflariyle 
3 653 074,30 liraya yükselmiştir. 

Bu stokun bu yıl zarfında 2 240 003,50 liralık 555.401,600 kiloluk kısmı satılmış bu satışlar ne* 
ticeninde 7.414,400 kilo ambar firesi zuhur etmiş ve sözü geçen satışların sevkıyatından da 555,15 
lira kıymetinde 125 kilo avaryalı tütün zuhur ettiği anlaşılmıştır. Bu duruma nazaran, mütaakıp 
yıla da 1 412 515,65 lira kıymetinde 328.729 kilo işlenmiş tütünün devredildiği görülmüştür. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1947 yılında maliyet bedeli üzerinden 2 240 003,50 lira değe
rinde 555.401,600 kilo sikletinde satmış olduğu tütünlerin satış tutarlarını ve bunların satışı ile 
ilgili satış masraflarını ve bu satışlar neticesinde hâsıl olan safi satış kârlarını gösterir tablo aşa
ğıya dercedilmiştir. 

Lira K. 

Satılan tütünlerin satış tutarı 2 7İ9 481 02 
Satılan tütünlerin maliyet tutarı 2 240 003 50 

479 477 52 
Satış masrafları . 75 349 23 

Sair satış kârları 404 128 29 

Satış kârları yekûnu 405 513 07 

Satılan bu tütünlerin vasati maliyeti 403,31 kuruştur. Kiloya isabet eden tütün maliyetleri 229,15 -
486,31 kuruş arasında tehalüf etmiştir. Satışlarda ise bir kilo tütünün vasati satış bedeli 489,64 
kuruştur. Bu da en ucuz satılan bir kilo tütünün satış tutarı olan 340 kuruş ile en pahalı satılan 
585 kuruş arasında cereyan eden fiyatların vasatisinden ileri gelmektedir. 

( S. Savısı : 200 ) 
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Bu satışların 190.357,100 kiloluk kısmı 730.456,76 lira üzerinden memleket dâhilinde muhtelif yerli 

ve yabancı firmalara 365.044,500 kiloluk kısmı da 1 989 024,26 lira üzerinden AmeriJca ve Mısır gi
bi yabancı memeleketlere satılmış bulunmaktadır. 

1947 yılı satışları için şirket tarafından 75 349,23 lira muhtelif satış masrafları ihtiyar edildiği 
anlaşılmıştır. 

Bu masrafların masraf nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Masraf nevileri Lira K. 

13 186 53 
4 632 96 

21 26 
2 4m m. 

53 315 31 
1 723 67 

Yekûn 75 349 23 

Satış komisyonları unvanı altında görülen paralar, şirketin Mısır bürosu vasıtasiyie satılan tü
tünler için mezkûr büroya ödenen komisyonlardan ibaret bulunmaktadır. Bundan evvelki senelere 
ait raporlarımızda, şirketin Mısır Bürosu vasıtasiyie satılan tütünler için bu büroya komüsyon veril
mesinin yerinde olamıyacağı belirtilmiş idi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca da bu mütalâamız yerinde görülerek sözü 
geçen komüsyonlarm Millî Korunma hesaplarına iadesi hususu karar altına alınmış bulunmaktadır. 
Durum bu yönden de mütalâa edilerek baihis mevzuu komüsyonlarm iadesi lüzumuna işaret etmek 
isteriz. 

D) Bilanço ve kâr ve zarar hesabı : 
Türk Tütün Limitet Şirketinin Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına müdahale yolu ile satın almış 

Olduğu tütünler için 1947 yılı sonu itibariyle hazırladığı bilançonun bir sureti aşağıya çıkarılmıştır. 

t 

Komüsyon 
Nakliye 
Tasdik masrafı 
Sigorta 
İhracat resmi 
Muhtelif 

(S. Sayısı : » ) 



Aktif 

Sabit kıymetler : 
Alât ve edevat 
işlenmiş tütün stoku 
Anbalâj stoku 
Cari hesaplar 
Müşteriler 
Türk Tütün Limi
ted şirketi 
Ziraat Bankası 
Merkez Md. 

Muvakkat hesap
lar 
İstanbul Beledi
yesi 
Senei âtiye mas
rafları 
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Müdahale tütünlerinin 1947 yılı bilançom 

Pasif 

Lira K. 

51 887 51 
1 412 516 65 

33 674 21 
1 576 409 31 

Amortismanlar 
Geçmiş yıllar karşılığı 
1947 yılı kârı 

142 513 95 

693 659 87 

739 935 09 

12 719 20 

14 647 14 

Lira K. 

16 142 68 
2 717 001 84 

368 409 00 

27 366 34 

Yekûn 3 101 552 92 Yekûn 3 101 552 92 

Bu bilanço aktifinin tetkikında, raporumuzun konusunu teşkil eden müdahale tütünlerinin işlet
me, bakım ve muhafazası için geçmiş seneler zarfında, satın alınmış olan alât v* edevat kıymetle
rinin 51 587,51 liraya ulaştığı görülmüştür. Stoklar vasitasiyle de tafsilen arzedilmiş olduğu veç
hile, 1947 yıh somundaki işlenmiş tütün stoku 1 412 515*65 lira ve ambalaj malzemesi «toku,d» 
32 674,21 liradan ibaret bulunmaktadır. Müdahale tütünleri hesabının 1947 yılı sonunda müşteri
lerden 1948 yılında tahöil öttiği 142 513,25 lira ve Türk Tütün Limitetten 693 259,87 lira Ziraat 
Bankası nezdindeM alacaklı hesabından 739 935,39 lira muhtelif alacakları bulunmbaktadır. Ayni 
zamanda, İstanbul Belediyesinin jporcundan mütevellit 12 719,20 lira ve senei âtiye masraflarından 
da 14 647,14 lira muvakkat hesapları vardır. Bu suretle bilanço yekûnu da 3 101 352,92 liraya yük
seldiği görülmektedir. 

Pasifin tetkikinde de, 1947 yılı sonuna kadar alât ve edevat için 16 142,68 lira amortisman pay
lan tefrik edildiği anlaşılmıştır. 

Geçmiş yıllar zarfında yapılan tütün müdahale mubayaatmm tasfiyesi neticesinde 1946 yılı so
nuna kadar hâsıl olan kârların mecmuu 2 717 001,24 liradır. 1947 yılı zarfında satılmış olan mü
dahale tütünlerinden de 368 402 liralık kâr elde edilmiştir. Bu duruma göre bilanço yekûnunun 
3 101 552,92 liradan ibaret bulunduğu görülmektedir. 

Bundan evvelki senelere ait raporlarımızda da Türk Tütün Limited Şirketinin borçlu hesabı vesilesiyle 
Millî Korunmaya ait paraların şirket işlerinde kullanıldığına temas edilmişti. Keza bu yıl da, Şirketin 
müdahaleye ait paralardan faydalanma cihetine tevessül etmiş olması mevzuata uygun görüleme
miştir. Müdahalenin Ziraat Bankasından kredi suretiyle % 6 faiz mukabili 1947 yılında temin 
etmiş olduğu paralar için 37 417,06 lira faiz öde iş olduğuna göre şirketin de bu paralardan kul: 
landığı kısımlara ait faizleri deruhde etmesinin icabettiği kanaatindeyiz. Badema Millî Korunma
ya ait paraların, Millî Korunma Muhasebe Talimatnamesinin 14 ncü maddesine tevfikan Ziraat 
Bankasına yatırılması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

(Ş.8eyı»:a00) 
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Müdahale tütünlerinin 1947 yılı kâr ve zarar hesabı hakkında bir fikir vermek üzere, bu hesa

bın bit- saıreti, aşağıya çıkarılmıştır. 

Müdahale tütünlerinin 1947 yılı kâr ve zarar hesabı 

Lira K. 

Zararlar : 
Satış masrafları 
Verilen faizler 
Muhtelif zararlar 

Safi kâr 

Yekûn 

Lira K. 

75 349 23 
37 417 06 

44 75 

112 811 04 
368 409 — 

481 220 04 

Kârlar : 
Satış, kârları 
Muhtelif gelirler 

480 862 30 
557 74 

Yekûn 481 220 04 

Bu tablonun tetkikmda, müdahalenin 1947 yılı zarfında 75 349,23, liralık satış masrafları olduğu 
Ve 37 417,06 lira faiz ödediği ve 44,75 lira da ge ;en seneye ait masrafları bulunduğu görülmüştür. 
Buna mukabil aynı ,yıl zarfında 420 862,30 liralık satış kârlarına ilâveten 357,74 lira da muhtelif 
gelir temin ettiği müşahede edilmiştir. 

F ) Ziraat Bankası pamuk hesabı 

A) Mevzuat : 
26. IX . 1940 yılında yayınlanan K 59 sayılı Koordinasyon Karariyle : «doğrudan doğruya 

müstahsıldan pamuk mubayaası için Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesine müsteniden Ti
caret Vekâeti emrine altı milyon lira kadar bir kredi» tahsis olunmuştu. 27 . X I I . 1940 tarih ve 
K 87 sayılı Koordinasyon Karariyle de müstahsıldan gayri kimselerden de pamuk satınalmmasına, 
mubayaa ve ihraç işleriyle Ziraat Bankasının görevlendirilmesine ve bu işe karşılık bankaya mu
bayaa tutarı üzerinden % 1 komisyon verilmesine tahakkuk eden haricî satış fiyatiyle. maliyet 
fiyatı arasındaki farkın ayrı bir fona ayrılmasına karar verilmiştir. K 127 sayılı Koordinasyon Ka-
rarariyle 1941 mahsulü ve K 469 sayılı Koordinasyon Karariyle de 1942 mahsulü pamuklara Hü
kümetçe el konmuş fakat bir ay zarfında mubayaa edilmeyen pamuklar serbest bırakılmıştır. 
23 . X . 1947 tarihinde yürürlüğe giren K 708 sayılı Koordinasyon Karariyle K 59 sayılı Kararla 
yapılan altı milyon liralık tahsisten iki milyon lirası Tarım Bakanlığı hesabına Ziraat Bankası 
emrine verilmiş ve bu tahsis dört milyon liraya düşmüştür. Ayrıca yine bu mubayaaların karşılan
ması için Ticaret Bakanlığının emriyle Ticaret Ofisindeki fonlardan 3 068 137 liralık tahsis ya
pılmıştır. (Kanaatimizce bu tahsisin K 136 gereğince İcra Vekilleri Heyeti karariyle yapılması 
icabederdi. Kaldı ki, mezkûr meblâğ K 579 ile Ticaret Bakanlığına transfer salâhiyeti verilen yir
mi üç milyon tutarındaki mebaliğ haricindedir.) 

( S. Sayısı•••:.200 ) 



B) Faaliyet : 
Ziraat Bankasının 1947 yılında müdahale mubayaatı ve satışı ile gösterdiği 

yaptığı masraftan, sene sonunda elinde kalan stokları gösterir bir cetvel aşağıy 
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1. Mubayaalar : 
Bu yıl Sümerbank piyasada nâzım rolü oynadığından Banka yıl sonuna kadar müdahale mubayaa

sında bulunmamıştır. Faaliyet cetvelinin mubayaa sütununda görülen 1 463,58 lira kıymetindeki 
1 239 kilo pamuk 1946 yılında mubayaa edilen pamuklardan formaliteleri 1947 yılın,da ikmal edilen 
kısmını teşkil etmektedir. 

2. Satışlar : 
Banka elindeki, pamuklardan 1947 yılında 4 951 180 kilo pamuğun satışını katileştirmiş ve buna 

mukabil 6 928 099,29 lira elde etmiştir. Satışların mühim bir kısmı Sümerbank Müessesesine olmak 
üzere hepsi dâhilde yapılmıştır. Bu satışların pamuk nevilerine göre müfredatı aşağıdadır : 

Kilo Lira K. 

Akala 
Yerli 
Klevland 
Muhtelif (Mersin'de 
bedeli sigortadan alı
nan yanan pamuk
lar) 

1.601.440 
2.704.770 

583.591 

161.379 

4.951.180 

2 426 836 
3 413 847 

886 094 

201 320 

6 928 099 

47 
96 
81 

05 

29 

1947 yılında 481 464,94 liralık masraf yüklenen pamuklardan 1947 yılında 6 928 99,29 liraya 
satılan 4.951.180 kilonun bir kısmından 620 560,47 lira zarar, bâzı partilerinden de 42 445,90 
lira kâr edilmiş umum satış neticesi 578 114,57 liralık bir zararla kapanmıştır. 

3. Stoklar : 
1946 yılından 1947 yılma 14 104 425,37 lira kıymetinde 11.088.484 kilo pamuk devretmiştir. 

Yalnız bunlardan 1 391 672,56 lira kıymetindeki 1.039.706 kilosu yanmış olarak devretmiş bunla
rın eksperler tarafından muayenesi sonunda 287 317,07 lira tutarında 209.300 kilosu % 15 a-
varyalı olduğu anlaşıldığından 244 219,51 lira bedelle stoka iade edilmiş 830.395 kilosunun 
1 103 755,48 lira tutarındaki bedeliyle, stoka iade edilen avaryalı pamukların tazminat bedeli olan 
43 097,56 lira ki, ceman 1 146 853,04 lira Sigorta Şirketinden tahsil edilmiştir. 

1948 yılma 6 849 568,43 lira değerinde 5.470.429 kilo pamuk devredilmiştir. Bunların cins iti
bariyle müfredatı şöyledir. 

Kilo Lira K. 

Akala 
Klevland 
Yerli 
İğdır 

Yekûn 6.470.429 6 849 568 43 

Yukarıdaki cetvelde klevland cins meyanında 169 723,88 lira kıymetinde 134.388 kilo % 15 a-
varyalı pamuklar da vardır. Bunlar 1948 yılı içinde tamamen natılmışlardır. 

4. Hesap işleri ve mefruşatlar : 
Geçen seneki raporumuzda Ticaret Kanununun 328 nci maddesine istinaden sabit kıymetlere 

iştira bedellerinden amortisman paylarının tenzilinden sonra bakiye kalan safi kıymetler üzerin
den aktifte yer verilmesini ve alım masrafları meyanında Ziraat Bankasınca alman % 1 hizmet 

( S. Sayısı : 200) 

24.519 
649.280 

4.774.836 
31.094 

39 830 
848 455 

5 925 231 
36 050 

74 
47 
46 
76 
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komisyonu sermaye faizleri muhabere masrafları ve memur maaşlarının yer almaması 5034 sa
yılı Kanun gereğince zaruri olduğundan bundan sonraki yıllarda bunların düzeltilmesini istemiş
tik. 1947 yılı Bilançosunun tetkikinde demirbaşların safi kıymetler üzerinden aktifte gösterildiği 
görülmüş diğer hususun da 1949 yılı Bilançosunun tanziminde yapılacağı bankadan yazılı olarak 
bildirilmiştir. 

1947 yılında yapılan 481 284,66 lira masrafın müfredatı aşağıya çıkarılmıştır : 

3 
•s 'eö 

O 
a, 

Q 

o 

o 
3? E. 

eö 

.E? « 
«w 
eö 

§0 

a» 
cu «3 

:£ 
'E 

ti 
<ti 
M 

«D 

t * 
03 

M ti 
'id <£ 
eö ^ 

co 
co 
oT 
t -

3 

t -
O ' 

-* 

oo 
o 
t -

'8 

SB 
t -
o 

af 
co 

( M 
CO 
uf 
İO 
co 

«5 

£ OC 

t -" 
(M 

OC 

00 

T—I 

00 

O l 

0 0 

Ziraat Bankasının Mersin, Ceyhan, Adana, Tarsus şubeleri vasıtasiyle mubayaa ve satışlar 
yapıldığı için bu husustaki hesap ve kayıtların mahallerinde tutulduğu ve merkeze gönderilen 
mizan ve mutabakat cetvellerinin tevhidi suretiyle bilanço, kâr ve zarar hesabı çıkarıldığın
dan masrafların müfredatı üzerinde bankada bu işle vazifelendirilmiş servisten fazla bir malû
mat almak mümkün olamamıştır. Her ne kadar bütün teferruatiyle meşgul olmasına servisin 
müsaadesi olmasa bile büyük rakam ifade eden mühim sarfiyatın yerinde olup olmadığını mu
habere suretiyle dahi kontrolü imkân dahilindedir. Koordinasyon pamukları için yapılan mas
rafların nelerden müteşekkil olduğu, kaç depo kiralandığı, ne kadar balyanın yeniden presesi 
yapıldığı katî surette servisinden öğrenmek kabil olamamıştır. 

Ziraat Bankasına bir komüsyon mukabilinde verilen bu vazife için ayrılan banka elemanla
rının bu hususta daha hassasiyetle çalışmalarının zaruri' olduğuna ehemmiyetle işaret etmek is
teriz. 

Koordinasyon pamukları hesabının 1947 faaliyet yılında 620.550,47 lira satış, 4.396,84 lira muh
telif zararları ve 2.399,92 lira demirbaş amortismanları olmak üzere umumi gider yekûnu 627.357,23 
liraya ulaştığı, 42.445,90 lira satış ve 115,46 diğer kârlarla umumi gelir yekûnu 42.56Î,35 lirayı bul
duğu görülmüş ve neticede bu yılı 584.795,88 lira bir zararla kapadığı anlaşılmıştır. 

Pamuk müdahale mubayaalarından bidayetten 1947 yılı sonuna kadar elde edilen kârlar ile hâ
sıl olan zararları gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Zararlar 
Lira K. 

Kârlar 
Lira K. 

1945 yılı zararları 
1946 » » 
1947 » » 

Kâr bakiyesi 
Yekûn 

1 248 404 
727 979 
584 795 

2 661 179 
6 046 40] 

33 
01 
88 

22 
75 

1943 yılı kârı 
1944 » » 
1944 » » 
Ticaret Ofisi pamuk ihracat 
fonu 

5 062 110 
477 333 

3 068 137 

68 
10 
19 

Yekûn 8 607 580 97 

( S . Sayıs ı : 200) 

Yekûn 8 607 580 97 
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Bu tablonun tetkikında son yıllar zarfında pamuk satışlarından hâsıl olduğu görülen zararların 

başlıca pamuk maliyetlerinin, stoklar ile ilgili depo, bakım ve saire gibi masrafların inzimamiyle 
bir hayli yükselmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Tetkikatımızın yapıldığı 1950 yılında da yukarda sözü geçen müdahale pamukları stokunun he
men tamamen tasfiye edildiği ve bu pamukların alım ve satışlarından hâsıl olan kârların da mü
him bir kısmının Ticaret Bakanlığı emriyle fon hesabma nakil edildiği görülmüştür. 

G) Toprak Mahsûlleri Ofisi 

183, 234, 249 ve 250 sayılı Kaardinasyon kararları ile Ticaret Bakanlığının lüzum göreceği 
ahval ye mahallerde kuru fasulye, pirinç, kuş yemi ve kuru bakla satmalmak, üzere Ticaret Ba
kanlığı hesabma Toprak Mahsulleri Ofisi emrine 5 500 000 liralık birmütedavil sermaye tahsis 
edilmiş idi. 

SÖzü geçen Ofisin 1941 ilâ 1943 yılları zarfında yapmış olduğu bu işler ile ilgili alım ve satım
lara dair katî hesaplar 1943 yılı sonu itibariyle tanzim edilip Millî Korunma umumi hesaplarına 
intikal ettirilmek üzere Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmiş idi. 

Bu hesaplar üzerinde incelemelerde bulunan Heyetimiz, 1943 yılı raporumuzda da bu vesile 
ile tafsilen arzedilmiş olduğu veçhile Millî Korunma işleriyle hiçbir alâkası bulunmıyan Toprak 
Mahsulleri Ofisine ait bir kısım masrafların Millî Koruma hesaplarına intikal ettirildiğini ve Millî 
Korunmanın lehine tecelli etmiş bulunan bâzı fiyat farklarının da Millî Korunma hesaplarına 
alınmadığını görmüş olması dolayısiyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu alım ve satımlara 
ait. hazırlanmış bulunan 1943 yılı hesap vaziyeti ile kâr ve zarar durumu şayanı kabul görmediğin
den reddi cihetine gidilmesini talebetmiş ve T. B. M. Meclisindeki Sayıştay Komisyonu da bu mü
talâayı uygun görerek sözü geçen hesapların tashihen tanzimi cihetine gidinlmesini karar altında 
almış bulunmakta idi. 

Ofisin 1950 yılında tashihen tanzim edip Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermiş olduğu 
aşağıda dercedilen, 1943 yılı hesap vaziyeti bu kerre Milli Korunmanın 1947 yılı Bilançosuna intikal 
ettirilro iş bulunmaktadır. 

Gelirler 

1941 yılı emtia satışı kârları 
1942 » » » » 
1943 » » » » 
Devir fiyat farkları 

Lira K. 

10.053,72 
829.349,95 
906.224,73 

74.218,72 

Giderler 

1941 yılı masraf hisseleri 
1942 » » » 
1943 » » » 
Ziraat Bankasına ödenen faizler 
424/K. kararla 1942 de ödenen 
pirinç fiyat farkları 

Lira 

77.472,75 
760.446,16 
214.093,46 
435.421,73 

13.193,80 

Yekûn 1.819.847,12 

Kâr bakiyesi 
Yekûn 1.500.627,90 

319.219,22 

Yekûn 1.819.847,12 

1943 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna 90 264,94 lira bir zararla intikal etmiş ve bilâhara 
reddedilmiş bulunan bu hesapların bu defa tashihinden sonra 319 219,22 lira müspet bir farkla 
neticelendiği görülmüştür. 

1947 yılı Millî Korunma hesaplarında, yer almış bulunan Toprak Ofisin bu ikinci hesap duru
mu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 

(S . Sayısı : 200) 



Ofisin 1942 yılı zarfında Millî Korunma hesabına yapmış olduğu alıan ve satımlara ait kendi 
masraflarından 760 446,16 lira masraf hissesi tefrik ettiği görülmüş ve bu masraf hissesine matrah 
teşkil eden Ofisin 1942 yılı masrafları meyanmda da : 

Lira K. 

7 262 647 38 Ofisçe imal ettirilen un ve kepeklere ait Muamele Vergisi ve 
635 146 45 Ofisin satınalmış olduğu Afyonlara ait ambalaj ve saire masraflarının yani ceman 

7 915 793 83 Kamilen, Ofise ait masrafların da bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu masrafların 'Millî Korunma hesabına satın alınan ürünler ile hiçbir alâkası bulunmadığından 
bunlardan Millî Korunmaya masraf hissesi verilmiş olması uygun görülmemiştir. 

Takriben 300 000 lira tutan bu fazla masraf hissesinin, yukarda bahsi geqen alım ve satımlar, 
için, Ofisçe tahakkuk ettirilmiş bulunan masraflardan tenzili icabetmektedir. 

Bu suretle Millî Korunmanın lehine tahakkuk edecek olan kârın, müdahale işlerinin tasfiyesi 
tarihi 'olan 1943 yılı sonundan itibaren Ofisin zimmetinde kaldığı müddet için, Millî Korunma
nın bu paranın faizinden de mahrum kaldığını belirtmek isteriz. 

H) İstanbul Mahrukat Ofisi 

17909 sayılı Kararname ile meriyete girmiş bulunan 16 . V . 1942 tarih ve 5/332 sayılı Koordi
nasyon karariyle, İstanbul Şehrinin mahrukat ihtiyacını temin için, mesuliyeti sermayesiyle mahdut 
olmak ve İstanbul Valiliğine bağlı ve onun murakabesine tâbi bulunmak üzere kurulmuş olan (İs
tanbul Mahukat Ofisi) ne Millî Korunma sermayesinden bidayeten 500 bin lira sermaye tahsis edil
miş, mütaakiben bu miktar 2 1/2 milyon liraya çıkarılmış ve aynı sene içinde 1 1/2 milyon liraya 
indirilmiştir. 

20. V . 1942 tarihinde işe başlamış olan Ofis, 1946 senesi sonunda faaliyetine nihayet vermiş ve 
1947 yılı başından 16 . V I . 1948 tarihine kadar mevcut malzeme ve stoklarını tasfiye île meşgul olmuş, 
Bakanlar Kurulunun 3/7563 sayılı Karariyle ilga edilip 2 . V I I I . 1948 tarih ve 755 sayılı Kararla 
tasfiyesine İstanbul Valiliği yetkili kılınmıştır. 

Bilâhara 28. X . 1949 tarih ve 3/9974 Koordinasyon Kararı ile tasfiye işinin takip ve intacına 
Ticaret Ofisi memur edilmiş, Ticaret Ofisinin tasfiyesine mütedair 23 . V I . 1950 tarih ve 810 sayılı 
Kararın 6 ncı maddesi gereğince de Mahrukat Ofisinin tasfiyesiyle Ticaret Ofisi tasfiye memuru 
görevlendirilmiştir. 

Teessüsünden faaliyetini tatil ettiği tarihe kadar vermiş olduğu bilançoların hiç biri kabul 
ve tasdik edilmemiş olan Ofisin Muhasebe kayıtları, Maliye ve mülkiye müfettişleriyle umumi 
Murakabe Heyeti uzmanları tarafından muhttlif zamanlarda yapılan tetkikler neticesinde ıslaha 
muhtaç görülmüş olmakla yeni bir muhasebe plânı hazırlattırılmış ve eski seneler kayıtlarında 
icabeden tashihler yapıldıktan sonra hesapların 1947 senesine bu plân gereğince devredilmesi Ofis 
Müdürlüğüne bildirilmiş ise de ofis, tasfiyesine karar verildiği Haziran 1948 gayesine kadar geçen 
18 aylık bir zaman zarfında da hesaplarını tashih ve ıslah edemediği cihetle 1946 senesi kayıtlarını 
kapayamamıştır. Devirsiz olarak işlediği 1947 ve 1948 seneleri kayıtlarında da bir çok hatalar bu
lunduğundan tasfiye heyetine, tasfiyeye esas olacak bir vaziyet verememiştir. Bu sebeple tasfiye 
heyeti, ofis kayıtlarında gereken tashihlerin yapılması ve tasfiyeye esas olacak bir hesap vaziye
tinin ihzarını temin için mütehassıs muhasipler çalıştırmak zaruretinde kalmış ve bu mesai 1949 
senesi Mayıs ayında sona erebilmiştir. 

Ofiste mevcut evrakı müsbite ile kayıtlara, muhabere ve mukavele dosyalarından istihraç edi
len izahata istinaden, bir seneden fazla devam eden bir çalışmadan sonra, Ofisin 1942-1946 sene
leri kayıtlarının ıslah ve ikmali için hemen bütün hesapların zimmet ve matluplarında 666 962,66 
liralık tstshih ve tahakkuk maddeleri yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu meyanda muhtelif 
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mütaaddit ve bayilere de ilâveten 129 499,56 liralık zimmet tahakkuk ettirilmiştir. 

, Mutavassıt olarak kullanılmış olan (Orman ve batalık) ve (mahrukat mubayaa) hesaplarında 
yanlış ve noksan mahsuplar bulunması, bayilere verilen mahrukattan bit kısmının borçlandırılma
mış olması, demirbaş ve nakil vasıtaları amortismanlarının yanlış hesabedilmesi, binnetice her se
nenin stok maliyetlerindeki hatalar dolayısiyle ofis kendi kayıtlarında, 1946 nenesinde 139 840,51 
lira bir kâr devretmekte ise de hesapların tashih ve ikmalinden sonra bu kâr 1946 senesi gayesine 
56 034,43 lira zarara tahavvül etmiştir. 

Ofisin 1947 yılı Millî Korunma Bilançosunda yer almış bulunan 1947 yılı sonundaki hesap du
rumu aşağıya dercedilmiştir : 

Aktif 

Sermaye taahhüc 
Kasa 
Stoklar : 

Kilo 
Kömür 588.730= 

Çeki 
Odun 2.871 = 

Borçlular 
Fırın işletmesi 
Kereste 
Nakil vasıtaları 
Amortisman 

Demirbaş 
Amortisman 

Malzeme aan<bam 
Kâr ve zarar 

Nâzım hesaplar : 
Alman teminat 
mektupları 
Teminat olarak 
alman tahvil ve 
hisse senetleri 

lü 

T. L. 
= 85.365,60 

= 34.834,15 

32.337,42 
20.242,57 

6.451,91 
2:873,13 

11.650,— 

2.500,— 

Mahrukat Ofisi 1 

Lira K. 

1.500.000,00 
2.812,92 

110.199.75 
456.284,90 
631.920,79 
53,379,70 

12.094,85 

3.578,78 

10.843,02 
110.862,14 

* 2.891.928,85 

14.150,00 

2.906.076,85 

947 yılı Bilançosu 

Pasif 

Sermaye 
Banltoaılar 
Alaca'k'lıHar : 
M. Alacaklılar • 89.447,42 
Teminat 39.191,41 

Nâzım hesaplar 

l i r a K. 

1.500.000,00 
1.263.288,02 

128.638,83 

2.891.926,85 
14.150,00 

2J&O6.O70,85 

Yukarda açıklanmış olduğu veçhile Ofisin devirsiz olarak işlemiş olduğu 1947 ve 1948 yuları 
kayıtlarında mevcut ve geçmiş seneler hesaplarına da taallûk eden hata ve noksanların tashihi an
cak Mayıs 1949 tarihinde ikmal edilebilmiş ve 16 . 6 . 1948 tarihi itibariyle hazırlanmış olan 
tasfiyeye devir bilançosu 1948 yılı Millî Korunma umumi bilançosunda yer almış bulunduğu ci-
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hetle Mahrukat Ofisinin kuruluşundan tasfiyesine karar verildiği Haziran 1948 tarihine kadar 
geçen devre zarfındaki muameleleriyle» hesap durumu hakkında heyetimizce yapılmış olan tetki-
kat neticeleri 1948 yılı raporumuzda yer almış bulunacaktır. Bu itibarla yukarda dercedilmiş 
olan 1947 yık Bilânçosundaki erkamm muvakkat telâkki edilmesi icabetmektedir. 

Netice ve teklifler 

Millî Korunma topluluğunun 1947 yılı faaliyetine ait hazırlanmış bulunan bilanço ve kâr ve 
zarar hesabı ile namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekkül ve müesseselerin 
işletme faaliyetleri hakkında heyetimizce tanzim olunan raporda yer alan müşahede, temenni ve 
tekliflerin bellibaşlıcaları aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

T - Bilançonun tetkik ve tahlili : 
1. 1946 yılı raporumuzda da belirtilmiş olduğu veçhile Ticaret Bakanlığı tarafından sarfedi-

len teşkilât ve idare masraflarına ait evriakı müsbitenin hangi sayılı Koordinasyon kararı ile ya
pılan tahsisten mahsup edilmesi lâzımgeleceği belirtilmemiş ve aynı Bakanlığa bağlı muhtelif 
teşkilâtın sarf evrakının ve tahsis1 kararlarının birbirine karıştırılmış olması dolayısiyle Millî 
Korunma Muhasebe Bürosu, gönderilen evrakı müsbite muhteviyatı tutarını sözü geçen Bakan
lığa ait teşekküllerin tahsisleri yekûnundan düş uüş bulunmaktadır. 

Bu sarfiyatın ait olduğu tahsisattan mahsup edilmesi keyfiyetinin Millî Korunma Kanunu 
cephesinden zaruri bulunduğunu, 

2. Evvelce ikraz suretiyle Muammer Alem d ar 'a verilmiş bulunan paraya mukabil tahsil 
edilip muvakkat hesapta tutulan miktarın borca mahsubunun temini ve borç bakiyesinin tahsili 
zımnında Hazinenin borçlu nezdinde gerekli teşebbüse geçmesinin yerinde olacağı kanaatinde 
bulunduğumuzu; 

3. Millî Korunma işlerine tahsis olunan paraların % 6 faize tâbi olduğuna ve bu faizlerden bir 
kısmının da Maliye Bakanlığınca ödenmekte bulunduğuna göre, 1947 yılı bidayetinden tetkika-
tımızm yapıldığı 1950 yılma kadar faizsiz bloke bir hesapta tutulmakta olan Zeytinburutm Çi
mento Fabrikasının işletilmesinden mütevellit 1 253 106,99 lira kâr ile bu kabîl Millî Korunma Ka
nununun tatbikatından ve müdahale mubayaalarımdan elde edilmiş ve edilecek müspet fiyat fark
larının derhal faizli bir hesaba yatırılması veya Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte olan teş
kilât ve idare masrafları karşılığı ile sabit sermaye tahsislerine ait borçlu hesap faizlerinin tes
viyesine tahsis edilmesinin uygun olacağı mütalâasında olduğumuzu; 

4. Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz ve izah edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna sadece sarf evrakı müsbitesi göndermekle 
iktifa edip sene nihayetinde bilanço tanzim etmiyen sermaye tahsis mahallerinin Millî Korunma 
sermayesi ile satmalmış oldukları sabit kıymetlere ait yıl sonu sayımı zabıtlarının usulüne tevfikan ihzar 
ederek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermedikleri anlaşılmıştır. Bu münasebetle sözü 
geçen sabit kıymetlerin son durumlariyle bunların el 'an mevcut bulunup bulunmadıkları bilinmemek
tedir. 

Kaffesi ilga edilmiş bulunan bu teşkilâtın idare ve teşkilât masrafları tahsisleriyle mubayaa 
etmiş bulundukları demirbaşların hali hazır durumları tesbit edilerek ya bir bakanlık ve teşekküle 
maledilmeleri veya satılarak tasfiye edilmelerinin iktiza ettiğini; 

5. 162 sayılı Koordinasyon Kararı Millî Korunma sermayesinden yapılmış olan sabit sermaye 
tahsislerine mütaallik faizler ile idare ve teşkilât masrafları karşılığı olarak tahsis olunan para
lara ait faizlerin «bunların kadro ve masraf tasarrufları ile karşılanmaları mümkün olmadığı ah
valde» umumi sermayeden ödenmesini âmir bulunmaktadır. 

Tetkikatımız tarihine kadar (1950) sözü geçen kararname hükümlerinin tatbik edilmemekte oldu
ğu ve Millî Korunma umumi, sermayesinin hemen tamamen tahsis edilmiş bulunması dolayısiyle 
sözü edilen faizlerin Maliye Bakanlığı namına Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde açı
lan >% 6 faizli borçlu bir hesaptan tesviye ve mahsup edilmekte bulunduğu görülmektedir. 
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Kararname hükümlerinin yerine getirilmesi için bu faizlerin umumi sermayeden tahsis harici 

kalacak miktarlar ile kullanılmasına lüzum kalmamış bulunan tahsislerin iptali suretiyle serbest 
kalacak umumi sermayeden mahsubu cihetine gidilmesi ve bu imkânın teminine değin Maliye Ba
kanlığı namına açılmış olan merkez borçlu hesap bakiyesinin Millî Korunma fonlarından mahsubu 
cihetinin Bakanlar Kurulu kararına iktiran ettirilmesinin uygun olacağı mütalâasında bulunduğu
muzu ; 

II - Kâr ve zararın tetkik ve tahlili : 
(î. Millî Korunma umumi sermayesinden namlu rina tahsis edilmiş mütevali sermaye ile çalış

makta olan Ticaret ve Petrol Ofisi gibi hükıui şahsiyeti haiz teşekküllerde istihdam olunan 
»memurlar, 3659 sayılı Kanuna tâbi memur misillû almakta oldukları maaştan maada prim, yıl sonu 

teşvik ikramiyesi ile bir maaş nispetinde temettü ikramiyelerinden de faydalanmaktadırlar. 
Maaş, prim ve yıl sonu teşvik ikramiyeleri müesseelerin cari yıl masrafları meyanmda yer al

makta olduğu halde temettü ikramiyeleri ilgili teşekküllerin bilançolarının tasdikmdan sonra ait 
oldukları yıllar kârlarından ödenmektedir. 

Müesseselerce geçmiş yıllar kârlarından ödenmekte olan temettü ikramiyeleri, Millî Korunma Mu
hasebe bürosunca bu teşekküllerin Millî Korunmanın umumî kayıtlarında yer almakta olan kârla
rından tenzil edilmemiş olduğu cihetle sözü geçen teşekküllerin bilançolarında görülen geçmiş 
seneler kârları ile Millî Korunma Umumi bilançosunda yer alan geçmiş yıllara ait kârlar arasında 
ödenmiş bulunan temettü ikramiyeleri tutarı kadar farklar görülmektedir. 

Mütedavil sermayeli teşekküllerin eski yıllar kârlarından yapmış oldukları bu ödemelerin Millî 
Korunma Umumi bilançolarında yer almış bulunan geçmiş "yıllar kârlarına aksettirilmek suretiy
le bu farkların izalesi cihetine gidilmesinin lüzumunu; 

III - İşletme faaliyetleri : ' 
A - Ticaret Ofisi : 
a) Bilançonun sıhhati bakımından sene sonu sayımlarının behemahal fiilen yapılması lüzu

munu; 
b) Millî Korunma Kanunu gereğince kurulmuş olan müesseselerin faaliyetleri neticesinde elde 

ettikleri kârlardan ihtiyaç akçesi, karşılık ve saire gibi namlar altında her hangi bir meblâğın 
tefrikma dair Millî Korunma mevzuatında bir hüküm mevcut değildir. Aynı zamanda gerek Millî 
Korunma işlerinin tedvirine birinci derecede salâhiyettar makam olan Koordinasyon heyetince ve 
gerekse Millî Korunma Kanununun ahkâmı dairesinde yapılmış olan bilûmum işlerin ibra mercii 
bulunan Büyük Millet Meclisince de bu yblda bir karar ittihaz edilmemiştir. 

Bu itibarla Ticaret Ofisinin kârlarından tefrik etmiş olduğu 54 180,46 lira ihtiyat akçesiyle 
1 033 852,07 lira karşılıkların ait oldukları hesaplara iadesi icabettiğini; 

B - Petrol Ofisi : 
a) Petrol Ofisinin merkez ve şubelerinde tatbik edilmekte olan muhasebe şekline göre ofisin 

tevhit edilmiş hesaplarında müessesenin umumi faaliyetini görmek ve muhtelif hesapların yıl zar
fındaki harekâtı takibedebilmek imkânı hâsıl oynadığını; 

b) Son yıllar zarfında seri bir şekilde inkişafetmiş bulunan çeşitli işlere mütenazıran, Ofis mu
hasebesine müessesenin faaliyetini vazıh birşekilde aksettirecek ve ihtiyacı tamamen karşılıyabilecek 
bir veçhe verilmediği ve bâzı iktisadi prensiplerin de göz önünde bulundurulmaksızın hareket edil
diğini ; 

c) Şekil bakımından bir kısım muhasebe defterlerinde birçok hak ve silintilere yer verildiğini, 
kanuni defterler üzerinde bâzı usulsüz tashihler yapıldığı gibi boş sayfalarda bırakıldığını ve bir 
kısım kayıtlara ait tarihlerin de teselsül etmediğini ve aynı zamanda bâzı evrakı müsbiteye lü
zumlu vesaikin eklenmemiş olduğunu ve sabit kıymetler tasnifinin her şubede başka başka 
şekillerde yapıldığını ve bilanço işlerinde aranılan malûmatın bulunamadığını ve bu eklerin 
natamam olduğunu; 

d) akar yakıt fiyatlarını mümkün olduğu kadar istikrarlı bir seviyede tutmak gayesiyle, 
744 sayılı Koordinasyon kararı gereğince satılan emtia bedelleri üzerinden tefrik edilmesi iea-
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beden fiyat farklarının Ofisçe satmalman emtia üzerinden ayrılmış olduğu görülmüş ve bu şekil
de mevzuata uygun hareket edilmediği anlaşılmakla beraber bu tarzı kayıt Ofis muhasebesine 
bir hayli külfet tahmil etmiş ve aynı zamanda Ofisin sene sonu stoklarının hakiki değerleri üze
rinden ifade edilmesine imkân vermemiştir. 

Bundan böyle emtiaya stoklar hesabında hakiki değerleri üzerinden yer verilmesi ve bu tarzda 
işlem yapılmasına başlandığı tarihte de 1947 yılından devren gelenler var ise, bunların da hakiki 
maliyetlerine ircaı suretiyle kayıtlarının tashih edilmesi ieabettiğini; 

e) Ofisin iştigal mevzuu olan akar yakıt ticareti ve buna muvazi olarak birer sınai işletme 
mahiyetinde bulunan teneke fabrikaları ve kara ve deniz nakil vasıtaları işletmelerinin her biri
nin ayrı ayrı birer tesis halinde mütalâa edilmeleri ve bunların rantabl çalışıp çalışmadıklarını 
kontrol edebilmek gayesiyle de bu işler ile ilgili bilûmum masraf ve amortisman unsurlarını 
ihtiva edecek şekilde maliyet hesaplarının ayrı ayrı tutulması ieabettiğini; 

Her ne kadar bâzı işletmeler için işletme hesapları tutulmakta ise de; bunların natamam olu
şu ve bilhassa 1949 yılı sonlarına doğru Ofise ait kara nakil vasıtaları değerinin 3 milyon kü
sur bin liraya yükselmiş bulunması, bu işin önem ve portesi bakımından muhasebeye verile
cek istikametin bir an evvel tahakkukunun gerektiğini; 

f) Ofis muhasebesinde gereken ıslahatın yapılmamış olması kayıtlarda güçlüklere, tedahü
le, gecikme ve yanlışlıklara sebebiyet verdiğini, hesapların bugünkü durumunda mubayaalarla 
stokların miktar ve bedelleri ancak muhtelif dökümler yapılmak suretiyle elde edildiğini; 

Hulâsa, Ofis Muhasebesinin, seri bir inkişaf kaydetmiş ve etmekte bulunan Ofis işleriyle 
mütenazır bir reorganizasyona tâbi tutulması lüzumunu tekrarlamakta fayda mülâhaza olundu
ğunu ; 

C) Zirai Kombinalar Kurumu : 
a) Atelye ve depo amirliğinin geçmiş senelerde olduğu gibi 1947 yılı faaliyetini d ' 

1 156 791,24 liralık bir zararla kapatmıştır. Bu husus başlıca Kombinalar İdaresinin bu işlere 
gereken ehemmiyeti atfedip atelye işlerinin düzenlenmesi bakımından zamanında icabeden ted
birleri almamış olmasından ve aynı zamanda merkezde atelye işlerine birinci derecede salahi
yetli bulunan makine şubesi müdürlüğü vazifesini de atelye amirliğini yapan zata vermiş bu
lunması keyfiyeti de atelye işlerini daha iyi bir şekilde idare ve kontrol etmek imkânını ortadan 
kaldırmış olmasından ileri geldiğini; 

b) İstihsal olunan hububatın miktarı, satışlar yapıldıktan sonra satış miktarından tesbit 
edilebilmektedir. 

İstihsal miktarının zamanında tesbiti hususunda nakil ve ambarlama sıralarında tartı ve öl
çü imkânlarının temin edilmesi ieabettiğini; 

c) Kurum, Millî Korunma menabimden kullandığı paralar için % 6 faiz ödemekte ve Zer-
bank nezdindeki bu borçlu cari hesabının 1947 yılı sonu bakiyesi de 8 114 039,04 lira bulun
maktadır. Kurumun aynı zamanda, sözü ge^en baUka nezdiııde daha dun bir faize tâbi ve 1947 
sonunda 8 733 611,70 lira alacak bakiyesi arzeden diğer bir eari hesabı da bulunması müessese
nin faiz bakımından zararını mucip olduğunu; 

D) Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a). Şirketin, Mısır Bürosu vasıtasiyle sattırmış olduğu tütünler için bu büroya vermiş oldu

ğu komisyonların Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca Millî Korunma hesap
larına. iadesi icabettiği, evvelce karar altına alınmış olduğundan, 1947 yılı satış masrafları nıeya-
nıııa da dâhil edilmiş bu kabîl paraların Millî Korunma hesaplarına iadesi ieabettiğini; 

b) Millî Korunma kredilerinden kullanıllan paralar için Ziraat Bankasına Ödenmiş bulunan 
faizlerden, şirketin bu kredilerden kendi işlerinde kullandığı kısımlara isabet edenleri derulıde 
etmesi ieabettiğini ve Millî Korunmaya ait paraların Millî Korunma Muhasebe Talimatnamesi
nin 14 ncü maddesi gereğince Ziraat Bankasına yatırılması lüzumuna işaret etmeyi; 

E) Toprak Mahsulleri Ofisi : 
a) Toprak Mahsulleri Ofisinin Millî Korunma nam ve hesabına alıp satmış olduğu ürünle-
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re tahakkuk ettirdiği 1942 yılı umumi masraf hissesinin 300 bin lira kadar fazla hesap edil
miş olması cihetinin tashihi icabettiğini; 

b) Millî Korunmanın lehine tahakkuk eden kârın müdahale işlerinin sona erdiği 1943 yılı 
sonundan paraların Ofisin zimmetinde kaldığı müddetçe Millî Korunmanın mahrum kalmış oldu
ğu faiz hakkında bir karar ittihazı lüzumunu; 
belirtmekte fayda görmekteyiz. 

31 . XII . 1947 tarihi itibariyle tanzim edilmiş bulunan 1947 yılı Millî Korunma Bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabını yukarıda îıulâsaten arzolunan teklif ve temennilerimiz de nazarı mütalâ
aya alınmak ve raporumuzun ilgili bahsinde Mahrukat Ofisi hakkında açıklanan durum dola-
yisiyle mezkûr Ofise ait 1947 yılı Bilanço ve kâr ve zarar rakamları muvakkat telâkki edilmek kay-
diyle yüksek tasvibinize arzeyleriz. 

Başbakanlık 
Umumi Murakabe Heyeti 

Başkan V. 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesi gereğince heyetimiz tarafından 1948 
yılı Millî Korunma umumi bilançosu ile kâr ve zarar hesapları üzerinde yapılan tetkik ve mu
rakabe neticesinde hazırlanan rapor saygı ile takdim olunur. 

I • Genel donun 

3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde görülecek işler için aynı kanunun 43 
ncü maddesi ile Hükümet emrine Hazinece 100 milyon liraya kadar bir sermaye tahsis edilmiş 
bulunmakta idi. 

Geçen seneki raporumuzda da bu vesile ile tafsilen arz edilmiş olduğu veçhile bu sermayenin 
14 600 000 lirası 4604 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Zirai Donatım Kurumuna ve 10 milyon 
lirası da 4911 sayılı Kanunla kurulan Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 
bu suretle 1948 yılında Millî Korunma mevzuatına göre tahsis edilebilecek sermayenin 
75 400 000 liraya tenezzül ettiği görülmüştür. 

Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan 
müesseseler geçmiş yıllar bilançolarını Millî Korunma Muhasebe Bürosuna göndermekte gecik
miş bulunmaları dolayısiyle Millî Korunma umumi bilançosunun tanzimi ve heyetimiz tarafın
dan tetkiki ile raporun tanzimi teehhür etmiş bulunmakta idi. 

1950 yılında heyetimizin yukarda sözü geçen mahaller nezdinde yaptılı teşebbüsler neticesin
de mezkûr yılda Millî Korunmanın 1947 ve 1948 bilançolarının tanzimi sağlanabilmiş ve bu şe
kilde heyetimizde 1950 yılında bu her iki yıla ait hesapları tetkik edip bunlara dair raporları yük
sek huzurunuza sunma imkânını bulabilmiştir. 

1948 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosuna göre : 
a) Mütaaddit Koordinasyon kararlariyle muhtelif tahsis mahalleri emrine Millî Korunma umu

mi sermayesinden tahsis olunan paraların yıl sonunda 51 514 839,10 lirası mütedavil, 12 542 500,30 
lirası teşkilât ve idare masrafları karşılığı, 8 265 337,64 lirası sabit sermaye ve 3 021 800 lirası 
da ikraz olmak üzere ceman 75 343 677,04 liraya ulaştığı, 

b) Ziraat Bankasından bu tahsislere müsteniden çekilen paraların yıl sonu bakiyeleri yekûnu
nun 74 341 744,37 lira olduğu, 

c) Bu 74 341 744,37 liralık ödemelerin 61 250 000 liralık kısmının bankanın Hazine kefaletini 
haiz bonoların reeskontu suretiyle Merkez Bankasından temin edildiği ve geri kalan 13 091 744,37 
liralık kısmının da Ziraat Bankası menabiinden sağlandığı, 

d) 1948 yılı sonuna kadar tahsis mahallerince Ziraat Bankasından çekilmiş bulunan mebaliğin 
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8 403 701,43 liralık kısmına ait hesap ve evrakı müsbiteııin mezkûr yıla ait umumi bilançonun tan
zimi tarihine kadar virilmemi§ olduğu ve ikraz tahsislerinin de iade edilmemiş bulunduğu, 

e) Millî Korunma topluluğunun 1948 yılı sonunda, 

bira K. 

Alacakları, 
Stokları, 
Sabit* kıymetleri, 
Tahsis mahallerinden olan matlûbatı, 
Mütaakıp yıllarda ait oldukları hesaplara intikâl edecek bulunan çeşitli ödemeleri 
Borçları, 
Karşılıkları, 
Sabit kıymet amortismanları, 
Mütaakıp yıllara ait oldukları hesaplardan mahsubu yapılacak paralar, 

77 418 254 13 Muhtelif yıllar kâr bakiyeleri bulunduğu görülmektedir. 

1948 yılı sonuna kadar Millî Korunma sermayesinden mütedavil ve sabit sermaye, teşkilât ve ida
re masrafları karşılığı ve ikraz suretiyle tahsis edilmiş paraları ve bunların yıl sonuna kadar kulla
nılmış bulunan kısımlarını tahsis mahalleri itibariyle müfredatlı olarak gösterir bir tablo ile müte
davil sermaye ile çalışmakta olan müesseseler bilançolarının aktif ve pasiflerinde yer alan mebaliği 
toplu olarak ifade eden bir cetvel raporumuzun sonuna eklenmiş bulunmaktadır. 

II - Bilançonun tetkik ve tahlili 

31. XII . 1948 tarihi itibariyle tanzim edilmiş olan 1948 yılma ait Millî Korunma camiasının 
umumi bilançosu yekûnu 336 859 504,58 lira olup aktif ve pasif postaları aşağıda sırasiyle tahlil 
edilmiş bulunmaktadır. 

94 346 455 
115 475 973 
30 694 894 
8 403 701 
20 898 907 
95 108 510 
13 509 657 
8 360 428 
1 081 338 

87 
65 
41 
41 
77 
60 
26 
58 
17 

A> Aktif 
Lira K. 

f - Henüz tahsis edilemiyen ser
maye 56.322,96 

II - Tahsis edilen sermaye 75.343.677,04 
III - Sermaye tahsisinden borçlular 8.403.701,41 
IV - Muhtelif borçlu hesaplar 94.346.455,87 

V - Mutavassıt hesaplar > 20.898.907,77 
VI - Stoklar * 115.475.973,65 
VII- Sabit kıymetler 22.334.465,83 

Yekûn 336.859.504,53 

I, II - Henüz tahsis edilmiyen sermaye ve tahsis edilmiş bulunan sermaye : 
Raporumuzun genel durum bahsinde de açıklanmış olduğu gibi 75 400 000 lira olan Millî Korunma 

umumi sermayesinden 1948 yılı sonuna kadar yapılan tahsislerin bakiyesi 75 343 677,04 liradan 
ibaret bulunmakta ve 56 322,96 liranın da tahsis harici kaldığı anlaşılmaktadır. 

III - Sermaye tahisinden borçlular: 8 403 701,41 lira. 
Bu para Millî Korunma umumi sermayesinden mütaaddit Koordinasyon kararlariyle muhtelif 

bakanlıklar ve muhtelif müesseseler emrine mütedavil, sabit, ikraz, teşkilât ve idare masraf
ları karşılığı olarak yapılan tahsislere mahsuben kullanılmış bulunan miktardan 1948 yılı Millî 
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Korunma bilançosunun hazırlanma devresine kadar tahsis mahallerince hesabı verilmemiş olan pa
raları göstermektedir. 

Bu hesabın 1948 yılı içindeki hareketi ile aynı yıl sonuna kadar hesabı verilmiyen bakiyenin tah
sis mahalleri itibariyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Lira K. 

1947 yılından müdevver, hesabı verilmemiş borç bakiyesi 11 047 35G 82 
1948 Bilançosunun tanzim tarihi olan 1950 yılı sonuna kadar hesabı alman 
geçmiş yıllara ait paralar: 
Teşkilât ve idare masrafları 36 448,81 
Mütedavil sermaye 6 443 829,81 
İkraz 3 212 561,89 9 692 840 6.1 

1948 yılında çekilmiş olup senesi içinde hesabı henüz verilmemiş paralar 

1948 yılı sonunda hesabı verilmemiş paralar yekûna 

1 354 516 31 
7 049 185 10 

8 403 701 4J 

1948 yılı hesaparımn kapanmasına kadar hesabı verilmemiş olan bu paraların ait bulundukları 
sermaye tahsis mahalleri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir: 

Bakanlığın adı 

Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Şahıslar 

Mütedavil 
sermaye 

Lira K. 

563 974 29 
3 000 000 
1 803 339 48 

— 
— 
— 

5 367 313 77 

Teşkilât ve 
idare masraf
ları karşılığı 
Lira 

19 169 
— 
— 

1 098 
28 
— 

20 296 

K. 

94 

35 
01 

30 

îkrazat 
Lira 

3 000 000 
— 
— 
— 

16 091 

3 016 091 

K. 

— 

34 

34 

Yekûn 
Lira 

583 144 
6 000 000 
1 803 339 

1 098 
28 

16 091 

8 403 701 

K. 

23 
— 
40 
35 
01 
34 

41 Toplam 

Bu tabloda bakanlıklar itibariyle yer almakta olan henüz hesabı verilmemiş paralar hakkında 
gereken izahat aşağıda yer almış bulunmaktadır: 

l. Mütedavil sermaye : 5 367 313,77 lira. 
a) Ticaret Baikanlığı : 
Bu bakanlık emrine yapılan mütedavil sermaye tahsislerinden 1948 yılı sonuna kadar henüz 

hesabı verilmemiş bulunan 563 974,29 lira borç bakiyesinin ait olduğu mahaller dolayısiyle dağılışı 
aşağıdaki gibidir: 
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Lira K. 

4 503 12 
76 372 69 
75 491 09 
88 388 17 

319 219 22 

Yekûn 563 974 29 

Yerli ürünlerin borcunun 4 501,12 lirası yıl sonu kasa mevcudundan ve geri kalanı da Şirketçe 
Ziraat Bankası cari hesabına kaydı ieabeden bâzı meblâğın yıl sonu dolayıslyle müteakip yılında kay
dedilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Petrol Ofisin borcu olarak görülen 76 372,69 lira, Ofisin yıl sonu kasa mevcudunun, diğer 
tahsis mahallerinde olduğu gibi kasa mevcutlarının Millî Korunma Muhasebe Bürosunca hesabı 
verilmemiş mebaliğ telâkki edilmesinden, ileri gelmektedir. 

Ticaret Ofisinin zimmetinde görülen 75 491,09 liranın 6 778,76 lirası Ofisin yıl sonu kasa mev
cudundan ve geri kalan kısmı da Ofisin Ziraat: Bankası cari hesabına kaydı ieabeden bâzı para
ları yıl sonu dolayısiyle mütaakıp yıla kaydetmiş olmasından mütevellittir. 

Mahrukat Ofisine ait 88 388,17 liranın 78 337,62 lirası sözü geçen Ofise tahsis edilmiş bulunan 
paraların kullanılan kısmına ait 1948 yılı faizleri ve 10 000 lirası da tasfiye masraflarına karşılık 
olarak Ziraat Bankasından çekilen para olup bankaca bunlar yıl sonunda Ofisin borçlu cari hesa
bına kaydedilmiş ise de 1948 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna Ofisin 16 . 6 . 1948 tarihli 
tasfiyeye devir vaziyeti intikal etmiş olduğu cihetle yıl sonu faizi ile tasfiyeye başlangıç tarihinden 
sonra çekilmiş olan paralar devir cetvelinde yer almamış bulunduğundan bu miktar hesabı verilme
miş paralar olarak görünmektedir. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin zimmetinde görülen 319 219,22 lira geçen seneki raporumuzda da 
bu vesile ile tafsilen arzedilmiş olduğu veçhile Ofis delaletiyle yaptırılan pirinç, kuru bakla, fasul
ye ve kuşyemi müdahale alımlarının satışlarından hâsıl olan müsbet fiyat farklarının Ofisçe 
henüz Ziraat Bankasına yatırılmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Geçen seneye ait raporumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi nezdindeki müdahale fiyat farkları ba
kiyesinin 319 219,22 lira olmadığı ve buna Ofisin fuzulen tahakkuk ettirmiş olduğu takriben 
300 000 lira tutan Ofise ait umumi masraf hissesinin bu meblâğa ilâvesi gerektiği belirtilmişti. 

Bu durum karşısında ofis nezdindeki müspet fiyat farkları bakiyesinin tashihi ile faaliyeti 
1943 yılında sona ermiş bulunan müdahale işlerine ait bu meblâğın bir an evvel Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğü nezdindeki fon hesabına yatırılması gerekmektedir. 

b) Ekonomi Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığının zimmetinde görülen 3 000 000 lira 716 sayılı Koordinasyon kararı ile 

hariçten yurda çimento ithali için Sümerbank emrine tahsis edilen ve tamamı kullanılmış bulunan 
mütedavil sermayeyi teşkil etmektedir. 

Bu ithalat ile ilgili hesaplar 1950 yılında neticelenmiş olduğundan 1950 yılı Millî Korunma 
umumi hesaplarına intikal ettirilecektir. 

c) Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bu Bakanlığın zimmetinde görülen 1 803 339,48 lira 721 sayılı Koordinasyon kararı ile Tekel 

Umum Müdürlüğüne 1948 yılında açılacak tütün piyasasında destekleyici mahiyette alımlar yap
mak üzere tahsis edilmiş bulunan 6 milyon liralık mütedavil sermayenin 1948 yılı sonuna kadar 
kullanılmış bulunan kısmın bakiyesini ifade etmektedir. 

Sözü geçen borcun Tekel Müdürlüğünce 1949 yılı bidayetinde Ziraat Bankasına aynen yatırıl
dığı ve tahsis olunan bu sermayenin de 797 sayılı Koordinasyon karariyle 1949 yılı ekici tütünleri 
mübayaatmda kullanılmak üzere yeniden Tekel İdaresine tahsis edilmiş olduğu görülmüştür, 

Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Petrol Ofisi 
Ticaret Ofisi 
Mahrukat Ofisi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
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II - Teşkilât ve idare masrafları karşılığı 20 296 30 lira 
Teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak, müteaddit Koordinasyon kararlariyle tahsis 

edilmiş bulunan paraların, 1948 yılı bilânçasunun tânzimi tarihine kadar henüz hesabı verilme
miş kısmını gösteren bu meblâğın ait bulunduğu tahsis mahalleri itibariyle müfredatı aşağıdaki 
gibidir: 

Lira K. 

Ticaret Bakanlığı 19 169 94 
İçişleri Bakanlığı 1 098 35 
Dışişleri Bakanlığı 28 01 

Yekûn 20 296 30 

a) Ticaret Bakanlığı : 19 169,94 lira, 
Bu meblâğ müteaddit Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı emrine muhtelif hizmet

lerin ifası için tahsis edilmiş bulunan masraf karşılıklarından sarf olunanların 1948 bilançosunun 
tanzimine kadar henüz sarf evrakı gönderilmemiş kısmını göstermektedir. 

Ticaret Bakanlığının borçlu hesabı vesilesiyle geçmiş yıllara ait raporlarımızda da tafsilen 
arz edilmiş olduğu veçhile mahsubu yapılmak üzere bakanlıkça Millî Korunma Muhasebe Büro
suna gönderilen evrakı müsbitenin hangi tahsisten mahsubunun yapılacağı belirtilmemiş oldu
ğundan ve evrakı müsbitenin bir hayli karışmış olması dolayısiyle tefrikine de imkân hâsıl ol
madığından sözü geçen muhasebe bürosunca evrakı müsbite muhteviyatı tutarının bakanlık 
emrine tahsis edilmiş bulunan paralar yekûnundan düşüldüğü görülmüştür. 

Bu kayıt tarzı, kullanılan paraların hesaplarının her tahsis mahallerine göre kapanıp kapanma
dığının görülmesine imkân vermemektedir. 

b) içişleri Bakanlığı : 1 098,35 lira. 
Bu meblâğ teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak Ziraat Bankasından çekilmiş olan para

lardan Ekonomi ve Ticaret ile içişleri bakanlıkları arasmda üzerinde ihtilâf hâsıl olan tediyeleri teş
kil etmektedir. 

Bu paraların sarf mahalli ve mahsup durumu hakkında banka ile alâkadar merciler arasında 
muhabere cereyan etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

III - İkrazat : 3 016 091,34 lia. 
ikrazdan borçlu olan tahsis mahallerinin 1948 yılı sonu borç bakiyesini gösteren bu meblâğın 

sureti terekkübü aşağıdaki gibidir : 

Ekonomi Bakanlığı 
Lira K. 

Sümerbank kaput bezi ve 
ipliği 
Etibank - Krom 

Şahıslar : 
Muammer Alemdar 

pamuk 

Yekûn 

2.000.000 
1.000.000 

16.091,34 

3.016 091,34 

a) Kaputbezi ve pamuk ipliğinin satış ve tevzii işlerinin düzenlenmesi için muhtelif koordi
nasyon kararları ile Ekonomi Bakanlığı adına Sümerbank emrine verilmiş bulunan mütedavil 
sermayeler 444 sayılı Koordinasyon Karariyle tahsis tarihlerinden itibaren ikraza kalbedilerek 
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4 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. Bu meblâğın 2 milyon lirası 716 sayılı Koordinasyon Karariy-
le hariçten ithal edilecek olan çimentoların finansmanında kullanılması uygun görülmüş ve bu 
şekilde bahsi geçen ikraz da, 2 milyon liraya inmiş bulunmaktadır. 

b) Bilûmum Krom işletmeleri istihsalâtınm memleket dışına satışını bir elden tanzim ve 
idare etmek maksadiyle 1942 yılında 283 sayılı Koordinasyon Karariyle Ekonomi Bakanlığı hesa
bına Etibank emrine tahsis edilmiş olan bir milyon liralık mütedavil sermaye 535 sayılı Koordi
nasyon Karariyle ikraza kalbedilmiş ve 14 . I I I . 1947 tarih ve 692 sayılı kararla da krom müstahsıl-
ları kredisine tahsis edilmek üzere Etibank emrine verilmiş olduğu ve tetkikatımızın yapıldı
ğı 1950 sonlarında da aynen Etibank zimmetinde bulunduğu görülmüştür. 

c) Muammer Alemdar'a ait Hasankale'de bulunan un fabrikasının bir kısım tesisatının ikmali 
ile işletilmesi için fabrikanın yarı hissesi Hazine namına birinci derecede ve birinci sırada ipotek e-
dilmek suretiyle 1940 yılında .47 sayılı Koordinasyon Karariyle fabrika sahibi Muammer Alem
dar 'a 15 000 ve 1941 yılında da 86 sayılı kararla 6 000 lira ki, ceman 21 000 liralık bir kredi açıl
mış ve 338 sayılı kararla da her iki borç birleştirilerek altışar ay fasıla ile ve ilk taksit vâdesi 1942 
yılında gelmek üzere on müsavi taksitte ödenmesi tesbit edilmiştir. 

1943 yılından ilk iki taksit olarak 5 403,95 lira haezen tahsil edilmiştir. 
3 1 . X I I . 1947 tarihi itibariyle yapılan hesaba göre borç bakiyesi aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

Kredi olarak, tediye edilen 20 963 89 
Takip ve diğer masraflar 531 -10 

21 495 29 
1943 te haezen tahsil edilen 5 403 95 

Borç bakiyesi 16 091 34 

T. C. Ziraat Bankasında mevcut Muammer Alemdar'a ait hesabı cari dosyasının tetkikında 
mezkûr borcun daha 10 bin lirasının tahsil edilmiş olduğu görülmüş ise de bu tahsilatın ne su
retle mahsup edileceğine dair Maliye Bakanlığı ile yapılan muhaberenin henüz neticelenmemiş 
olması dolayısiyle muvakkat hesaba kaydedilerek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna intikal 
ettiriimediği anlaşılmıştır. 

Senelerden beri sürüncemede kalan mezkûr hesabın tasfiyesi için, yapılmış olan tahsilatın 
Maliye Bakanlığından, alınacak direktife göre mahsup edilmesinin ve bakiyesi için de Hazine
nin borçlu nezdinde gerekli teşebbüse geçmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

Muhtelif Koordinasyon kararlariyle ikraz şefelmkle yapılmış olan tahsislerin % 6 faizleri tah
sis mahallerince tesviye edilmekte ve bunların kullanılmasından mütevellit neticeler de aynı 
mahallere ait olup Millî Korunma hesaplan ile ilgili bulunmaktadır. 

IV - Muhtelif borçlu hesaplar : 94 346 455,87 lira. 
1948 yılı nihayeti itibariyle muhtelif eşhas ve müesseselerin Millî Korunma camiasına dahil te

şekküllere olan borçların gösteren bu hesabın, sermaye tahsis mahallerine göre müfredatı aşağıda
ki gibidir : 

l ira K. 

Zirai Kombinalar Kurumu 
Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şir
keti 

34 434 352 
26 317 143 
17 510 254 

5 039 244 

99 
53 
33 

57 
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Lira K. 

Zerbank Pamuk 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Fazla kârlar fonları tt 

Mahrukat Ofisi 
Zerbank tohumluk 
Devlet yağları 
Yalvaç Deri Fabrikası 
Dağıtma ofisi 

4 316 481 
2 196 909 
1 253 106 
1 079 015 
1 075 311 

839 895 
257 555 

21 257 
5 928 

81 
86 
99 
15 
00 
01 
34 
24 
05 

Yekûn 94 346 455 87 

Bu mebaliği, borçların mahiyetine göre, aşağıda gösterildiği veçhile üç grupta mütalâa etmek 
mümkündür. 

Lira K. 

a) Borçlu bankalar 24 203 571 19 
b) Borçlu şahıslar 28 922 631 01 
c) Diğer borçlu şahıslar 41 220 253 67 

Yekûn 94 346 455 87 

a) Millî Korunma topluluğunun muhtelif Bankalar nezdindeki nakit mevcudunu göstermekte 
olan 24 203 571,19 liranın Sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira K. 

Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif Bankalar nezdindeki alacaklı cari hesap
larının yıl sonu bakiyesi 13 840 691 10 
Ticaret Ofisinin muhtelif Bankalar nezdindeki alacaklı cari hesaplarının sene so
nu bakiyesi 4 586 541 67 
82, 93 ve 126 sayılı Koordinasyon kararlariyle Ticâret Bakanlığı hesabına, Yerli 
Ürünler Türk Anonim Şirketi emrine tahsis olunan mütedavil sermaye ile 1939-
1942 kampanyalarında yapılan muamelelerden tahassül eden kârlardan Ticaret 
Bakanlığı hissesi olup T. C. Ziraat Bankasına yatırılan paralar 2 091 281 04 
Millî Korunma Kanununun 27 nçi maddesi gereğince, birikmiş olan fazla kârlar 
fonları olup T. C. Ziraat Bankasına yatırılan paraları göstermektedir. 1 079 015 15 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının T. C. Ziraat Bankasındaki alacağı 1 253 106 99 
Türk Tütün Limitet Şirketinin Ziraat Bankasındaki alacaklı cari hesabının yıl 
sonu bakiyesi 739 935 39 
Petrol Ofisinin muhtelif bankalar nezdindeki alacaklı cari hesaplarının sene sonu 
bakiyesi 516 044 24 
Tariş Devlet yağlarının Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki alacağının yıl 
sonu bakiyesi 96 955 61 

Yekûn 24 203 571 19 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Zeytinburnu Çimento Fabrikasınin alaeağı olarak T. C. Ziraat Bankasında görülen 1 253 105,99 

lira, mezkûr fabrikanın işletilmesinden tahassül eden kâr olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
emirleri gereğince Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde Bakanlık adına açılan faizzis bir 
hesaba yatırılmış olduğu geçen seneki raporumuzda da açıklanmış bulunmakta idi. 

Diğer taraftan, Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi hükümleri gereğince elde edilen 
fazla kârlar da, Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde açılmış olan ve l% 5 faize tâbi bulunan 
fon hesabına yatırılmaktadır. 

Millî "Korunma tahsislerinden mütevellit borçlar % 6 faize tâbi bulunmakta ve bu faizlerin 
biı* kısmı da Maliye Bakanlığı* tarafından tediye edilmektedir. 

Bu itibarla yukarda sözü geçen ve tetkikatımız tarihi olan (Ocak 1951) e kadar faizsiz bloke 
bir hesapta bulunan paralarla gerek Millî Korunma Kanununun tatbikından ve gerekse müdahale 
mubayaatmdan bugüne kadar sağlanan ve sağlanacak olan müspet fiyat farklarının faizli fon he
sabına nakledilmesinin lüzumuna tekrar işaret etmek isteriz. 

b) Muhtelif şahısların, Millî Korunma Müesseselerine karşı borçlarını göstermekte olan 
28 922 631,01 liranın, sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı şöyledir : 

Lira K. 

Zirai Kombinalar Kurumunun muhtelif alacakları 
Petrol Ofisinin muhtelif eşhas ve müesseselerden alacağı 
Ticaret Ofisinin muhtelif eşhas ve müesseselerden alacağı 
Türk Tütün Limitet Şirketinin muhtelif eşhas ve müesseselerden alacağı 
Mahrukat Ofisinin muhtelif şahıslardan alacağı 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif eşhas ve müesseselerden alacağı 
Dağıtma Ofisinin muhtelif alacakları 

Yekûn . 28 92*2 031 01 

e) Yatırılan depozitolardan, açılan akreditiflerden, muhtelif zirai avanslardan ve diğer borçlu 
hesaplardan terekküp eden 41 220 253,67 lira alacağın ait olduğu Millî Korunma müesseseleri iti
bariyle-dağılışı aşağıdaki gibidir. 

18 450 807 
4 610 268 
3 846 187 
1 456 383 
397 434 
155 621 
5 928 

22 
74 
12 
71 
85 
32 
05 

Lira K. 

Ticaret Ofisinin bayilerden, muhtelit' depozitolardan, akreditiflerden ve diğer 
borçlu hesaplardan alacağı 

Petrol Ofösinin muhtelif depozitolardan, akreditiflerden ve sair borçlulardan 
alacağı 

Ziraat Bankası pamuk hesabının muhtelif alacakları 
Y«rli Ürünler Türk Anonim Şirketinin muhtelif hesaplardan mütevellit alacağı 
Zirai -Kombinalar Kurumunun vermiş olduğu avanslardan mütevellit alacağı 
Zaâaat Bankası tohumluk hesabının muhtelif alacakları 
Mahrukat Ofisinin fırın ve kereste işletmeleri hesabı 
Yalvaç -Deri Fabrikasının işletilmesinden tahassül eden kâr (bu paranın borçlu 

bankalar hesabında kayıtlı olması gerekmektedir.) 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif alacakları 
Türk Tütün limitet Şirketinin gelecek yıl masraflarından alacağı 

Yekûn 

17 884 414 

T2 383 941 
4 316 481 
2 947 963 
2 142 8S4 
839 895 
677 876 

21 257 
4 <978 

74 

35 
81 
53 
$7 
01 
• 15 

24 
41 

590;T6 

41 220 263 67 

(B. Sayısı : 200) 



V - Mutavassıt hesaplar : 20 898 907,77 lira. 
Bu hesapta yer alan ve yekûnu 20 898 907,77 lirayı bulan paraları aşağıda yazılı oluğu üzere, üç 

gurupta toplamak mümkündür. 

Lira K. 

1. Gele/jek seneye ait masraflar 8.341.016,43 
2. tngaat hesapları 9.858.913,98 
3. Muhtelif hesaplar 2.718.977,36 

Yekûn 20,898^07,77 

1. Gelteefc seneye ait masraflar gösteren 8 341 016,43 Ura, Zirai Kombinalar Kurumunun muh
telif zirai işletmelerinde 1948 yılı zarfında yapılarak mütaakıp yıla devredilen çeşitli hububat 
ekim masrafları tutarı ile aynı yıl zarfında gelecek sene için yapılmış olan toprak hazırlıkları ve 
ekim işleri için sarfoluşan paralardan terekküp etmektedir. 

2. İnşaat hesapları namı altında yer almakta olan ve miktarı 9 838 913,98 liraya baliğ olan 
paralada, 1948 yılı içince heaüz inşaatı tamamknmamış bulunan bina ve tesisat, muhafaza terti
batı, değirmen, fırın, fidanlıkla*, yol, köprü ve sair tesisat için sarfolunan paralarla Petrol Ofisine 
ait henüz ikmal edilmemiş brahman bir kısım tesisat masraflarını göstermektedir. 

3. Muhtelif hesaplar namı aitında gösterilmekte oîan 2 718 977,36 lira da, Zirai Kombinalar 
Kurumuna ait ambar noksanları ile faturası gelraiyen mallar ve Yerli Ürünler ile tohumluk hesa
bının muhtelif yıllar zarartarından ibaret bulunmaktadır. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yılda, Millî Korunma Umumi Bilançosunun aktifinde ve muta
vassıt hesaplar meyanmda yer alan paralardan, üzerinde durulması gerekenlere raporumuzda mü
esseselerin işletme faaliyetleri bahsinde temas edilmiş olduğu cihetle burada bu hesaplara dair 
daha fazla izahat verilmesine lüzum kalmamıştır. 

VI - Stoklar : 115 475 973,65 lira : 
MiUî Korunma Kanunu hükümlerine göre kurulan müesseselerin ve MUlî Korunma umumi ser

mayesinden masalarına uaütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekküllerin, 1948 yılı sonu iti
bariyle, emtia mevcudunu göstermekte olan 115 475 973,65 liranın, ait olduğu sermaye tahsis 
mahallerine göre müfredatı aşağıya çıkarılmıştır. 

Iâra K. 

Yerli Ürünler Türk Anonim 
Şirketi 
Tiewet Ofisi 
Petrol Ofisi 
Zirji Kombinalar Kurumu 
Zerbank pamuk hesabı 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Mahrukat Ofisi 
Zerbank tohumluk hesabı 

Yekûn 

68 097 190 
21 017 288 
13 583 430 
6 174 957 
5 535 291 

963 697 
100 166 

3 951 

115 475 973 

26 
56 
66 
62 
28 
82 
07 
38 

65 

Miîiî Korunma topluluğunun, 1948 yılı sonu stok meveüdunun değerini gösteren 115 475 973,65 
liranın, emtia nevilerine göre müfredatını aşağıda gösterildiği üzere, dört grupta toplamak müm
kündür. 

i ( S. Sayışa : 200 ) 



Lira İ t 

1. Ticari emtia 107 292 426 06 
2. Hammadde ve işletme mal
zemesi 6 418 395 04 
3. Zirai istihsal maddeleri 1 666 030 86 
4. Yarı mamuller 99 121 69 

Yekûn 115 475 973 65 

1. Ticari emtia : 107 292 426,06 lira: 
Millî Korunma sermayesinden tahsds olunan mütedavil sermayelerle satınalman ticari emtia

nın, 1948 yılı sonu mevcudunun, ait olduğu teşekkül ve müesseseler itibariyle müfredatı aşağıya 
çıkarılmıştır: 

Lira K. 

Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Ziraat Bankası pamuk hesabı 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Mahrukat X>fisi 
Ziraat Bankası tohumluk hesabı 

Yekûn 

2. Hammadde ve işletme malzemesi: 
Bilançoda stoklar hesabında yer alan ve miktarı 6 418 395,04 liraya baliğ olan hammadde ve 

işletme malzemesinin, ait oldukları tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

68 037 53)2 
21 017 288 
11 645 209 
5 535 291 
961 734 
91 417 
3 951 

107 292 426 

59 
56 
80 
28 
70 
75 
38 

06 

Zirai Kombinalar Kurumu 4 409 805 07 
Petrol Ofisi 1 938 220 86 
Mahrukat Ofisi 8 748 32 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 59 657 67 
Türk Tütün Limitet Şirketi 1 963 12 

Yekûn 6 418 395 04 

3. Zirai istihsal maddeleri : 1 666 030,86 lira 
Bu hesapta kayıtlı bulunan paralar, Zirai Kombinalar Kurumunun 1948 yılı nihayetindeki 

çeşitli hububat stoklarını göstermektedir. 
4. Yarı mamuller : 99 121,69 lira; 

Bilançoda 99 121,69 lira olarak yer alan yarı mamuller, Zirai Kombinalar Kurumunun mer
kez atelyesinde yapılmakta olan ve 1948 sonuna kadar henüz ikmal edilmemiş bulunan malze
me ve yedek parça bedellerinden ibarettir. 

Raporumuzun işletme faaliyetleri kısmında, yukarda adları yazılı teşekkül ve müesseselere ait 
bahislerde, yıl sonu, emtia, hammade ve işletme malzemsi ile zirai istihsal maddeleri ve yarı 

( S. Sayısı : 200 ) 
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mftMdlİer stokları hakkında gerekli açıklamada bulunulduğu cihetle burada bu mevzu üzerinde 
daha fazla durulmamıştır. 

VII - Sabit kıymetler, : 22 334 465,83 lira; 
Bu hesapta kayıtlı bulunan 22 334 465,83 lira, Millî Korunma umumi sermayesinden namları

na mütedavil ve sabit sermaye tahsis edilen mahallerin, 1948 yılı nihayetindeki bilûmum sabit 
kıymetlerinin net bedellerini göstermektedir. 

&& sabit kıymetlerin nevileri, mubayaa kıymetleri ve 1848 yılı sonuna kadar tefrik edilmiş 
olan amortisman paylariyle net bedlleri aşağıdaki tabloya dercedilmiştir. 

Sabit kıymetin 

Arazi ve binalar 
Sabit makina ve tesisat 
Menkul makinalar 
Alât ve edevat 
Ziraat makinaları 
Büro demirbaşları ve 
Nakil vasıtaları 
İş hayvanları 

diğer 

nev'i 

demirbaşlar 

İktisap bedeli 
Lira 

8 375 200 
4 688 395 

3 637 
2 689 202 
6 454 087 
3 481 172 
4 832 345 

170 853 

K. 

90 
67 
— 
50 
71 
54 
05 
04 

Amortisman 
Lira 

564 836 
793 555 

1 138 
801 478 

2 817 889 
972 193 

2 327 639 
81 697 

K. 

88 
•17 
36 
06 
89 
16 
72 
34 

Net bedeli 
Lira 

7 810 364 
3 894 840 

2 498 
1 887 724 
3 636 197 
2 508 979 
2 504 705 

89 155 

K. 

02 
50 
64 
44 
82 
38 
33 
70 

Yekûn 30 694 894 41 8 360 428 58 22 334 465 83 

Diğer taraftan, sabit kıymetlerin, yıl sonunda, bulundukları teşekkül müessese ve Bakanlık iti
bariyle iktisap bedelleri üzerinden dağıtılışı şöyledir : 

Lira K. 

Zirai Kombinalar Kurumu 
Petrol Ofisi 
Millî Savunma Bakanlığı (Deniz 
nakil vasıtaları) 
Ticaret Bakanlığı (Demirbaş ve 
nakil vasıtaları) 
Adalet Bakanlığı büro demirbaş
ları ve diğer demirbaşlar 
Ticaret Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 

19 442 641 
10 227 000 

418 841 

181 887 

133 125 
121 682 
51 587 

Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 41 595 
Tariş Devlet Yağları 
Başbakanlık Koordinasyon Büro
su (demirbaş) 
Dışişleri Bakanlığı 
Mahrukat Ofisi 
Maliye Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 

37 458 

16 039 
15 134 
4 799 
2 512 

590 

53 
59 

43 

— 

76 
09 
51 
13 
82 

09 
30 
16 
— 
— 

Yekûn 30 694 894 41 

Bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da izah edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

( S. Sayısı : 300 ) 
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Üank-ası nezdindefki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna, sarfiyata mütaallilk evrakı müsbiteyi 
göndermekle iktifa ederek yul sonunda bilanço tanzim etmiyen sermaye tahsis mahallerinin, Millî 
Korunma kredisinden temin etmiş oldukları sabit kıymetlere ait sene sonu sayım zabıtlarını 
mezkûr muhasebe" bürosuna göndermedikleri anlaşılmaktadır. 

Millî Korunma Kanununun tatbiki bakımından ihdasına lüzum görülmüş ve muhtelif Koordi
nasyon kararlariyle teşkili edilmiş olan müesseselerden bir kısmının bil âhara yürürlüğe giren Ko
ordinasyon kararlariyle faaliyetlerine son verilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla mülga teşkilâta ait olup 1948 yılı sonunda iktisap bedeli 349 288,15 liraya ve amor
tisman payları da 183 178,85 liraya baliğ olan ve Millî Korunma umumi bilançosunda, ilgili Ba
kanlıkların zimmetinde kayıtlı bulunan demirbaşların halihazır durumları tesbit edilememiştir. 

Millî Korunma Kanunu hükümleri, tahsis edilmiş olan her nevi sermayenin, tahsis mahal v.:; 
gayesinde kullanılmasını âmir bulunmaktadır. 

Bu cihetle mülga teşkilât tarafından idare ve teşkilât masrafları karşılığı tahsislerinden mu
bayaa edilmiş olan demir başların meveutlariyle hali hazır durumlarının tesbit edilerek her hangi 
bir bakanlık veya teşekküle maledilmeleri veyahut da satılarak tasfiyelerinin temin edilmesi za
ruretine bir defa daha işaret etmek isteriz. 

Amortismanlar : 8 360 428,58 lira. 
1948 yılı sonuna kadar, Millî Korunma camiasına ait sabit kıymetlerin iktisap bedelleri üzerinden 

ayrılmış bulunan amortİBman paylarını göateren 8 360 428,58 liranın, geçmiş yıllara göre dağılışı 
aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

286 463 
374 640 
618 811 
767 699 
150 503 

1 229 562 
1 212 389 
1 190 306 
2 530 051 

54 
21 
54 
74 
16 
33 
57 
80 
69 

ir : - ? 

Yekûn 8 360 428 58 

B) Pasif : 
1948 yılma ait Millî Korunma umumi bilançosunun pasifi aşağıya çıkarılmıştır 

Lira K. 

VIII - Sermaye 75 400 000 
IX - Sermaye tahsisinden ala

caklılar 74 341 744 37 
X - Muhtelif alacaklı he

saplar 95 108 510 60 
X I - Mutavassıt hesaplar 1. 081 338 17 

XII - Karşılıklar 13 509 657 26 
XIII - Kâr 77 418 254 13 

Yekûn 336 859 504 53 

w ( S. Sayım : 200 ) 
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V n i - Sermaye 75 400 000 Hra : 
BaporuBruzun genel durum kısmında, Millî Korunma Kanunu tatbikatı için tahsis edilebilecek 

sörmaye ile 1948 yılı sonuna kadar fiilen tahsis edilmiş olan serBssye^mtkttıri hakkında gereken 
bilgi verilmiş olduğundan burada bu konu üzerinde durulmamıştır. 

1948 yılı nihayetine kadar tahsis edilmiş olan 75 343 677,04 liralık Millî Koruııma w*mayeşini 
tahsis nevilerine göre, aşağıda dercedildiği üzere, dört grupta mütalâa etmek mümkündür. 

Lira K. 

1. Sabit sermaye 8 265 337 64 
2. Mütedavil sermaye 51 514 839 10 
3. Teşkilât ve idare masrafları 
karşılığı 12*542 500 30 
4. ikraz 3 021 000 

Yekûn 75 343 677 04 

1947 yılı nihayetine kadar tahsis olunan 80 901 354,64 liralık Millî Korunma sermayesinden, 
aynı yıl içerisinde 5 969 615,60 liralık kısmının iptal edilmiş olduğu v* müteakip yıla da 
75 331 739,04 liranın devretmiş bulunduğu geçen seaeki raporumuzda açıkia*ım*ş idi. 1948 yılı 
zarfında, mütaaddit Koordinasyon karar lariyle yeniden 18 169 742,73 üralik ta&sis y^nteuş ve 
aynı yıl içerisinde 18 157 804,73 liralık kısmı iptal edilmiş ^olduğa anlaşılm&kla 1948-«onu tahsis 
ffiîk*armm 75 343 677$4 liradan ibaret bulunduğu «etıeesme varIlmîffcıı•. 

IX - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 74 341 744,37 Hra, 
Millî "Korunma unrami sermayesinden tahsis olunan 75 348 677,04 liradan Toauhteiif tahgis ma

hallerinin, fiilen kullanmış oldukları paraların 1948 yılı sonratdaki bftkay*sini teşkil eden 
74 941 744, "37 liranın, temin edilmiş oldukları kaynak itibariyle müfredatı afbfcğtdadır : 

I*ra K. 

Maliye Bakanlîğımn kefaletini haiz bonoların reeskonto suretiyle . 61.g5Q.000 JOO 
Türkiye Cumhuryeti Ziraat Bankasınca açılan krediler ile 13 Ö91 744 37 

74 341 744 37 

Millî Korunma umumi sermayesinden, muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis olunan fejedilerle 
bu kredilerden bilfiil kullanılan paralar ve bu paralara Zirâ'at Bankasınca 1948 yılı için tahakkuk 
ettirilen faizler, Bakanlıklar itibariyle aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

( S . Sayı» : 290) 
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ÎT , > i 1 ~ Açılan kredi 
Sarf mahalleri 

Başbakanlık 
Ticaret Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlıfı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

: V i ı • • - r , ' « v 

41 
7 
4 

6 
3 

11 
* 

-

•*kun 75 

Lira 

556 371 
311 705 
868 929 
188 235 

3 376 
000 000 
675 276 
174 125 
44 657 

113 038 
397 961 

343 677 

K. 

57 
19 
14 
40 
20 
— 
49 
20 
33 
74 
78 

04 
' • • # • 

Bu cetvele nazaran, Ticaret, Ulaştırma, ve Maliye Bakanlıkları adlarına açılmış olan Millî 
Korunma kredisinden tahsisat tecavüzleri görülmektedir. 

Millî Korunma sermayesinden yapılmış olan sabit sermaye tahsislerine müteallik faizler ile 
idare ve teşkilât masrafları karşılığı olarak tahsis olunan paralara ait faizlerin (kadro ve mas
raf tasarrufları ile karşılanmaları mümkün olmadığı ahvalde umumi sermayeden ödenmesi K/162 
sayılı Koordinasyon kararı hükümleri iktizasından bulunmaktadır. 

Sözü geçen kararname hükmünün tetkikatimız tarihi olan (Ocak 1951) kadar tatbik edil
memekte olduğu görülmüş ve Millî Korunma umumi sermayesinin, sermaye tahsis mahallerine, 
hemen temamen tahsis edilmiş olması c^hetiyle bahis mevzuu faizlerin Maliye Bakanlığı namına 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdinde açılan % 6 faize tâbi borçlu 
bir hesaptan tediye ve mahsup edilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Maliye Bakanlığı adına açılmış olan kredide görülen tahsisat tecavüzü, sabit sermaye, ida
re ve teşkilât masrafları tahsislerine mütaallik faizlerin bu Bakanlık namına açılan mezkûr borç
lu hesaptan ödenmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Bu faizlerin, umumi sermayeden tahsis harici kalarak kullanılmasına lüzum kalmamış bulu
nan serbest sermayeden mahsupları cihetine gidilmesi ve bu imkânın teminine kadar geçecek za
man dâhilinde de bu faizlerin Millî Korunma fonlarından mahsubunun Bakanlar Kurulu kararı
na iktiran ettirilmesinin uygun olacağı mütalâasında bulunduğumuzu bir defa daha belirtmek 
isteriz. 

Diğer taraftan, Ulaştırma Bakanlığı namına açılan tahsisatta görülmekte olan 90,32 liralık 
depasmanm *da, teşkilât ve idare masrafları karşılığı mevzu tahsisattan, Deniz Nakliyat Komisyo
nu Reisliğine tediye olunan aylıklardan dâhili hesap edilmiyen vergilerin tahakkukundan ileri 
geldiği anlaşılmıştır. 

Fazla iptal edilen tahsisat bakiyesinden mezkûr miktara tekabül eden kısmının tahsis mahal
line iadesi suretiyle işbu depasmanm izalesi cihetine gidilmesi zaruretine işaret etmek isteriz. 

Ticaret Bakanlığı namına açılan kredide göze çarpmakta olan depasmanm da, Yerli Ürün
ler Türk Anonim Şirketine tütün müdahale mubayaatı için Millî Korunma sermayesinden tah
sis olunan paraların kifayetsizliği dolayısiyle adı geçen Bakanlık adına Ziraat Bankasına yatırı
lan fonlar karşılık tutulmak suretiyle şirkete yapılan tahsisler neticesinde tahassul ettiği anla
şılmıştır, 

Kredinin kulla
nılan kısmı 

Lira K. 

556 325 
44 995 574 
6 167 046 
4 186 291 

3 466 
1 803 339 
3 554 036 
9 010 806 
3 558 897 

108 300 
397 658 

74 341 744 

70 
04 
86 
88 
52 
48 
04 
42 
81 
64 
98 

37 

Kullanılan kıs
mın faizi 
Lira 

32 004 
2 419 303 

340 586 
59 882 

203 
325 718 
213 020 
485 696 
183 472 

6 495 
23 847 

4 090 231 

K. 

89 
20 
15 
36 
86 
48 
88 
38 
21 
48 
55 

44 
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X - Muhtelif alacaklı hesaplar : 95 108 510,60 lira : 
Bu hesapta kayıtlı bulunan paralar, Millî Korunma camiasının, 1948 yılı sonundaki borçlarını ifade 

etmektedir. 
Bu paraları aşağıda gösterildiği üzere, üç grupta toplamak mümkündür : 

Lira K. 

1. Bankalar 65 133 214 18 
2. Alacaklı şahıslar 10 703 633 78 
3. Diğer alacaklı hesaplar 19 271 662 64 

Yekûn 95 108 510 60 

1. Bankaların alacağı olarak görülmekte olan 65 133 214,18 liranın 3 249 429,47 lirası Ticaret 
Ofisinin, 3 759 649,42 lirası Petrol Ofisinin muhtelif bankalara olan borçlarını teşkil etmekte ve 
geriye kalan 58 124 135,29 lira da, Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin Ziraat Bankasına olan 
borcunu göstermektedir. 

2. Şahısların alacağını irae etmekte olan 10 703 633,78 lira, aşağıda isimleri yazılı sermaye 
tahsis mahallerinin borçlarından terekküp etmekterir. 

Lira K. 

Petrol Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselere olan borçları 4 808 265 09 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin 1939 - 1942 yıllarında Ticaret Bakanlığı 
ile müştereken müdahale yolu ile satın almış oldukları tütünlerden mütehassıl 
kârdan bakanlığın hissesi 2 091 281 04 
Zirai Kombinalar Kurumunun mütaaddit istihkaklarından maaş ve ücretlerden 
olan borçlariyle şahıslara olan sair borçları 
Ticaret Ofisinin, muhtelif şahıs ve müesseselere olan borçları 
Türk Tütün Limitet Şirketinin muhtelif borçları 
Ziraat Bankası pamuk hesabının depo kirasından muhtelif şahıslara olan borcu 
Tariş Devlet yağlarının muhtelif borçlar 
Mahrukat Ofisinin nakliyeden mütevellit borçları ile muhtelif şahıslara olan sair 
borçları 

Yekûn 

Ticaret Bakanlığının Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketiyle müştereken yapmış oldukları 1939-
1941 yılları mahsulü tütün müdahale mübayaatı satışlarından elde edilen kârın Ziraat Bankasınca 
taksiminde, 3 009,03 lira noksan hesap edilmiş olduğu ve bankaca bu paranın 19 . I . 1948 tari
hinde Bakanlık tütün işlerinin ihtiyat fonu hesabına yatırılmış bulunduğu geçen seneki raporu
muzda açıklanmış bulunmakta idi. 

1948 yılı Millî Korunma umumi bilançosuna intikal ettirilmediği anlaşılan bahis mevzuu meb
lâğa mütaakıp yıl bilançosunda, Ticaret Bakanlığının matlubu olarak alacaklı hesaplarda yer ve
rilmesinin gerekli bulunduğuna işaret etmek isteriz. 

1 835 456 
1 753 253 
155 310 
29 787 
22 912 

7 367 

10 703 633 

64 
13 
04 
76 
64 

44 

78 
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3. Diğer alacaklı hesaplar adı altında yer almakta olan ve miktarı 19 271 662,64 liraya baliğ 

olan paraların, teşekkül ve müesseseler itibariyle dağılışı aşağıdaki gibidir: 

::'' * 'u":'" * • Lira K. 

Petrol Ofisinin muhtelif şahıslara olan borçları ile Ödenecek vergileri 10 077 998 96 
Ticaret Ofisinin, depozitolardan ve diğer muhtelif hesaplardan, vergilerden, bo
nolardan borçları 7 594 043 15 
Ziraat Bankası pamuk hesabının komisyondan Harar bedeli karşılığı ile sigorta 
şirketince tazminat mukabili yatırılan paralardan mütevellit borçları 915 615 03 
Zirai Kombinalar Kurumunun vergilerden, icra tevkifatından, depozitolardan ve 
diğer alacaklı hesaplardan mütevellit borçları 553 437 83 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince Millî Korunma nam ve hesabına müda
hale suretiyle yapılan üzüm ve incir mubayaa t ve satışlarından mütevellit zarar
dan Millî Korunmanın Birliğe olan borcu 

Mahrukat Ofisinin depozitolardan ve teminatlardan mütevellit borcu 
Adalet Bakanlığının mahsup fazlasından alacağı 
Ekonomi Bakanlığının » » » 

Yekûn 19 271 662 64 

XI - Mutavassıt hesaplar : 1 081 338,17 lira : 
Bu hesapta yer alan ve yekûnu 1 081 338,17 lirayı bulan paralardan, 995 142,85 lirası, Zirai 

Kombinalar Kurumuna ait ambar fazlalıkları, demirbaş amortismanları ile tasfiye hesaplarını, 
geriye kalan 86 195,32 lirası da Yerli Ürünlerin geçmiş yıllara ait zararlarını teşkil ettiği anla
şılmıştır. 

XII - Karşılıklar : 13 509 657,26 lira : 
Bilançoda bu nam altında yer almakta olan 13 509 657,26 liranın müfredatı aşağıdaki gibi

dir : 

Lira K. 

91 088 
39 231 

167 
80 

53 
46 
57 
11 

1. 
2 
3. 
4. 
i>. 

Fazla kârlar fonları 
Kok kârı 
Pamuk kârı 
Teşkilât masrafı karşılığı 
Diğer karşılıklar 

1 040 610 
38 404 

6 532 029 
20 296 

5 878 316 

13 509 657 

74 
41 
07 
30 
74 

26 

1. Bilançoda fazla kârlar fonları olarak kayıtlı bulunan 1 040 610,74 lira, Millî Korunma 
Kanununun 27 nci maddesi hükmünün tatbikatı sonunda tahassül eden müspet fiyat farklarının 
1948 yılı nihayetindeki bakiyesini göstermektedir: 
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Bu bakiyenin tahlili aşağıda gösterilmiştir : 

A) (lirişler 

Lira K. Lira K. 

1947 yılından müdevver fon hesabı bakiyesi 41 301 17 
1947 yılında karşılıklar hesabında kayıtlı olup 1918 de fon hesabı
na nakledilen tütün primleri 11 687 149 84 
1948 yılında fon hesabına gelen : 
İhraç emtiası primleri 199 410 
Balık, defne yağı ve canlı sığır ve bakliyat fonları 58 231 
1946 - 1947 tütün primleri 8 307 875 
Pamuklu primleri Sümerbanktan 1 381 080 
1948 yılı fon hesabı faizi 1 646 

80 
63 
01 
69 
75 

41 301 

11 687 149 

9 948 244 88 9 948 244 88 

Sümerbank pamuklu primlerinden 1948 yılında Zerbank fon 
hesabına giren 9 454 637 60 

B) Çıkışlar 

Yekûn 31 131 333 49 

Lira K. 

18 009 786 
1 381 080 
9 454 637 
1 174 232 

11 014 
41 579 
18 391 

30 090 722 
1 040 610 

31 131 333 

09 
69 
60 
81 
57 
36 
65 

75 
74 

49 

Tütün müdahale mubayaalarına tahsis olunan 
Kâğıt satışlarından doğan zararları karşılamak üzere Sümerbanka 
Kok kömürü zararını karşılamak üzere Etibinka 
Romanya'dan getirtilen petrolün menfî fiyat farkını karşılamak üzere 
İhracat emtiası primlerinden ödenen 
1948 yılı fon hesabı faizi 
Tashih 

Çıkışlar yekûnu 
1949 yılına devreden fon hesabı bakiyesi 

Yokûıı 

2. Provizyonlar hesabında, kok kârı olarak kayıtlı bulunan 38 404,41 lira, geçmiş yıllara ait 
raporlarımızda da açıklandığı veçhile. 5 sayılı Koordinasyon karariyle kömür stoku yapmak üze
re, Millî Korunma sermayesinden Etibank enirine verilmiş olan mütedavil sermayenin işletilmesinden 
elde edilen kârdır. Bu kârın Koordinasyon Bürosunun direktifi üzerine, 25 . XII . 1941 tarihinde 
Etibankça, Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde açtırılan bir hesaba yatırılmış olduğu anlatıl
mıştır. 

Tetkikatımız tarihine kadar (1951) bu hesabın henüz katı tasfiyesinin yapılmamış olduğu anla
şılmıştır. 

3. Karşılıklar hesabında pamuk kârı olarak kayıtlı bulunan 6 532 029,07 lira da, pamuk mü
dahale mübayaatı için Millî Korunma sermayesinden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası emrine 
tahsis edimiş olan mütedavil sermaye ile alman pamukların satışlarından elde edilen para oldu-
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ğu ve bu paraya da pamuk hesabının tasfiyesine talikan bu hesapta yer verildiği görülmüştür. 

Mamafih tetkikatımız tarihinde, pamuk müdahale mübayaatmdan tahassul eden müspet fiyat 
farklarının Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının emirleri üzerine fon hesabına nakledildiği anlaşıl
mıştır. 

4. Provizyonlar hesabında (Teşkilât ve idare masraf lan karşılığı) adı altında yer alan ve mik-
darı 20 296,30 liradan ibaret bulunan paralarda sermaye tahsis mahallerince 1948 yılı nihayetine 
kadar, henüz evrakı müsbitesi Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş olan masraflar 
için kâr ve zarar hesabından ayrılan karşılıkları ifade etmektedir. 

5. Diğer karşılıklar yekûnunu teşkil eden 5 878 316,74 lira da, Millî Korunuaya ait müteda-
vil sermayeli muhtelif teşekkül ve müesseselerin, 1948 yılı sonuna kadar karşılık olarak ayırmış 
oldukları paralardan ibaret bulunmaktadır. 

Bu paraların ait oldukları mahaller itibariyle dağılışı aşağıdaki gibidir : 

Lira K 

Petrol Ofisince ayrılan fiyat far
kı karşılığı ile çürük alacakları 
karşılığı 4 833 023 72 
Zirai Kombinalar Kurumunca 
Hazinece arazisi, gecikme cezaları 
hurda mallar ve mahkeme mas
rafları karşılığı olarak ayrılan 
paralar 810 650 32 
Tariş Devlet yağları tarafından 
ayrılan ihtilaflı alacaklar ile müs
pet fiyat farkları karşılıkları 234 642 70 

Yekûn 5 878 316 74 

XIII - Kâr 77 418 254,13 : 
Millî Korunma sermayesinden, namlarına mütedavil sermaye tahsis olunan teşekkül ve müesse

selerin. kuruluşlarından 1947 yılı nihayetine kadar olan. faaliyetleri neticesinde miktarı 
58 144 516,50 liraya ulaşan bir kârın tahassul etmiş olduğu, geçen seneki raporumuzda belirtil
miş idi. 

Bu miktara 1948 yılı kârını teşkil eden 20 2J8 883,57 lira da ilâve edilince. Millî Korunma umu
mi kârının 78 3>63 400,07 liraya ulaştığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, tşekkül ve müesseselerin. 1940 vi' 1941 yıllarına ait 826 115,84 liralık zararları
na ilâveten Zirai Donatını Kurumunun, 1943 yılı kârını teşkil eden ve 4604 sayılı Kanun hükmüne 
göre adı geçen kuruma iade olunan 98 733,30 lira ve teşkilât ve idare masrafları tahsislerinden 
henüz hesabı verilmemiş ödemeler için tefrik edilen 20 296,30 liralık karşılık ile birlikte ceman 
945 145,94 lira, yukarda sözü edilen umumi kârdan tenzil edildikte, Millî Korunma camiasının, 
1948 yılı sonu safi kârının, bilançoda kayıtlı olduğu üzere, 77 418 254,13 liradan ibaret bulunduğu 

üljur. 
Tetkik mevzuu muzu teşkil eden 1948 yılı faaliyetinden tahassul eden 20 218 883,57 liralık kâr 

hakkında gereken izahat da kâr ve zarar hesabı HM tahlili vesilesiyle arzedilecektir. 
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III - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi 

Millî Korunmanın, 1948 yılı umumi kâr ve zarar hesabı aşağıya çıkarılmış bulunmaktadır. 

Zimmet 

Ticari işletmeler masrafları 
Zirai İşletmeler masrafları 
Teşkilât-ve İdare masrafları 

Lira K. 

8 994 173 21 
2 688 002 58 

948 696 83 

Kâr 
12 630 872 62 
20 218 883 57 

Matlup 

Ticari İşletmeler gelirleri 
Zirai İşletmeler gelirleri 
Müteferrik gelirler 
Sair girişler 

Lira K. 

10 250 774 32 
20 562 193 11 

9 000 — 
2 027 788 76 

Yekûn 32 849 756 19 Yekun 32 849 756 19 

Bu tablonun incelenmesinden Millî Korunma topluluğunun 1948 yılı içinde 32 849 756,19 lira
lık muhtelif gelirleri olduğu ve aynı yıl zarfında 12 630 872,62 liralık masrafları bulunduğu gö
rülmekte ve binnetice yıl sonu faaliyetini 20 218 ^83,57 liralık safi bir kârla kapattığı anlaşılmakta
dır. 

Kât' ve zarar hesabının zimmet ve matlubunda muhtelif namlar altında yer almakta olan gelir 
ve giderlere dair gerekli izahata, bu hevsabın tahlili vesilesiyle aşağıda yer verilmiştir. 

A - Zimmet : 
a) Ticari İşletmeler masrafları ve zararları: 8 994 173,21 lira. 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden kurulmuş olan müesseselerle Millî 

Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan muhtelif te
şekküllerin, 1948 yılı faaliyetleri dolayısiyle yapmış oldukları masraflar ile yine bu faaliyetleri 
sonunda tahassül eden zararların yekûnu 8 994 173,21 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu masraf ve zararların ait oldukları mahaller itibariyle dağılışı aşağıdaki gibidir: 

Lira K. 

Petrol Ofisi 
Ticaret Ofisi 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 2 
Türk Tütün Limited Şirketi 
Zerbank tohumluk hesabı 
Tariş Devlet yağları 
Mahrukat Ofisi 
Zerbank pamuk hesabı 
Zerbank sud kostik hesabi faiz 
Dağıtma Ofisi faiz 

Yekûn 

4 051 812 
2 452 345 

i 2 000 968 
205 938 
170 712 
48 069 
38 534 
13 503 
8 216 
4 070 

8 994 173 

79 
16 
87 
51 
53 
57 
68 
58 
92 
60 

21 
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Ticari işletmelerin 1948 yılı masraf ve zararlarının nevilerine göre müfredatı şöyledir: 

Lira K. 

Maaş ve ücretler 
Harcırahlar 
Kiralar 
Isıtma, aydınlatma ve su masraflar 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 
Basılı kâğıtlar ve kırtasiye 
rafları 
Amortismanlar 
Verilen faizler 
Sair müteferrik masraflar 
Depo ve satış masrafları 
Vergi ve resimler 
Sigorta masrafları 
İkramiyeler 
Satış zararları 
Muhtelif zararlar 
Karşılıklar 

mas-

1 228 892 
55 938 
41 341 

ı 26 532 
103 554 

83 958 
803 050 
528 676 
267 505 
625 393 
335 326 
105 347 
257 061 

3 267 642 
1 261 574 

2 368 

46 
30 
24 
97 
98 

28 
76 
37 
73 
34 
67 
78 
90 
60 
85 
98 

Yekûn 8 994 173 21 

Satış zararları ile muhtelif zararları teşkil eden 4 529 2.17,45 liranın sureti terkibi hakkında 
gereken izahata işletme faaliyetleri bahsinde temas edilmiş bulunmaktadır. 

b) Zirai işletmeler masrafları : 2 688 002,58 lira : 
Muhtelif Koordinasyon kararlariyle Tarım Bakanlığı nam ve hesabına Zirai Kombinalar em

rine tahsis edilmiş olan paraların işletilmesinden mütevellit masraflar ile yine bu işler dolayı-
siyle tahaddüs eden zararların nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

hıra K. 

İdare masrafları 
Amortismanlar 
Faiz ve komüsyonlar 
Depo ve satış masrafları 
(ieyen sene zararları 
Satış zararları 
Tamirat 
Ekim ve hasat masrafları 
Hayvancılık işletmesi 
Müteferrik masraflar 

Yekûn 

1 326 245 
28 717 
44 790 

213 495 
28 001 
42 648 
26 606 

332 591 
175 920 
468 984 

2 688 002 

11 
96 
95 
39 
88 
09 
76 
55 
88 
01 

58 

Yukarıda sözü geçen masraf ve zararlar hakkında, gereken izahat, raporumuzun işletme fa
aliyetleri bölümünün Zirai Kombinalar Kurumu bahsinde verilmiştir. 
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e) Teşkilât ve idare masrafları : 1)48 696,83 lira : 
Bu hesapta yer almakta olan 948 696,83 liranın masraf nevilerine göre müfredatı aşağıdaki 

gibidir : 

Maaş ve ücretler 
ikramiyeler 
Harcirahlar 
Ekspertiz ve ehli vukuf ücretleri 
Kiralar 
Isıtma ve aydınlatma masrafları 
Posta telgraf ve telefon masrafları 
Basılı kâğıtlar 
Müteferrik masraflar 
Amortismanlar 
Faizler 

Yekûn 
Sabit sermaye amortismanları 

Toplam 

Lira 

323 329 
12 684 
1 202 
3 349 

10 817 
849 

7 708 
2 151 
2 877 

34 892 
512 841 

913 703 
34 992 

948 696 

K. 

64 
73 
93 

52 
81 
24 
13 
15 
55 
26 

96 
87 

83 

Teşkilât ve idare masraflarından 913 703,96 liranın 512 841,26 lirası, sabit sermaye ile teşkilât 
ve idare masrafları faizlerini ve geriye kalan kısmı da Millî Korunma umumi sermayesinden nam
larına teşkilât ve idare masrafları karşılığı olarak tahsis edilmiş bulunan paraların kullanılan kı
sımlarına ait 1948 yılı sonuna kadar sarf mahallerince, Millî Korunma Muhasebe Bürosuna, gön
derilmiş olan evrakı müsbite tutarlarını göstermektedir. 34 992,87 lira tutarındaki sabit sermaye
ye ait amortismanlar da, Millî Savunma Bakanlığı emrine tahsis edilmiş bulunan sabit sermaye ile 
satınalınan deniz nakil vasıtalarının mubayaa kıymetleri üzerinden yıl sonu itibariyle tefrik edil
miş olan amortisman paylarını göstermektedir. 

Yekûnu 948 696,83 liraya baliğ olan teşkilât ve idare masraflarının, sarf mahalleri itibariyle 
müfredatı aşağıdaki gibidir : 

a) Başbakanlık : 

m' 

— Koordinasyon Bürosıu 
— Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
b) Ticaret Bakanlığı : 
— Fiyat murakabe ve iaşe 
— İaşe Müsteşarlığı 
— Ekmeğin karne ile tevzii 
— Subaşı ve yardımcı teşkilat 
— Halk dağıtma birlikleri 
— Hububata el koyma 
— Millî Korunma kontrolörlükleri 
c) Ulaştırma Bakanlığı : 
— Deniz nakliyat komisyonu 

Lira K. 

10 372 48 
44 891 66 

20 241 
5 777 
2 293 
6 157 

466 
1 312 

58 

78 
22 
38 
07 
96 
— 
35 

90 32 
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Lira K. 

d) Adalet Bakanlığı : 
— Millî Korunma mahkemeleri 
e) Maliye Bakanlığı : 
— Maliyeden tahsil olunacak faizler 
— Ticari kredileri tanzim komitesi 
f) Dışişleri Bakanliğı : 
— Ticari ve Malî anlaşmalar heyeti 
g) İçişleri Bakanlığı : 

308 932 

511 287 
251 

1 513 
59 

02 

25 
20 

27 
00 

Toplam 913 703 9(5 
h) Millî Savunma Bakanlığı : 
— Deniz nakil; vasıtaları 34 992 87 

-._«'"• Umumi toplam 948 696 83 

Geçen seneki raporumuzda da arzedildiği üzere Millî Korunma Kanunu tatbikatı için kurul
muş olup 8 bakanlık emrine yapılmış olan teşkilât ve idare masrafları tahsisleriyle çalışmış bulu
nan sarf mahallerinden halen yalnız Ziraat Bankası nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
faaliyette bulunmaktadır. 

B - Matlup : 
a) Ticari İşletmeler gelirleri: 12 278 563,08 lira, 
İştigal mevzuları itibariyle ticari birer işletme mahiyetini arzeden ve namlarına Millî Korunma 

kredisinden mütedavil sermaye tahsis edilmiş olan teşekkül, ve müesseselerin 1948 yılı faaliyet ne
ticeleri ile tashihler olup Millî Korunma bilançosunun kâr ve zarar hesabında yer alan 
12 278 563,08 liranın tahsis mahallerine göre, dağilişi aşağıdaki gibidir : 

Gelirleri : 
Lira K. 

Ticaret Ofisi 
Petrol Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Tariş Devlet yağları 
Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Zerbank tohumluk hesabı 
Mahrukat Ofisi 
Zerbank sudkostik hesabı 

Yekûn 
Sair çıkışlar : 

Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Ziraat Bankası tohumluk hesabı 

» » pamuk hesabı 

Umumi yekûn 

3 882 227 
5 988 554 

161 270 
48 069 
76 218 
67 673 
4 168 
9 088 

10 237 270 

1 924 750 
103 038 
13 503 

12 27S 563 

05 
06 
74 
57 
87 
77 
39 
29 

74 

00 
76 
58 

08 

1948 yılı zarfında temin edilen 10 237 270,74 lira tutarındaki ticari işletmeler gelirlerinin 
8 794 378,24 liralık kısmı t mtia ve mahsul satış bedellerinden, 12 951,30 liralık kısmı, alman faiz 
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ve komüsyonlardan ve geriye kalan kısmı da, kiralar, servis ücretleri vagon risturnu, nakil vası
taları gelirleri diğer çeşitli gelirlerden elde edildiği anlaşılmıştır. 

Sair çıkışlar namı altında görülen paralarda, neticeleri fon hesabına intikal etmesi icap eden 
Yerli Ürünler, Zerbank tohumluk ve Zerbank pamuk hesaplarına ait gelir ve giderler olarak Mil 
lî Korunma umumi kâr ve zarar hesabında yer almış bulunan mebaliğin mutavassıt hesaplara 
naklini teminen mezkûr hesaba matlup kaydedilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

b) Zirai işletmeler gelirleri : 20 562 193,11 lira : 
Zirai Kombinalar Kurumunun, 1948 yılı faaliyeti neticesinde elde edilen 20 562 193,11 lira

lık gelirin temin edildikleri kaynak itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Mahsul satış gelirleri 
Faiz ve komüsyonlar 
Ziraat makine ve alât satış be
delleri 
Ekim ve hasat gelirleri 
Geçen yıl gelirleri 
Diğer muhtelif gelirler 
Hayvancılık İşletmesi gelirleri 

Yekûn 

Lira 

18 592 531 
495 064 

143 365 
274 560 
23 857 

914 574 
118 237 

20 562 193 

K. 

74 
85 

92 
26 
72 
79 
83 

11 

c) Müteferrik gelirler : 9 000,00 lira : 
Bu meblâğın muhtaç çiftçilere tohumluk yardımında bulunmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofi

sine Millî Korunma sermayesinden verilen 150 bin liranın 1948 yılı faizini teşkil ettiği anlaşıl
mıştır. 

Kâr : 20 218 883,57 lira : 
Bu para, Millî Korunma topluluğunun, 1948 yılı faaliyeti neticesinde tahassül eden kâr ve za

rar hesabının gelir ve gider yekûnları arasındaki müspet farkı teşkil etmektedir. 
Geçen senekî raporumuzda da belirtildiği veçhile, namlarına Millî Korunma kredisinin mü-

tedavil sermaye tahsis edilmiş olan müesseselerin, geçmiş yıllar kârlarından memur ve müstah
demlere ödemiş oldukları temettü ikramiyeleri tutarlarının Millî Korunma Muhasebe Bürosunca 
tanzim olunan tevhit bilançosunda, Millî Korunmanın umumi kayıtlarında yer alan eski yıllar 
kârlarından tenzil edilmediği anlaşılmıştır. 

Bu maksatla, geçmiş seneler için ödenmiş olan temettü ikramiyeleri tutarlarının, Millî Koron-
ma umumi bilançolarında yer alan eski yıllar karlanna aksettirilmek suretiyle mevcut farkların 
izalesi cihetine gidilmesi zaruretine bir defa daha işaret etmek isteriz. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesi gereğince yaptı
ğı destekleme mubayaalarının satışlarından doğan neticelerin Millî Korunma Kanunu ahkâmı
na ve bilâhara bu hususu sarahaten de belirten K/683 sayılı Koordinasyon kararma göre, aynı 
kanunun 27 nci maddesi gergince T. C. Ziraat Bankasında tesis edilmiş bulunan fon hesabına 
intikal ettirilmesi icap etmektedir. 

Binaenaleyh, 1948 yılı sonuna kadar Millî Korunma umumi kâr ve zarar hesaplarına intikal 
ettirilmiş bulunan tütün müdahale mubayaaları hesapları neticelerinin bu hesaptan çıkartılarak 
fon hesabına alınması ve badema tütün satışlarından hâsıl olacak müspet ve menfi fiyat fark
larının da aynı hesapta mütalâa edilmesi gerektiğini işaret etmek isteriz. 
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Aktif 

I - Tahsis edilmiyen 
sermaye 

II - Tahsis edilen ser
maye 

III - Sermaye tahsisin
den borçlular 

IV - Muhtelif borçlu he
saplar 

V - Mutavassıt hesap 
ler 

VI - Stoklar 
VII - Sabit kıymetler 

Yekûn 
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1948 yılı Millî Korunma bilançosu 

Pasif 
Lira K. 

56 322 96 

75 343 677 04 

8 403 701 41 

94 346 455 87 

20 898 907 77 
115 475 973 65 
22 334 465 83 

336 859 504 53 

Lira K. 

VIII - Sermaye 
IX - Sermaye tahsisin

den alacaklılar 
X - Muhtelif alacaklı 

hesapları 
XI - Mutavassıt hesop-

lar 
XII - Karşılıklar 

XI I I - Kâr 

75 400 OOO — 

74 341 744 37 

95 108 510 60 

1 081 338 17 
13 509 657 26 
77 418 254 13 

Yekûn 336 859 504 53 

Zimmet 

1948 yılı Millî Korunma kâr ve zarar hesabı 

Matlup 

Ticari işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Teşkilât ve idare masrafları 

Kâr 

Toplam 

Lira K. 

8 994 173 21 
2 688 002 58 

948 696 83 

22 630 872 62 
20 218 883 57 

32 849 756 19 

Ticari işletmeler gelirleri 
Zirai işletmeler gelirleri 
Müteferrik gelir 

Toplam 

Lira K. 

12 278 563 08 
20 562 193 11 

9 000 — 

32 849 756 19 

II - İşletme faaliyetleri 

A) Ticaret Ofisi : 
a) Kuruluş : 
Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı maddesine müsteniden Koordinasyon Heyetinin 

14.11.1941 tarih ve 104 sayılı karariyle kurulmuş olan Ticaret Ofisinin hükmi şahsiyeti ve hu
susi hukuk hükümlerine göre idare hakkı ve sermayesiyle mahdut sorumluluğu tanınmıştır. 

Malî ve idari muhtariyeti haiz bir müessese olan Ticaret Ofisi, Ticaret Bakanlığına bağlı 
olup Kazanç ve Taahhüt vergilerine tâbi olmadığı gibi Artırma, Eksiltme ve ihale kanunlariyle 
Muhasebei Umumiye Kanununun da hükümleri dışında bulunmaktadır. 

b) iştigal sahası : 
Müessesenin kuruluşuna ait 104 sayılı kararnameye göre; 
1. Halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için her türlü iaşe madde ve malzemesi satınalmak, 

satmak, bu hususta icabeden ithalât ve ihracatı yapmak ve memleketin muhtelif mahallerinde 
stcMar vücude getirmek veya bu işleri mevcut veyahut kuracağı teşekküller vasıtasiyle gör
dürmek, 
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2. İştigal mevzuuna giren maddelerin fiyatlarının tesbiti ve bu maddelerin tevzii işlerinin 

tanzimi hususunda Ticaret Bakanlığına teklif yap ıak, gerek bu maddelerin sevkı ve gerekse bu 
sevkıyatın icabettirdiği 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 bunları satmak, 

4. Resmî daire ve müesseselerle halk ve millî «avunma için lüzumlu her türlü emtianın memle
ket dışı ve içi nakliyatını kendi kura^nğı teşkilâ tiyle veya mevcut resmî veya hususi tevekküller 
vasıtasiyle yapmak alım, satım, nakil /e muhafaza veya devrini deruhte ettiği emtia veya malze
menin denizde ve karada her türlü risklerini bağlı olduğu bakanlığın emriyle tahsis edeceği meb
lâğdan yine bakanlığın tesbit edeceği şekil ve şartlarla kısmen veya tamamen temin etmek, 

5. Bakanlığın muvafakat veya emriyle alâkalı ticari veya malî müesseseleri iştirak ettirerek 
muayyen maddelerin istihsal veya ithal, işletme, ihraç veya tevzii için hükmi şahsiyeti haiz mües
seseler kurmak veya bu işleri mevcut müesseseler veya birliklere yaptırmak, görevi Ticaret Ofi
sine verilmiş bulunmaktadır. 

c) Malî kaynaklar : 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesinde zikrolunan sermayeden bidayeten Ofis emrine 

5 milyon liralık bir tahsis yapılmış ve bu paranın gayrikâfi gelmesinin anlaşılması üzerine mezkûr 
tahsis 14 milyon liraya çıkarılmıştır Bilâhara 17 milyon liraya iblâğ edilen bu sermaye 31.XII.1946 
tarihinde yürürlüğe giren 672 sayılı Koordinasyon karariyle 16 milyon liraya indirilmiş bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan, Ticaret Ofisi statüsünün 15 nci maddesi hükmüne göre, yukarda bahis mevzuu 
edilen sermayeye ilâveten Ticaret Bakanlığının tasvibiyle ofise 5 milyon liraya kadar istikraz 
aydı hususunda yetki verilmiştir. 

Ancak bu istikraz Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının göstereceği bankalardan aktedilebilecek-
tir. Ayrıca ofis muhtelif bankalardan emtia mukabili avans almaya ve akreditif kredisi kullan
maya da salahiyetli bulunmaktadır. 

d) idari bünye : 
104 sayılı Koordinasyon kararının 9 nen maddesine göre; merkezi İstanbul'da bulunan ofisin 

idare uzvu Umum Müdürlüktür. Müessesenin 1948 yılında İzmir'de bir de depo şefliği bulunmak
tadır. 

Aynı kararın 10 ncu maddesinde Umum Müdürlüğün Umum Müdür ile lüzumu kadar muavinin
den terekküp edeceği, Umum Müdürün Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
ve muavinlerle muhasebe müdürünün de Ticaret Bakanı tarafından tâyin edileceği belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Mezkûr maddeye göre; Ofisin idare mevzuunu teşkil eden Umum Müdürlük, idari ve kazai ma
kamlar ve üçüncü şahıslarla olan dış münasebetlerde ofisi temsil etmektedir. 

Ofis işlerinin tedviri hususunda ve ofise taalluk eden bilûmum mevzularda Ticaret Bakanlığı 
doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe gerekli emir ve talimatı vermektedir. 

e) Kadro : 
Ticaret Ofisine 1947 yılı bidayetine kadar muhtelif Koordinasyon Heyeti kararlariyle çeşitli 

derecelerden verilen kadroların 26 . I I . 1947 tarih ve 689 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle kal
dırılarak onların 123 kişilik yeni bir kadronun verilmiş olduğu geçen seferki raporumuzda da be
lirtilmiş bulunmakta idi. 

689 sayılı Koordinasyon karariyle Ofise verilmiş olan bu 123 kişilik nazari kadronun 1948 yı
lında da aynen muhafaza edildiği anlaşılmıştır. 
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Bu itibarla Ticaret Ofisinin 1948 yılı fiilî kadrosunda görülen hareketleri ve fiilî kadro ile 

nazari kadronun mukayessini gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır : 

1948 bida-
yetindeki 1948 yılında 1948 sonu 1948 
memur memur nazari 

mevcudu Girenler Çıkanlar mevcudu kadrosu 

Barem içi 42 — 9 33 50 
Baram dışı 57 1 38 30 73 
Yekûn 99 1 37 63 123 
Yevmiyeliler 31 56 17 70 — g 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda Ofis Umum Müdürlüğündeki muhtelif servisler ile de
polarında yevmiye ile memur kullanıldığı görülmüştür. 

1948 yılı bidayetinde 31 memurdan ibaret bulunan yevmiyeliler sayısının yıl nihayetinde 70 e 
yükseldiği müşahede edilmektedir. Bunlar için bu yıl zarfında 81 062,63 lira yevmiye verilmiş 
olduğu ve bu paralardan 79 210,60 liralık kısmının idare masrafları ve 1 852,03 liralık kısmının 
da emtia masrafları meyanına ithal edildiği görülmüştür. 

f) Bütçe : 
Ofisin, Ticaret Bakanlığınca tasdik edilmiş olan masraf bütçesinin yekûnu 719 118,— lira

dan ibaret bulunmaktadır. 
Bu meblâğın % 81,88 i personel masraflarını ve geri kalan kısmını da diğer masraflar teşkil 

etmektedir. 
Bütçeye mevzu tahsisattan Ofisin 1948 yılında fiilen sarfetmiş olduğu me'baliğin yekûnu 

669 077,33 liradan ibaret bulunmaktadır. 
Bu suretle muhtelif masraf bölümlerine göre, Ofisçe bütçe üzerinden 84 428,94 liralık bir ta

sarrufun sağlandığı ve bir kısım masraf nevilerinde ise yekûnu 34 388,27 liraya ulaşan ıdepas-
manm tahassül ettiği bittetkik anlaşılmıştır. 

g) İşletme faaliyetleri : 
'Millî Korunma Kanununa müsteniden fevkalâde ahval dolayısiyle halk ve Millî Savunma ih

tiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş bulunan Ofis, yıllık bir iş programı tanÜm etmemektedir. 
Raporumuzun bundan evvelki kısımlarında da temas ettiğimiz veçhile, Ofis, Ticaret Bakan

lığının emir ve direktifleri dairesinde gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından lüzumlu gö
rülen emtiayı satınalmış ve yine Bakanlığın direktifleri dairesinde bunların satış ve tevzii ile 
iştigal etmiştir. 

1948 yılında, Ofisin faaliyet sahasını teksif ettirdiği mevzuları, aşağıda gösterildiği şekilde 
üç grupta toplamak mümkündür : 

I - Yurda ithalinde müşkülât ıçekilen çuval, kanaviçe ve jüt mamulâtı ile muhtelif cins ma
denî eşya ve alât, mensucat ve iplik, nakil vasıtaları ve yedekleri ve kahve gibi çeşitli emtianın 
ithal ve satışları; 

II - Memleket dâhilinde, hububat, palamut, pamuk, fıstık, kabulklu fındık, iç fındık ile ko
yun gibi canlı hayvanların alım ve satışları; 

III - Görülen lüzum üzerine bir kısım yağlı tohumların yurt içinde mubayaası, tâsiri ve 
depolanması suretiyle dâhilde ve hariçte satışları. 

1948 yılında, Ticaret Ofisinin satınalmış olduğu yerli ve yabancı emtia ile nebati yağlar ye
kûnu, geçen seneye nazaran, 36 272 628,25 lira noksaniyle 31 934 859,66 liraya inmiş bulunmak
tadır. 
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Bu alımlara geçen seneden müdevver 22 080 261,16 lira değerindeki stok mevcudu ile 1948 
yılı zarfında zuhur etmiş bulunan 27 267,91 lira kıymetindeki muhtelif cins emtia fazlalıkları 
da ilâve edildiği takdirde emtia, giriş yekûnununun 54 042 388,73 liraya yükseldiği görülmekte
dir. 

Bu emtia giriş yekûnunundan 27 657 974,38 lirahık bir kısım satılmiş, 13 734,77 lira değe-
rinde muhtelif cins emtia noksanları zuhur etmiş, 5 353 391,02 liralık da imalâta verilenler 
ve sair çıkışlarla birlikte 32 025 100,17 liralık çıkışları olmuş ve binnetice gelecek seneye 
21 017 288,56 lira kıymetinde çeşitli emtia devredildiği anlaşılmıştır. 

Yukarda açıklanan Ofisin 1948 yılı faaliyeti neticesinde de 1 446 636,21 liralık bir kâr te
min ettiği müşahede edilmiştir. 

h) Mmbayaa ve satışlar : 
Ticaret Ofisinin, 1948 yılında, satınalmış olduğu yerli ve yabancı emtia ile nebati yağlar ye

kûnu, geçen seneye nazaran, 36 272 628,25 lira noksaniyle 31 934 859,66 liraya inmiş olduğu
na işletme faaliyetleri vesilesiyle temas edilmiş idi. 

Ofisin, emtia cinslerine göre müfredat itibariyle bir evvelki seneden devren gelen stokunu ve 
1948 yılı mubayaalarını ve bu yıl idinde zuhur eden depo fazlalıklarını, maliyet bedeli üzerinden 
satışlarını ve depo noksanllariyle sair muhtelif çıkışlarını gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır: 

Emtianın adı 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 
Devlet yağlan 
Birlikte ısmarlanan emtia 
Nezdimizdeki emanet emtia 
Müteferrik 

1947 dem devir 
Lira 

943 562 
16 737 045 
4 003 746 

367 878 
— 

23 029 

22 080 261 

K. 

04 
29 
00 
03 

80 

16 

1948 yılı 
mubayaatı 
Lira K. 

9 050 713 77 
21 910 363 12 

951 465 89 
13 923 20 

— 
8 403 68 

31 934 859 66 

Emtia fazlası 
Lira 

14 767 
12 141 

0 
— 

358 
1 

27 267 

K. 

04 
10 
03 

69 
05 

91 

Yekûn 
Lira 

10 009 042 
38 659 539 

4 960 211 
381 801 

358 
31 434 

54 042 388 

K. 

85 
51 
92 
23 
69 
53 

73 

1948 satışları 
Lira 

1 142 945 
22 321 454 
4 193 009 

— 
358 
206 

27 657 974 

K. 

13 
34 
54 

69 
68 

38 

Emtia 
noksanlan 
Lira 

7 161 
6 493 

79 
— 

. — 
0 

13 734 

K. 

57 
59 
54 

07 

77 

Sair çıkış 
nakilleri 
Lira 

131 056 
4 454 586 

744 726 
— 
— 

23 021 

5 353 391 

ve 

K. 

37 
92 
26 

47 

02 

Yekûn 
Lira 

1 281 163 
26 782 534 
4 937 815 

— 
358 

23 228 

33 025 100 

K. 

07 
85 
34 

69 
22 

17 

1952 yılı stoku 
Lira K. 

8 727 '879 78 
11 877 004 66 

'22 336 56 
381 801 23 

— 
8 206 31 

21 017 288 56 

Yükarda'ki tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Ticaret Ofisinin, 1948 yılı alım ve 
satımlarının başlıcalarmı yerli, yabancı emtia ve Devlet yağlan ile birlikte ısmarlanan emtia 
teşkil' etmektedir. 
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Ofis mubayaalarının % 69 ve satışlarının da % 80 ini teşkil eden yabancı emtianın, 1948 yılı 
zarfında görmüş olduğu harekâtı müfredat itibariyle gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmış bulun
maktadır : 

Yabancı emtia adı 

Çuval, kanaviçe, jüt Mamu. 
Madenî e§ya 
Mensucat ve 

ı ve alât 
s iplik 

Nakil vasıtalariyle 
Sair nebati maddel 

1948 satışları 
Lira 

12 342 308 
5 798 934 

377 796 
1 268 315 
2 534 199 

22 321 454 

K. 

23 
26 
34 
62 
39 

34 

yedek. 
er 

Emtia 
noksanları 
Lira 

57 
5 411 

114 
34 

875 

6 423 

K. 

02 
88 
54 
41 
74 

69 

1947 den devir 
Lira 

13 576 541 
907 693 

1 156 645 
346 241 
749 924 

16 737 045 

K. 

65 
37 
15 
07 
05 

29 

Sair çıkışlar 
ve nakiller 
Lira 

3 138 677 
90 440 

9 312 
25 869 

1 200 286 

4 454 586 

K. 

38 
42 
56 
62 
94 

92 

1948 de giren 
Lira 

5 567 039 
8 232 883 
4 034 323 

954 370 
3 121 676 

21 910 353 

Yekûn 
Lira 

15 470 942 
5 894 786 

387 223 
1 294 219 
3 735 262 

26 782 534 

K 

52 
74 
44 
94 
48 

12 

K. 

63 
56 
94 
65 
07 

85 

Emtia fazlası 
Lira K. 

1 488 25 
6 711 11 

76 64 
0 16 

3 863 94 

12 141 10 

1948 yılı 
sonu stoku 
Lira K. 

3 674 126 79 
3 252 600 66 
4 803 881 29 

6 892 52 
140 103 40 

11 877 004 66 

Yekûn 
Lira 

19 145 069 
9 147 387 
5 191 105 
1 300 512 
3 875 465 

38 659 539 

K. 

42 
22 
23 
17 
47 

51 

Bu tabloya nazaran, 1948 yılı zarfında, Ofisçe mubayaa olunan yabancı emtianın bellibaşlı-
larmı madenî eşya ve alât teşkil etmekte ve bunu sıra ile çuval, Ikanaviçe ve jüt mamulâtı, 
mensucat ve ipliği ve kahve gibi sair nebati madde ile nakil vasıtaları ve yedekleri takip etmek
tedir. 

Satışlarda ise;- ilk safta çuval, kanaviçe ve jüt mamulâtı gibi maddeler gelmekte ve bunları 
madenî eşya ve alât, Devlet yağları ve kahve, fındık gibi nebati maddeler ile nakil vasıtaları ve 
yedeklerinin takip etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Bundan başka Ofis, kabuklu ve iç fındık ile fıstık gibi bâzı yerli emtia ye Devlet yağlarına ta
allûk eden bir kısım yağlı tohumlar mubayaatı ile satışlarında da bulunmuştur. 

Ticaret Ofisinin 1948 yılında satmış olduğu çeşitli emtianın nevileri itibariyle müfredatını ma
liyet ve satış tutarlariyle satış neticesinde tahassül eden kâr ve zarar miktarlarını gösterir bir tablo 
aşağıya çıkarılmıştır : 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Emtianın adı 

Yerli emtia 
» » 

Yabancı emtia 
» » 

Devlet yağları 
» » 

Müteferrik emtia 
» » 

Nezdimizdeki emanet 
emtia 

Maliyet 
tutarı 
Lira K. 

333.749,46 
809.195,67 
767.439,56 

21.554.014,78 
90.748,14 

4.102.261,40 
12,48 

194,20 

358,69 

27.657.974,38 

Satış 
tutarı 
Lira K. 

313,449,95 
955.786,89 
512.206,68 

24.607.652,05 
99.393,00 

3.486.746,17 
4,61 

12.179,68 

358,69 

29,987.777,72 

Satış 
kârları 
Lira K. 

— 
146.591,22 

— 
3.053.637,27 

8.644,86 
— 
— 

11.985,48 

— 

3.220.858,83 

Kâr 
nispeti 

18.11 
— 

14.17 
9.53 
— 
— 

6.171,72 

— 

Satış 
zararları 

Lira K. 

20.299,51 
— 

255.232,88 
— 
— 

615.515,23 
7,87 
— 

— 

891.055,49 

Zarar 
nispeti 

% 

6.08 
— 

33.25 
— 
— 

15.00 
63.07 

— 

. — 

Bu tabloya nazaran, yerli emtiada görülen % 18,11 nispetindeki 146.591,22 lik kârın palamut 
tırnak, yağlı tohumlar, pamuk ve canlı hayvan gibi muhtelif cins emtianın satışından meydana gel
diği anlaşılmıştır. 

Yabancı emtiada görülmekte olan 3 053 637,27 liralık kâr da aşağıda açıklandığı veçhile çeşitli 
emtianın satışından tahassül etmiştir. 

Aynı zamanda bir kısım Devlet yağlariyle müteferrik emtianın satışlarından da yekûnu 20 630,34 
liraya ulaşan bir kârın sağladığı müşahede edilmektedir. 

Diğer taraftan, yerli emtiada görülen 20 299,51 liralık zararın 17 küsur bin liralık kısmı 
palamut hulâsası ve geri kalan kısmı da palamut, susam ve et satışlarından husule gelmiştir. 1942 
yılında ihraç edilmek üzere mubayaa edilip satılamamış bulunan palamutlar bu kere satışlarını 
teminen palamut hulâsası haline ifrağı suretiyle elden çıkarılmıştır. Bu itibarla sözü geçen za
rar da mubayaa ve satış tarihi olan 1942 - 1948 yılları arasındaki fiyat tehalüfleriyle depola
ma ve saire gibi masrafların inzimamından ileri gelmiştir. 

Yabancı emtiada görülen zararlar hakkında, bu nevi emtianın satış neticeleri bahsind" temas 
edileceğinden bu konuya burada temas edilmemiştir. 

Devlet yağları satışlarından hâsıl olduğu görülen 615 515,23 liralık zarardan 3 220,24 li
ralık kısmı boş varil satışlarından meydana gelmiş olup geri kalan kısmına gelince : 

1947 yılında görülen lüzuma binaen Ticaret Bakanlığının direktifleri dairesinde ihraç edil
mek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisinden susam satınalınmış bulunmaktadır. Bu malın ihraç 
edilmemesi üzerine bir kısmı memleket dâhilinde satılabilmiş, diğer kısmının da satışını temin 
maksadiyle Millî Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereğince, tâsir edilerek susam yağına 
ifrağı suretiyle ciheti askeriyeye verildiği anlaşılmıştır. 

tşbu emtia maliyetlerine, mubayaa tarihinden satış tarihi olan 1949 yılına kadar bir hayli mas
rafların inzimam etmiş ve piyasa fiyatlarının değişmiş bulunmasının ve yağ imaliyesinin de bir 
kâr sağlıyamamış olmasının yukarıda sözü geçen zararın tahaddüsüne âmil olduğu anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 200 ) 



1948 yılı satışlarının mühim bir kısmını teşkil eden yabancı emtianın neviler 
datını, maliyet ve satış tutarlariyle satış neticelerini gösterir bir tablo aşağıy 
lunmaktadır : 

Maliyet tutarı Satış tutarı Satış kârları Kâr nia 
Yabancı emtia adı Lira K. Lira K. Lira K. peti % 

Çuval, kanaviçe, jüt 
» » » 

Madenî eşya ve alât 
> » » 

Mensucat ve iplik 
Nakil vasıtaları yedekleri 
Sair nebatî maddeler 
» » » 

336 441 
12 005 767 

423 505 
5 375 428 
377 796 

1 268 315 
3 591 

2 530 607 

13 
10 
93 
33 
84 
62 
51 
88 

296 895 
13 479 146 

208 409 
6 822 201 
395 482 

1 349 394 
3 000 

2 565 327 

26 
70 
48 
89 
93 
44 
95 
08 

— 
1 473 379 

— 
1 446 773 

17 686 
81 078 
— 
34 719 

60 

56 
09 
82 

20 

12,27 
— 

26,91 
4,68 
6,89 
— 
1,37 

OQ 22 321 454 34 25 119 858 73 3 053 637 27 
«• 
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Bu tabloya nazaran, 1948 yılı zarfında satılan yabancı emtiadan; çuval kanaviçenih bir kısmın
dan % 12,27 nispetinde vasati bir kâr ve bir kısmından da % 11,75 nispetinde bir zarar, madeni 
eşya ve alâtın bir kısmından % 26,91 nispetinde kâr ve levha teneke, kalay ve balta gibi diğer bir 
kısım emtiadan da % 50,78 lira nispetinde zarar hâsıl olduğu ve sair bâzı maddeler satışların
dan da muhtelif kârlar elde edildiği görülmüştür. 

i) Varlık Vergisi emtiası : 
1943 yılında, piyasayı korumak gayesiyle Varlık Vergisi mükelleferinden Ofis tarafından muh

telif cins Varlık Vergisi emtiası satmalmmış bulunmakta idi. 
Bu mubayaalar, Ofis idarecileri tarafından Ofisin esas faaliyet mevzuundan ayrı olarak müta

lâa edilerek bu işlerle ilgili hesapların neticeleri de ait oldukları yılların kâr ve zarar hesaplarına 
intikal ettirilmeyip elde mevcut malın tasfiyesine talikan kayıtlarda bekletilmiş bulunmakta idi. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1948 yılında ise, sözü geçen Varlık Vergisi emtiasının tasfiye
si'sona ermiş ve bıi faaliyetin neticesinde, 471 229,11 liralık bir kâr elde edildiği 337 224,94 liralık 
bir zararın tahaddüs ettiği ve hesapların 134 004,17 liralık bir kârla kapandığı müşahade edilmiş
tir. 

k) Stoklar : 
1948 yılı sonunda Ofisin muhtelif depolarında mevcut emtia stoklarının ait oldukları nevileri 

itibariyle müfredatı aşağıda dercedilmiş imlimin aktadır. 

Stokun nevileri 

Yerli emtia 
Yabancı emtia 
Devlet yağları 
Birlikte ısmarlanan emtia 
Müteferrik emtia 

Lira 

8 727 879 
11 877 004 

22 396 
381 801 

8 206 

K. 

78 
66 
58 
23 
31 

Yekûn 21 017 288 56 

Bir evvelki yıla nazaran sekiz milyon liraya yakın bir artış kaydedecek 8 727 879,78 liraya 
ulaşmış bulunan yerli emtianın sekiz küsur milyonluk kısmım kabulü fındık mütebakisini de iç 
fındık, pamuk deşesi, fıstık ve saire gibi nebati maddelerin teşkil ettiği görülmüştür. 

Yabancı emtia stoku, 1947 yılma nazaran, beş milyon liraya yakın bir azalış kaydetmektedir. 
Bu stokun müfredatı hakkında raporumuzun yabancı emtia bahsinde gereken izahat verilmiş 

olduğundan bu konuya tekrar avdet edilmemiştir. 
Emtia stokunun mütebakisini de mühim bir yekûn arzetmiyen tzmir Manifatura Türk Ano

nim Şirketiyle müştereken Macaristan'a ısmarlanmış olan mensucat ile birlikte ısmarlanan em
tia, Devlet yağları ve saire gibi emtia teşkil etmektedir. 

1948 yılı sonunda, Ticaret Ofisinin muhtelif depolarında bulunan çeşitli emtia stoklarına ait 
envanterlerin tanziminde, bir kısmının fiilî sayımı yapılarak mevcudun zabıtlarla tesbit edildiği 
ve diğer bir kısmının da depo kayıtlarında yer alan miktarlar üzerinden zabıtlara geçirilmesiyle 
iktifa edildiği tetkikatımız neticesinde anlaşılmıştır. 

Bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da belirtildiği gibi yıl sonlarında bilûmum emtia
nın fiilî sayımları yapılması zaruretini bir defa daha tekrarlamak isteriz. f 

(S . Sayı» : 200) 
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1. Bilanço : 
Ofisin 1948 yılı sonu itibariyle hazırlamış olduğu bilançonun bir örneği aşağıya dercedilmiş; bu

lunmaktadır. 

AKTÎF 

Sermaye taahhüt hesabı 
Demirbaş eşya ve tesisat 
Kasa 
Alacak senetleri 
Emtia 

Borçlu hesaplar : 

Lira K. 

16.000.000,00 
65.488,86 
11.290,78 

14.998.546,08 
21.017.288,56 

PASÎF 

Sermaye 
İhtiyat akçesi 
Karşlıklar 

Alacaklı hesaplar 

Lira K. 

16.000.000,00 
196.002,25 

5.017.475,01 

Lira K. 

4.586.541,67 
2.892.606,44 
1.507.124,63 

102.472,46 
857.143,32 
953.580,68 

Bankalar 
Müşteriler 
Akreditifler 
Sip. emtia tahak. 
Bayiler 
Cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 419.128,25 11.318.597,45 

Bankalar 
Bayiler 
Müşteriler 
Cari hesaplar 
Muhtelif alacaklılar 

Lira K. 

20.066.248,31 
1.549.563,69 

134.088,36 
241.102,90 

5.922.540,33 

Nâzım hesaplar 
63.411.211,73 
5.892.960,13 

Yekûn 69.304.171,86 

Borç senetleri 
Geçmiş yıllar kârları 
1948 yılı kârı 

Nâzım hesaplar 

27.913.544,59 
1.500.000,00 

11.337.553,67 
1.446.636,21 

63.411.211,73 
5.892.960,13 

Yekûn 69.304.171,86 

Bankaların borcunu teşkil eden 4 586 541,67 lira meyanında Ofisin İş Bankacı nezdmde açtır
mış olduğu krediye karşılık olmak üzere Banka emrine verdiği 1 500 000 liralık bonoda bulun
makta olup bu meblâğın kontrpartisi pasifte (Borç senetleri) namı altında yer almaktadır. 

Ofisin 1948 yılı Bilançosunun yekûnu nâzım hesaplar hariç bir evvelki yıla nazaran 822 541,83 
lirahk^bir artış kaydederek 63 411 211,73 liraya ulaşmıştır. 

Ticaret Ofisinin 1948 yılı sonuna kadar geçmiş seneler kârlarından 196 002,25 lira ihtiyat afcçe-
siyle 5 017 475,01 lira muhtemel zararlar karşılığı tefrik ettiği görülmüştür. 

Geçen seneki raporumuzda da bu vesile ile belirtilmiş olduğu veçhile, Millî Korunma Kanunu gereğin
ce kurulmuş olan müesseselerin faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kârlardan ihtiyat akçesi, karşılık 
ve saire gibi namlar altında her hangi bir meblâğın tefrikine dair Millî Korunma mevzuatında bir 
hüküm mevcut değildir. 

Aynı zamanda, gerek Millî Korunma işlerinin tedvirine birinci derecede salâhiyettar makam 
olan Koordinasyon Heyetince ve gerekse Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde yapılmış olan 
bilûmum işlerin ibra mercii bulunan Büyük Millet Meclisince de bu hususta bîr karar ittihaz edilme
miştir. 

Mütaakıp yılda bu cihet göz önünde bulundurulmak suretiyle muamele yapılması ve yukarda sözü 
geçen paraların ait oldukları hesaplara iadesi lüzumuna tekrar işaret etmek isteriz. 

Heyetimizce, Ofisin 1948 yılı muamelâtı ve muhasebe kayıtları üzerinde yapılan tetkik ve mura
kabesi neticesinde bu yıl zarfında tutulmuş olan kuyudatın usulü dairesinde yürütülmüş olduğu ve yıl 
sonu itibariyle müessesenin tanzim etmiş bulunduğu 1948 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarının da 
muhasebe âkayıtlarma tetabuk ettiği görülmüş ise de sondaj suretiyle incelenmiş bulunan evrakı müs-
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bitede bâzı yollukların Harcırah Kararnamesi hükümlerine aykırı olarak tesviye edildiği tesbit edilmiş 
ve usulsüz ödenen bu gibi mebaliğin istirdadı cihetine gidilmesi Ofis idarecilerine bildirilmiştir. 

Sarf evrakına raptı gereken makbuzlardan bâzılarının- asıl veya suretlerinin fişlere bağlanma
dığı görülmüştür. Bu gibi müsait evrakın da muhasebe fişlerine behemahal eklenmesi icabetmek-
tedir. 

Ticaret Ofisinin, 1948 yılı içinde de muhtelif bankalar nezdinde borçlu cari hesapları olduğu 
halde aynı bankalar nezdinde daha dun faizle birer alacaklı cari hesap bulundurduğu görülmüştür. 

Bu durum müesseseye faiz bakımından külfet tahmil etmesi itibariyle uygun görülememiştir. 
Ticaret Ofisinin muhtelif yıllar zarfında yabancı memleketlere ihraç edip Millî Korunma Kanu

nunun 27 nci maddesi gereğince tefrik ettiği ayçiçeği yağından 5 344,62 lira, kravyer peynirin
den 32 770,28 lira ve pamuklardan da 433 278,58 lira tutarındaki fonların, Ziraat Bankasındaki 
umumi fon hesabına maledilmesi icabetmektedir. 

Ofisin alacaklı hesaplarında duran bu paraların Ziraat Bankasında tutulmakta olan hesaba 
yatırılması gerekmektedir. 

Emtia hesabında yolda kalan mallar unvanı altında, Macaristan'dan yurda celbedilmekte olan 
bir milyon liraya yakın muhtelif cins pamuklu mensucatın yer aldığı görülmektedir. 

Sözü geçen emtianın bir kısmının seyir esnasında bir kısmının da bombarduman neticesinde zıyaa 
uğramış olduğu ve diğer bir kısmının da âkibeti hakkında müspet bir malûmat elde edilememiş 
bulunduğunun tahakkuk etmiş olmasına nazaran bunların emtia hesaplarında (yoldaki mallar) 
meyanında yer almakta devam etmesi uygun görülmemiştir. 

îmal edilmek üzere Macaristan'a gönderilen 85 bin liraya yakın pamuklar da aynı durumda 
bulunmaktadır. 

B) Petrol Ofisi : . . 
a) Toplu bakış : 
Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden Koordinasyon Heyetinin 18 . II . 1941 

tarih ve 103 sayılı Karariyle kurulan ve Petrol Lim. Şirketini bünyesine almış bulunan Petrol 
Ofisi, tüzel kişiliği haiz 4ve hususi hukuk hükümlerine göre idare edilen ve mesuliyeti sermaye
siyle mahdut bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı malî ve idari muhtariyeti haiz bir müessesedir. 

Ofis Kazanç ve Taahhüt vergilerine tâbi olmadığı gibi, artırma, eksiltme, ihale ve Mubasebei 
Umumiye kanunlarına da tâbi değildir. 

b) İştigal sahası : 
1. Halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için lâzım olan her türlü petrol ve müştaklarını satınal-

mak ve satmak, memleket haricinden satınaldığı petrol ve müştaklarını ithal etmek memleketin 
muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmek, 

2. Memleket dâhilinde bütün petrol ve müştaklarının fiyatlarının tesbiti ve tevziatının tanzi
mi, memleket dâhilinde vücuda getirilecek bilûmum petrol ve müştaklarının cins, miktar ve ma
hallerinin tâyini hususunda Ticaret Bakanlığına teklif yapmak ve lüzumunda petrol ve müştakla
rının sevkiyatı işleriyle meşgul olmak; £• ~ » « « - » - ı - • 

3. Petrol ve müştaklarının iddihar ve nakline mahsus tank, her türlü kab ve nakil vasıtala
rını inşa, mubayaa, icar ve isticar etmek ve bunları icabında satmak; 

4. Lüzumunda ve imkân nispetinde tasfiyehaneler tesis, iştira ve isticar etmek ve bunları iş
letmek ve bu maksatla ham petrol satın almak; t ~\ 

5. Muhtelif ihtiyaçlara göre petrol ve müştaklarının terkibini değiştirmek ve bunlara ica-
beden diğer madenleri karıştırmak ve bu mak atla lüzumlu tesisat ve teşkilâtı vücuda getirmek, 

c) Malî kaynaklar : 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesinde sözü geçen Millî Korunma sermayesinden bida

yette Ofise sermaye olarak 5 milyon lira verilmiş ise de bilâhara bu meblâğ 395 sayılı Koordinas
yon kararı ile 2y5 milyon liraya indirilmiş bulunmaktadır. 
..... Bu sermayeden maada, Ofisin kuruluşuna dair yukarda sözü geçen 103 sayılı kararın 15 nci 
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maddesine göre, Ticaret Bakanlığının tasvibiyle ve bakanlıkça gösterilecek bankalardan yapıl
mak kaydiyle, 5 milyon liraya kadar istikraz akdine salahiyetlidir. 

Ofisin muamelâtına mütaallik banka ve kredi işleri Ticaret Bakanlığının direktifleri dairesinde 
yapılır. Bankalar tarafından bu suretle Ofise verilen ticari krediler bahsi geçen -istikraz haddinin 
dışında addedilmektedir. 

d) İdari bünye : ^ 1 M H " '" 
Merkezi Ankara'da bulunan ve bîr umum müdürlük halinde idare edilmekte olan Petrol Ofisi

nin 1948 yılında İstanbul, İzmir ve İskenderun'da birer şubesi Adana, Ankara, Balıkesir, Ceyhan 
ve Eskişehir'de depoları ve yurdun muhtelif yerlerinde de 84 kadar acentası bulunmakta idi. 

Ofisi idari ve kazai makamlar nezdinde Umum Müdürlük temsil etmektedir. Ofis işlerinin tedvi
ri hususunda ve Ofise taallûk eden bilûmum mevzularda Ticaret Bakanlığı doğrudan doğruya 
evamir ve talimatı vermektedir. 

e) Teşkilât ve kadro : 
1947 yılında, Ankara'da bir deposu ve muhtelif yerlerde 74 kadar acentası olan Ofisin yurdda 

petrol tevziatını kolaylaştırmak gayesiyle bu yıl zarfında Adana, Ceyhan, Balıkesir ve Eskişehir'
de de depolar açtığı ve acentalar adedini de 84 de çıkardığı görülmüştür. 

Ofisin 1948 yılı sonunda İstanbul Şubesine bağlı depolarda 18.605 m3 istiabında 34 aded, İz
mir'de 32.429 m3 hacmmda 14 aded, İskenderun'da 30.249 m3 mayi mahruku alabilecek 10 aded 
tankı, Adana deposunda 780 m3 lük 4 aded,, Ankara deposunda 816 m8 lük 3 aded, Balıkesir depo
sunda 2364 m3 lük 5 aded Ceyhan deposunda 834 m3 lük 4 aded, Eskişehir deposunda da 450 m8 

aded tankı mevcut olup bu suretle ceman 86.527 m3 hacmmda akaryakıtı istiap edebilecek 77 aded 
muhtelif büyüklükte tankları bulunmakta idi. 

Petrol Ofisi yıllık faaliyeti hakkında bir iş programı tanzim etmemekte, yalnız Ticaret Bakanlığı
nın tasdikma sunduğu bir masraf bütçesi hazırlamaktadır. 

Ofisin 1948 yılı masraf bütçesi geçen seneye nazaran 1 244 688 lira fazlasiyle 2 904 940 liradır. 
Bu yılın fiilî sarfiyat yekûnu bütçeye nazaran 863 563,01 lira noksaniyle 2 041 376,99 lira ve 1947 
yılı sarfiyatına kıyasen de 481 448,76 lira fazla olduğu görülmüştür. * 

Masraflarda görülen bu artış 1948 yılındaki Ofis faaliyetinin miktar ve saha itibariyle göster
diği inkişaftan ileri gelmektedir. 

Petrol Ofisine merkez ve taşra teşkilâtına ait olmak üzere geçen sene olduğu gibi 1948 yılı 
içinde 677 ve 706 sayılı Koordinasyon kararlariyle 404 memuriyet kadrosu verilmiş bulunmak
tadır. 

Bu kadronun ait olduğu bölümler itibariyle müfredatını ve 1948 yılı zarfındaki memur hare
kâtını gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır .-

Nazari kad-
I 

1948 yılı 
nazari 

kadrosu 

Büro memurları : 
Barem içi 107 
Barem dışı 51 
İşletme ve depolar me
murları : 
Barem içi 30 
Barem dışı 216 

Yekûn 404 

1948 yılı 
bidayetin-
deki fiilî 

kadro 

1948 yılında 
A, 

Girenler Çıkanlar 

1948 sonun
daki fiilî 

kadro 

ro ile fiüî 
kadro ara

sındaki 
fark 

57 
50 

57 
61 

- 6 0 

14 
147 

10 
83 

1 
27 

23 
203 

—7 
—13 

268 102 36 334 -70 

( S. Sayısı : 200 ) 
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&» tabloya göre JPetroi Ofisinin 404 memuriyet kadrosuna mukabil 1Ö48 yılı bidayetinde 268 

menftpru bulunduğu yıl içinde Ofise yeniden 102 memur intisap ettiği aynı yıl içinde 36 kişinin 
vazifesinden ayrıldığı ve sene sonunda memur adedinin de 334 e ulaştığı ve Ofis kadrosunda se
ne sonunda 70 kadar yerin münhal bulunduğu anlaşılmaktadır. 

f) İşletme faaliyeti : , . ; * , " ) v :' \ ' ! ^ 
1. Mubayaalar : 
Buadan evvelki senelerde olduğu gibi 1948 yılında da ofis madenî yağlar ile akar yakıt muba

yaalarını gerek doğrudan doğruya dış memleketlerden ithal etmek ve gerekse memleket piyasa
larında çalışmakta olan petrol şirketlerinden devren satınalmak suretiyle temin etmiş bulunmak
tadır. 

Geçen y * raporumuzda da belirtilmiş olduğu gibi ofis satın aldığı akar yakıtın bir kısmına 
stoklar hesabmda hakiki maliyet bedelleri yerine, Ticaret Bakanlığınca zaman zaman tesbit edil
mekte olan itibari kıymetler üzerinden yer vermiş bulunmaktadır. 

İtibari fiyat, tesbit edilmiyen madeni yağlar, mazot ve oktanlı benzin gibi bir kısım maddeler 
hakiki maliyet bedelleri üzerinden ve diğerlerine de itibari bedeller üzerinden yer verilmek kay-
diyle 1948 yılında ofis 159.447.600 kilo sıkletinde 50 347 263,14 lira tutarında muhtelif cins akar 
yakıt ile madenî yağlar satın almıştır. 

1947 yılından devren gelen 4 012 507,40 lira kıymetindeki 25.138.808 kilo stokları ve yıl için 
de zuhur eden 1 914,41 lira değerindeki 17.185 kiloluk muhtelif depo fazlalıklariyle yıl sonunda 
umumi depo giriş yekûnu 184.603.593 kilo ve 54 261 689,95 liraya yükselmiş bulunmaktadır. Ay
nı yıl içinde ofis, bu stokun 42 374 486,30 lira kıymetindeki 125.159,068 kiloluk kısmını satmış 
241 988,85 lira değerinde 882.913 kiloluk muhtelif cins fireler zuhur etmiş ve mütaakıp yıla 
11 645 209,80 lira değerinde 58.561.612 kiloluk bir stok devretmiş bulunmaktadır. 

Ofisin, 1948 yılı akar yakıt ve madenî yağlar harekâtı ile 1949 yılına devreden stokların cins, 
miktar ve bedellerini müfredatlı bir şekilde gösterir bir tablo bu hususta bir fikir vermek üzere 
aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. « 

(S. »aynı : 300) "i 



Akar yakıt cinsi 

Benzin 
Oktanlı benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Mazut 
Madenî yağ 
Parafin 
Vazelin 
Gliserin 
tzoprofil alkol 
Etil alkol ve di| 

'-

fer Petrol müştak! 

Yekûn 

Yekûn 

Kilo 

39 811 477 
17 130 634 
29 295 510 
36 226 854 
50 218 182 
10 897 318 

3 400 
3 766 

150 109 
8 029 

858 314 

Bedel 
Lira 

14 342 823 
9 907 932 
6 968 989 
8 216 299 
8 247 961 
5 685 723 

5 270 
3 867 

576 605 
13 009 

293 201 

K. 

70 
61 
90 
27 
36 
52 
00 
36 
64 
98 
11 

''>"' 1947 den devir 

Kilo 

4 088 180 
352 963 

3 923 428 
4 553 076 
9 889 469 
2 527 926 

— 
3 766 
— 
— 

arı — 

25 138 808 

Bedel 
LİTa K. 

807 105 63 
106 097 17 
572 348 84 
458 055 65 
680 365 93 

1 384 666 82 
— 
3 867 36 
— 
— 
— 

4 012 507 40 

1948 satışları 

Kilo 

33 350 463 
13 338 530 
15 858 793 
19 853 106 
35 449 548 
6 300 104 

— 
1 445 

148 762 
~ 

85£ 314 

Bedel 
Lira K. 

12 137 359 91 
8-420 436 45 
4 879 543 67 
5 891 322 71 
7 098 666 01 
3 081 071 12 

— 
1 503 83 

571 381 49 
.—. 

293 801 11 

1948 mubayaaları 

Kilo 

35 723 297 
16 777 671 
25 371 743 
31 673 778 
40 513 292 
8 367 967 

3 400 
— 

150 109 
8 029 

858 314 

159 447 600 

1948 

Kilo 

226 554 
155 700 
— 

440 643 
— 
— 
— 

16 
— 

• — 

— 

Bedel 
Lira 

13 535 718 
9 801 835 
6 396 575 
7 758 243 
7 566 395 
4 300 407 

5 270 
— 

576 605 
13 009 

293 201 

50 247 263 

fireleri 
Bedel 

Lira 1 

98 947 "2 

K 

0 
4 
7 
6 
8 
6 
0 

6 
9 
1 

i. 

n 
61 065 54 

—. 
81 959 63 

— 
— 
— 
16 42 
-

184 603 593 54 261684 95 125159 068 42 374 686 30 882 913 241988 85, 
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2. Satışlar : 
1948 yılında, yurdun muhtelif bölgelerinde yapılan akar yakıt ile madenî yağlar satışlar1, 

Türkiye'de çalışmakta olan ecnebi kumpanyalariyle Türk Petrol Şirketi ve Petrol Ofisi tarafın
dan yapılmış bulunmaktadır. 

Bu satışlardan madenî yağlar Ticaret Bakanlığınca tesbit olunan kâr hadleri nazarı itibara alı
narak piyasa fiyatları üzerinden ve muhtelif cins akar yakıtlarda zaman zaman Ticaret Bakanlı
ğınca tesbit edilmekte bulunan fiyatlar üzerinden yapılmıştır. 

Geçmiş yıllarda akar yakıt ile madenî yağlar satışları petrol şirketleri arasında tesbit edilmiş 
olan. muayyen satış hadleri üzerinden cereyan etmekte ve yıl sonunda fazla veya noksan satış ya
pan şirketler arasında bir malî tesviye yapılmakta iken 1947 yılında oktanh benzin hariç, geıi 
kalan akar yakıtın malî tesviyesi kaldırılmış bulunmakta idi. 

1948 yılı akar yakıt satışları da ayni esaslar dahilinde cereyan etmiştir. İstisna teşkil eden 
ve yıl sonunda malî tesviyeye tâbi tutulan oktanh benzinin şirketler arasındaki satış hissesi nispet
leri aşağıdaki gibidir. 

P. O. % 23 
Sokoni % 46,23 

£ Seli % 12,17 
Anglo iranicen % 14,60 
Türk petrol % 4,00 

100, 
1948 yılı stok harekât tablosunda görüldüğü veçhile Ofisin bu yıl satışları geçen seneye naza

ran 47.493.145 kilo 24 186 453,27 lira bir fazlalık kaydederek 125.159.068 kilo ve 42 374 485,30 li
raya yükselmiş bulunmaktadır. 

Ofisin 1948 yılı satışlarının nevileri itibariyle miktarını ve bu satışlardan elde edilen ve beher 
tona isabet eden satış kârlarını ve netice olarak hâsıl olan satış kârları ile kah ve köhne eşya 
satışından elde edilen müsbet fiyat farklannı ve umumi satış kârları yekununu gösjttrir bir 
tablo aşağıya dereedilmiştir : 

Satış Satılan beher Satış kârı 
Satılan akar yakıt ve madenî miktarı tonun kârı tutarı 

yağların cinsi Ton Lira K. Lira K. 

Gaz 
Benzin 
Tayyare benzini : 
Şirketlerden (alman satış kâr hissesi) 
Ofis satışlarından 
Motorin 
Mazot 
Madenî yağ : 

» » 
Dingil yağı 

Vazelin 
Gliserin 
Etil Alcol 
Akar yakıt yekûnu 
Kab köhne eşya satışı 

15.859.506 
33.350.463 

470.745 
3.067.864 

19.855.105 
35.449.548 

3.729.858 
424.091 

4.153.949 

1.445 
148.762 

14.759 

10 
17 

68 
32 
10 

7 

90 
57 

79 
33 

110 

00 
50 

98 
39 
00 
50 

78 
81 

54 
09 
86 

15$ 595 06 
583 649 61 

32 474 20 
99 368 11 

198 531 07 
265 871 44 

338 603 07 
24 516 93 

363 120 00 

114 94 
49 239 95 

1 636 21 
1 752 600 59 

184 140 68 

(S . Sayısı ; 100) 
1 936 741 27 
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Bu tablonun tetkikında Ofisin 1948 yılı faaliyeti neticesinde akar yakıt satışlarından 

1 752 600,59 lira kâr temin edildiği, kab ve köhne eşya tasfiyelerinden 184 140,68 lira müspet 
fiyat farkı elde edildiği ve bu suretle umumi satış kârları yekûnunun da 1 936 741,27 liraya 
ulaştığı görülmüştür. 

3. Çeşitli işletmeler : * . 
a) Teneke fabrikaları. 
1948 yılında Petrol Ofisinin, İstanbul, İzmir, İskenderun şubelerinde, petrol ticaretinin bir 

mütemmim cüzü halinde bulunan birer teneke fabrikası mevcuttur. 
Bu fabrikalardan İzmir ile İstanbul'da bulunanlar oldukça modern tesisler olup İskenderun'

daki ise, Petrol Limitetten devren gelen eski bir tesistir. 
Bu fabrikalar için Ofisçe gereken işletme hesapları tutulmamış olduğundan, bunların 1948 

yılı zarfındaki faaliyetlerine mütaallik maliyet hesapları hakkında sarih bir malûmatın istihracı
na imkân hâsıl olmamıştır. 

b) Kara nakil vasıtaları : 
Ofisin görmekte olduğu akar yakıt ile madenî yağ ticaretinin tamamlayıcı bir unsurunu teş

kil eden kara nakil vasıtalarını iki grupta mütalâa etmek mümkündür. 
Bunlardan biri, şehirler dâhilinde akar yakıt ile madenî yağlar tevziatını temin* eden kam

yonlardır. Diğeri de, şehirlerarası akar yakıt nakliyatını sağlıyan sarnıçlı vagonlardır. 
1948 yılı sonunda, Ofis emrinde bulunan kamyonların kıymeti 636 207,72 liraya ve sarnıçlı 

vagonlarınki de 1 645 143,44 liraya ulaşmış bulunmaktadır. 
Teneke fabrikaları vesilesiyle de arzedilmiş olduğu veçhile kara nakil vasıtaları için de ay

rıca bir işletme hesabı tutulmamış olduğundan bunların rantabl çalışıp çalışmadıkları hakkında 
bir malûmat elde etmek imkânı bulunmamaktadır. 

c) Deniz nakil vasıtaları : 
Petrol Ofisinin yapmakta olduğu akar yakıt ile madeni yağ ticaretinin tevziatını kolaylaştırmak 

gayesiyle deniz nakil vasıtaları da satmaldığı görülmüştür. 
1946 yılında, 75 971,54 lira kıymetinde deniz nakil vasıtalarına sahip olan Ofis, 1947 ve 1948 

yıllannda da *yeniden 477 667,18 lira değerinde deniz nakil vasıtaları satın almıştır, yıl sonunda 
bu vasıtaların değeri 553.638,72 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Diğer işletmelerde olduğu gibi Ofise ait deniz nakil vasıtaları için de bunların durumunu sara
hatle gösterecek hesapların tutulmadığı müşahede edilmiştir. Mütaakıp yıllarda bütün bu işletme
lerin durumunu sarahatle gösterecek hesapların tutulması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Deniz nakil vasıtalarının tonaj itibariyle kısmı mühimminıi 1948 yılı zarfında satın almanlar teş
kil etmektedir. Bu vasıtaların bu yıl zarfında tam mânasiyle servise girmemiş olmaları dolayısiy-

le bunların 1948 yılı işletme faaliyetleri hakkında gereken izahatı vermek imkânı hâsıl olamamıştır. 
Ancak bahsi geçen deniz nakil vasıtalarının tetkikatımızm yapıldığı 1950 zarfında Ofisçe hazırlanmış 
olan 1949 yılı hesaplarından istihraç edilen mezkûr yıl zarfındaki faaliyetleri hakkmde, burada kısa
ca malûmat vermeyi, durumun önemi bakımından, faydalı görmekteyiz. 

Petrol Ofisi İstanbul Şubesinde bulunan gemilerin 1949 yılı gider ve gelirlerini gösterir listedir. 

( S. Sayın : 200) 



(Temi ismi 

I. ( Petrol I gemisi 
l » ı ı » 

EL J Gam motora 
^ Ay ınotörü 

Yekûn 

Personel 
masrafı 
Lira K. 

44.953,12 
43.440,96 
15.135,02 

3.175,82 

106.709,92 

îhralkiye 
Lira K. 

9.980,i»3 
10.130,13 
2.838,96 

7 1 9 -

23.668,32 

G i d e r 
J 

Sig. Mas. 
Lira K. 

32.169,44 
18.916,12 
18.891,10 
3.691,37 

73.668,03 

t 

Amortis
man 

Lira K. 

23.165,90 
18.733,95 
15.796 — 
3.898,93 

66.594,78 

Demir ve 
sair mas. 

Lira K. 

30.379,70 
33.543,76 

9.999,71 
327,87 

74.751,04 

-\ 

Yekûn 
Lira K. 

146.153,39 
124.764,92 

62.660,79 
11.812,99 

345,392,09 

Gelir 
Lira 

57.60 
65.29 
47.37 
12.49 

182.76 

3 
Bu tabloya göre, Ofise ait deniz nakil vasıtalarını iki grupta mütalâa e 

Bunlardan birincisi, Karadeniz ve Akdeniz gibi açık denizler hariç Marmara 
nakliyat yapabilecek deniz nakil vasıtalarıdır, tkincisi de, bugazm her iki 
bulunan tesisler arasında akar yakıt nakliyatını sağlıyanlardır. 

İşletmenin zararla neticelnmiş olmasından dolayı arzetmekte olduğu hu 
Marmara Bölgesinde nakliyat yapan deniz nakil vasıtaları üzerinde etraflıc 
görmekteyiz. 

Yukarda yer alan tabloya göre, petrol I ve petrol II namlarındaki gem 
270 918,31 lira masrafları olmuş ve bunların aynı yıl zarfında işletilmeleri n 
nakliyat için 122 898,21 lira nevlun tahakkuk ettirilmiş ve baı suretle bu 
148 020,10 liralık bir zararla kapanmıştır. 

1947 ve 1948 yılları zarfında satın alınarak üzerlerinde yapılan birçok 
liraya mal olan bu gemiler için yatırılan paraların faizleri de nazarı itibar 
bu zararın daha da yükseleceği tabiîdir. Bu iki geminin Ofise sağladığı nak 
arzetmediğinden dolayı, bu nakil işleri piyasada çalışmakta olan gemi sah 
labilir. 

Bu temennimiz nazarı itibara alınarak bu hususta Ofisçe gereken hal ç 
temenniye şayan görülmektedir. 



4. inşaat işleri : 
Bu vesile ile 1947 yılı raporumuzda da arzedilmiş olduğu veçhile Petrol Ofisi izmir - Turan'da 

1947 yılı bidayetinde Ticaret Bakanlığı ile Ofis arasında kararlaştırılan esaslar dahilinde, muhtelif 
ellerden satın alman ve sahilde bulunan 16 425 m2 mesahasindeki arsa üzerinde 32 500 m3 hacminde 
14 aded akar yakıt tankı ile hangar, teneke fabrikası, depo, iskele ve lojman inşaatına başlamış idi. 

Aynı yıl sonlarına doğru kısa bir zamanda ikmal edilerek 1948 yılı bidayetinde işletmeye açıl
mış bulunan bu tesisleri nevileri ve maliyet tutarları itibariyle gösterir bir tablo aşağıya eklenmiş 
bulunmaktadır. 

Sabit kıymetin nev'i Lira K. 

975 359 
254 788 
260 004 
75 920 
80 735 
125 441 

163 725 
212 889 
127 305 

60 296 
67.137 
90 281 

89 
06 
21 
00 
10 
69 

65 
50 
85 

00 
10 
92 

Tanklar, 14 aded 32 500 m- hacmmda 
Hangarlar 
Lojmanlar, yemekhane ve yatakhane 
idare binası 
Teneke fabrikası müştemilâtı 
İskele ve rıhtım 
Fıçı, dolum yeri, kulübeler, garaj, lâboratuvaı 
volf evi, çamaşırlık, odunluk ve su deposu 
Borular ve volf evi 
Yollar, ihata duvarları ve dekovil hattı 
Su, havagazı, elektrik, telefon, zil ve saire gibi 
tesisler 
Müteferrik tesisler 
Gaziemir'deki tesisler 

Yekûn 2 493 884 97 

Ofis Umum Müdür muavinlerinden birinin idaresi ve daimî nezareti altında malzemesi Ofis ta
rafından tedarik ve (temin edilmek ve işçiliği muhtelif mütaahhitlere ihale alımmaik suretiyle yaptı
rılmış olduğu anlaşılan bu inşaatın pahalı denilemiyecek maliyetlere elde edildiği görülmüştür. 

1948 yılı bidayetinde Ticaret Bakanlığı ile alman kararlar dairesinde Ofis tarafından izmit ile 
Derince arasında 71.000 m3 hacminde tanklarla muhtelif tesislerden mürekkep, memleketimizin en 
büyük akar yaikıt deposunun kurulmasına başlanmıştır. 

İnşasına girişilen bu deponun kati situasyonlarmm 1949 yılında çıkamlınış olması ve aynı yıl 
hesaplarına intikâl ettirilmiş bulunmaları dolayısiyle takriben 4 milyon liraya yakın bir meblâğa 
maolalan bu işlere dair hesaplar 1949 yılı Bilânçcsunda yer almış olacaktır, 

g) Muhasebe ve muamelât : 
Bundan evvelki senelerde olduğu gibi, 1948 yılında da Ofisin ıgörmüş olduğu işlere mütaallik he

saplar Ofis merkezi ile şubelerinde tutulmuş bulunmaktadır. 
Ofis şubelerinin 1948 yılı sonu itibariyle tanzim edip merkeze gönderdikleri hesap vaziyetleri 

burada tetkik edilerek bâzı tadilâta tâbi tutulmuş ve nıerkez hesaplariyle tevhit edilmek suretiyle 
Ofisin 1948 yılı 'Bilâ'neosu ile kâr ve zarar hesabı çıkarılmış bulunmaktadır. 

Ofisin 1948 yılı öz ve yabancı kaynaklarının mevcudat ve matlubata dağılışı hakkında bir fikir 
vermek üzere bu yıl bilançosunun kısaltılmış bir şekli aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Aktif Pasif 

Lira K. Lira K. 

Muhassas sermaye 
Mütedavil kıymetler 
Sa'bitt 'kıymetler 
Sair aktifler 

Nâzını hesaplar 

Genel 

Yekûn 

toplam 

2 500 000 
30 059 977 
8 1'17 861 
4 329 552 

45 007 391 
649 493 

45 656 884 

70 
5i 
75 

96 
02 

98 

Sermaye 
Karşılıklar 
Alacaklılar , 
Emanet paralar 
Sair (pasifler 
Umumi masraf tasarrufu 
Geçen yıllar kârları 
Kâr 

Yekûn 
Nâzını hesaplar 

Genel toplam 

2 500 000 
4 833 023 

14 593 906 
129 829 

8 424 764 
6 397 896 
6 191 230 
1 m6 741 

45 007 391 
649 493 

45 656 884 

00 
72 
29 
37 
86 
42 
03 
27 

96 
02 

98 

Bilançonun yekûnunda, nâzım hesaplar hariç, 1947 yılına nazaran 21 098 497,66 lira bir fazla
lık göze çarpmaktadır. Bu fazlalık geçmiş senelere kıyasla 1948 yılında Ofis işlerinin bir hayli faz
lalaşmış olmasından ileri gelmektedir. 

Petrol Ofisinin 1948 yılına ait muhasebe kayıtları üzerinde heyetimiz tarafından yapılan tetkik 
ve murakabe neticesinde, her ne kadar bu kayıtların 19+8 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
tetabuk ettiği görülmüş ise de, Ofis muhasebesinin tutuluş şeklinde, gerek maddi ve gerekse pren
sip bakımından birçok hatalara düşüldüğü ve binnetiee muhasebenin Ofisin durumunu açık bir şe
kilde aksettirebilecek ve ihtiyacını tamamen karşılıyabilecek bir durumda olmadığı müşahede edil
miştir. 

1947 yılında olduğu gibi bu yılda, muhasebece tutulacak olan kanuni defterlerde birçok boş say
falar bırakılını.ş ve kayıtlar üzerinde mütaaddit tashih muamelelerine tesadüf edilmiştir. Aynı za
manda sabit kıymetler tasnifinin her şubede başka başka esaslar dairesinde yapıldığı ve bilanço ekle
rinde istenilen malûmatın sarahatle tasnif edilmiş bir şekilde bulunamadığı gibi her şubede ya
pılmış olan tasniflerin de başka başka şekillerde olduğu görülmüştür. 

. Hulâsa, Ofisin muhasebe işlerinde geçen sene olduğu gibi bu yıl da bir intizamsızlığın devam 
edegelmekte olduğu müşahede edilmiştir. 

Sabit kıymetlere keydedilmeyip masraflar hesabından tedarik edilmekte olan gönye, pergel, 
çekiç, pense gibi bir kısım alât ve edevatın akıbetlerini takip gayesiyle muavin bir kayıt tesisi lü
zumlu görülmektedir. 

Akar yakıt satış fiyatlarını mümkün olduğu kadar aynı seviyede tutmak için, 19 . VI . 1948 ta
rihinde yürürlüğe giren 744 sayılı Koordinasyon kaıariyle «akar yakıt fiyat istikrar hesabı» ihdas 
edilmiş bulunmaktadır. 

Ticaret Bakanlığınca tesbit edilmekte olan itibari maliyet ve satış unsuıiariyle bunların hakiki 
kıymetleri arasındaki müspet farktan tahassül eden bu hesaba Ofisçe fon unvanı verilmekte ise 
de mahiyet itibariyle müstehlike aksetmesi icabeden bu hesabın Koordinasyon kararında da belir
tildiği gibi hakiki ismi (Akar yakıt stikrar hesabı) dır 

Aynı zamanda, bir hususiyet arzeden ve açılış gayesi yukarda arz ve izah edilmiş bulunan bu 
hesaptan 1948 yılı zarfında Ceyhan ve havalisindeki sel felâketzedesi çiftçilerden tarlalarını sü
receklere traktörlerde kullanılmak üzere verilen akar yakıt bedelinden mütevellit Petrol Ofisi ala
caklarının mahsup edildiği görülmüştür. 

Akar yakıt fiyat istikrar hesabı ile hiçbir alâkası bulunmıyan bu gibi alacakların sözü ge
çen hesaptan mahsup edilmesi bu hususa dair kararname ahkâmına da uygun görülememiştir. 

Petrol Ofisinin, satınalmış olduğu akar yakıtların Ofise mal edildiği hakiki maliyet bedelle-
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ri üzerinden hesai)larda yer almaları icap ettiği halde, Ofisin bunları Ticaret Bakanlığının za
man zaman tesbit etliği akar yakıtların nazari maliyet kıymetleri üzerinden gösterdiği anlaşıl
mıştı ı*. 

1947 yılma ait raporumuzda da belirtilmiş olduğu gibi satınalınan akar yakıtların hakiki 
maliyet bedelleri yerine Ticaret Bakanlığınca zaman zaman tesbit edilen itibari fiyatlar üzerin
den kayda tâbi tutulması yıl sonlarında stokların da bilançoda hakiki değerleri üzerinden yer 
almalarına imkân vermemektedir. 

Mütaakıp jnllarda stokların hakiki maliyet bedelleri üzerinden gösterilmesi ve itibari bedel 
ile kıymetlendirilmiş olup devren gelenler de var ise, bunların da hakiki maliyetlerine ircaı sure
tiyle- kayıtların tashih edilmesinin icap ettiğine işaret etmek isteriz. 

Ofisin iştigal mevzuu olan ve akar yakıt ticaretinin mütemmim bir cüzünü teşkil eden Te
neke; Fabrikaları İşletmesi ile Petrol Ofisine ait Kara ve Deniz Nakil Vasıtaları işletmeleri için 
sıhhatli maliyet hesapları tutulması zaruretini, geçen seneki raporumuzda da bu konu vesilesiy
le tai'silen arzetmiş idik. Bu sene de aynı temennimizi bir defa daha tekrarlamakta fayda gör
mekteyiz. 

Ofisin 1945 yılında Ankara'da idare binası ihtiyacını karşılamak üzere 90 küsur bin liraya sa-
tınaldığı. Kâzım Özalp Caddesi ile Selanik Caddesinin iltisak noktasında her iki caddeye nazır 
1027 metre kare sathında ve üzerinde iki katlı bir binası bulunan bir gayrimenkulu vardır1. 

Tetkikatımızm yapıldığı 1950 yılına kadar hin an m bâzı bekâr memurlara lojman olarak 
tahsis edilmiş ve sözü geçen gayrimenkulun ofisin kuruluş gayeleri ile ilgili başkaca hiçbir işte 
kullanılmamış olduğu anlaşılmıştır. 

1950 yılının ikinci altı ayı zarfında binada yapılan tamirat ile satınalınan bâzı demirbaşlar ve 
kalorifer tesisatı için 19 000 liraya yakın bir para sarfedildiği ve binanın kamilen Umum Müdüre 
lojman olarak tahsis edilmiş bulunduğu öğrenilmiştir. 

Aynı zamanda ofis, 1950 yılı bidayetinde ofisin memur ve hizmetlileri yardımlaşma ve iştirak 
kooperatifi ve Mehmet Selâmoğlu'nla müştereken anlaşarak arsanın bir kısmı üzerindeki intifa 
hakkını akar yakıt satış tesisi ile motorlu nakil vasıtaları yıkama ve yağlama mahalli kurmak 
gayesiyle 15 yıl müddetle aylık 50 lira kira mukabili, ve müddetin hitamında da kurulan tesisle
rin ofise bilâbedel terki kaydiyle devretmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, ofisin 1949 yılında Ankara'da dört yıllık süre için bir merkez idare binası ki
ralama yoluna gittiği ve 20 000 lira peşin kira ile mal sahibi hesabına yaptıracağı kalorifer te
sisatı için de dört yılda kiralardan itfa edilmek suretiyle 30.000 lira ki ceman 50 000 lira tediye 
etmiş bulunduğu ve ayrıca kiralanan binanın arka tarafındaki arsasına 4 oda bir mutfak inşası 
için yine 4 senede kiradan mahsup edilmek kaydiyle 4 000 lira daha sarfedildiği anlaşılmıştır. 

Sözü geçen gayrimenkulun mahal ve mesahasına nazaran hali hazır kıymeti 150 000 lira civa
rında bulunmaktadır. 

Kuruluş gayelerini tahakkuk ettirebilmek için geniş ölçüde kredilerden faydalanmak zaruretin
de bulunan ve bu yolda mühim miktarda faiz ödemekte olan ofisin bu kıymette bir gayrimenkulu 
yalnız Umum Müdürün ikametine tahsis etmiş bulunması ile idare binası için de kira külfetine kat
lanma cihetine gitmiş olması ve aynı zamanda gayrimenkulun bir kısmının intifa hakkım 15 se
ne gibi uzun bir müddet için hususi mahiyette bir ortaklığa devretmiş bulunması Millî Korunma 
sermayesiyle çalışmakta olan bir teşekkül için uygun bir hareket olmadığını açıklamayı lüzumlu 
görmekteyiz. 

Ofisin, yurdun muhtelif yerlerinde kurmakta olduğu depolardan bâzılarının 1948 yılında in
şaatı tamamlanıp işletmeye açılmış olduğu halde bu depolara ait inşaat hesaplarının yıl sonunda 
henüz çıkarılmamış olması dolayısiyle bu hesaplar müessesenin hakiki durumunu ifade edememek
tedir. 
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Ticaret Bakanlığı tarafından, zaman zaman tesbit edilen akar yakıt satış fiyatlarında yor al

makta olan, itibari umumi masraf hisseleriyle Ofisçe fiilen yapılan masraflar arasındaki farkla
rın, «umumi masraf tasarrufu» unvanı altında bir hesapta temerküz ettirilmekte olduğu görülmüş
tür. 

Sözü geçen masraf tasarrufunun, ayrı bir hesapta mütalâa edilmiyerek kâr ve zarar hesabında 
yer almasının daha yerinde olacağı kanaatinde bulunduğumuzu belirtmek isteriz. 

Ofis muhasebesi hakkında yukarda muhtelif bölümler halinde açıklanan mâruzâtımızdan da 
anlaşılacağı veçhile, müessesenin hakiki durumunu .göstermekten uzak bulunan Ofis muhasebesi
nin Ofis işleriyle muvazi olarak umumi bir reorganizasyona tâbi tutulması zaruretine bir defa da
ha işaret etmek isteriz. 

îzmitjı İncir ve Üzüm T ıtrim tiatış Kooperatifleri Birliği 

(Devlet yağları) 

K/393 sayılı Koordinasyon karariyle. ordunun ve zaruri ihtiyaç maddeleri Hükümet tarafın
dan temin ve tevzi edilecek, halkın ihtiyacını karşılamak için istihsal veya imal olunacak ne
bati yağlardan Devlet hissesi olarak % 15 ine. değer fiyatı peşinen ödenip satınalınmak üzere, 
Hükümetçe el konmuş, bahis mevzuu kararın tatbiki için de Ticaret Bakanlığı nam ve hesabı
na İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği emrine Millî Korunma sermayesinden 
gereken tahsisler yapılmıştı. 

Müstahsıldan ve istihsal müesseselerindeki nebati yağlardan alınmakta olan Devlet hissesi
nin K/ 665 sayılı Koordinasyon karariyle nihayete ermiş olması ve müstahsıldan aynen alınmak
ta olan Toprak Mahsulleri Vergisiyle Muamele Vergisinin de nakden tahsiline karar verilmiş bu
lunması neticesinde. Ticaret Bakanlığından Birliğe yazılan 26 . VI I I . 1947 tarih ve 858 sayılı ta
limat üzerine. Devlet yağları faaliyeti sona ermiş olup 27 . X I . 1947 tarihi itibariyle tanzim 
olunan tasfiyeye devir bilançosunun bir örneği de geçen sen eki raporumuza konmuştu. 

Bu itibarla, bir fikir edinmek bakımından, Devlet yağlarının devir bilançosu ile 31.X1I.1948 
tarihi itibariyle tanzim olunan tasfiye bilançosunun birer suretleri aşağıya dercedilmiştir : 

Aktif 

27 . XI . 1947 tarihi itibariyle tanzim olunan tasfiye devir bilançosu 

Pasif 

Bankalar cari hesabı 
Birlik cari hesabı 
Muhtelif borçlular 
Muvakkat borçlular 

Nâzım hesaplar 

Lira K. 

35 000 98 
75 100 28 

375 247 40 
182 802 76 

Yekûn 668 151 42 
10 530 46 

Malsandıkları cari hesabı 
Muhtelif alacaklar 
Muvakkat Hes. 
Fiyat farkı 

Nâzım hesaplar 

Lira K. 

344 124 
4 749 

220 604 
98 673 

668 151 
10 530 

76 
03 
01 
62 

42 
46 

Yekûn 678 681 88 

Yekûn 

Yekûn 678 681 88 
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31 . X I I . 1948 tarihi itibariyle hazırlanan tasfiye bilançosu 

PAStF 

Bankalar cari hesabı : 
T. O. Z. Bankası izmir Şubesi 

Birlik cari hesabı : 
t. t. ve Ü. T. S. Kooperatifler* Birliği 

Mal sandıkları cari hesabı : 
İzmir Defterdarlığı 

Muhtelif borçlular : 
Dâvâlı ve ihtilaflı alacaklar : 

Lira K. 

İzzet Demire! 66,27 
T. O. Z. B. îzmir Şubesi 7.273,90 
Muhsin Kibar ve evlâtları 761,33 
Çukurova P. T. S. Ko. Bir. 97.910,36 
Cazianleb Fıstık Birliği 2.281,48 
M. Mika lef ve Şürekâsı 21.947,32 
Celâl Togay 1.249,11 
Mehmet Denîzaşan 6.666,81 

Lira K. Lira K. Lira K. 

96.955,61 

2.518,49 

14.946,25 

Muhtelit* alacaklılar 
Çukurova Birliğinden 
reden alacaklar 
Cevdet Polât 

Muvakkat' hesa p 1ar 
Dâvâlı ve ihtilaflı ala
caklar için ayrılan 
provizyonlar 
Millî Savunma B. iade 
edilecek sabun bedeli 

dev-
3.982,25 

12,90 

135.134,66 

18.917,49 

Müspet fiyat farkı 

3.995,15 

154.052,15 

99.508,04 

138.156,58 

Muvakkat hesaplar : 
Burhanettirı Crüre 564,36 
Muhtelif dâva masrafları 2.793,33 
Tasfiyesi tetkika muallâk 
Milas Mümessilliği hesabı 1.620,72 

Nâzmı hesaplar 

4.978,41 

257.555,34 
4.500,— 

Yekûn 262.055,34 

Nâzım hesaplar 
257.555,34 

4.500 — 

Yekûn 262.055,34 

Devlet yağlarının 1947 yılı hesap ve muameleleri üzerinde gereken tetkikatı yaptığımız sırada, 
Mart 1950 gayesi itibariyle hazırlanmış bulunan tasfiye bilançosu hakkında yeter derecede izahat 
gecen seneki raporumuzda dercedilmiş bulunmaktadır.. 

Bu bakımdan 31 . X I I . 1948 tarihli tasfiye bilançosu üzerinde daha fazla izahata girişilmesine 
lüzum hâsıl olmamıştır. 

Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği 

A) Toplu bakış : 
3130 sayılı Kanunun 19 . O . 1937 tarhinde yürürlüğe girmesi üzerine, Tarım Bakanlığının 

bir dairesi olarak çalışmakta olan Zirai Kombinalar Kurumu, geçmiş yıllar raporlarımızda belirtil
miş olduğu gibi, bidayeten sarf yerleri hususi bir kanunla belirtilineeye kadar, tesbit edilecek iş
lere sarfedilmek ve masraflarını karşılamak üzere verilen 3 milyon lira ile faaliyete geçmiştir. 

.'H05 sayılı Kanun gereğince; 1937 yılı zarfında bu üç milyon liradan sarfedilmiyen kısmının, 
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1938 Malî yılı içinde hayvan, makine ve alât mubayaası, yerli, yabancı mütehassıs, memur ve saire 
istihdamı, nebat ve hayvan hastalıklariyle mücadele vesait ve tesisatına ve köy kalkmmasiyle alâ
kalı bilcümle işlere ve inşaata sarfolunması derpiş edilmiştir. 

Ayrıca, bahse mevzu tahsisattan, 1938 yılı zarfında sarf edilmeyip bakiye kalan kısmının da 
mütaakıp yılda ayın işler için kullanıl ması 3620 sayılı Muvazenei Uumiye Kan.in,.ınun 26 ncı mad
desi hükmü iktizasından bulunmaktadır. Buna ilâveten, Tarım Bakanlığı müesseselerinde yetiştiri
len her nevi fidan, tohum ve bunlar gibi üretme vasıtalarının temin ve satışı için, 2654 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde kullanılmak ve Tarım Bakanlığının tâyin edeceği miktarda olmak üze
re, işler bir sermaye verilmesi. 1939 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu ile kabul edilmiş ve bu 
yıl nihayetine kadar sarfedilmiyerek bakiye kalan kısımlar da iptal edilmiştir. 

Diğer taraftan, üzerinde zeriyat yapılmıyan araziyi işletmek veya ihtiyacı olanlara satmak, 
parasız, ariyet veya kira ile vermk üzere istihsalvasıtalarınm ve malzemesinin mubayaası bunlar 
için lüzumlu her türlü yedek parçaların satın alınması ve makine, hangar ve yabancı madde sar
nıçları inşası ve istihsal vasıtalarının işletilmesi için icabeden mütedavil sermayeye karşılık ol
mak ve gerekli personelin temini için sabit ve mütedavil sermaye ile teşkilât ve idare masrafla
rını karşılamak üzere Millî Korunma umumi sermayesinden muhtelif Koordinasyon kararlariyle 
1947 yılı nihayetine kadar Tarım Bakanlığı emrine 10 610 015,89 liraya baliğ olan tahsisat ve
rilmiş ve bütün bu işlerin tedvir edilmesi hususu da Zirai Kombinalar Kurumuna tevdi edil
miştir. 

5 . V1I1 . 1948 tarihinde yürürlüğe giren K/756 sayılı karar hükmüne uyularak bahis mev
zuu tahsisattan 765 448,88 lirasının Petrol Ofisi emrine verilmesi neticesinde, tahsisat bakiyesi
nin 1948 yılı nihayetinde 9 844 567,01 liraya tenezzül ettiği görülmüştür. 

Yukarda tafsilen arzolunan işlerden başka, ayrıca 1 . II . 1943 tarihinde yürürlüğe giren 
K/477 sayılı kararla da; zirai istihsali arttırmak ve yurdun iaşe durumunu sağlamak maksadiyle 
Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği elinde bulunan teknik istihsal vasıtalarının tahsisi suretiyle 
ziraate elverişli olup memleketin muhtelif bölgelerinde boş yatan Hazine arazisi üzerine Devlet 
çiftlikleri kurmak ve topraklarda Devlet nam ve hesabına zeriyat yapmak esası vaz'edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bütün bu işlerle görevli bulunan Zirai Kombinalar Dairesinin 1948 yılma ait, hesap ve mu 
ameleleri üzerinde yapılan tetkik ve murakabe neticesi aşağıda arzedilmiştir. 

B) İdare ve teşkilâtı : 
Tarım Bakanlığının bir şubesi halinde çalışan Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinin merke

zi Ankara'da bulunmaktadır. 
1948 yılında, Kombinalar Kurumunun, yurdun muhtelif bölgelerinde 13 zirai işletmesiyle An

kara'daki Oazi Orman Oiftl iğinde; bir de sına5 işletme mahiyetinde olan atelye ve deposu var
dır. 

Taşradaki zirai işletmeler çiftlik müdürleri ve grup âmirleri tarafından idare edilmekte ve 
merkez atelyesi ile deponun işleri de, atelye ve depo amirliğine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

a) Bütçe : 
Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinin, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1948 yılında da yıl başın

da tanzim olumuş muayyen bir bütçesi mevcut değilse de, işletmeler, kendi iş programlarının 
tahakkuku için çiftliklerde çalışan memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerini ve küçük mik
yastaki bir kısım iaşe ve levazım maddelerimi; tedarikini, aylık ihtiyaçlarını nazarı itibara al
mak suretiyle, bir ödenek listesi hazırlıyarak merkeze göndermekte ve merkezce de bu listeler 
göz) önünde bulundurularak, çiftliklere usulü dairesinde, gereken krediler tahsis edilmektedir. 

Diğer taraftan işletmelerin akar yakıt ile tohumluk ihtiyaçları merkezce temin edilmekte, 
yedek parça ve malzeme noksanları da atelye ve depo amirliği tarafından sağlanmaktadır. 

Zirai Kombinalar Teşkilâtında vazife alan barem içi bilûmum memurların tâyinleri Tarım Ba
kanlığı tarafından yapılmakta ve bunların haricinde kalan barem dışındakiler ve reislikçe tâyin 
edilmektedir. 
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Ayrıca, Tarım Bakanlığı kadrosunda yer alan memurlardan bâzılarmında Bakanlık Teşkilât 

Kanununun 18 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak bakanlıkça kombinalarda çalıştırılmakta 
oldukları müşahede edilmiştir. 

Diğer taraftan, geçen sene olduğu gibi, bu sene de 13 zirai işletme ile bir de sınai işletme ma
hiyetinde olan atelye ve depo amirliğine ve ır.erkezdeki bâzı şubelere ait işlerin tedviri için, Ta 
rım Bakanlığınca, Zirai Kombinalar Kurumuna 3393 aded teknik ve ziraatı' müteallik (idari kad
ro) işçi kadrosu tahsis edilmiştir. 

1948 yılı başında mevcudu, 868 olan bu idari kadroya aynı yıl zarfında 175 işçi yeniden alın
mış ve 291 kişi işinden ayrılmıştır. Bu hareket neticesinde, sene nihayetinde bu kadroda çalışanla
rın yekûnu 752 ye düşmüş bulunmaktadır. 

1 . I I I . 1950 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 5433 sayılı Kanun hükmüne göre; Zirai Kombi
nalar Reisliği, Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu ile birleşmek suretiyle (Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü) ismi altında faaliyete geçmiş ve Millî Korunma sermayesinden yapılmış olan 
tahsisler, geçmiş yılların neticeeriyle birlikte sermayesine yeni teşekküle devredilmiş olması eihe-
tiyle Kurum Millî Korunma topluluğundan çıkmış bulunmaktadır. 

c) Çiftlikler, atelye ve faaliyetleri, 
a) Çiftlikler : 
Zirai Kombinalar Kurumunun, geçen sene olduğu gibi, 1948 senesinde de yurdun muhtelif böl

gelerinde mevcut on üç zirai işletmesinde zirai faaiyette bulunulmuştur. 
Bir taraftan arazinin bir kısmına muhtelif cins hububatın ekimleri yapılmış ve diğer taraftan 

da kemale eren zeriyatın mahsulleri alınmıştır. 
1948 yılı zarfında bu işletmelerden (Keykubat Gel em en hariç) diğerleri faaliyetlerini kârla ka

patmışlardır. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de Gelemen, Keykubat Devlet çiftliklerinde masrafların yük

sek olması ve havaların da kura,k gitmesi hasebiyle bu işletmelerin 1948 yılı hesaplan zararla ne
ticelenmiştir. 

b) Atelye ve depo : 
Sınai bir işletme mahiyetinde olan Ankara Gazi Orman Çiftliğindeki atelye ve depo amirliği, 

yurt dışından memlekete ithalinde müşkülât çekilen bilûmum yedek parça ihtiyacını atelyesmde 
imal etmek ve çiftliklerin mahallen tedarik ve teminine imkân bulamadıkları iptidai madde ve 
malzemeyi mubayaa etme ve, bunları deposunda iddihar ederek ihtiyacı olan işletmelere sevket-
mekle vazifelendirilmiştir. 

Atelye ve Depo Amirliği iki kısım olarak mütalâa edilmektedir : 
a) Atelye 
b ) D e p o »'". 
a) Atelye; gerek çiftliklerin ve gerekse ziraat erbabının ihtiyacı olan ziraat alet ve makine

leri tamiratiyle yedek parça imalâtını yapmaktadır. 
b) Depo; lüzumlu malzeme mubayaatı ile yedek parça tesellüm, stok ve sevk işleriyle meşgul 

olmaktadır. 
Atelye ile deponun iştigal sahalarının aynı mahiyette telâkki edilmeleri neticesinde, masraf 

hesapları da memzuç yürütülmüştür. 
Depo giderlerinin atelye masraflariyle müştereken yürütülmüş olması, atelyedeki imalât ve 

tamirata hakiki masraf hissesinin tefrikına imkân vermemiştir. 
Hakiki duruma uygun bulunmıyan cüzi miktardaki masraf hisselerinin atelyece, imalât ve tami

rata. ilâve edilmiş olması bunların maliyetlerinin düşük olmasına sebebiyet vermiş ve buna mukabil 
arta kalan masrafların da geçmiş senelerde olduğu gibi. bu sene de atelye hesaplarında zarar ola
rak görünmesini intaç etmiştir. 

Bu yıl zarfında, bir taraftan, çiftlikerin isteklerine veyahut da hissedilen lüzuma binaen, atel
yece, yedek parça imal edilmiş ve diğer taraftan da ihtiyaca göre piyasadan mamul olarak yedek 
parça mubayaasında bulun ı: i muş olduğu anlaşılmıştır. 
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Bu itibarla, 1948 yılı zarfında da, atelyede seri halindeki imalâtın bulunmadığı ve muhtelif par

tilerde yapılan aynı cins ve aynı miktar yedek parça maliyetleri arasında da mühim denecek de
recede fiyat farklarının mevcut olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu durum, muhtelif partiler halinde yapılan aynı cins ve aynı miktar mamullerin gerek mal
zeme sarfiyatları ve gerekse işçilik ücretleri üzerinde hassasiyetle durulmadığını ifade etmektedir. 

1948 yılı zarfında, makinelerin değiştirilen parçalarından işe yarıyanlar, merkez atelyesinee 
bir kıymet takdiri suretiyle hurdalar ambarına ithal edilmiştir. 

Ancak bu parçalardan bâzılarının, işletmelerin taleplerine binaen, mahallerine iade edilmiş ol
dukları anlaşılmıştır. 

Ambara.ithal veya ambardan ihraç edilen malzemeye ait kayıtların muhasebeleştirilmesinde 
aylarca teehhürün vukua geldiği ve muhasebe kayıtlarında birçok hatalara düşülmüş olduğu mü
şahede edilmiştir. 

Bir kısım mübayaata ait lüzum müzekkerelerinin, mubayaa kararından veya faturaların üze
rindeki tarihlerden bir veya birkaç gün sonraki tarihi taşımakta ve lüzum müzekkerelerinin 
mubayaadan sonra tanzim edilmiş olduğu kanaatini vermektedir. 

Yapılacak mübayaat için bin liraya kadar kurum tarafından atelyeye salâhiyet verilmiş ol
duğu ve mubayaa bedeli bu miktarı tecavüz ettiği takdirde, merkezden müsaade istihsal edil
mesinin gerekli bulunduğu anlaşılmıştır. 

Atelyece bu lâzimeye riayet edilmediği ve partilere ayrılmak suretiyle aynı cins malzeme 
için mütaaddit faturalar* tanzim edildiği müşahede edilmiştir. 

1948 yılında, atelye, geçn seneden devren gelen ve kıymeti 534 012,06 liraya baliğ olan muh
telif cins yarı mamul malzeme ile bu yıl zarfında değeri 1 398 681,60 liraya yükselen yedek 
parça, demirbaş imal ve tamiratı ile nakil vasıtaları ve makine tamirleri üzerinde faaliyetini 
teksif etmiş bulunmaktadır. 

îşbu faaliyet neticesinde, imalât ve tamiratın 1 346 784,69 liralık kısmı senesi içerisinde ikmal 
edilmiş ve 585 908,97 liralık malzeme ve yarım mamul de mütaakıp yıla devredilmiştir. 

Geçen senelerden devren gelen ve sarf listeleri bulunmıyan 122 085,55 liralık yedek parça ile, 
yapılması karar altına alınıp iş kartı açılan ve imalât neticesinde âkibetleri tesbit olunamıyan 
171 600,76 liralık muhtelif cins malzemenin sarf yerlerinin tesbiti, 1949 yılında mümkün olabil
miş ve mahsupları yapılarak zimmet kayıtlarının tamamen tasfiye edilmiş oldukları anlaşılmış
tır. 

1948 yılında, atelyenin, 479 162,05 liralık personel masrafları, 163 143,87 liralık idare masraf
ları ,19 257,05 liralık nakil masrafları amortisman, sigorta, nakliye, hamaliye ve yedek parça 
sarfiyatı gibi 178 813,48 liralık diğer masrafları, 26 606,76 liralık kuvvet santrali ve 14 697,00 li
ralık da geçmiş yıllar masrafları olmak üzere ceman 881 680,21 liralık gideri bulunduğu görülmüş 
ve gelirleri 834 798,54 liraya baliğ olan atelye, 1948 yılı hesaplarını, 46 881,67 liralık bir zarar
la kapatmış bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği veçhile, atelye maliyet hesaplarının doğru yapılmamış olması ve kuvvet 
santrali masraflarının imalât ve tamirat hesaplarına intikal ettirilmemiş bulunması, atelye he
saplarının 1948 yılında da zararla neticelenmesine sebebiyet vermiştir. 

Atelyenin tesisinden, tetkik konumuzu teşkil eden, 1948 yılı nihayetine kadar olan faaliyeti 
neticesinde 6 002 760,80 liralık bir zararın tahassul ettiği müşahede edilmektedir. 

Bu durum, atelye işlerinin normal bir şekilde yürümediğine bir delil teşkil etmektedir. 
Bundan evvelki yıllara ait tetkiklerimizde, Kombinalar idarelerince atelye faaliyetinin ve 

hesaplarının ıslahı hususunda esaslı tedbirlere tevessül edileceği beyan edilmiştir. 
Aradan birkaç yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen durumun bu sene de matlup 

derecede ıslah edilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 
C) İşletme faaliyetleri' : ,»- ~ -
1. Ziraat sahası : 
Zirai Kombinalar Dairesi Reisliğinin, 1948 yılında, 13 zirai işletmesinde, üzerinde zirai faali-
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yette bulunduğu arazinin yüz ölçümü 1 791 846 dönümden ibarettir. 

Bu arazinin 292 462,42 lira değerindeki 203 120 dönümünün Kurumca istimlâk olunup bedeli 
Millî Korunma sermayesinden ödenmek suretiyle Hazine namına tapuya bağlandığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, mezkûr miktara Kombinalar Kurumunca sabit kıymetler hesabında yer verildiği görül
müştür. 

Geriye kalan 435 114 dönümlük kısmının da, istifa hakkı kombinalara ait olmak üzere, bilâ bedel 
Hazine adına tapuya bağlanmış olması hasebiyle bu miktara 1947 yılı Bilançosunda olduğu gibi bu 
yılda muvakkat hesaplarda yer verilmesi icabederken bir kısmının sabit kıymetler hesabına alındığı 
görülmüştür. Kombinalar bünyesine dâhil olmıyan bu arazi bedeline, mütaakıp yılda, muvakkat 
hesaplarda yer verilmesi zaruretine işaret etmek isteriz. 

Geçen seneki raporumuzda da belirtildiği veçhile yüz ölçümü itibariyle arazinin en geniş kıs
mını teşkil eden 1 205 877 dönümlük sahaya ait tescil muamelesinin henüz tapuca yapılmamış 
olduğu anlaşılmıştır. 

2. Ekim işleri : 
1948 yılı bidayetinde, Zirai Kombinalarea, hafriyat ve ekim için hazırlanan iş programında, 

ekime tahsis edilen sahanın 807 483 dönümden ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de hava şartlarının ziraate elverişli olmasından dolayı, pro

gramın fevkinde olarak, 816 058 dönüm üzerinde ekim yapılmıştır. 
Muhtelif kaynaklardan temin edilip Kurumun elinde bulunan Hazine arazisinden, 1948 yılı zar

fında, 54 247 dönümünün açma, 721 157 dönümünün nadas ve 73 110 dönümünün de anız bozma 
olmak üzere ceman 248 514 dönümlük kısmı üzerinde ilk sürme ameliyesinin icra edildiği anlaşıl
mıştır. 

Bunlara ilâveten, ikileme, üçleme ve dörtleme kabilinden olan 876 914 dönümlük ihzar ameliye-
siyle birlikte yekûnu 1 725 428 dönüme ulaşan hafriyat işlerinin işletmelerce yapıldığı görül
müştü!* 

Bundan başka,'bu yıl içerisinde 830 439 dönümlük sahaya buğday, arpa, yulaf, çavdar ve yazlık
lar ile sair mahsullerin ekimleri yapılmış ve diğer taraftan da yekûnu 807 617 dönüme baliğ olan 
araziden hasat alınmıştır. 

D) İstihsal, maliyet, ve randıman : 
Zirai Kombinalar Kurumuna ait, yurdun muhtelif bölgelerindeki, Devlet çiftliklerinde 1948 yılı 

zarfında 130 559 779 kilo çeşitli hububat istihsal edilmiştir. 
Bu istihsalin, miktar ve kıymeti ile vasati maliyet ve randımanlarını gösterir bir cetvel aşağıya 

dercedilmiş bulunmaktadır. , 

Hububatın cinsi 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 

Yekûn 

Miktarı 
Kilo 

116 629 
12 516 

594 
818 

130 559 

900 
155 
876 
848 

779 

Kıyme 
Lira 

9 439 
791 
113 
188 

10 533 

i 

187 
768 
933 
649 

537 

Maliyeti 
Kilo 

8 
6 

19 
23 

09 
33 
16 
04 

Hasat sahası 
Dönüm 

698 423 
67 882 

9 916 
16 490 

792 711 

Dönüme verim 
Kilo 

166 
184 
59 
49. 

164 

99 
38 
99 
66 

70 

1948 yılı zarfında Kombinalarea istihsal olunan ve cinsleri yukardaki tabloda gösterilen hu
bubatın, çiftlikler itibariyle nevilerini, kilo maliyetini ve dönüm verimini belirten bir tablo bir 
fikir edinmek maksadiyle aşağıya çıkarılmıştır. 

( S. S a y » : 300) *? 



Buğday 
A. 

Arpa Yulaf 

işletmeler 

A'ltınova 
Bâlâ 
Polatlı 
Gözlü 
Malya 
Ceylânpmar 
Gelemen 
(TÖkhöyük 
özdetı 
Koçaş 
üla§ 
Keykubat 
Çiçekdağı 

Vasati (*) 

Kilo 
maliyeti 
Kuruş 

6,40 
10,12 

9,02 
10,20 
6,45 
6,15 

57,24 
18,81 
17,63 
11,23 
15,60 
53,75 

9,50 

8,09 

Dönüme 
verim 
(Kilo 

175,278 
166,469 
149,843 
159,047. 
198,796 
170,333 
55,559 

108,083 
104,840 . 
182,579 
121,312 
50,017 

180,074 

166,990 

Kilo 
maliyeti 

Kuruş 

5,09 
5,94 

10,57 
6,19 
4,07 
7,27 

37,88 
16,04 
11,48 
5,41 
8,41 

— 
9,99 

6,33 

Dönüme 
verim 
Kilo 

179,897 
585,441 
127,395 
203,720 
284,577 
143,103 
82,279 

112,948 
141,338 
254,845 
201,940 

— 
176,879 

184,372 

Kilo 
maliyeti 

Kuruş 

— 
— 
— • 

28,39 
— 
— 

312,52 
22,60 
14,93 

—. 
8,12 

— 
— 

19,19 

D 

1 

1 

(•) Vasati hesaplar, umumi maliyet tutarının umumi istihsal yekûnuna taksim etm 
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Bu tabloya nazaran, buğdayda en düşük maliyetin Altınova; arpada Malya; yulaf ve çavdar
da Ulaş çiftliklerinde ve en yüksek randımanın buğdayda Malya; arpada Balâ; yulaf ve çavdar
da da Ulaş işletmelerinde elde edildiği anlaşılmıştır. 

Gerek Gelemen ve gerekse Keykubat Devlet çiftliklerinde geçmiş senelerde olduğu gibi, bu sene de 
hububat randımanlarının düşük olduğu göze çarpmaktadır. 

Bu itibarla dönüm veriminin azlığı maliyet fiyatlarının yüksek olmasını intaç etmiştir. 
Keykubat Devlet çiftliğinin kurulduğu sahada, birkaç senedenberi takip edilen fennî ziraat 

usullerine rağmen randımanın yükseltilmesine ve hububat kalitesinin de islâhma imkân buluna
maması bu çiftliğin işletmeye açıldığı bölgede çiftçilere bir fayda temin edememesi dolayısiyle 
artık işletilmesinde devamını mahzurlu olduğu neticesine varılmış ve bu maksatla mezkûr çiftliğin 
işletilmesinden, 1949 yılında, sarfınazar edilmiştir. 

Gelemen Devlet Çiftliği arazisinin orman açmasından elde edilmiş olması hasebiyle ilk sene
lerde bu işletme masraflarının yüksek olduğu kombinalarea ileri sürülmekte ve ileride müspet 
neticeler alınacağı ifade edilmekte idi. 

Bu itibarla 1948 yılında da faaliyeti zararla neticelenen bu çiftliğin, mütaakıp yılda, bilanço
sunu kârla kapatacağı idarece tahmin edilmektedir. 

E) Mahsul hareketleri : 
Zirai Kombinalar Kurumuna ait 1947 yılından devren gelenlerle 1948 yılında, istihsal ve muba

yaa suretiyle elde edilen hububatın harekâtı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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Giriş ve çıkışlar 

A) Girişler : 
1947 yılından devir 
1948 istihsali 

> mubayaası 

GMşler yekûnu 

Buğday Arpa Yulaf Ç 
-v r 

Miktar 
Kilo 

Tutarı 
Lira 

Miktar 
Kilo 

Tutarı Miktar 
bira KJlo 

Tutarı Miktar 
Lira Kilo 

1.250.557 174 609 459.901 62 015 254.577 27 570 2.850 
116.629.900 9 439 181 12.516.155 791 769 594.876 113 933 818.848 

127.672 40 350 90.127 18 345 3.615 807 85 

118.008.029 9 654 146 13.066.183 872 129 853.068 142 310 821.783 

Kilo Lira Kilo Lira Kilo Lira Kilo 

QQ B) Çıkışlar : 
1948 yılı satışları 90180.219 7 489 410 9.941.698 634 290 263.531 43 911 355.538 
Tohumluk iaşe ve yem
liğe verilenler 11.043.001 917 114 1.475.780 94 156 288.482 48 070 113.969 

W 

Çıkışlar yekûnu 101.223.220 8 406 524 11.417.478 728 446 552.013 91 981 469.507 

C) 1948 stoku 16.784.809 1 247 623 1.648.705 143 682 301.055 50 329 352.276 

Umumi yekûn 118.008.029 9 654 147 13.066,183 872 128 853.068 142 310 821.783 

a) İstihsal ve mubayaa : 
Yukardaki cetvelde görüldüğü üzere; Kombinalar Kurumunun geçen seneden 

lira kıymetinde 1 967 885 kilo hububat stoku bulunduğu, 1948 yılında 10 533 6 
130 559 779 kilo hububat istihsal ettiği ve 59 511 lira kıymetinde 221 399 kilo hu 
ettiği anlaşılmıştır. 

Bu suretle miktarı 142 749 063 kiloya ve kıymeti de 10 857 470 liraya baliğ 
Toprak Mahsulleri Ofisi ile çiftçilere yapılan satış değerinin 8 261 816 liraya 
100 740 986 kiloya ulaştığı ve 1 089 538 lira kıymetindeki 12 921 232 kiloluk hu 
telif çiftliklerce 1948 yılında ekilen tohumluklarla, kurum bünyesi dahilindeki teşk 
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lik için sarf olunanlardan ibaret bulunduğu ve geriye kalan 1 506 116 lira değerindeki 19 086 845 
kilo hububatın da mütaakıp yıla devredildiği görülmüştür. 

Bundan evvelki raporlarımızda da, bu konu münasebetiyle belirtildiği veçhile, kombinalarca istih
sal olunan hububatın ambarlara naklinde ve ambarlamada ölçülmemekte ve bilûmum istihsalin satı
şından sonra, yıllık istihsal miktarı tesbit edilmektedir. 

İstihsal olunan hububatın nakil ve ambarlanması sırasında muhtelif ölçü ve tartı usullerine mü
racaat suretiyle miktarının tesbit edilmesi her bakımdan lüzumlu görülmektedir. 

b) Satışlar : 
Zirai Kombinalar Kurumunca, 1948 yılında yapılan 10.740.986 kiloluk satıştan 93.826.074 kilosu

nun Toprak Mahsulleri Ofisine ve 6.915.912 kilosunun da halk ve çiftçiye satılmış olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu satışlar K/740 sayılı 'Koordinasyon Karariyle tesbit olunan barem fiyatları üzerinden yapılmış 
ve maliyet üzerinden % 194,94 nispetinde satış kârı da realize edilmiştir. 

Bu vesile ile 1948 yılında satılan hububatın cinsi, satış ve maliyet bedelleriyle bu satışlardan ta-
hassul eden kâr miktarları ve % nispetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Hububatın cinsi 

Buğday 
Arpa 
Yulaf 
Çavdar 

Yekûn 

Batış 
bedeli 
Lira 

25 574 038 
1 833 865 

85 478 
88 259 

27 581 640 

Maliyet 
bedeli 
Lira 

8 406 524 
728 446 
91 981 

124 403 

9 351 364 

Satış 
kârı 
Lira 

17 167 514 
1 105 419 

— 
— 

18 272 933 

Satış 
zararı 
Lira 

_ 
— 

6 '503 
36 144 

42 647 

Nispeti 
% 

204,22 
151,75 

— 7,07 
— 29,05 

+ 194,94 

Bu duruma nazaran, buğday ve arpadan kâr elde edildiği ve yulaf ile çavdar satışlarından da 
zarar tahassiıl ettiği görülmektedir. Bu zararların yulafta, Gözlü, (Telemen ve G*ökhöyü)k işletmele
rinde ve Çavdar'da, Malya, 'özden ve. Keykubat çiftliklerinde maliyet fiyatlarının sa/tış fiyatlarına 
nazaran bir hayli yüksek olmalarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

F) Hesap işleri : 
Bundan evvelki raporlarımızda da tafsilen izah edildiği veçhile, 23 .1 .1944 tarihinde yürürlüğe 

giren K/498 sayılı kararla Zirai Kombinalar Dairesi Reisliği bünyesi dâhilinde bir muhasebe ser
visi kurulmuştur. 

Bu tarihten itibaren, diğer müstakil muhasebe teşkilâtlı yerler, gibi, kurum da, Millî Korun
ma sermayesine ait hesaplar için, aylık mizanlarla bilanço, kâr ve zarar cetvellerini T. C. Zi
raat Bankası nezdindeki muhasebe bürosuna göndermeye başlamıştır. 

Tetkik mevzuumuzu) ve Zirai Kombinalar Kurumunun beşinci bilanço devresini teşkil eden, 
1948 yılı hesap ve muameleleri üzerinde heyetimizce yapılan incelemede geçmiş yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da, kurum bünyesine dâhil 13 zirai ve bir de sınai işletme ile merkez muhasebesi 
nezdindeki hesapların ayrı ayrı yürütülmüş olduğu görülmüştür. 

Merkezden gönderilen yardımcı bilanço ekipleri marifetiyle çiftliklerin sene sonu bilançoları, 
kâr ve zarar cetvelleri ve bunlarla ilgili maliyet hesaplan çıkarılmıştır. 

Evvelki senelerde olduğu gibi, 1948 senesinde de, her işletmede iki nüsha olarak tanzim olu
nan hesap fişlerinin birinci nüshaları aylık mizanlarla birlikte merkeze gönderilmiştir. 

Merkezce de, işletmelerden gelen sene sonu bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri tetkik edilerek 
tevhit edilmiş ve Kombinalar Kurumunun 1948 yılına ait bilançosu ile kâr ve zarar hesapları çı
karılmıştır. 

Merkez muhasebesi tarafından tutulmakta olan yevmiyeli defteri kebir ile muavin defterlerin 
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tasdiksiz olduğu ve bu def terlerdeki yekûnlardan bir kısmının da kurşun kalemde yapıldığı görül
müştür. 

Merkez ve işletmelercö yal sonu sayımlarının usulü dairesinde yapılıp zabıtlarının tanzim 
edilmiş olduğu ve muhasebe kayıtlarının bunlarla mutabakatı temin edildikten sonra bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarının çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

1948 yılı bilançosunda, memur ve müfettişlerin: harcırah' evansîarı bakiyesini teşkil eden 
23 984,12 lira ile işçilerin avanstan mütevellit borçlarını ihtiva eden 6 200,83 liranın kısmı âza
minin, 1949 yılında mahsup veya nakden tahsil edilmek suretiyle kayıtlarının kapatıldıkları 
görülmüştür. 

Mutemet ve tediye memurları avansını teşkil eden 402 602,84 liranın 329 679,15 lirası mer
kez atelyesi ile işle'tmeler için mubayaa olunan makine ve malzeme bedelleri olup bunların 
1949 yılında kayıtları, tamamen kapatılmış ve çiftliklere ait olan mütebaki paraların da keza 
aynı yıl zarfında tamamen tasfiyesi cihetine gidilmiştir. 

Kombinalar ihtiyacına ait malzeme mubayaaları ve istimlâk edilen gayrimenkul'ler için resmî 
daire ve müesseselere verilmiş olan ve miktarı 673 539,81 liraya yükselen avans bakiyelerin
den büyük bir kısmının mütaakıp yılda mahsup veya tahsil edilmiş1 oldukûarı anlaşılmıştır. 

Kombinalar Krumunun, Toprak Mahsulleri Ofisine, muhtelif yıllar zarfında yapmış olduğu 
hububat satışlarından mütevellit ve 1948 yılı nihayetinde 17 003 574,68 liraya baliğ olan alaca
ğının, zamanında tahsili hususunda icabeden formalitelerin, Kombinalarca, yerine getirilmemiş 
olması, bu paralar için faiz talep edilmesi imkânını hukukan selbetmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Tetkikatımızı yaptığımız tarihte (Aralık 1950) kurumun bu h a p t a n 4 711 363,70 lira alaca
ğının bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Diğer resmî daire ve şahısların borç bakiyelerini teşkil eden paraların tasfiyelerine çalışıl
dığı ve 1949 yılı nihayetinde bu hesapta kayıtlı bulunan mebaliğin bir hayli azalmış olduğu mü
şahede edilmiştir. 

înşaat sabit sermaye kredisi olarak Kombinalar Kurumuna tahsis olunan 3 110 000 liraya kar
şılık, kurum tarafından bu hesaptan çekilen mebaliğin miktarı 3 116 473,46 liraya yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Arada tahassul eden, 6 473,46 liralık depasmamu Orman Genel Müdürlüğüne verilmiş olan 
avanslardan ileri geldiği ve 1949 yılında bu paradan 324,63 lirasının tahsil edildiği anlaşıl
mıştır. 

Zirai Kombinalar Kurumuna, Millî Korunma sermayesinden, tahsis olunan ve % 6 faize tâbi 
bulunan Ziraat Bankası nezdindeki kredi ile ilgili cari hesabın 1948 yılı sonundaki borç baki
yesi 8 063 921,27 liradır. Kurumun aynı zamanda, % 4, 5 gibi daha dun • faizli ve miktarı 
13 840 691,10 liraya baliğ olan muhtelif bankalar nezdinde alacaklı bir hesap bulundurması 
müessesenin faiz bakımından zararını mucip olmuştur. Bilançoda Kombinalar Kurumunun Zi
raat Bankasındaki cari hesabının alacak bakiyesi olarak görülen bu 13 840 691,10 liranın tama
mının bu bankada bulunmadığı ve bir kısmının Sümerbank ile îş Bankası nezdindeki cari he
saplarının sene sonu bakiyelerini teşkil ettiği müşahede edilmiştir. 

Transituar hesapta ambar noksanı olarak kayıtlı bulunan paraların bu yılda tasfiyelerine 
devam edilmiş ve 1949 yılı sonu bakiyesinin 43 824 ,— liraya tenezzül ettiği anlaşılmıştır. 

1948 yılı nihayetinde aktifte yer alan 318 883,5ü liradan ibaret bulunan tasfiye hesabı mü
taakıp yıl sonunda 107 692,53 liraya düşmüş bulunmaktadır. 

Kombinalar bünyesi dâhilinde kurulmuş olan teftiş cihazının sadece basit tahkikat konula-
riyle meşgul olduğuna temas eder bu vesile ile müessesede esaslı bir teftişin yapılmadığı konu
su üzerinde de durmak isteriz. 

Zirai Kombinalar Kurumunun 1948 yılı aktif ve pasifin durumu hakkında, bir fikir ver
mek üzere, bu yıla ait bilânçosiyle kâr ve zarar hesabının bir örneği aşağıya çıkarılmıştır. 

* • r(S. S*?» : 300) 



Z. Kombinalar Kuronumun Milli Koranma fonundan tahsis edilen kredilerin 31 . XII . 1948 i 

Aktifler Pasifler 
Lira K. 

I - Sermaye hesabi: 
II - Sabit kıymetler: 

III - Mütedavil kıymetler: 
A) Stoklarımız: 
a) Hammadde 

ve mal am
barı 4 409 805 07 

b) Mahsul ve 
mamul 1 666 030 86 

9 844 567 01 
13 872 147 89 
40 510 188 92 

6 075 835 93 

B) Alacaklar: 
a) Kasa (T. C. Z. Bankası) 13 840 691 10 
b) Alacaklarımız 20 593 661 89 
IV - Transituvar: 15 717 810 42 
a) İşletme maliyet hes. 8 654 445 27 
b) Yapılmakta olan işler hes. 6 705 134 06 
c) Sair transituvar hesaplar 658 231 09 

I - Sermaye hesabı: 
A) Tahsis edilen sermaye 
B) Kullanılan sermaye 

(T. C. Z. Bank.) 
C) Kârlarımız: 
a) Geçmiş 

yıllar 
kârı 39 983 750 1 

b) Cari yıl 
kârı 17 874 190 5 

I I - Borçlar: 
III - Transituvar hesaplar: 
a) Sair transituvar hesaplar 

Nâzım hesaplar 
Aktifler yekûnu 79 944 714 24 

990 789 04 Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 80 935 503 28 



L'BO 

Kâr ve Zarar Tablosu 

A) Merkez ve atelye masrafı 
B) Zirai İşletmeler masrafı 
C) Sair işletme masrafları 
D) Muhtelif masraflar 

Masraf ve zarar yekûnu 
1948 yılı safi kârı 

Umumi yekûn 

A) Toplu bakış : 
Millî Korunma Kanununa müsteniden müstahsıldan tütün mubayaa etmek maksadiyle muhtelif 

senelerde mütaaddit Koordinasyon kararlariyle Hükümetçe Ticaret Bakanlığı emrine, 10 milyon 
liraya kadar bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş idi. Bu tahsisler ve bu tahsislerle yapılan tütün 
müdahalelerinden tahassul eden müspet fiyat farklarının; Bakanlığın gördüğü lüzum üzerine, tes-
bit edilen miktarlar dâhilinde, Yerli Ürünler Şirketi ile Türk Tütün Limitet Şirketi arasında tevzi 
edilerek yurdun muhtelif tütün istihsal bölgelerinde bu şirketler marifetiyle müdahale mubayaa-
tına hasredilmiş olduğu bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda tafsilen arz ve izah edilmiş bu
lunmakta idi. 

1947 yılında olduğu gibi, tetkik konumuzu teşkil eden 1948 yılında da Ticaret Bakanlığınca, 
Türk Tütün Limitet Şirketine müdahale mubayaatı yapıtırılması lüzumu hissedilmemiştir. • 

Bu itibarla Şirket, sadece evvelki senelerden devren gelen 1 412 515,65» lira değerindeki 
328.729 kiloluk işlenmiş tütün stokunun bakım, muhafaza ve satış işleriyle meşgul olmuştur. 

1948 yılında yapılan bakım masraflariyle kıymeti 1 483 276,57 liraya ulaşan bu stokun 
521 541,87 liralık 108.844 kiloluk kısmı 1948 yılı içinde satılmış, 8.077 kilo fire çıktıktan sonra 
961 734,70 lira değerindeki 211.808 kiloluk kısmı da mütaakıp yıla devredilmiş bulunmaktadır. 

B) Tütünlerin bakım ve muhafazası : 
1948 yılı bidayetinde Türk Tütün Limitet Şirketi nezdinde Ticaret Bakanlığına ait 1944. ve 1945 

yılj Samsun ve Bafra menşeli olmak üzere 1 412 515,65 lira değerinde 328,729 kilo sikletinde işlen
miş tütün bulunmakta idi. ; * ^>***> 

1948 yılı zarfında bu tütünlerden yurt içinde bulunanlar için, şirket 69 866,29 lira muhtelif 
bakım ve muhafaza masrafları ihtiyar etmiştir. 

Satılmak üzere ankonsinyasyon olarak yurt dışında bulunanlar için de nakliye, sigorta ve saire-
den ibaret 894,63 liralık muhtelif masraflar yaptığı görülmüştür. 

1948 yılında tütünlerin bakım ve muhafazası için yapıldığı görülen bu €9 866,29 lira masrafın, 
masraf nevileri itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. Lira K. 

1 615 337 68 A) Zirai işletmeler kâr ve 
769 549 14 gelirleri 18 779 823 21 
146 544 44 B) Sair İşletmeler gelirleri 105 714 25 
156 571 32 C) Muhtelif gelirler 1 676 655 65 

2 688 002 58 
17 874 190 53 

20 562 193 11 Umumi yekûn 20 562 193 11 

Türk Tütün Limitet Şirketi 
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Ambar ameleleri 
Maaş ve.fccretler 
Hareırfah 
Kiralar 
Posta, telgraf ve telefon 
Nakliye 
Sigorta 
Ambalaj 
Tenvir, teshin 
Vergi, rüsum, pul 
Kırtasiye 
Bin'a tamiri 
Amele iaşesi 
iş kazaları sigortası 
Analık sigortası 
Müteferrik 

Lira 

26 002 
7. 666 

359 
19 447 
1 447 

892 
6 215 
2 612 

434 
2 517 

805 
13 

836 
160 
160 
294 

Yekûn 69 866 

K. 

88 
— 
35 
32 
02 
39 
39 
79 
24 
55 
25 
47 
69 
60 
60 
75 

29 

69 #66*29 liraya ulaşmakta olan bakım ve. muhafaza masraflarının ait oldukları masraf hâmil
leri , itibariyle sureti tevezzüü aşağıya dercedümiştir : 

Lira K. 

32 774 52 
23 505 14 
13 586 63 

Yekûn 69 866 29 

İşlenmiş tütün stoklarına tevzi edildiği görülen bu masrafların bir kısmı, aynı yıl içinde satıl
mış bulunanların maliyetlerine ve diğer kısmı da mütaakıp yıla devrolunan tütün stokları mali
yetine intikal etmiştir. 

' O Stok ve satışlar : 
1948 yılı,bidayetinde Türk Tütün Limitet Şirketi nezdinde ve Ticaret Bakanlığı emrinde bu

lunan 1 412 515,65 lira değerindeki 32İ8.729 kilo 1944 ve 1945 yılı Bafra ve Samsun menşeli 
işlenmiş tütün stokunun 1948 yılı zarfında miktar ve kıymetitibariyle görmüş olduğu harekâtı 
gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır, 

1945 Bafra 
1944 Samsun 
1945 Samsun 

(S . Sayısı : 200) 
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Kilo Lira K. 

1947 yılından müdevver işlenmiş tütün stoku 328.729 1 412 515 65 
1948 yılı içinde yapılan bakım ve muhafaza masrafları 70 760 92 

Yekûn 328.729 1 483 276 57 

1948 yılı zarfında satılan tütünler (maliyet bedeli üzerinden) 108.844 521 541 87 
1948 yılında zuhur eden fireler ve reformasyon neticesinde hâsıl o-

lan noksanlık 8.077 

Yekun 116.921 521 541 87 

1949 yılına devrolunan işlenmiş tütün stoku ' 211.808 961734 70 

Umumi yekûn 328.729 1 483 276 54 

1948 yılı zarfında 8.077 kilo muhtelif satış fireleri ile reformasyona tâbi tutulan bâzı tütünler
den noksan zuhur etmiş olmakla, mütaakıp yıla 1945 yılı mahsulü Bafra ve 1944 - 1945 yılı Samsun 
menşeli 211.808 kilo sıkletinde 961 734,70 lira değeTİnde bir stok devredilmiş bulunmaktadır. 

1948 yılı zarfında Türk Tütün Limitet Şirketinin maliyet bedeli 521.541,87 lira olan 108.844 kilo 
sikletindeki tütünlerin satış tutarlarını ve bu satış ile ilgili satış masraflarını ve satışlar neticesinde 
hâsıl olan safi kârları gösterir bir tablo aşağıda dereedilmiş bulunmaktadır. 

• 
Satılan tütünlerin satış tutarı 
Satılan tütünlerin maliyet tutarı 

570 889 
521 541 

049 347 
10 402 

38 945 
909 

15 
87 

28 

28 
76 

Satış masrafları 

Sair satış kârları 

Satış kârları yekûnu 39 855 04 

1948 yılı zarfında satılmış olan bu tütünlerin vasati maliyet fiyatı 478,16 kuruştur. Beher kilo
ya isabet eden tütün maliyetleri 209,73 - 520,55 kuruş arasında tehalûf etmiştir. 

Satışlarda ise; bir kilo tütünün vasati satış fiyatı 524,50 kuruştur. Bu da en düşük satış fi
yatı olan 210 kuruş ile 560 kuruşun muhassalasmdan ileri gelmektedir. 

1948 satışlarının 83 988 kiloluk kısmı 445 818,80 lira üzerinden memleket dahilinde muhtelif fir
malara ve 24.856 kiloluk kısmı da 125 070,35 lira üzerinden satılmak üzere, ankonsinyasyön, Mısır'a 
yollanmıştır. Ankonsinyasyön olarak gönderilen bu tütünlerin yıl sonuna kadar satışlarının 
neticelenmiş olduğu görülmüştür. 

ps— (S. Sayısı : 200 ) 
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1948 yılı satışları için yapılmış olan masrafların nevileri aşağıda gösterilmiştir : 

Masrafın nevi 

% 3 satış komüsyonu 
Nakliyat 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekun 

Lira K. 

3 752 11 
2 869 61 

54 24 
3 726 04 

10 402 00 

Satış komüsyonları namı altında görülen paralar, şirketin Mısır Bürosu marifetiyle satılmış bu
lunan tütünler için Büronun almış olduğu komüsy onlardan ileri gelmektedir. 

Müdahale işleri için şirkete komüsyon verilmiş olmasına nazaran aynı şirketin bir bürosuna 
ayrıca verilen bu komüsy onların Millî Korunma hesaplarına iadesinin icabı, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Sayıştay Komisyonunca evvelce verilen karar altına alınmış idi. Bu husus göz önün
de bulundurularak sözü geçen komüsyonların iadesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

D) Bilanço, kâr ve zarar hesabı : 
Türk Tütün Limitet Şirketinin, Ticaret Bakanlığı namına müdahale suretiyle mubayaa et

miş olduğu tütünler için 1948 yılı sonu itibariyle hazırladığı "bilançonun bir örneği aşağıya 
dercedilmis bulunmaktadır. 

Müdahale tütünlerinin 1948 yılı bilançosu 

Aktif 

I - Sabit kıymetler : 
a) Alât ve edevat 
II - Stoklar : 
a) İşlenmiş tütün stoku 
b) Ambalaj stoku 
III - Cari hesaplar : 
a) Türk Tütün Lim. Ş. 
b) Zerbank Merkez M. 
•IV - Muvakkat hesaplar : 
a) Senei atiye ait masraflar 

Yekûn 

Lira K. 

51 587 51 

961 734 
1 963 

1 456 383 
739 936 

590 

3 212 195 

70 
12 

71 
39 

76 

19 

T - Amortismanlar 
II - Cari hesaplar : 
Müşteriler 
III - Kârlar : 
1948 yılı sonuna kadar elde 
edilen müdahale kârları 

Pasif 
Lira 

16 142 

155 310 

3 040 742 

K. 

68 

04 

47 

.Yekûn 3 212 195 19 

Bu bilançonun aktifinde yer alan ve miktarı 51 587,51 liraya ulaşan sabit kıymetler, müda
hale tütünlerinin işlenme, bakım ve muhafazası için mubayaa edilmiş olan alât ve edevattan iba
ret bulunmaktadır. 

Stoklar vesilesiyle de tafsilen arz ve izah edildiği üzere 1948 yılı nihayetinde, işlenmiş tütün 
stokunun 961 739,70 liradan ve ambalaj malzemesi stakunun da 1 963,12 liradan ibaret bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Müdahale tütünleri hesabının Türk Tütün Limitet Şirketinden 1 456 383,71 lira ve Ziraat 
Bankası nezdindeki alacaklı câri hesabından 739 935,39 lira ki, ceman 2 196 319,10 lira alacağı 
bulunmaktadır. 
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Seııei âtiye masraflarını teşkil eden 590,76 liranın da muvakkat, hesaplarda yer aldığı gö

rülmektedir. 
Sözü geçen bilançonun pasifinde yer alan 16 142,68 lira müdahale tütünlerine ait alât ve 

edevatın amortisman paylarını göstermektedir. 
Yapılacak satışlara karşılık olarak müşterilerden alman 155 310,04 lira da mutaakıp yılda 

mahsup edildiği anlaşılmıştır. 
Kârlar namı altında görülen 3 040 742,47 lira da, Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına yapılmış 

olan müdahale mubayaalarının satışından 1948 ^ılı sonuna kadar elde edilen kârları göster-
mefct««ür. 

TOrk Tütün Limitet Şirketinin tütün müdahale hesaplarına karşı olan borçlu cari hesabının bu 
yıl « n ü bakiyesinin bilançoda görüldüğü veçhile 1 456 383,71 liraya yükselmiştir. 

Mitti Korunma Muhasebe Talimatnamesinin 14 ncü maddesi «kendilerine mütedavil sermaye 
tahsis olunan müesseseler - Btibank ve Sümer bank gibi bankacılık muamelâtiyle de uğraşan 
müstakil teşekküller hariç - iş sahalarına en yakın merkezdeki 2£raat Bankasında bir hesabı cari aç
tırarak ihtiyaçlarından fazla olan parayı bankaya yatırırlar» denmektedir. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin sene sonunda 1,5 milyon liraya yakın bir bakiye arzeden ve 
yıl zarfında borçlu bakiyesi 1 milyon altı yüz küsur bin liraya kadar yükselmiş bulunan bu hesap ile 
Şirketin bu şekilde Millî Korunma paralarından faydasız olarak faydalanma cihetine gitmiş 
olması mevzuata uygun görülememiştir. 

Müdahale tütünlerinin 1948 yılı kâr ve zarar hesabının bir sureti aşağıya çıkarılmıştır: 

Zararlar 

Müdahale tütünlerinin 1948 yılı kâr ve zarar hesabı 

Kârlar 
; 'iriî 

1941 senesi müdahale tütünle
ri ile ilgili resim ve harçlar 
1944 ve 1945 senesi müdahale 
mubayaatı üzerinden şirkete 
verilen % 3 komüsyon 
31 . XII . 1948 tarih itiba
riyle umumi kâr bakiyesi 

Yekûn 

Lira K. Lira K. 

21 844,20 

184 094 31 

3 040 742 47 

3 246 680 98 

Evvelki senelerden müdev-
ver kâr yekûnu 
1942 ve 1943 yılları umumi 
masraf payı iadesi 
Satış kârları 

Yekûn 

3 085 410 

121 415 
39 855 

3 246 680 

24 

70 
04 

98 

Bu tablonun zararlar kısmında yer alan 21 884,20 lira, 1941 yılı mahsulü müdahale tütün
lerine ait 1948 yılında ödenen 9 129 lira Damga Resmi ile 12 719,20 lira 1941 yılı müdahale kâr
ları için zühulen tarh olunan Kazanç Vergisinin mütemmimi olarak ödenen Asker Ailelerine Yar
dım aidatıdır. 

Bu paranın her ne kadar istirdadı cihetine gidilmiş ise de, tahsil edilememiş olmasından 
mezkûr meblâğın 1948 yılı netice hesaplarına alınmasından ileri gelmektedir. 

184 094,31 lira da, 1944 ve 1945 senesi tütün müdahale mubayaaları satışlarında Türk Tütün 
Limitet Şirketince fevkalâde bir başarı gösterilmiş olması Ticaret Bakanlığınca takdirle ifade 
edilerek adı geçen Bakanlık tarafından bu hizmete karşılık olmak üzere satınalınan tütünlerin 
mubayaa kıymeti üzerinden Şirkete verilen munzam % 3 komüsyondan ibaret bulunduğu an
laşılmıştır. 

Kâr ve zarar tablosunun kârlar kısmında yer alan 3 085 410,24 lira geçmiş yıllar zarfında 
Ticaret Bakanlığı nam ve hesabına Türk Tütün Limitet Şirketi marifetiyle yapılan tttün müda-
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hale mubayaaları satışlarından 1947 yılı sonuna kadar hâsıl olan müspet fiyat farklarını teşjril 
etmektedir. 

121 415,70 liranın 52 147,26 liralık kısmı 1942 yılı ve 69 268,44 liralık kısmı da 1943 yılı şirket 
masraflarından Millî Korunma hesaplarına kaydedilmiş masraflar olup bilâhara Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Sayıştay Encümeninin almış olduğu karara göre bu defa Millî Korunma hesap
larına iade edilmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

39 855,04 lira da, 1948 yılı satış kârlarını teşkil etmektedir. Bu meblâğın sureti tekevvünü 
şöyledir : 

Lira K. 

1948 yılı gayrisâfi satış kârları 49 347 28 
1948 satış masrafları 10 402 00 

Safi satış kârı 38 945 28 
Iskarta ve tutka ipleri satışların
dan hâsıl olan kârlar 909 76 

1948 yılı satış kârları 39 855 04 

Yerli Ürünler T. A. Ş. 

Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesine müsteniden doğrudan doğruya müsttahsıldan tütün 
müdahale mubayaatmda bulunmak üzere K/82 sayılı Koordinasyon kararı ile Ticaret Bakanlığı hesa
bına Yerli Ürünler T. A. Şirketi ile Türk Tütün Limitet Şirketi namına 2 000 000 liralık bir müte-
davil sermaye tahsis olunmuş idi. Bu sermaye K/93 ile 4 000 000 liraya ve K/128 ile de 5" 000 000 
liraya ve gene K/251 ile de 10 000 000 liraya iblağ edilmiştir. 

1944 yılı raporumuzda da bu vesile ile arzedilmiş olduğu veçhile alman bu kararlarla ilgili ola
rak yapılan müdahale mubayaalarına ait hesaplar neticelenmiş ve Yerli Ürünler T. A. Şirketince 
görülen'işlerden tahassül eden 2 091 281,04'liralık müspet fiyat farkları da Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı emri ile T. C. Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki fon hesabına naklettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Bilâhara bu sermayenin 5 000 000 lirası 379 sayılı Koordinasyon kararı ile iptal olunmuş ve 1944 -
1945 piyasasına müdahale etmek için 565 sayılı Koordinasyon ile yeniden tahsis edilen 5 000 000 lira 
ile birlikte tahsis miktarı 10 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

683 sayılı Kararla Ege bölgesinin 1946 - 1947 yılı tütünlerini satınalmak suretiyle piyasanın tan
zim edilmesi ve umumiyetle müstahsıllarca tütün mahsulünün ilân olunan fiyatlar çerçevesi içinde 
satışını mümkün kılacak tertiplerin alınması görevi Yerli Ürünler T. A. Şirketine verilmiştir. Aynı 
kararla bu tütün alım ve satımlarından doğacak kârın Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi 
gereğince T. C. Ziraat Bankasında tesis edilen fona intikal ettirilmesi ve yine bu işlerden doğacak 
zararın da fondan mahsup edilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Yerli Ürünler T. A. Şirketinin Ege bölgesinde, yukarda bahsi geçen kararlarla yapılmış bulunan 
tahsisler, tütün müdahale mubayaalarından mütehassıl nispet fiyat farkları ve Ziraat Bankasından 
temin-olunan krediler ile 1945 ilâ 1948 yılları zarfında bulunduğu tütün destekleme mubayaalarını, 
alman tütünlerin işlenmesi için yapılan imalât masraflarını, tütünlerin işlenmesi neticesinde zuhur 
eden imalât fireleri ile bunlara isabet eden umumi masraf hisselerini aşağıdaki tabloda mütalâa etmek 
mümkündür. 

( S . Sayısı : 200) -vjri-*. 
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Bilanço 
yılı 

1945 
1946 
1947 
1948 

Yekûn 

Mubayaalar 
Kilo Lira 

2.292.936 
4.926.054 

22.246.291 

29.465.281 

5.016.317,28 
11,^30.206,89 
50.282.372,79 

- C) 

66.828.896,96 

îmalât 
masrafları 

Lira 

612.704,45 
1,473.164,90 
5,312.724,14 
£«23.737,78 

10.022.331,27 

îınalât 
firesi 
Kilo 

231.385 
524.223 

1.528J 74 
868.992 

3.152.774 

Umumi 
masraflar 

Lira 

151.409,88 
225.348,96 
631.436,10 
311.790,84 

1.319.985,78 

Mamul tütün 
Kilo Lira 

2.061.551 
4.401.831 

13.246.780 
6.602.345 

26.312.507 

5.780.431,61 
13.228.720,75 
45.623.035,59 
13.539.026,06 

78.171.214,01 

Yerli Ürünler Şirketinin müdahale tütünlerinden 1945 ilâ 1948 yı lar ı zarfında yaptığı satış
ları, bu satışlarla ilgili satış firelerini, satılan tütünlerin satış tutarları ile maliyetlerini ve bu 
satışlar neticesinde elde edilen kârlar ile hâsıl olan satış zararlarını gösterir bir tablo aşağıya 
dercedilmiştir : 

Bilanço 
yılı 

1945 
1946 
1947 
1948 

Satış 
miktarı 

Kilo 

L813.313, 
2.244.661 

96.762 
4.189.937 

Satış 
firesi 
Kilo 

22.874 
36.141 

1.018 
104.597 

Satışlar ve satış neticfeleri 

Satış tutarı 
Lira K. 

5 014 903 83 
7 186 276 15 

419 821 13 
11 790 911 96 

Satılan malın 
maliyeti 

Lira K. 

4 494 478 51 
6 816 561 02 

339 980 74 
13 735 166 49 

Satış kârları 
Lira K. 

520 425 32 
423 186 45 

79 840 39 
14 628 34 

- - > • - - < , - , ? ' • 

Satış zararları 
Lira K. 

53 471 32 
— 

. ' 1 958 882 87 

Yekûn 8.344.673 104.630 24 411 913 07 25 386 186 76 1 038 080 50 2 012 354 19 

1948 yılı satışlarının böyle mühim bir zararla neticelenmesine s*ebebiyet veren âmiller başlı
ca aşağıda hulasaten arzedilmiş bulunan hususattan meydana geldiği ifade olunabilir : 

1. 1946 ve 1947 yılarında satınalmmış bulunan tütünlerin mühim bir kısmının hastalıklı 
oluşu, 

2. Müdahale mubayaatında bulunulmaması dolayısfiyle 1948 yılında açılan 1947 tütün mah
sulü piyasası fiyatlarının bir evvelki yıla nazaran çok düşmüş olması. 

3. Tütünlerin derhal elden çıkarılamamış olmaları dolayısiyle, maliyetlerin yapılmakta olan de
po ve bakım masrafları ve faizlerin inzimamı ile bir hayli yükselmiş bulunması. 

1948 yılı satışlarında olduğu gibi mütaaikıp yıllar satışlarının da zararla neticelenmesine sebebi
yet vermiştir. 3 

Tetkikatımızm yapıldığı 1950 yılı sonlarında bu zarar yekûnunun 9 122 612,70 liraya yükseldiği 
ve elde henüz satılmamış 13 301 141,43 lira değerinde 2.955.979 kilo tütün de mevcut bûluşduğu 
öğrenilmiştir. 

1950 sonu piyasa rayicine göre bu tütünler elden çıkarıldığı takdirde de takriben 5 milyon lira 
kadar bir zarar hâsıl olacağı tahmin ddilmefetedir. 

( * ) 1947 yık mubayaasının : 15 572 438 kiloluk 39 678 875\35 liralık kısmı 1947 yılında 7 471 337 
kilonun 10 603 497,44 liralık kısmı da 1948 yalında imal edilmiştir. 

(**) Maliyetlere sermaye faizi dâhil değüdir. 

( S . Sayısı : 200 ) 



Yerli Ürünler Şirketince 1945 ilâ 1948 yılları zarfında müdahale tütünleri sat 
eden satış kâr ve zararları ile çeşitli gider ve gelirleri ve müdahale mubayaaları s 
lu olarak gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Bilanço 
Yılı 

194$ 
1946 
1947 
1948 

Yekûn 

Satış 
zararları 

Lira K. 

63.471,32 

1.958.882,87 

1.012.354.19 

Muhtelif 
giderler 
Lira K. 

78.063,79 
441.957,77 

37.421,72 
56.714,34 

614.157,62 

Yekûn 
Lira K. 

78.063,79 
495:429,09 

37.421,72 
2.015.597,21 

2.626.511,81 

Satış 
kârları 

Lira K. 

520.425,32 
423.186,45 
79.840,39 
14.628,34 

1.038.080,50 

Muhtelif 
gelirler 
Lira K. 

11.795,53 
39.285,13 
43.776,65 
76.218,87 

171.076,18 

Yekû 
Lira 

532.22 
462.47 
123.6 
90.84 

1.209.15 

1947 yılı Millî Korunma umumi Bilançosuna aksettirilmiş bulunan Yerli Ür 
nezdindeki müdahale tütünlerinin 1945 yılı Bilançosunda yer alan aynı yıla ait 
müspet fiyat farkı umumi bilançoda karşılıklar hesabında-gösterilmiş bulunma 

1946 yılında bu meblâğ Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı emriyle T. C. Ziraa 
Müdürlüğü nezdindeki fon hesabına nakledilmiştir. 

Raporumuzun mubayaalar bahsinde de açıklanmış olduğu veçhile müdaha 
tahsis olunan Millî Korunma sermayesine ilâveten Ziraat Bankası nezdindeki 
lanan müspet fiyat farkları da tütün alımları için gereken kredilerin karş 
nılmıştır*: 

Yerli Ürünler nezdindeki tütün müdahaleleri hesabının 1948 yılı sonu itibariyle 
lunan Bilançosunun bir örneği bu hesabın durumu hakkında bir fikir verme 
dercedilmiştir : 



Aktif Pasif 
Lira K. 

Kam 
tflİAnmig tütün 
Malzeme ambarı 
Depo demirbaşları 
Müşteriler 
M. Borçlular: 
Peşin kiralar 
1946 zararı 
Muhtelif 

Zarar 

344 880 
32 957 

289 672 

Yel 

91 
51 
44 

kân 

4 501 
68 037 532 

59 657 
41 597 

3 313 310 
667 610 

71 124 209 
1 924 750 

73 048 959 

12 
59 
67 
13 
18 
86 

55 
00 

55 

A mortiflnmn lar 
Krediler: 
Mîllî Korunma 
Fazla kârlar fonları 
Ziraat Bankam 

Şirket kaynaklarından 
M. Alacaklar: 
1947 yılı kârı 
Muhtelif 

kullanı 

Yek 

68 037 532,59 lira olarak yer almakta olan işlenmiş tütün stokunun ait olduğ 
göre siklet ve kıymet itibarîyle müfredatı aşağıdaki gibidir: 

Kilo 

1943 yılı mahsulü 
1944 » » 
1945 » » 
1945 » » 
1946 » » 
1946 » » 

(Hastalıksız) 
(Hastalıksız) 
(Hastalıksız) 
(Hastalıklı) 
(Hastalıksız) 
(Hastalıklı) 

107.77 
17 

2.446.57 
1.119.59 
6.956.85 
8.737.98 

Yekûn 19.368.95 
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Tetkikatımız tarihinde bu stoklardan 13 301 141,43 liralık, (2.955.979) kilo tütün kaldığı öğrenil-

mistir. 

Müdahale tütünerinin 1948 yılı gelir ve giderlerini gösterir kâr ve zarar hesabının bir örneği 
aşağıya eklenmiştir. 

Zararlar 

Satış masrafları 
Satış zararları 
îmha edilen tütün bedelleri 
Müteferrik zararlar 

Yekûn 

1948 yılı kâr, zarar hesabı 

Kârlar 
Lira K. Lira 

53 726 40 Eski çul ve ip satışından hâ-
1 944 254 53 sil olanlar 

2 954 34 Müteferrik gelirler 
33 70 

Gelirler yekûnu 
Cari yıl zararı 

K. 

2 000 968 87 Yekûn 

76 194 
24 

76 218 
1 924 750 

2 000 968 

77 
10 

87 
00 

87 

1948 Ziraat Bankası pamuk hesabı 

A) Mevzuat : 
26 I X . 1940 yılında yayınlanan K/59 sayılı Koordinasyon karariyle «doğrudan doğruya müs-* 

tahsıldan pamuk mubayaası için Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesine müsteniden Ticaret 
Vekâleti emrine altı milyon lira kadar bir kredi» tahsis olunmuştur. 27. X I I . 1940 tarih ve K/87 
sayılı Koordinasyon karariyle de müstahsüdan gayrı kimselerden de pamuk şatınalınmaşına, muba
yaa ve ihraç işleriyle Ziraat Bankasının görevlendirilmesine ve bu işe karşılık bankaya mujmyaa 
tutarı üzerinden % 1 komüsyon verilmesine, tahakkuk eden haricî satış fiyatiyle maliyet fiyatı arasm^ 
daki farkın ayrı bir fonda toplanmasına karar verilmiştir. K/197 sayılı Koordinasyon karariyle 1941 
mahsulü ve K/469 sayılı Koordinasyon karariyle de 1942 mahsulü pamuklara Hükümetçe el konmuş 
fakat bir ay zarfında mubayaa edilmiyen pamuklar serbest bırakılmıştır. 

K/59 sayılı Koordinasyon karariyle yapılan altı milyon liralık tahsisten, 22 . X . 1947 tarihinde yü
rürlüğe giren K/708 sayılı Koordinasyon karariyle iki milyon lira Tarım Bakanlığına ve 9 .1 .1948 
tarihinde yayınlanan K/719 sayılı Koordinasyon karariyle de 94 355„85 lira Adalet Bakanlığına dev
redilmiş ve pamuk mubayaası için ayrılan tahsisat 3 905 644,15 liraya düşmüştür. Ayrıca pamuk 
müdahale mubayaalarını karşılamak amaciyle Ticaret Bakanlığı Ticaret Ofisindeki fonlardan 3 068 137 
liralık bir meblâğı da bu işe tahsis etmiştir. (Bu tahsisin mevzuata uygun bir şekilde yapılmadığını 
geçen seneki raporumuzda da belirtmiş olduğumuz gibi bu sene de tekrarlamakta fayda gör
mekteyiz.) 

B) Faaliyet : 
• Ziraat Bankasının 1948 yılında müdahale mubayaatı ve satışı ile göstermiş" olduğu faaliyeti 

ve bu sene içinde yaptığı masrafları, sene sonurda elinde kalan stokları gösterir bir cetvel aşa
ğıya çıkarılmıştır : 

(S . Saym : 200) 
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4. Mubayaalar : 
Banka 1948 yılında 3 050 661,08 lira kıymetinde 1.884.401 kiloluk mubayaa yapmıştır. Bunla

rın nevi itibariyle müfredatı şöyledir : 

Kilo Lira K. 

Akala 1.648.007 2 623 891 47 
Yerli 306.394 426 769 61 

1.854.401 3 050 661 08 

Bu mubayaalar Ticaret Bakanlığınca 10. IX. 1947 tarih ve 6703 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 
fiyatlar üzerinden yapılmıştır. Bu fiyatlar Çukurova bölgesi için 125 - 160 îzmir ve civan için de 
140 -165 kuruş arasında cinslere göre kıymetlendirilmiş aynca Sawgîn makineleriyle çırçırlanmış 
pamuklar için de 2,5 kuruş kalite farkı kabul edilmiştir. 

Sümerbankın ileriki seneler ihtiyacını karşılamak üzere yapılacak mubayaalar için Ticaret Ba
kanlığı 1948 yılında 727, 736 ve 753 sayılı kararlarla 10 200 000 liralık bir kredi «temin etmiş ve 
bu mubayaalar için Ziraat Bankasmı görevlendirmiştir. Bu kredilerin temin edildiği mahaller ile 
yapılmış olan mubayaa ve satışlar hakkında raporumuzun sonunda bilgi verilmiştir. 

2. Satışlar :. 
Banka Koordinasyon pamuklarından 3 274 326 kilosunun satış muamelesini 1948 yılı sonuna kadar 

tamamlamış ve mukabilinde 5 715 776,95 lira elde etmiştir. 
a) Haricî satışlar : 
T. C. Ziraat Bankasına hitaben Ticaret Bakanlığınca yazılan 7 . IV. 1948 tarih Dış Ticaret Dai

resi 5/9283 sayılı yaziyle : «eski senelere ait pamukların pamuk ipliği, inşaat demiri,,ziraat aletleri ve 
sair Bakanlıkça kabul edilecek ithal malları mukabilinde takasla, 1947 mahsulü pamuklann ise dolar, 
İsviçre frangı, isveç kuronu mukabilinde serbest dövizle» ihracına müsaade verilmiştir. Bu talimata 
uyularak yapılan mütaaddit anlaşmalarla 5 603 671,54 lira kıymetinde 3 191 284 kilo pamuk harice 
satılmıştır ki, cins itibariyle müfredatı şöyledir : 

(•••&•' Sayısı : 200 ) 
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Kilo Lira K. 

89 
88 
77 

3 191 284 5 603 971 54 

Akala 
Yerli 
İğdır 

1 649 233 
1 517 200 

24 851 

3 411 577 
2 141 497 

50 895 

Bu satışlardandı 508 265,63 lira kıymetindeki 729 247 kilo pamuk serbest döviz mukabilinde 
Almanya'ya satılmış mütebaki kısmı takas suretiyle ihraç edilmiştir. 

b) Dahilî satışlar : 
1948 yılında Banka Koordinasyon pamuklarından 111 805,41 lira tutarında 83 042 kilo pa

muğu dâhilde satmıştır ki bunların cins itibarîyle müfredatı aşağıdadır : 

Kilo Lira K. 

Akala 
Klevlând 
Yerli 

114 
5 591 
77 337 

147 
13 004 
98 652 

55 
90 
96 

83 042 111 805 41 

Bunlardan Klevlând cinsinden 134 388 kilosunu geçen seneden müdevver % 15 avaryalı pa
muklar teşkil etmektedir. 

1948 yılında 731 449,82 liralık bir masraf tahmil edilen bu pamukların satışından, bir kısmın
dan 7 606,59 liralık bir zarar, mühim bir kısmından da 487 519,36 liralık bir kâr hâsıl olmuş ne
tice itibariyle bu satışlar sonunda 470 913,77 liralık bir kâr elde edilmiştir. 

1948 yılında yapılan 731 411,01 lira masrafın müfredatı aşağıya çıkarılmıştır : 
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Bu yıl yapılmış olan müdahale mubayaaları dolayısiyle bu masraflar geçen aeneye nazaran 
249 946,05, lira bir fazlalık göstermiştir. 

Koordinasyon pamukları hesabının 194S faaliyet yılında 7 606,59 lira satış 21 147,22 lira muhtelit 
zararları 3 749,77 lira demirbaş amortismanları olmak üzere umumi gider yekûnu 13 503,58 liraya 
ulaştığı; 478 519,36 lira satış, 20 611,54 lira diğer kârlarla umumi gelir yekûnu 499 180,90 lirayı bul
duğu görülmüş ve neticede bu yılı 485 627,32 lira bir kârla kapadığı anlaşılmıştır. 

( S. Sayın : 9Û0 ) 
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3. Stoklar i 
1948 sonunda 1949 yılma 5 535 291,28 lira kıymetinde 4 139 620 kilo pamuk devredilmiştir. Bun-

larm cins itibariyle müfredatı şöyledir : 

Kilo Lira K. 

Akala 30 623 50 359 72 
Klevl&nd 632 747 865 178 97 
Yerli 3 476 250 4 619 752 59 

4 139 620 5 535 291 28 

4. Koordinasyon pamukları hareketleri • 
Koordinasyon pamuklarının tetkikatınmızı yaptığımız Şubat 1950 tarihinde tamamen satıldığı 

öğrenildiğinden bu pamukların mubayaasına başlandığı 1941 yılından 1948 yılı sonuna kadar mu
bayaa ve satış hareketlerini gösteren bir cetvel aşağıya ercedümiştir. 

Yıllar 

Eylül 19İb -
1942 
2943 
1944 
1945 
194(5 
1947 
1948 

I 

1941 

Toplam 

Mubayaa 
Kilo 

26 112 612 
5 931 633 
5 808 956 
9 401 467 
4 371 624 
1 039 870 

1 239 
1 985 238 

54 652 639 

Depo fazlası 
Kilo 

19 928 
29 618 
35 087 
4 898 
7 173 
26 726 
8 946 
11 812 

143 188 

Depo 
noksanı 
Kilo 

726 
81 774 

180 
14 440 
24 788 
39 691 
7 893 
52 533 

222 025 

Toplam 
Küo 

26 131 814 
14 985 903 
16 315, 150 
17 451 781 
18 085 407 
15 642 543 
11 090 776 
7 413 946 

Satış 
Küo 

17 025 388 
4 514 616 
8 255 294 
3 720 383 
3 469 769 
4 554 059 
5 620 347 
3 274 326 

50 434 182 

Gelecek 
yıla devir 
Küo 

9 106 426 
10 471 287 
8 059 856 
13 731 398 
14 615 638 
11 088 484 
5 470 429 
4 139 620 

Cetvelin incelenmesinde müdahale hesabına 1948 yılı sonuna kadar sekiz yıl zarfında, ambar fazla 
ve noksanlariyle birlikte 54 573 802 kilo pamuk mubayaa edildiği ve bu miktardan 50 434 182 kilo
sunun satıldığı ve 1949 yılına 4 139 620 kilo pamuk devredildiği anlaşümaktadır. 

Tetkikatımız tarihinde (1950) müdahale mubayaasından mütahassıl stokların tamamen tasfiye 
edilmiş olduğu ve tasfiye neticesinde, Ticaret Ofisi vasıtasiyle yapılmış olan ihracattan elde edi
lip Ticaret Bakanlığının emriyle pamuk müdahale mubayaalarına tahsis edilmiş bulunan 
3 068 137 lira fon üe birlikte, 6 690 233,38 lira bir kâr sağlanmış bulunduğu, bu miktardan 
5,5 milyon lirasının Ziraat Bankası nezdindeki fon hesabına yatırıldığı, 795 bin lirasının 797 sa
yılı Kararname ile tütün müdahale mubayaaları için Tekel İdaresine tahsis edildiği anlaşılmış 
olup bakiye 395 233 lirasının da fon hesabına devri lâzımgeldiği mütalâa edilmektedir. 

C - K 728, K 736, K 753 sayılı Koordinasyon kararlariyle yapılan pamuk mubayaaları : 
Zirai Kombinalar Dairesine döner sermaye olarak verilmiş bulunan 1 786 450 liradan K 728 

sayılı Koordinasyon Karariyle Ağustos 1948 yılında iadesi şartiyle 1 700 000 lira, K 736 sa
yılı Koordinasyon Karariyle Amortisman Sandığından altı milyon lira, K 753 sayılı Koordinas
yon Karariyle de Zirai Kombinalar Kurumunun Ziraat Bankasında mevcut mevduatından 
(zarar husule geldiğinde MülU Korunma fonundan mahsubu ve satışı mütaakıp paranın Zirai 
Kombinalar Kurumuna iadesi, bu paranın kuUamldığı müddet için Kurum lehine % 4,5 faiz 
hesaplanması şartiyle) 2 500 000 lira ki, ceman 10 200 000 lira Ticaret Bakanlığı emrine tah-

( S. Sayım : 200) 
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sis edilmiş ve Bakanlık da % 1 mubayaa komüsyonu mukabilinde Ziraat 
lendirmiştir. 

Kredilerle yapılmış olan alım ve satışlarla mütaakıp yıla devreden 
tabloda gösterilmiştir : 

Diğer he
saplara gi

den ve 
Karama- Mubayaa ve fazlalar noksanlar Satış; ve diğer çıkışlar S t o k 
me No. Kilo Lira Kilo Kilo Lira Kilo Lira 

* 
K 728 993.568 1.649.381,84 136.034 857.534 1.532.1665,71 — — 
K 736 3.488.426 5.530.563,28 536 2.630.318 5.433.267,77 857.572 1.271.000,46 
K 753 857.366 1.300.096,36 — 423.552. 717.336,25 • 433.814 648.994,49 

Yeldin 5.339.360 8.480.041,48 136.570 3.911.404 7.683.269,73 1.291.386 1.919.994,95 

Yukarıki cetvelin incelenmesinde bahsi geçen üç kararname ile 8 480 041,48 lira tutarında 
5.339.360 kilo pamuk satmalındığı, bunlardan 3.911.404 kilosunun 7 683 269,73 'liraya satıldığı, 
136.034 kilosunun diğer bir partiye nakledildiği, 536 kilo da noksan zuhur ettiği, neticede 
1948 sonunda 1 919 994,95 lira kıymetinde 1.291.386 kilo stdk devrettiği anlaşılmıştır.^ 

K 728 sayılı Koordinasyon karariyle satmaîman pamuklar aynen Sümerbanka devredilmiş 
yalnız Ziraat Bankası mubayaa bedeli üzerinden % 1 komüsyon almıştır. 

K 736 sayılı Koordinasyon kararı ile satınalınan pamuklardan mütaakıp yıla 857.572 kilo 
stok devredilmiştir. 

Tetkikatımız tarihinde bu stokların da tamamen tasfiye edilmiş olduğu ve 326 158,93 li**a bir 
kâr sağlandığı, K 753 sayılı Koordinasyon Karariyle mubayaa edilen pamuklardan mütaakıp yıla 
433.814 kilo devredildiği görülmüş ve tetkikatımız tarihinde bu stokun da 1 267,11 lira bir zararla 
tasfiye edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

Sümerbankm mütaakıp yıllar ihtiyacı için yapılan ve bir müdahale mubayaasından farksız olan 
bu alım ve satışlar neticelerinin de 753 sayılı Kararname gereğince Millî Korunma fon hesabına 
intikali icabettiği mütalâa edilmektedir. 

Ziraat Bankası İohumluk hesabı 

23 . X . 1947 tarih ve 708 sayılı Koordinasyon Kararı ile Millî Korunma Kanununun 42 nci mad
desine dayanılarak 1947 - 1948 Ekim yılında ödünç olarak muhtaç çiftçilere zincirleme kefaletiyle 
ve en geç 31 . XII . 1948 tarihine kadar aynen veya nakden geri alınmak şartiyle tohumluk verilme
si hususunda Tarım Bakanlığı hesabına Ziraat Bankası emrine 3 000 000 liralık bir mütedavil ser
maye tahsis edilmiştir. 

Tohumlukların tahsis işleri ile Tarım Bakanlığı görevlendirilmiş ve mubayaa, dağıtma ve tahsil 
işleri de Ziraat Bankası eliyle yürütülmüştür. 

Bu tohumlukların tedarikinin Taprak Mahsulleri Ofisi depolarından veya Tarım Bakanlığı müesse
selerinden peşin bedel ile sağlanması ve bu yerlerde yeter miktarda ve elverişli vasıfta tohumluk bu
lunmadığı takdirde de piysadan satınalmması kararlaştırılmıştır. 

Tevziatın, alım fiyatlarına Tarım, Bakanlığı ile Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak, me
mur ve'hikmetliler ücret ve yevmiyeleri ve yol paraları nakliye, depolama, dağıtma, kontral, tahsil 
ve sair zafuri masrafların karşılığı olarak ilâve olunacak masraf hissesi ile elde edilecek bedel üze
rinden ve faizsiz olarak yapılması ve aynen ödeme halinde de bu masraf hissesinin ayrıca para ile 

Bankasını bu işle gorev-

stok durumu aşağıdaki 

( S. Sayısı : 200 ) 
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ödenmesi de tesbit edilmiştir. Vâde yılının mahsulü çiftçinin borcunu ödemiyecek kadar az oldu
ğu takdirde borcun ertelenmesi, vâdesinde ödenmiyen ve ertelenmiyen borçlardan tahsil tarihine 
kadar % 7 geçmiş günler faizi alınması ve bu işlerin yürütülmesinden doğacak bilûmum zarar
ların da tahsis edilen sermayeden karşılanması karar altına alınmıştır. 

Alman bu kararla ilgili olarak 1947 ve 1948 yılları zarfında muhtaç çiftçilere tevzi edilmiş 
bulunan hububatı 1948 yılında yapılan tahsilatı ve 1949 yılına devrolunan alaeak bakiyesini mik
tar ve kıymet itibariyle gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiştir : 

Tevziattan Miktar Tutar 
İzahat faydalananlar Kilo Lira K. 

1947 - yılında muhtaç çiftçilere tevzi edilenler 53.591 
Buğday 6.445.494 1 813 573 16 
Arpa. 1.101.173 221 576 52 

575.321 
1.127.527 

1.702.848 

9.249.515 

6.085.274 

3.164.241 

157 318 
226 682 

394 000 

2 429 150 

1 590 290 

838 859 

01 
89 

90 

58 

82 

76 

Yekûn 7.546.667 2 035 149 68 

1948 - yılında muhtaç çiftçilere tevzi edilenler 21.462 
Buğday 
Arpa 

Yekûn 75.053 

1947 ve 1948 yıllarında tevzi edilen 
1948 yılı içinde çiftçilerden 1947 tevziatından 
tahsil olunanlar 

1949 yılına devrolunan alacak bakiyesi 

Bu tablonun tetkikında : . . . , 
1947 yılı içinde kredi suretiyle 53 591 muhtaç çiftçiye 1 813 573,16 lira değerinde 6.445.494 

kilo buğday, 221 576,52 lira kıymetinde de 1.101.173 kilo arpa 'tevzi edildiği görülmektedir. 
Bu tevziat ile ilgili gelir ve gider hesabı 7 238,09 liralık lehte bir farkla kapanmış ve mütaa-

kıp yıla da satmalmıp da tevzi edilememiş bulunan 58 517,20 lira değerinde 251.295 kilo 'buğday 
ve arpa devredilmiştir. 

1948 yılında da 21.462 muhtaç çiftçiye 157 318,01 lira kıymetinde 575.321 kilo buğday ve 
236 682,89 lira tutarında da 1.127.527 kilo arpa dağıtılmıştır. 

Bu şekilde her iki yılda 75.053 çiftçiye 2 429 150,58 lira değerinde 9.249J515 kilo buğday ve 
arpa tevzi edildiği görülmektedir. 

1947 yılından müdevver dağıtımların 1948 yılı zarfında 1 590 290,82 liralık 6.085.274 kilo
luk kısmı tahsil edilebilmiş ve geri kalan bakiyenin de 1948 yılında yeniden tevzi edilenler ile 
birlikte 838 859,76 liraya ve 3.164.241 kiloya ulaştığı anlaşılmıştır. 

Ziraat Bankası riezdindeki tohumluk hesabının yukarda bahsi gqçen tohumluk tevziatından 
mütevellit alacaktan maada, bu işler ile ilgili T. C. Ziraat Bankasının muhtelif şube ve ajansla
rında 1' 035,25 lira kıymetinde boş çuvalı ve aynı tohumluk 'tahsisatından mütevellit 358,80 lira 
değerinde 1.380 kilo buğdayı da vardır. Buna ilâveten piyasada satılan aynı tahsilattan hâsıl 
olan menfi fiyat farkı olup 1948 yılı netice hesabından mahsup edilmiyen 3 592,58 lira ile 1948 
yılı gelir ve gider hesabının 103 038,76 lira zimmet bakiyesi de bulunmaktadır. 

( S. Sayı» : 200) 
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1948 yılı zarfmda tevzi edilen tohumlukların tedarik ediliş şekilleri ile tevziata esas teş
kil eden kıymetlerinin sureti terekkübü aşağıdaki gibidir : 

Kilo Lira K. 

1947 yılmdan müdevver stok 
1948 yılında temin olunan 
1948 yılında zuhur eden ambar fazlası 
Yapılan tevziata ilâve olunan mjasrtf hissetti 

251.295 58 517 20 
1.449.810 328 155 95 

1.743 — 
— 7 327 75 

Yekûn 1.702.848 394 000 90 

Yukarda bahsi geçen 708 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince muhtaç çiftçilere tevzi edilmiş 
bulunan tohumluk hesaplarının 1948 yıh sonu itibariyle tanzim edilmiş bulunan bilançosunun 
bir örneği aşağıya dercedilmiş bulunmaktadır. 

Aktif: 

I - Kredinin kullanılmıyan kısmı 
II - Dağıtım hesabı : 

Kilo Ldra K. 

1. Buğday 2.329.757 665 313 02 
2. Arpa 834.484 173 546 74 

3.164.241 
I I I - Muvakkat hesap : 
Çuval bedeli 
IV - Aynı tahsilat hesabı : 

Kilo 

1. Buğday 1.380 
2, Arpa — 

1.380 
V - Netice hesabı : 
(1948 sonundaki zarar) 

838 859 

Lira 

3 729 
221 

3 951 

76 

K. 

78 
60 

38 

Lira 

2 053 114 85 
838 859 76 

1 035 25 
3 951 38 

103 038 76 

P M Ü 
Lira K. 

I-K/708Bayıh 
kararla tahsis 
olunan fon 3 000 000 00 

Yekûn 3 000 000 00 Yekûn 3 000 000 00 

(K<tf«* : 2Ö0) 
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t948 yılı zarfında dağıtılan tohumluklar ile 1947 yılından nıüdevver alacaklara ait yapılan 

masrafları, aynı tahsilat satışlarından hâsıl olan zararları ve 1948 yılı içinde elde edilen çeşitli 
gelirleri gösterir gelir ve gider hesabının bir sureti aşağıya eklenmişti!- ; 

Giderler 

Kredi faizleri 
Haberleşme masrafları 
Diğer müteferrik masraflar 
Aynı tahsilat satışlarından hâ-
olan menfi fark 

Toplam 

Lira K. 

170 712 53 

Gelirler 
Lira K. 

127 252 
2 149 

19 099 

22 211 

17 
32 
18 

86 

Borçlulardan tahsil olunan % 7 
geçmiş günler faizi 
Maliyet fiyatiyle borçlandırma 
tutarı arasındaki farklar 
Diğer müteferrik gelirler 
Hâsıl olan aleyhe fark 

6 750 

57 298 
3 624 

103 038 

23 

71 
83 
76 

Toplam 170 712 53 

İstanbul Mahrukat Ofisi 

17909 sayıh Kararname ile meriyete girmiş olan 16 . V . 1942 tarih ve 5/332 sayılı Koordinasyon 
karariyle, istanbul şehrinin mahrukat ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul Valiliğine bağlı ve onun 
murakabesine tâbi olarak kurulmuş bulunan (İstanbul Mahrukat Ofisi) Millî Korunma sermayesin
den tahsis olunan 1,5 milyon lira sermaye ile 1946 yılı sonuna kadar faaliyette bulunmuş ve mezkûr 
tarihte faaliyetini tatil ederek 1947 yılı başından 16 . VI . 1948 tarihine kadar elinde mevcut malze
me ve stokları tasfiye ile meşgul olmuştur. Bakanlar Kurulunun 3/7563 sayılı karariyle ilga edilen 
ofisin tasfiye işlerine bidayeten 2 . VIII . 1948 tarih ve 755 sayılı Koordinasyon karariyle İstanbul 
Valiliği yetkili kılınmış olup bilâhara 28 . X .1949 tarih ve 3/9974 sayılı kararla tasfiye işlerinin ta
kip ve intacına Ticaret Ofisi memur edilmiş ve Ticaret Ofisinin tasfiyesine mütedair 23 . VI . 1950 
tarih ve 810 sayılı kararın 6 ncı maddesi gereğince de Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğu Mahrukat 
Ofisinin tasfiyesiyle de görevlendirilmiştir. 

Geçmiş yıllar raporlarımızda da açıklanmış olduğu gibi Mahrukat Ofisinin, kurlluşundan, faali
yetine son vermiş olduğu tarihe kadar tanzim ettiği bilançolardan hiçbiri kabule şayan görülmiye-
rek reddedilmiş ve ret keyfiyeti kanuniyet kesbetmiş bulunmaktadır. 

Hesaplarının tashih ve ıslahından sonra faaliyetine uygun bir muhasebe plânı tanzimi zaruretini 
belirtmiş olan heyetimizin teklifi üzerine yeni birhesap plânı hazırlanmış ise de Ofis, faaliyetini ta
til ettiği 1946 yılı sonundan tasfiyesine karar verildiği Haziran 1948 tarihine kadar geçen 18 ay
lık bir zaman zarfında da hesaplarını tashih ve ıslah edemediği cihetle 1946 yılı hesaplarını kapaya-
mamış, devirsiz olarak işlediği 1947 ve 1948 seneleri kayıtlarında da birçok yanlışlıklar bulunduğun
dan, tasfiye heyetine tasfiyeye esas olacak tir vaziyet verememiştir. Bu durum muvacehesinde 
Tasfiye Heyeti Ofisin bütün kayıtlarında gereken tashihlerin yapılması ve tasfiyeye esas olacak 
bir hesap vaziyetinin ihzarını temin için mütehassıs muhasipler çalıştırmak zaruretinde kalmış ve 
bu mesai Mayıs 1949 tarihine kadar devam etmiştir. 

Ofis memurlarının «ağılmış ve muhasebecisinin tagayyüp etmiş bulunması, Umum Müdürün 
hesap vaziyetleri hakkında izahat verecek durumda olmaması, yapılmış olan işlere ve mütaahhit-
lerle aktedilmiş bulunan mukavelelere ait muntazam dosyaların bulunmaması ve evrakı mtisbitenin 
noksan ve kifayetsiz olması kayıtların tashih ve ikmalini çok güçleştirmiş ve kısmen de imkânsız 
kılmıştır. Bir seneden fazla devam eden mesai neticesinde bulunabilen evrakı müsbite ve kayıtlara, 
muhabere ve mukavele dosyalarından istihraç edilen izahata istinaden Ofisin 1942 - 1948 senelerine 
ait kayıtlarında gereken tashihler yapılmış ve tasfiyeye başlangıç tarihi olan 16 . VI . 1948 tarihi 
itibariyle hazırlanan hesap vaziyeti Tasfiye Heyetine devredilmiştir. 

(S. Sayısı: 900) 
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Ofisin tasfiyesine esas teşkil eden ve 1948 yılı Millî Korunma Umumi 

almış, bulunan 16 . VI. 1948 tarihli bu devir vaziyeti aşağıya dercedilmi§tir : 
I/ira K. 

Bilançosunda yer 

Lira K. 

Sermaye taahhüdü 
Kasa 
Stoklar : 
Kömür 460.241 Klg.= 
Odun 2.853 çeki = 

Borçlular 
Fırın işletmesi 
Kereste işletmesi 
Demirbaş eşya 
Malzeme ambarı 
Zarar 

Nâzım hesaplar : 
Teminat olarak alınan 
hisse S. ve Tah. 
Alman teminat mek
tupları 

= 66 739 
=24 678 

30 
45 

Yekûn 

2 500 

5 650 

— 

— 

1 500 000 
50 

91 417 

397 434 
634 633 
43 242 
4 799 
8 748 

145 228 

2 825 555 

8 150 

— 
55 

75 

85 
52 
63 
16 
32 
43 

21 

— 

Sermaye 
Bankalar 
Alacaklar : 
M. alacak 7 407 
Teminat 39 191 

Amortismanlar : 
Demirbaş amortismanı 

49 
41 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

1 500 000 
1 276 100 

46 598 

2 855 

2 825 555 

8 150 

—» 
83 

90 

48 

21 

— 

Yekûn 2 833 705 21 
vesilesiyle Ofisin faaliyet 

Yekûn 2 833 705 21 
Tasfiyeye devir vaziyetinde yer almış bulunan hesapların tahlili 

devresinde yaptığı işler ve neticeleri aşağıda sırasiyle açıklanmış/tır : 
1. Mahrukat alım ve satımları *: 
Yukarda belirtilmiş olduğu gibi bulunabilen defter ve vesaika müsteniden kayıtlarda yapıl

mış olan tashihattan sonra Ofisin, faliyette bulunduğu devre zarfında gerek doğrudan doğruya 
mubayaa, gerek orman ve baltalık işletmeleri tarikiyle 16 736 183 kilo kömür tedarik «tmiş ol
duğu, 
ve 1946 yılı sonuna kadar 15 509 033 kilo " " 

1947 » » » 638 422 » 
1948 de 128 487 » olmak üzere ceman 16 275 942 kilo 

kömür sattığı anlaşılmaktadır. - • * ş - * * i« 
Bu vaziyete nazaran tasfiyeye başlangıç tarihinde devir vaziyeti cetve
lindeki (stoklar) hesabında görüldüğü gibi kayden 460 241 kilo 
kömür; 

Keza aynı devre zarfında 
1946 sonuna kadar 226 254 
1947 » » 6 595 

ceman 232 849 
tedarik etmiş bulunduğu ve bu miktardan 
1946 sonuna kadar 215 218 çeki 
1947 » » 14 760 » 
1948 de 18 » 
odun satmış olduğu anlaşılmakta ve tasfiyeye başlangıç tarihinde devir va
ziyetinde (stoklar) hesabında görüldüğü gibi kayden 
mevcut görünmektedir. 

çeki 
> olmak üzere 

çeki odun 

olmak üzere ceman 229 996 çeki 

2 853 çeki odun; 

( S. Sayısı : 200 ) 
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kayden mevcut görünen 460.241 kilo kömüre mukabil ofis deposunda 400 tonu mütecaviz tahmin 

edilen kömür tozu bulunduğu anlaşılmış ise de odun mevcudu hiç devretmemiştir. Ofis 1942 - 1946 
yılları zarfında ceman 490.820 kilo fire hesapkyarak zarar keydetmiş bulunmaktadır. Tasfiyeye dev
reden kömür tozu nazarı itibara alınmadığı takdirde stoklar hesabında kayden görünen 460.241 kilo 
ile birlikte fire ve açık miktarının ceman 951.061 kiloya baliğ olduğu ve bu miktarın da umumi kö
mür giriş yekûnu olan 16.736.183 kiloya nispetle % 6 kadar olduğu; Ofis, 1942 -1946 yıllan' zarfın
da odun firesi olarak 17.014 çeki bedelini zarar kaydetmiştir. Bu miktara devir vaziyetinde kayden 
görünen ve mevcut devretmiyen 2.853 çeki de ilâve edilirse fire ve açık miktarının 19.867 çekiye 
ulaştığı ve bunun da umumi odun giriş yekûnu olan 232.253 çekiye nispetle % 8 1/2 kadar olduğu; 
anlatılmaktadır. Ancak odun ve kömür satışlarını bir beyyie ödemek suretiyle muhtelif bayilere yap
tırmış bulunan ofisin, gerek malların teslimi sırasında ve gerek satış ve devirler esnasında fire du-
rumlarlyle bayi depolarındaki miktarları sıhhatle tesbit etmemiş ve bayilerle zuhur etmiş bulunan 
ihtilâfları zamanında halletmemiş bulunması dolayısiyle bayiler zimmetinde görülen ve tasfiyeye de
vir vaziyetinde borçlular hesabında kayıtlı bulunan ayniyat bedelleri için tasfiye heyetince açılan dâ
vaların hemen kâffesinin ofis aleyhine neticelenmiş olduğa ve bu miktarların da zarar kaydı zarureti 
hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre yukarda açıklanan ve ofis kayıtlarına müsteniden tesbit edilmiş olan fire ve 
açık miktar ve nispetlerinin fiilî vaziyete uymadığı tezahür etmektedir. 

Tasfiye heyeti devir vaziyetinde kayden görünen ve mevcut devretmiyen 2 853 çeki odunun 
bedeli olan 24 678,45 lira ile 460.241 kilo kömürün bedeli 66 739,30 lirayı zarar kaydetmek zaru
retinde kalmış bulunmaktadır. Ofis deposunda mevcut 400 ton kadar kömür tozunun tasfiye he
yetince beş bin liraya satılmış olduğu anlaşılmıştır. 

2. Furun işletmesi, 
İstanbul şehrinin ekmek ihtiyacını fennî bir tarzda temin maksadiyle 1942 yılında belediyeden 

satmahnan Balat'da kâin bir arsa üzerine inşasına başlanmış bulunan asri furun binası 1944 sene
sinde tamamlanmış ise de Almanya'ya sipariş edilmiş olan fırın makine ve malzemesinden esas
lı kısımları muhtevi 4 vagon, harbin hitamı sıralarında yolda zıyaa uğramış bulunduğu eihetle 
tesisin kurulup işletilmesine imkân hâsıl olamamıştır. 

Tasfiyeye devir vaziyetinde aktifte fırın işletmesi bedeli olarak görülen 634 633,52 liradan : 

5 568 17 Lirası arsa bedeli 
349 436 15 » bina inşa bedeli 
14? 619 90 » malzeme bedeli 
1& 749 13 » memlekete gelmiyen 4 vagon malzemenin ödenmiş olan sigorta bedeU 
11 670 26 » memur ve bekçi ücreti olarak ödenen paralar 

104 589 91 » Milli Korunma sermayesinden bu tesise sarf olunmuş bulunan paralar için 1947 
yılı sonuna kadar ödenen % 6 faizden mürekkep bulunmaktadır. 

634 688 58 Yekûn 

Esaslı malzemesinin noksanlığı dolayısiyle kurulup işJetilemiyen ve yıllarca muattal bir halde kal
mış bulunan bu tesis birinci Tasfiye Heyeti tarafından 1948 yılında kayıt kıymeti esas tutularak 476 
bin lirası binaya ait olmak üzere 639 bin liraya müzayedeye çıkanlmış ise de hiçbir talip zuhur 
etmemiş ve muhtelif resmî teşekküllere yapılan müracaatlara da müspet bir cevap alınamamıştır. 
Yalnız natamam malzemeyi ikmal ederek asri bir fırın işletmek suretiyle bu tesise, bedelini 5 senede 
ve 5 müsavi taksitte ödemek üzere 400 bin liraya bir alıcı çıkmış ise de tasfiye mercilerinde vâki olan 
değişiklikler dolayısiyle bu husus da bir neticeye bağlanamamıştır. 

Tetkikatımız tarihînde (1950) tasfiye memurluğunca mezkûr bma ve arsaya yeniden ktymet tak
dir ettirilerek satışa arzı ve alınacak neticeye göre sözü geçen talibe satılıp satılmaması hususunda 
bir karar ittihazı uygun mütalâa edilmiş ve muameleye başlanmış ise de Qös kayıtlariyle meveut evrak 

(S . Seyisi: 200) 
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üzerinde yapılan tetkikat ve sabık Umum Müdürden alınan izahat neticesinde Ofis malı olarak satı§& 
arzedümekte olan 2 316 metre murabbaı arsadan yalnız 1 239 metre murabbamm bedelinin Of isçi 
tediye edilerek tapularının alınmış olduğu, inşa edilen fırın binasının 1 338 metre murabbaı sahayı 
işgal ettiği ve binaenaleyh binanın, üzerinde inşa edilmiş olduğu arsadan da 100 metre murabbaı 
kısmının bedeli ödenmemiş ve tapuya bağlanmamış olduğu meydana çıkmıştır. 

Bu vaziyette yapılacak her türlü satış teşebbüslerinin muallel olacağı tabiî bulunduğu eihetla 
evvel emirde bu durumun ıslahının gerektiği Heyetimizce 11. VIII. 1950 tarihinde Ekonomi ve Tiearef 
Bakanlığının ıttılaına arzedilmişti. 

Diğer taraftan tasfiyeye devir vaziyetinde fırın işletmesi bedeli olarak görünen 634 633,52 
lira meyanmda kayıtlı 143 619,90 lira malzeme bedeli; Almanya'ya RM. 430 600 mukabilinde 
sipariş edilmiş bulunan fırın malzemesinin mukavele gereğince peşin ödenmiş olan % 25 ini 
teşkil eden 107 650 RM. mukabili 54 672,27 lira ile memlekete gelip tesellüm edilen bir kı
sım malzeme için ödenen 50 761,43 liradan ve bu malzeme için gümrük, sigorta, nakliye vn 
banka masrafı olarak tediye olunmuş 38 186,20 liradan mürekkep bulunmaktadır. 

Siparişin tamamının fabrika tarafından nakliye acentesine teslim edilmiş olduğu, aneak 
esas fırın makinelerini muhtevi 4 vagonun harbin hitam sıralarında Bulgaristan'da Ruslar 
tarafından zaptedilmiş bulunduğu tetkik olunan muhaberattan anlaşılmıştır. Bu durumda meni' 
lekete gelip tesellüm edilmiş olan ve fırın kapakları, demir fırın fırçaları, ateş tuğlaları, kö
şebentler, çiniler ve termometreler, boru ve musluk aksamından mürekkep bulunan bu malzeme 
senelerce hiçbir işe yaramaz bir halde kalmıştır. 

Bir alacaklı tarafından tahakkuk eden matlûbatım teminen haczettirilmiş bulunan bu malze
menin de tetkikatımız tarihinde (1950) icra marifetiyle hurda fiyatına 6 209 lira mukabilinde 
satılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu vaziyette fırın işletmesi hesabında malzeme bedeli olarak görülen 143 619,90 liradan 
satış bedeli düşülüdükten sonra 137 410,90 lirasının ve aynı hesapta kayıtlı olup tesellüm edil* 
miyen 4 vagon malzemenin sigorta bedeli olarak ödenmiş bulunan 19 749,13 liranın da zarar 
kaydı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Malzeme bedeliyle sigorta ücretinin tenzilinden sonra fırın işletmesi hesabında bakiye kalacak 
olan 471 264,49 lira, arsa ve bina bedeliyle ödenen faizleri teşkil etmektedir ki, yukarda açıklanan 
arsa durumuna ve binanın halihazır vaziyetine göre bu kıymetle tasfiye edilmesine imkân görüleme
mektedir. 

İstanbul şehrinde asri bir fırın tesisi gayesiyle arsası Belediye tarafından 5 500 lira gibi cüzi 
bir bedelle Ofise satılmış bulunan ve satış bedeli kayıt kıymetini temin edennyecek olan gayrimen
kulun Belediyeye veya resmî teşekküllerden birine devrinin uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

3. Kereste işletmesi, 
Alemdağı ormanlarından, Ofisçe orman bedelleri ödenerek kesilen ve satılamıyan 

kestane tomruklarından kereste imali suretiyle istifade edilmek gayesiyle 1943 sene» 
sinde, bidayeten Evkaf İşletmesiyle müşterek olarak tesis edilip bilâhara Evkaf İşletme
sinin tasfiyesi üzerine müstakillen devam ettirildiği anlaşılan Üsküdar'da Şemsipaşa'daki kereste 
işletmesi için, 1946 yılı sonuna kadar inşaat, makine ve montaj bedel ve masrafları dâhil ceman 
114 308,50 lira sarfedilmiş, buna mukabil aynı tarihe kadar 47 490,09 liralık kereste satılmıştır. 
1945 senesi nihayetinde faaliyetine son verilmiş olan bu işletmeden müdevver kerestelerden 1947 ve 
1948 yıllarında 15 515,78 liralık kereste daha satılmış ve 1948 senesinde makine ve demirbaşları da 
8 060 lira mukabilinde satılarak işletme tamamen tasfiye edilmiştir Bu işletmeden tasfiyeye devret* 
miş olan bir miktar tomruk ve kerestenin de Tasfiye Heyetince 5 750 liraya satıldığı anlaşılmıştır. 

Bu duruma göre tasfiyeye devir vaziyetinin aktifinde (kereste işletmesi) hesabında görülen 
43 242,63 liradan tasfiye esnasında satılan kereste bedeli 5 750 lira düşüldükten sonra bakîye 
37 493,63 liranın da zarar kaydı tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

4. Borçlular: 
Tasfiyeye devir vaziyetinde 397 4314,85 lira zimmet bakiyesi arzeden bu hesap, Ofisin mütaahîıit* 
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ler ve muvakkat bâyileriyle kendi memurlarının zimmetinde kalmış olan alacaklarını göstermek
tedir. Raporumuzun baş tarafında açıklanmış olduğu gibi Ofis idarecilerinin mütaahhit ve bayilerle 
olan münasebetlerini tanzim edememiş ve zuhur eden ihtilâfları zamanında halletmemiş olmaları 
Ofis kayıtlariyle dosyalarında sıhhat ve intizam bulunmaması, ihtilaflı olan bu alacaklar için 
açılan dâvalardan mühim bir kısmının Ofis aleyhine neticelenmesine sebebiyet vermekte olduğu, 
bir kısmının da borçluların aciz hali iddiaları yüzünden tahsillerinin imkânsız bir hale girdiği 
#rülmektedir. 

Tetkikatımız sırasında, (1950) borçları 145 000 lirayı bulan üç bâyiin aciz hallerinin tahakkuk 
ettiği ve bu matlubatıh tahsiline imkân bulunamadığı cihetle zarar kaydı cihetine gidildiği, 

Tapılan mukavelelerin sağlam esaslara bağlanmaması ve mevcut mukavele hükümlerinin bilgi 
Ve hassasiyetle takip ve tatbik edilmemesi dolayısiyle Ayaspaşa ormanları 1943 - 1944 maktaları 
mütaahhitleriyle zuhur etmiş olan ihtilâflara ait dâvaların da Ofis aleyhine neticelenip hüküm
lerin katiyet kesbettiği ve bu yüzden 140 bin lirayı mütecaviz bir meblâğın zarar kaydı zarureti 
hâsıl olduğu, öğrenilmiştir. 

5. Kâr ve zarar, tasfiyeye devir vaziyetinde 145 228,43 lira olarak görünen zararın, tahakkuk 
eden mahrukat açıkları, fırın ve kereste işletmeleri zararları ve aleyhine neticelenen dâvalardan mü
tevellit zararlarla 1949 yılı sonunda 690 bin liraya ulaşmış bulunduğu görülmektedir. Bu miktara 
fırın malzemesinin tasfiyesi neticesinde tahaddüs eden 157 bin lira dâhil bulunmamaktadır. 

Borçlular aleyhine açılmış olan dâvaların durumu da göz önüne alınırsa zararın bir milyon lirayı 
aşacağı ve yukarda açıklandığı gibi ofisin halen fırın binası olarak inşa edilmiş bulunan bir gayfi-
menkulden başka bir varlığı bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

6. Bankalar; • 
Tasfiyeye devir vaziyetinin pasifinde bankalar hesabında görülen 1 276 100,83 lira Millî Korun

ma sermayesinden yapılmış olan tahsise müsteniden ofisin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İs
tanbul şubesinden çekmiş olduğu paraların Haziran 1948 gayesindeki bakiyesini irae etmekte ve banka 
kayıtlariyle mutabık bulunmaktadır. 

Bu miktarın, 1948 yılı için tahakkuk ettirilen 78 337,62 lira faiz ve tasfiye masrafları için çekil
miş olan 10 bin lira ile birlikte 1948 sonunda Millî Korunma umumi bilançosunda görüldüğü gibi 
1 364 438,45 liraya çıkmış bulunduğu ve 1949 yılı sonunda da tahakkuk eden faizlerle birlikte tahsis 
miktarı olan 1,5 milyon lirayı aşmış olduğu anlaşılmıştır. 

Ofis, sermaye ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İstanbul Şubesi 
nfitzdmde Millî Korunma sermayesinden emrine açılmış olan % 6 faizli borçlu hesap için: 
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faaliyeti ieabı olarak orman istetmeleri için yaptığı mukavelelerle müteahhitlere on binlerce lira 

avans vermiş ve bayilere yüz binlerce kilo odun ve kömür teslim etmiş olan Ofisin, esas kayıtlarında 
yaptığı hatalardan başka bedel ve ayniyat hareketlerini takip etmek için elzem ve zaruri olan 
muntazam muavin kayıtlar da tutmamış olması gerek stok vaziyetlerini gerek alacak ve borçları
nı sihhatle takip etmesine imkân bırakmamıştır. Vâki bir ihbar üzerine maliye müfettişliğince 
yapılmış olan tetkikat neticesinde Ofise ait 20 vagon odun ve kömürün Ofise teslim edilmeyip bir
kaç bayi ile Ofis tesellüm memuru zimmetinde kaldığı tesbit edilerek alâkadarlar hakkında ta
kibata geçilmiş olduğu, 

Tasfiye esnasındaki tetkikat sırasında kayden Ofise borçlu görünen bâzı bayiler lehine ayniyat 
defterlerinde tahrifat yapılmış bulunduğu ve keyfiyetin tasfiye heyetinee Millî Korunma Müddei
umumiliğine intikâl ettirilmiş buluadağu, 

Hesapların tashih ve ıslahı sırasmda bayilere teslim edilen mahrukat için alman senetlerin 
zimınetlerme tahakkuk ettirilmemiş olduğu ve bunların çekmecelerde müsvedde evrak arasına 
atılmış olarak bulunduğu, 

Anlatmıştır. 
Kuruluştan beri başfayan ve devam edip giden, kayıtlardaki hata ve noksanlarla hesaplarda

ki keşmekeşin mütaskıp devrelerde ıslahına çalışılacağı yerde Ofis mesul şahsiyetlerinin, yü 
sonlarında büânço tetkik mercilerine bu hata ve noksanları örtecek şekilde hazırladıkları uydur
ma rffüfredat cetvelleri göndermekten çekinmemiş oldukları tetkikatımız sırasında anlaşılmıştır. 

Kayıtlardaki ihmal ve teseyyüp ile idari hataların, Ofisin kuruluşundan tasfiyesine karar 
verildiği âna kadar devam edip gitmesi, kuruluş Kararnamesi gereğince murakabesine yetkili 
ve vazifeli kılınmış okn vilâyet makamının da bu vazifesini gereği gibi ifa etmemiş bulunduğu
nu göstermektedir. 

Maliye müfettişleri ve tasfiye heyetleri, tarafından Ofis idarecileri aleyhine muhtelif ba
kımlardan: girişilmiş olan adlî takibatın henüz neticelenmemiş bulunduğu anlaşılmakla; beraber 
raporumuzun baş tarafında da belirtilmiş olduğu gibi alâkadar memurların hepsi dağılmış ve 
esas mesullerden biri olup Ofisin tasfiyesine başlanmasını mütaakıp tagayyüp etmiş bulunan 
muhasebecinin de vefat etmiş, olduğu haber alınmıştır. 

Tetkikatımız tarihinde (1950) Olisin tasfiye işlerine devam edilmekte olduğu görülmüş ve 
fırın binasına ait arsa durumunun ıslahr ile muhtelif eşhas zimmetinde olan Ofis matlûbatı 
için girişilen kanuni takibatın müspet bir neticeye vardırılabilmesini teminen bunlara ait ka
yıt ve vesaikin sıhhat ve itina ile hasırlanması lüzum ve zarureti Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğının ıttılaına arzedilmiştir. 

1948 yılı Millî Korunma Umumî Bilâuçosuna intikal ettirilmiş bulunan ve raporumuzda arz 
ve izah edildiği gibi Tasfiye Heyetince mümkün olan tahsisatın icrası ve kayıtların ikmali su
retiyle hazırlanmış bulunan devir vaziyetinin tasfiye halinde İstanbul Mahrukat Ofisi kayıt-
lariyle uygun bulunduğu arzolunur. 

...*>«-:: --.;.&**-w K«ttee ve teklifler 

Millî Korunma camiasının 1948 yılı faaliyetine dair tanzim olunan bilanço ve kâr ve zarar he
sabı ile namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan müessese ve teşekküllerin işletme faa
liyetleri hakkında Heyetimizce hazırlanmış bulunnan raporda yer alan müşahede, temenni ve tek
liflerin belli başlıları aşağıda hulâsa edifcniştir; 

I - Bilançonun tetkik ve tahlili : 
a) Toprak Mahsulleri Ofisinin Milî Korunma nam ve hesabına alıp satmış olduğu ürünlere 1942 

yılı için tahakkuk ettirilmiş olduğu umumi masraf hissesinin üç yüz bin lira kadar fazla hesap 
edilmiş olması cihetinin tashihi ile faaliyeti 1943 yılında sona ermiş bulunan müdahale işlerine ait 
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müspet fiyat farkının bir an evvel Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğü nezdindeki fon hesabına ya
tırılmasını, 

b) 1947 yılı raporumuzda da belirtilmiş olduğu veçhile, Ticaret Bakanlığı tarafından sarf edi
len teşkilât ve idare masraflarına ait evrakı müshitenlm hangi sayılı Koordinasyon kararı ile yapı
lan tahsisten ınalmıp edilmesi lâzımgeleceği belirtilmemiş ve aynı Bakanlığa bağlı muhtelif teşkilâtın 
sarf evrakının ve tahsis kararlarının birbirine karıştırılmış olması d^layasiyle Millî Korunma Mu
hasebe Bürosu, gönderilen evrakı müsbite muhteviyatı tutarını adı geçen Bakanlığa ait teşekkülle
rin tahsisleri yekûnundan düşmüş bulunmaktadır. 

Bu sarfiyatın ait olduğu tahsisattan mahsup edilmesi keyfiyetinin Millî Korunma Kanunu cep
hesinden zaruri olduğunu, 

c) Evvelce ikraz suretiyle Muammer Alemdar ra verilmiş bulunan paraya mukabil tahsil 
edilip muvakkat hesapta tutulan miktarın borca mahsubunun temini ve borç; bakiyesinin tahsili 
zımnında Hazinenin borçlu nezdinde gerekli teşebbüse geçmesinin yerinde olacağı kanaatinde 
bulunduğumuzu, • 

d)i Millî Korunma işlerine tahsis olunan paraların % 6 faize tâbi olduğuna ve bu faizlerden 
bir kısmının da Maliye Bakanlığınca ödenmekte bulunduğuna göre, 1947 yılı bidayetinden tet-
kikatımızm yapıldığı (Ocak 1951) e kadar faizsiz bloke bir hesapta tutulmakta olan Zeytinnurnu 
Çimento Fabrikasının işletilmesinden mütevellit 1 253 106,99 lira kâr ile bu kabîl Millî IKorunma 
Kanununun tatbikatından ve müdahale mubayaalarından elde edilmiş ve edilecek müspet fiyat 
farklarının derhal faizli bir hesaba yatırılması veya Maliye Bakanlığı tarafından ödenmekte 
olan teşkilât ve idare' masrafları "karşılığı ile sabit sermaye tahsislerine ait borçtu îıesap faizleri
nin tesviyesine tahsis edilmesinin uygun olacağı mütalâasında olduğumuzu, 

e) Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz ve izah edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasi nezdindeki Millî Korunma Muhasebe Bürosuna iadece sarf evrakı •müsbitesî gön
dermekle -iktifa ealp sene nihayetinde Mânçû tanzim etmiyen sermaye tahsis mahallerinin Mfllî 
Korunma sermayesi ile satmalmış oldukları ve şimdiye kadar envanterlerini göndermemiş bu
lundukları sabit kıymetlerin son durumlariyle bunların halen mevcut bulunup bulunmadıkları 
bilinmemektedir. 

Hepsinin ilga edilmiş olduğu anlaşılan bu teşkilatın idare ve teşkilât masraftan tahsislerîyle 
mubayaa etmiş' bulundukları demirbaşların halihazır durumları tespit edilerek ya bir bakanhk 
ve teşekküle maledilmeîerini veya satılarak tasfiyelerinin iktiza ettiğini, 

t) 162 sayılı Koordinasyon kararı, Millî Korunma sermayesinden yapılmış olan sabit ser
maye tahsislerine mütaâlîîk faizler ile idare ve teşkilât masrafları karşılığı olarak tahsis olunan 
paralara ait faizlerin «bunların kadro ve masraf tasarrufları ile karşılanmaları mümkün olma
dığı ahvalde» umumi sermayeden ödenmesini âmir bulunmaktadır. 

Tetkîkatımız tarihine kadar (Ocak 1951) sözü geçen kararname hükümlerinin tatbflı edilme
mekte olduğu ve Millî Korunma umumi sermayesinin hemen tamamen tahsis edUmiş %uhmması 
dolayısiyle bahis mevzuu olan faizlerin Maliye B ıkanlığı namına Ziraat Bankası Merkez Müdür
lüğü nezdinde açılan borçlu bir hesaptan tesviye ve mahsup edilmekte bulunduğu görülmektedir. 

Kararname hükümlerinin yerine getirilmesi için bu faizlerin umumi sermayeden tahsis harici 
kalarak kullanılmasına lüzum kalmamış bulunan serbest sermayeden mahsupları cihetine gidil
mesi ve İra imkânın teminine kadar geçecek zaman dâhilinde de bu faizlerin Milîî Korunma fon
larından mahsubunun Bakanlar Kurulu kararına iktiran ettirilmesinin uygun olacağı mütalâasın
da bulunduğumuzu, 

I I - Kâr ve zarar hesabının tetkik ve tahlili : 
a) Mîllî Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis «dilen mü»B»e-

selerin, geçmiş yıllar kârlarından memur ve müstahdemlere ödemiş oldukları temettü ikramiyeleri tu
tarlarının Millî Korunma Muhasebe Bürosunca tanzim olunan tevhit Bilançosunda, MÜH Korunma
nın umumi kayıtlarında yer alan eski yıllar kârlarından tenzil edilmediği anlaşılmıştır. 

Bu «raesseselein geçmiş seneler için ödemiş oldukları temettü ikramiyeleri tutarlarının, İMBilî 
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Korunma Umumi Bilançolarında yer alan eski yıllar kârlarına aksettirilmek suretiyle mevcut Çark
ların izalesi cihetine gidilmesini; 

b) Türk Tütün Limitet Şirketinin Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesi gereğince yap
tığı destekleme mubayaalarının satışlarından doğan neticelerin Millî Korunma Kanunu ahkâmına 
ve bilâhara bu hususu sarahaten de belirten K/683 sayılı Koordinasyon kararına göre, aynı kanunun 
27 nci maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankasında tesis edilmiş olan fon hesabına intikal ettirilme»! 
icabetmektedir. 

Binaenaleyh, 1948 yılı sonuna kadar Millî Korunma. Umumi Kâr ve Zarar hesaplarına intikal 
ettirilmiş bulunan tütün müdahale mubayaatı hesapları neticelerinin bu hesaptan çıkartılarak fon 
hesabına alınması ve badema tütün satışlarından hâsıl olacak müspet ve menfi fiyat farklarının <Ja 
aynı hesapta mütalâa edilmesi gerektiğini; 

III - İşletme faaliyetleri : 
A) Ticaret Ofisi : 
a) Ofisin muhtelif yıllar zarfında yabancı memleketlere ihraç edip Millî Korunma Kanununun 

27 nci maddesi gereğince tefrik ettiği ayçiçeği yağından 5 344,62 lira, gravyer peynirinden 32 770,28 
İka ve pamuklardan da 433 278,58 lira tutarındaki fonları Ziraat Bankasındaki umumi fon hesa
bına maletmesi icabettiğini; 

B) Petflrt Ofisi : 
a) Ofisin iştigal mevzuunu teşkil eden akar yakıt ticareti ile ilgili bulunan teneke fabrikaları 

ve kara ve deniz nakil vasıtaları işletmelerinin rantabl çalışıp çalışmadıklarını kontrol edebilmek ga
yesiyle bu işjkr ile ilgili bilûmum masraf ve amortismanları ihtiva edecek maliyet hesaplarının ayıt 
ayrı tutulmadı lüzumunu, 

b) Ofis muhasebesinin tutuluş şeklinde, gerek maddi ve gerekse prensip bakımından birçok ha
talara düşüldüğü ve binnetice muhasebenin ofisin durumunu açık bir şekilde aksettirecek ve ihtiyacı
nı tamamen karşılıyabilecek bir durumda olmadığının müşahede edildiğini, 

c) 1947 yılında olduğu gibi bu yılda, muhasebece tutulmakta olan kanuni defterlerde bir çok 
boş sayfalar bırakılmış ve kayıtlar üzerinde mütaaddit tashih muamelelerine tesadüf edilmiştir. Ay
nı zamanda sabit kıymetler tasnifinin her şubede başka başka esaslar dairesinde yapıldığı ve bilan
ço eklerinde istenilen malûmatın sarahatle tasnif edilmiş bir şekilde bulunmadığı gibi her şubede ya
pılmış olan tasniflerin de başka başka şekillerde olduğu ve hülâsa ofisin muhasebe işlerinde geçen 
sene olduğu gibi bu yıl da bir intizamsızlığın devam edegelmekte bulunduğunun müşahede edildiğini, 

d) Akar yakıt satış fiyatlarının mümkün olduğu kadar aynı seviyede tutmak gayesiyle 744 sayılı 
Koordinasyon kararı gereğince satılan emtia bedelleri üzerinden tefrik edilmesi icabeden fiyat fark
larının, ofisçe, satmalman emtia üzerinden ayrılmış olduğu görülmüş olup mevzuata da uygun ol-
ırııyan bu kayıt şeklinin ofisin sene sonu stoklarının hakiki değerleri üzerinden ifade edilmesine im
kân vermediği görülmektedir. 

Bur.dan böyle emtiaya stoklar hesabında hakiki değeleri üzerinden yer verilmesini; 
a) Ofis Muhasebesinin, Ofis işlerinin inkişafıyle muvazi olarak umumi bir reorganizasyona tâbi 

tutulması zaruretini; 
f) Halihazır kıymeti 150 000 lira civarında olan ve Ofis idare merkezi yapılmak gayesiyle 

satmalmmış bulunan Ankara'daki gayrimenkulun bu gayeye tahsisinin temini veya elden çıkarıl
masının uygun olacağını; 

O) Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a) Müdahale işleri için Şirkete bir komüsyon verilmekte olduğuna göre Şirketin Mısır Bürosu 

vasıtasiyle satılan tütünler için aynca alınmış bulunan komüsyonlann Millî Korunma hesaplarına 
iadesinin icabı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca evvelce karar altına alınmıştı. 

1948 yılı satış masraflarına dâhil edilmiş bulunan bu kabil komüsyonlann Millî Korunma hesap
larına iadesi icabettiğini; 

b) Millî Korunma Muhasebe Talimatnamesine göre, kendilerine mütedavü sermaye tahsis oltt-
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nan müesseselerin iş sahalarına en yakın merkezdeki Ziraat Bankasında bir hesabı cari açtıra
rak ihtiyaçlarından fazla olan parayı Bankaya yatırmaları icabetmektedir. 

, Türk Tütün Limitet Şirketi, sene sonunda 1,5 milyon liraya yakın bir bakiye arzeden ve yıl 
zarfında bakiyesi 1 milyon altı yüz küsur bin lirayaf kadar yükselmiş bulunan Millî Korunmaya 
ait paraları Şirket işlerinde kullanma cihetine gitmiş olmasının mevzuata uygun olmadığını; 

D) Mahrukat Ofisi : 
a) istanbul Şehrinde asri bir fırın tesisi gayesiyle arsası Belediye tarafından 5 500 lira gibi 

cüzi bir bedelle Ofise devrolunan ve satış bedeli kayıt kıymetini temin edemiyecek bulunan fırm 
binasını Belediye veya resmî teşekküllerden birine uygun bir bedelle devrinin yerinde olacağını; 

b) Ofis idarecilerinin mütaahhit ve bayiler ile olan münasebetlerini tanzim edememiş ve 
zuhur eden ihtilâfları zamanında halletmemiş olmaları, kayıt ve dosyalarda sıhhat ve intizam 
bulunmaması Ofis alacaklarına dair açılan dâvalardan mühim bir kısmının Ofis aleyhine netice
lenmesine sebebiyet vermiştir. 

Bu cihetle mevcut ihtilâflara ait dâva dosyalarının hesap ve vesaik bakımından sıhhat ve itina 
ile tanzim edilerek Ofis hukukunun ziyama meydan verilmemesi lüzumunu; 
belirtmekte fayda görmekteyiz. 

Bu vesile île raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde de açıklanmış olduğu gibi Millî Korunma
dan namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekkül ve müesseselerden tetkikatımızın 
yapıldığı tarihte (1950) yalnız Petrol Ofisi faaliyetine devam etmektedir. Ticaret ve Mahrukat ofis
leri ile Devlet Yağları, Zeytinburnu Çimento ve Yalvaç Deri fabrikaları tasfiye halinde olup pamuk ve 
tütün müdahale mubayaaları işleri de sona ermiş bulunmaktadır. 

3 1 . X I I . 1948 tarihi itibariyle tanzim edilmiş bulunan 1948 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosu 
ile Kâr ve Zarar hesabı saygı ile yüksek tasvin ve tasdikmıza arzolunur. 

Başbakanlık Umumi Murakabe 
Heyeti Başkanı 
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T. C. ' . Özü : Umumi Murakabe Heyetinin 1947 Millî Ko-

îçişleri Bakanlığı rıınma Bilançosu hakkında. 
M. î. G. M. 
î. D. Ş. M. 

612*210, 5319 
Yüksek Başbakanlığa 

K : 28 . 2 . 1951 gün ve 31 - 40 Mu. U. Mü. 6 - 712 sayılı yazıya: 
Umumi murakabe Heyeti tarafından hazırlanan 1947 ve 1948 yıllarına ait Millî Korunma Bilan

çosu ve kâr ve zarar hesapları hakkındaki rapor incelenmiş ve Bakanlığımızca ilâve edilecek bir 
cihet görülememiş olduğunu saygılarımla arzederim. 23 . 3 . 1951 

içişleri Bakanı 
H. özyörük 

T. C. özü : 1947 ve 1948 takvim yılları Millî Korunma 
Maliye Bakanlığı bilânçolarına ait Umumi Murakabe Heyetinin 

Hazine Genel Müdürlüğü raporları hakkında. 
İç borçlar 

Sayı: 54657/2, 10469 2 . III . 1951 
Başbakanlık Yüksek Makamına 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadesiyle alman 28 . 2 . 1951 tarih ve 32 - 40/6 - 712 sayılı tez
kereleri cevabıdır : 

Tezkerelerine merbut 1947 ve 1948 takvim yılları Millî Korunma bilançoları ile kâr ve zarar 
hesaplarına mütaallik Umumi Murakabe Heyetinin raporları tetkik olundu. 

Bakanlığımızı ilgilendiren cihetlere mütaallik mütalâamız, Millî Korunma Kanununun 51 nci 
maddesinin ikinci fıkrasına müsteniden, aşağıda' arzolunmuştur: 

Millî Korunma Kanununun yedinci tatbik senesi olan 1947 ile sekizinci tatbik senesi olan 1948 
takvim yıllarında Koordinasyon Heyetinin mütaaddit kararlariyle, muhtelif bakanlık ve müesse
seler namına 3780 sayılı Kanunun muaddel 43 ncü maddesi gereğince tesis edilen sermayeden 
1947 yılı için 75 331 739,04 fîralık tahsisi yapılmış ve bu miktarın faizler hariç 53 094 689 lirası 
kullanılmış olup bunun 48 500 000 lirası, Millî Korunma Kanununun 45 nci maddesinin (Ç) fık
rası gereğince reeskont yolu ile, 4 594 689 lirası da aynı maddenin (C) fıkrası gereğince Ziraat 
Bankasının kendi menabiinden karşılanmıştır. 

1948 yılı için ise mezkûr sermayeden 75 343 677,04 liralık tahsis yapılmış ve bu miktarın faiz
ler hariç 74 341 744,37 lirası kullanılmıştır. 

Kullanılan bu sermayenin 61 250 000 lirası, yukarda zikredilen fıkra gereğince reeskont yolu ile, 
13 091 744,37 lirası da Ziraat Bankasının kendi menabiinden karşılanmış bulunmaktadır. 

Raporda işaret olunan, 
a) Hasankale'de un fabrikası sahibi Muammer Alemdar'a açılan krediden tahsilsiz kalan 

bakiyenin taksitlendirilmek suretiyle tahsili cihetine gidilmiştir. 
b) Faizsiz bloke bir hesapta tutulmakta olduğu bildirilen 1 253 106,99 liralık Zeytinburnu 

Çimento Fabrikası kârının faizli bir hesaba nakledilmesi hususu T. C. Ziraat Bankasına yazıl
mıştır. 

c) Kadro, teşkilât ve idare masrafları için açılan kredilerin faizleriyle sabit sermaye faizle
rinin Millî Korunma Kanununun 43 neü maddesinde derpiş edilenu mumi sermayenin serbest kal
mış kısmından mahsubu cihetine gidilmesi hususunda Ziraat Bankası nezdinde gerekli teşebbüs 
yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 200 ) 



- 155 -
Umumi Murakabe Heyeti raporlarında bahsedilen diğer işlerden Bakanlığımızı ilgilendiren bir 

mevzu bulunmadığını saygılarımla arzederim. 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 17 Nisan 1951 
Teşkilâtlandırma ve Küçük 

Sanatlar Gn. Md. Ş. II 
Sayı : Genel : 18704, 6/3356 

özel : 8 
özü : 1947 ve 1948 Millî 
Korunma Bilançosu hak
kında. 

Başbakanlığa r 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadeli 30 . i n . 1951 - 6/712 - 32/40. buyrukları c : 
1947 ve 1948 takvim yılları Millî Korunma Bilançosu, Kâr, ve Zarar hesaplarının Umumi Mura

kabe Heyeti tarafından tetkik neticesi hazırlanan raporda tenkid konusu edilen ve Bakanlığımızı 
ilgilendiren hususlara mütedair cevaplar ekli olarak yüksek ıttılanıza saygiyle sunulur. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

1947 ve 1948 yılları Millî Korunma bilançoları hakhnda Umumi Murakabe Heyetinin raporuna kar
şı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının mütalâası 

1947 ve 1948 yıllarında Millî Korunma fonundan yapılan sarfiyat hakkında Başbakanlık Umumi 
Murakabe Heyetince cevaplar aşağıda arzolunmuştur. 

Ticaret ofisi : 
1947 yılı muameleleri : 
Sayımlar; 
1947 yılında fiilen sayımları yapılmıyan mallar İzmir Deposunda dökme halindeki pamuklarla, 

Kadıköy Deposunda kendir tohumu, Çengelköy Deposunda gemi zencirleri, Fındıklı Deposunda lâ-
teks, balta ve pamuklardan ibarettir. Dökme pamukların her ihtiyaç vukuunda miktarlarının tesbi-
tinin güç ve masraflı ameliyelere ihtiyaç göstermesi, kendir tohumu, gemi zinciri, lâteks, balta ve 
pamukların vaziyetlerinde senesi içinde bir tahavvül vuku bulmamasından fuzuli masraf ve vakit zi
yamdan tevakki edilmek maksadı ile envanterleri yapılmamış, bu malların noksan ve fazlalıkları 
tasfiyeyi mütaakıp kayıtlara intikal ettirilmiş ve bunlar halen tamamen tasfiye edilmiştir. 

Taahhüt Vergisi : 
Ofisin teşekkülünü takiben, Büyük Millet Meclisinin tefsir kararının vukuuna takaddüm eden 

ilk faaliyet anlarında resmî devair ve müessesata satılmış olan mallarda Taahhüt Vergisi tevkif 
edilmiş ve işbu mebaliğ daire ve* müessesenin bağlı bulunduğu maliye dairesine makbuz mukabilin
de tediye edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, son senelerdeki Umumi Murakabe tetkikleri sırasında istirdadına işaret olunan bu 
vergiler için ilgili makamlara gereken müracaatların yapıldığı, bu meyanda birçok kalemlerin tah
sili mümkün olmakla beraber, diğer bâzı kalemlerin zaman aşımı dolayısiyle maliye daireleri tara-
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fından ret ve iade olunmalarının kabil olmıyacağı, bu yolda cereyan eden muhaberattan anlaşıl
mıştır. 

ihtiyat Akçesi : 
Evvelki seneler hesaplarının tetkiki münasebetiyle, bilançolarda badema ihtiyat akçesi ayrılma

ması hususunda, diğer hususlar hakkında vâki tebligat mey anında, ofise her hangi bir emir veril
memiştir. 

Yedek akçe ayrılmamasında pratik fayda, netice hesaplarına bakarak ofis durumunun her 
hangi bir hataya meydan vermeden hakikata uygun olarak tâyin edilmesi her zaman için müm
kündür. {,. 

Aynı zamanda, ofis muamelât neticelerinin doğrudan doğruya Hazineye aidiyeti hususu göz 
önünde bulundurulacak olursa, tasfiye halinde bulunan ofise bu hususta her hangi bir tebligat 
yapılması gerekmiyeceği mütalâa edilmektedir. 

1948 yılı muameleleri : 
Sayımlar ve ihtiyat akçesi ayrılması hususundaki tenkidler 1947 yılının aynı olduğundan, ev

velki mütalâamıza ilâve edilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır. 
Harcırah işleri : 
Harcırah Kararnamesi hükümlerine aykırı olarak ödendiği bildirilen yollukların müfredatı ra

porda irae edilmemiş olduğundan, cevap itası hususunda bunların hangi ödemelere raci bulundu- t 

ğu tâyin edilememiştir. 
Bununla beraber, bütün tahakkukların kararneme hükümlerine tevfikan cereyan ve icra edil

diğine tereddüt edilmemekte, ancak bir beyannameye dâhil bulunan 36,90 liralık yol masrafının 
sehven mükerrer ödendiğinin tetkik sırasında sabit olması üzerine, mezkûr meblâğ eski memurlar
dan Mazhar özalpsan'dan halen tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Tediye fişlerinin, bunlara eklenmesi gereken evrakın tanzim veya istihsalinden sonra muame
le mevkiine konulmasına bilhassa itina edilecektir. 

Banka işleri : 
İşlerin geniş mikyasta cereyan ettiği sırada muhtelif sebepler dolayısiyle bâzı bankalarda iş 

bakımından ayrıca alacaklı hesaplar tesisi zarureti hâsıl olmuştur. 
Halen bunların hepsi tasfiye olunarak banka hesapları Ziraat Bankası nezdindeki kredi he

sabında tevhit edilmiş bulunmaktadır. 
Sipariş karşılıklarının temini, mevzu vezaifin miadında ifası, ofis menabiinden 15 milyonluk 

kısmın Devlet Demiryolları için mubayaa edilen vagon bedelleri mukabilinde uzun vadeli bonola
ra bağlanması, ofisin zaman zaman muhtelif Bankalardan borçlanmak suretiyle para istikrazına 
saik olduğundan malî imkânsızlıklar dolayısiyle hâsıl olan fonların tediye olunmadığı anlaşıl
mıştır. 

Bugünkü durum muvacehesinde bunların Ziraat Bankasına tediyesi tasfiye memurluğunca 
ayrıca teemmül edilecektir. 

Gerek yurda ithal edilmek üzere Macaristan'dan sevkedildiği sırada yolda zıyaa uğrıyan 
pamuklu mensucat ve gerekse mensucat imali için Macaristan'a gönderilen pamuklar yekdiğeriyle 
ilgili olupı bunların Ofis hesaplarında tamamen tasfiyesi, tazminatlarının tahsili için hadis olan 
ihtilâfın intikal ettiği mahkeme neticesinin alınmasına muallak bulunmaktadır. 

Her iki nevi emtianın 1950 yılı içerisinde (yoldaki emtia) hesabındaki kayıtları kapatılarak, 
(takipteki emtia) hesabında gösterilenlerine ait gereken mahsup muameleleri yapılmış bulun
maktadır. 

Toprak Ofis : 
183 - 234 - 249 - 250 sayılı Koordinasyon kararlariyle Bakanlığın lüzum göreceği ahval ve 

mahallerde kuru fasulye, pirinç, kuş yemi ve kuru bakla satmalmmak üzere Bakanlık hesabına 
Ofis emrine 5 500 000 liralık bir mütedavil sermaye tahsis edilmiş ve Bakanlığın emirleriyle 
1941, 1942 ve 1943 yıllarında yurdun muhtelif yerlerinde bu maddelerin alım ve satımı yapılarak 
7 . X . 1943 tarihinde 5 500 000 lira aynen Ziraat Bankasına iade edilmiş ve fakat bu para ile ya--
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pılaıı alım ve satımlarla masraflar ayrı olarak tutulmamış ve Ofis bünyesi içindee kayda tâbi 
tutularak doğrudan doğruya Ofis muameleleri arasında yer almıştır. 

1945 yılında Millî Korunma Muhasebesince bu sermayeye ait alım, satım neticelerine mütaallik 
hesap ve bilanço istenmesi üzerine 194], 1942, 1943 yılı bakliyat alımları ve satışları Ofis kayıt
larına istinaden tesbit olunmuş, ancak bu mevzua ait masrafların tefrikimi imkân olmadığından 
bu yıllara ait Ofis masrafları meemuunun Ofis asli faaliyetlerinden olan hububat satışları yekûnu 
ile bakliyat satışları yekûnuna taksimi suretiyle beher kiloya isabet eden masraf miktarı buluna
rak bakliyat masraf hissesi hesaplanmış ve buna göre tanzim olunan bilanço Millî Korunma Muha
sebesine tevdi olunmuştur. 

Raporda belirtildiği üzere Murakabe Ilayeti masraf tevziinde bir kısım masrafların Millî Ko
runma mevzuu ile ilgisi bulunmadığını dermeyanla bilançonun kabule şayan olmadığı mütalâa
sında bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Komisyonu da bu mütalâayı uygun 
görerek hesapların tashihi cihetine gidilmesini karar altına almıştır. 

Bu karara ^ittibaen yapılan tashih de Umumi Murakabe Heyetinin yukarda mâruz raporunda 
tadadi mahiyette gösterilen masraflar tevzi harici tutularak hesap buna göre tanzim edilmiştir. 
Bu defa 1942 yılı masrafları arasında bulunan ve fakat evvelki raporda gösterilmemiş olan 
7 915 793,83 lira tutarındaki imalât ve afyon masraflarının da masraf: tevziinde nazara alınmaması 
lüzumuna işaret olunmaktadır. 

Masraf tevziinde münhasıran hububat ve bakliyat masraflarının esas alınması prensibine gi
dildiği takdirde bu masrafların da tevzi edilecek masraflar yekûnundan çıkarılması gerekmek
tedir. 

Bu takdirde yeniden yapılacak hesap neticesinde fazlalaşacak satış kârlarının bugüne kadar 
Ofis yedinde kalmış olması bakımından Millî Korunmanın faiz kârından mahrum kaldığı müta
lâası yerinde bulunmamaktadır. Çünkü esas itibariyle hububat ve bakliyat satış fiyatlarının o ta
rihte Ofis bünyesi içinde bir bir kül halinde mütalâa suretiyle tesbit edildiğini kabul zarureti 
vardır. Bu itibarla, hububat fiyatlarının müstekar bir seviyede tutulması prensibi hâkim bulun
duğuna göre bakliyat satış fiyatlarında bir ayarlama yapılmış olması varittir. Bu takdirde, sa
tış 'kârı olarak görülen miktar hakiki bakliyat satışından mütehassıl bir kâr olarak kabul et
mek yerinde olamaz. Diğer taraftan mütedavil sermaye olarak verilen 5 500 000 lira. ]943 yı
lında aynen iade edilmiş olmasına rağmen Koordinasyon kararlariyle bakliyat alımı devam et
tirilmiş ve mütaakıp yıllarda fiyat farkları ve sair sebepler yüzünden bakliyat alımlarında mü
him miktarda zararlar zuhur etmiştir. 

İzmir Üzüm ve İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Devlet yağları : 
Devlet yağ hisselerinin alınmasına 1 1 . X . 1946 tarihinden itibaren son verilmiş olması sebe

biyle yağ işleri tasfiyeye girmiş ve derdesti intaç bir vaziyettedir. 
Pamuk işleri : 
Ticaret Ofisindeki pamuk fonlarından 3 068 137 liralık kısmının pamuk mubayaası için Ti

caret Bakanlığı emriyle pamuk hesabına aktarılmasının 136 sayılı Koordinasyon kararı gere
ğince ancak Bakanlar Kurulu karariyle yapılmasının gerekeceği belirtilmektedir. 

Bu husustaki mütalâamız şöyledir : Pamuk satışlarından bir kısmının Ticaret Ofisi tarafın
dan yapılması aşağıda arzedilen zaruretlerden ileri gelmiştir : 

1. 1941 yılından 1942 yılma kadar doğrudan doğruya pamuk teslimatını tazammun eden 
Devlet angajmanları haricinde pamuk ipliği, manifatura eşyası, zirai aletler ve saire gibi şiddetle 
muhtaç bulunduğumuz malların ithali mukabilinde pamuk ihraç işleri ticari ve teknik bilgi ile 
yakından ilgisi olması hasebiyle Ticaret Ofisine yaptırılmıştır. Fonlar da şu işlerden vücut bul
muştur : 

a) Bankanın topladığı pamuklar banka komüsyonıı da dâhil olmak üzere foba kadar bil-
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cümle masrafları ile baraber, bankaya ödenmiş, ihraç fiyatlariyle bankaya ödenen bedeller ara
sındaki farklar Ofiste kalmıştır. 

b) 1942 -1943 yılında Çukurova bölgesinde yağmurdan müteessir olan 4 000 ton kadar pamuk 
Çukurova'da İhracatçılar Birliğince müstahsıllardan satın alınmış ve mezkûr pamukların bedel 
ve masrafları ile % 5 tüccar kârı ilâve edilmek üzere bu mallar Ofise teslim edilmiştir. 

Bundan başka Ofis de bu pamukların alış bedellerini hariçten bulduğu kredilerle ödemek şar-
tiyle bir firmaya satmıştır. 

Fonlardan bir kısmı da bu satışlardan hâsıl olmuştur. 
2 - 59 ve 87 sayılı kararlarla muhtelif yıllarda satın alman pamukların tasfiyesi, ancak 

1950 yılı ortalarına doğru ikmal edilebilmiştir. 
Açılan kredilerin ve muhtelif zamanlarda kısım kısım satılan pamuklardan hâsılı olan kâr

ların kâffesi pamuk mubayaasına tahsis edildiği halde, 1949 yılında veresiye mahsul toplama za
ruretiyle de karşılaşılmıştır. 

Binaenaleyh devam edegelen bir mubayaa neticesi parti parti satılan pamukların bir kısmın
dan kâr hâsıl olduğu mülâhazasiyle katî tasfiyeyi beklemeden bunların fon olarak telâkkisiyle 
bu hesaba aktarılmasının gerekmiyeceği bu itibarla 136 sayılı Koordinasyon kararma tevfikan 
bir işlem yapılmasına zaruret olmadığı neticesine varılmıştır. 

59 ve 87 sayılı kararla pamuk hesabında bakiye kalan 395 233 liralık kârdan ihtilaflı işler 
için 50 000 lirasının tevkifi suretiyle bakiyesinin, 753 sayılı kararla mubayaa edilen pamuklardan 
hâsıl olan 1 267,11 liralık zararın 736 sayılı kararla mubayaa edilen pamuklardan hâsıl olan 
326 158,93 liralık kârdan mahsubiyle bakiyesinin fon hesabına intikal ettirilmesi hususu Ziraat 
Bankasına gönderilen 24 . IH . 1951 tarihli ve 2505 sayılı yazı ile sağlanmıştır. 

Petrol Ofisi : 
1947 yılı muameleleri; 
Umumi masraf tasarrufu, haddi zatında bir kârdır. Ancak, fiyatların konmuş olan kâr ve 

umumi masraf unsurlarının fiiliyattaki baliğlerini ayrı ayrı takibedebilmek gayesi ile bunların iki 
tâli hesapta gösterilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. Bununla beraber heyetin tavsiyelerine 
uyularak bunlar kâr ana hesabına ithal edilmişti]*. 

tş hacminin çok dar olduğu, bundan evvelki senelerde o zamanki ihtiyaca göre tanzim edil
miş bulunan muhasebe plânının ilk tâdili 1948 ve ikinci tâdili de 1951 yılında yapılmıştır. 

Ofisin kanunen muvakkat bir durumda olması, buraya intisap edenlere emeklilik hakkı, ta
nınmamasına, kadro darlığı, verilen ücretlerin azlığı, forme muhasebe memuru tedarikini imkân
sız kıldığı gibi gelenlerin bu vakıaları görerek sık sık ayrılmaları istikrarsızlık doğurmuş bu 
yüzden işler aksamıştır. Bu mahzurların henüz izale edilmemiş olmasına rağmen Ofis muhase
besinde devamlı bir tekâmülün mevcudiyeti Heyetçe kabul edilmektedir. 1949 yılından itibaren 
stoklara hakiki kıymetleriyle hesaplarda yer verilmiştir. 

(Akar yakıt fiyat istikrarı) hesabına intikal ettirilecek meblâğların 1949 yılından itibaren 
satılan mallar üzerinden yapılmasına başlanmıştır. 

İnşaatları tamamlanmamış bulunan depolardaki kara ve deniz nakil vasıtaları ile, teneke fab
rikalarının işletme hesapları 1950 yılından itibaren tesis edilerek yürütülmeye başlanılmış ve 
bu hesaplar 1951 yılından itibaren de daha ziyade ihtiyaçlara uygun bir şekilde tekemmül etti
rilmiştir. 

Ofisin teşekkül, maksat ve gayesi ticari olmayıp, Millî Korunma Kanununun istihdaf ettiği 
gayeye göre, (Halk ve Millî Savunmanın akar yakıt ihtiyaçlarını temin) dir. Ticaret, gayenin ta
hakkuku için ancak bir vasıtadır. Bunun tahakkuku uğrunda bâzan ticari düşüncelere yer ver
meksizin iş yapmak zarureti hâsıl olduğu zaman bunda asla tereddüt edilmemiştir. Bununla 
beraber, bir vasıta olabilecek mahiyette bulunan ticari faktörün ilmî icaplarını imkânın müsaa
desi nispetinde yerine -getirilmesinde daima gayret sarfedilmiştir. 

Muhasebenin ihtiyaca cevap verebilecek duruma getirilebilmesi için Ofis yukarıda da arze. 
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dildiği veçhile muhasebede yeni organizasyonun tatbikına 1951 yılında başlamış, müspet neti
celeri de şimdiden müşahede edilmiştir. 

Çeşitli işletmeler : 
Nakil vasıtaları ile, teneke fabrikaları işletme hesapları ve Ofis fonksiyonları hakkında 

serdedilen tenkidler 1947 yılı muamelâtı müşahedelerinin aynı olduğundan, evvelce serdedilen 
mütalâamıza ilâve edilecek başlıca bir husus bulunmamaktadır. 

Deniz nakil vasıtaları hakkındaki mütalâalara gelince : Ofisin teşekkülü ticari olsa idi bü
tün bu mütalâalara karşı satmalman deniz nakil vasıtalarını başka hiçbir mülâhazaya yer ver
meksizin yalnız ticari bir gaye uğrunda kullanılması düşünülseydi : 

1. Akar yakıt ve madenî yağ nakliyeciliği ile iştigal eden halkın zarardide olmalarına sebe
biyet verilirdi. 

2. Bütün faaliyetini ticari bir hedefe tevcih eden Ofis Millî Savunmanın bilhassa deniz 
kısmının gayrimuayyen zamanlarda âni olarak vâki olacak akar yakıt ikmali taleplerini yerine 
getiremiyeeekti. 

Şu hale göre Ofis Millî Savunmanın âni taleplerini karşılamak üzere deniz vasıtalarına sahip 
olmaya ve bu gayeyi asla göz önünde tutmıyarak aynı zamanda halkı da izrar etmiyecek şekilde 
deniz nakliyeciliğini yapmaya mecbur olduğuna göre tam bir ticari zihniyet esası ile hareket etmemekte 
Ofisin mazur ve hattâ mecbur olduğuna teslim zarureti vardır. 

G) Muhasebe ve muamelât : 
Muhasebe defterlerinde arada boş sahifeler bırakılması hususunun önüne geçilmiştir. Prensip ba

kımından muhasebede işlerin inkişafiyle muvazi bir reorganizasyona olan ihtiyacı Ofis takdir et
miş ve keyfiyeti (1950) yılında 1947 ve 1948 yılları hesaplarını tetkik eden heyete şifahen arz ve 
mutabakatını almıştır. 1951 de bu esaslar dâhilinde tatbikata başlanmıştır. 

Muhasebe muamelâtının matlup şekilde yürüyememesinin mühim âmilleri vardır. Ofisin kanun 
muvacehesinde muvakkat bir müessese durumunda olması forme muhasebe memurlarının müesseseye 
rağbet etmelerine mâni olmuştur. Ofisin mer.subine âtiye muzaf (emeklilik hakkı gibi) bir garan
ti tanımaması bir bilgiye ihtiyaç gösteroi' Muharebe memurlarına verilen aylık ücret vasatisinin brüt 
(250.—) lira gibi pek cüzi bir meblâğ oluşu rağbet görmemesine mühim bir âmil olmuştur. Neticede 
kadroda hiçbir zaman istikrar temin edilemediğinden işler bu yüzden aksamıştır. 

Ceyhan ve havalisindeki sel felâketzedelerine Bakanlığın emirleriyle verilen ve (1948) yılında 
(akar yakıt fiyat istikrarı) hesabından ödenen meblâğ 23 . VII . 1949X1942 yılı kasa tahsil fişi 
ile tahsil edilmiş ve aynı hesabın alacağına kaydedilmekle mesele kapanmıştır. Fiyat farklarını 
gösteren hesap adı bundan böyle (akar yakıt fiyat istikrarı) hesabı şeklinde yazılmaya başlanmıştır. 

Stokların stok hesabında hakiki kıymetleriyle kaydına 1949 yılından itibaren başlanmıştır. Di
ğer hesaplar mubayaa edilen malların (stokların)hakiki bedelleri kaydedilmekte ve satış fiyatiyle 
hakiki fiyat arasındaki farkda (akar yakıt fiyat istikrarı) hesabına ( X ) kaydedilmektedir. 

Ofisin Kâzım Özalp Caddesi üzerindeki gayrimenkulunun hali hazırı ile Ofis bürosu olarak 
kullanılmasına imkân yoktur. Bu binayı yıkmak ve yerine Ofise kâfi derecede bir bina yapmak 
için kısa bir zamanda büyük masraf yapılacağı, bundan çok mühim olan akar yakıt tesislerinin 
ikmalinin birinci plâna alınması mülâhazasiyle bu iş yani eski ve küçük binayı yıkıp yenisini yapma 
işinin âtiye taliki daha münasip görülmüştür. O sırada Ofisin bulunduğu ve halen Emekli Sandığı
nın işgalinde bulunan bina Ofise kâfi gelmekte idi. Sahibinin evi tahliye için mahkemeden bir karar 
alması üzerine tekrar şimdiki gayrimenkulu yıkmak ve yeni bir bina yapmak meselesi yeniden ele 
alınmıştır Keyfiyet şifahen Bakanlığımıza bildirilmiş, o sırada böyle bir büyük masrafın yapılması 
uygun görülmemiştir. Binanın tahliyesi mecburiyeti şimdiki binanın isticar edilmesini elzem kıl
mıştır. 

Boş arsanın şehri güzelleştiren ve ofisin gayesine uygun olarak satışı artıran bir istasyonun 
bütün masrafları müstecirleri tarafından ihtiyar edilmek ve 15 sene sonra bu tesisi aynen Ofise 
devretmek, ayrıca ayda 50 lira bir icar bedeli ödemek şartiyle kıymetlendirilmesi cihetine 
gidilmiştir. 
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Ofisin bu istasyon vasıtasiyle ayda vasati 45 000 litrelik satıştan 15 senede elde edeceği kâr ve 

umumi masraf karşılığı olarak kazancı takriben 800 000 liradır. Yalnız bu kazanç Ofisin halen 
oturduğu bina için vereceği kirayı karşılamaya kâfidir. Yeni bir bina yaptırıldığı takdirde don
durulacak olan para bu meblâğın çok üstündedir. Faiz de ilâve edilince yarım milyon liralık bir 
masraf ve zararın olacağını zikretmek kâfidir. 

1948 yılında kurulan depolardan bâzılarının katı kabullerinin senesi içinde yapılmaması neti
cesi masrafların bizzarure inşaatın (sabit kıymetler-) hesabına nakilleri yapılmıştır. 

Umumi masraflar tasarrufunun bir kâr olduğuna kaaniiz. Ancak bu tasarrufun miktarını 
her zaman bilmek ve hesabını verebilmek için bunun akar yakıt kârı hesabından ayrı tâli bir 
hesapta takip edilmesi- lâzımdır. Gerek umumi mas>raf tasarrufu, gerekse akar yakıt ve M. yağ 
kârı (Umumi kâr) ana hesabının içine ithal edilmiş Ofis muhasebesinde iş hacmiyle mütenasip 
son reorganizasyonunun 1951 yılından itibaren tatbikma başlanmıştır. 

T. V. 
Tarım Hakanlığı 20 . 111 . 195:1 

Devlet Üretme Çiftlikleri 
devel, Müdürlüğü Özü : Umumi Murakabe Heyetinin Millî Ko-

Şvbe : Tas fine ve Bilanço runına 1947 yılı Bilanço raporunun cevabı H. 
Saı/ı : O. : 4007 Ö. 248 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

28 . 2 . 1951 tarih, (Muamelât Umum Müdürlüğü - Kararlar Müdürlüğü) 2o/40 - 6/712 sayılı 
emirleri K. 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından Millî Korunma 1947 Bilançosuna dair olarak tanzim olu
nan raporun mülga Zirai Kombinalara ait kısımları hakkındaki mütalâasının ilişikte sunulduğuna 
saygılarımla arzederinı. 

Tiarım Bakanı 
N. Özsan 

T. C. 
Tarım Hakanlığı 20 . 27/ . 1951 

Devlet Prehnc Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü Özü: Umumi Murakabe • lieyeti-

tiube : Tasfiye ve Bilanço nin Millî Korunma 1948 yılı Bi 
Genel : 4006 lânço raporunun cevabı H. 
Özel : 249 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

28.11.1951 tarih, (Muamelât Umum Müdürlüğü- Kararlar Müdürlüğü) 32/40 - 6/712 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından Millî Korunma 1948 Bilançosuna dair olarak tanzim olu
nan raporun mülga Zirai Kombinalara ait kısımları hakkındaki mütalâanın ilişikte sunulduğuna 
saygılarımla arzederirn. 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 
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Mülga Zirai Kombinalara ait Millî Korunma Bilançosu hakkında Umumi Murakabe Heyeti raporunun 

cevabı 

Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetinin 1947 yılına ait Millî Korunma Umumi Bilançosu rapo
runda, Mülga Ziraî Kombinalar idaresini ilgilendiren ve raporun 97 - 118 sahifelerinde yer alan 
hususlara karşı mütalâamız maddeler halinde aşağıda arzolunmuştur : 

1. Umumi Murakabe Heyetinin Mülga Zirai Kombinalara ait raporlarındaki görüşlerinin ekse
risine iştirak etmekle beraber tavsiye ve temennilerinden bir çoklarının 1948 yılında yerine getiril
miş olduğunu belirtmek isteriz. 

2. Raporun 101 nci sahifesinde başlıyan (C. Çiftlikler ve atelye faaliyetleri) bahsinin (a) fık
rasında ve son bendinde özden Devlet Çiftliği hayvancılık işletmesinin 50 368,30 lira zararla kapan
dığı noktasına temas edilmiştir : Netice itibariyle kârla kapanan özden Devlet Çiftliği Bilançosu 
muhtelif hayvancılık işletmelerinin zararla kapanması sebepleri mezkûr sene içinde hayvancılık şube
sine geniş mikyasta yer verilmiş olmasından ve bu yüzden yapılması zaruri görülen masraflardan 
ileri gelmiştir. 

3. Atelye ve depo bahsinin (b) fıkrasının 104 ncü salıifedeki üçüncü paragrafında su bardağı, 
tabak, fincan ve teneke gibi çeşitli büro malzemelerinin masraflar hesabında gösterilmesi tavsiye Du
yurulmakta ise de, müessese lağvedilmiş olduğundan ve sebepleri evvelce izah olunan rötarlı bilanço
ların bir an evvel yetiştirilmesini teminen 5433 sayılı Kanunla müessesenin devredileceği yeni ida
rede gereği yapılacaktır. 

4. Aynı sahifenin son fıkrasında atelyeden çiftliklere gönderilen ve sabit kıymetler hesabında 
kayıtlı bulunan demirbaşlara ait evvelce mahallerine devredilmediği işaret buyurulan müterakim 
amortismanlar 1948 yılında yerine verilmek suretiyle ıslah ve tasfiye olunmuştur. 

5. Atelye ve depo bahsinin devamı olan 105 nci sayfadaki birinci fıkrada, mutemetler üze
rinde 1 000 liradan fazla avans bulundurulmaması keyfiyeti hakkında idare tarafından evvel
ce verilen talimatların tatbiki önemle takip ve temin olunmuştur. 

6. Aynı sayfadaki ikinci paragrafta bahsi geçen atelyenin malzeme mubayaa işleri de 
önemle takip olunarak verilen talimatların tam olarak tatbik ettirilmesi cihetine gidilmiştir. 

7. Aynı sayfanın 4 ncü paragrafında, 1948 yılma devreden atelyenin nim mamul malzeme
lerine umumi masraf hissesi tefrik edilmemiş ve bu malzeme maliyetinin o nispette düşmesine 
ve 1947 yılı zararının aynı nispette artmasına sebep olduğu bildirilmektedir : 1948 yılında alâ
kalı masraf unsurlarından da hisse verilmek suretiyle bu lâzime yerine getirilmiş bulunmakta
dır. 

8. 106 nci sayfada, atelye ve depo bahsinin son kısmında işaret buyurulan maliyet hesapları 
7 nci maddede açıkladığımız gibi 1948 yılında masraf unsurlarının tam olarak yerlerine tevzi 
olunmasından 1947 yılında 3 156 791,24 lira zararı olan atelyenin 1948 bilançosunda görüleceği 
gibi zararı 46 881,67 lira gibi küçük bir meblâğa düşürülmüştür. 

9. işletme faaliyetleri bahsinin 2 nci maddesinin 107 nci sayfada başlıyan ve (d) bendinin de
vamı olan 310 ncu sayfanın 1, 2 ve 3 ncü paragraflarında hububat randımanlarının düşük ve ma-. 
liyetlerin yüksek olması noktasına temas olunmuştur. Bu cihete umumi olarak 1947 yılındaki 
istihsalin 1946 yılma nazaran çok az olması müessir olmuştur. Keykubat Devlet Çiftliğinin işle
tilmemesi bahsine gelince : Bu çiftliğin işletilmesinde bir fayda görülmediği idarece de düşü
nülmüş olduğundan 5433 sayılı Kanunla teşekkül eden yeni idarede bu çiftlik yalnız hayvancı
lık işletmesi bırakılmak suretiyle zeriyat safhası tamamen kaldırılmıştır. 

10. Gelemen Devlet Çiftliğinin üç seneden beri zararlı olarak çalışması sebepleri daha ev
velki cevabi yazılarımızda da arzettiğimiz gibi bu işletmedeki arazinin fundalık, bataklık ve or
mandan açmca arazide faaliyette . bulunulmasından dolayı mühim arazi ıslahatı masrafları yapıl
mış olduğundandır. Bu işletmemizin 1949 yılında kârlı bir vaziyete gedmiş olduğunu burada 
kaydedebiliriz. , 
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11. 110 ncu sayfada (e) fıkrasının mahsul hareketleri bahsinin devamı olan 112 nci sayfa

nın son kısmında stoklar arasında geçmiş senelere nazaran ambar fazlaları re noksanları görül
müş olduğu, bu farkların da hububatın satıştan sonra ambar mevcutlarının tesbit edildiğinden 
ileri geldiği, mühim miktara baliğ olan istihsal miktarlarının tam olarak ölçülmesinin müşkül 
olduğu açıklanmakta ve hiç olmazsa mesaha ölçüleri veya diğer tartı usullerinin tatbiki sure
tiyle takribi olarak hububat miktarlarının behemehal tesbit edilmesi her bakımdan lüzumlu ol
duğu bildirilmektedir. 

Bilhassa çok geniş arazi üzerinde ziraat yapan işletmeler istihsallerini hasadı mütaakıp tart 
mak suretiyle teshilleri tatbikat bakımından filhakika mümkün olmamakla beraber, mühim olan 
belli ölçüler dâhilinde yığınlanmakta, ayrıca belirli hacım ölçüleri bulunan biçer döğer depo
ları adedi ve bu depoları boşaltan kamyonların sefer adedi ile de istihsal miktarı kontrol edil
mektedir. Birkaç büyük işletme istisna edilirse, son zamanlarda diğer küçük işletmelerde tart* 
usulü tatbik olunmaktadır. Bundan ıbaşka büyük işletmelerin geniş mikyastaki istihsallerinin 
hasadı mütaakıp Toprak Mahsulleri Ofisine teslimleri temin edilmek suretiyle tartı usulünün 
mümkün olduğu kadar tatbiki cihetine gidilmesi tedbirleri de alınmıştır. 

12. Hesap işleri bahsine ait 114 ncü sayfada sözü edilen defterlerdeki kurşun kalemli yekûn
lar mürekkeplenmiştir. Silinti yapılmaması için de gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

Amortisman tefriki suretiyle sıfıra müncer olan sabit kıymetler, iz kıymeti üzerinden yer 
verilmek suretiyle gerekli işlemler mütaakıp senelerde yapılmıştır. Su bardağı, tabak, fincan 
gibi çeşitli malzemelerin demirbaş içerisinde mütalâa edilmeyip masraf hesaplarında yer veril
mesi keyfiyetine ait cevabımız üçüncü maddemizde açıklanmıştır. 

13. 117 sahifenin üçüncü paragrafında mülga idarenin dun faize tâbi 1947 yılı sonunda 
6 733 611,70 lira alacak bakiyesi arzeden bir cari hesabı bulunmaktadır. Bu duruma göre Zirai 
Kombinaların % 6 faize tâbi bir hesapta borcu bulunduğu halde daha dun faizli bir hesapta da 
mühim miktarda para bulundurması idarenin faizbakımmdan zararını mucip olmuş denilmektedir. 

Mülga idarenin iş mevzuu itibariyle bilançolarda görüldüğü gibi yekûnları milyonlarca liraya 
baliğ olan masraflarını, anında karşılamak mecburiyetinde olduğundan ve senesi içinde alacaklı 
hesabında masraflarını karşılıyacak şekilde parası bulunmadığından murakabe heyetinin de bilanço 
raporunda belirttikleri gibi idareye bu işleri yürütmek için tahsis olunan Millî Korunma serma
yesinden çektiği kredilere 1947 yılında 98 335,98 lira bir faiz ödemiş bulunmaktadır. 

Fakat bu cihet de iki sebebe müstenittir : 
A) Satılan hububat bedellerinin mütaaddit müracaatlara rağmen 1947 yılında Ofisten tahsi

linin mümkün olmaması, 
B) Toprak Mahsulleri Ofisinde Maliye Bakanlığından alacağını tahsil edip borcunu vaktiyle 

ödememesinden ileri gelmiştir, 
Bu cihetler yapılan muhaberelerle bir vakıadır. 
1948 yılında ise faiz ödeme keyfiyeti bertaraf edilmiş ve 450 619,04 lira gibi mühim miktarda 

bankalardan lehe bir faiz temin etmeye mülga idare muvaffak olmuştur. 
14. Hesap işleri bahsinin devamı olan ayni sahifenin son kısmında mülga idarenin Toprak 

Mahsulleri Ofisinden muhtelif yıllar zarfında yapmış olduğu hububat satışından mütevellit 
11 724 820,99 liraya baliğ olan alacağının zamanında tahsili hususunda icabeden kanuni formali
telerin kombinalarca yerine getirilmiş olmaması idarenin Ofisten faiz talep edebilmesi imkânını 
selp ettiği anlaşılmıştır, denilmektedir. 

İdarenin Ofisten 1947 yılı sonunda alacağı olan 11 724 820,99 lira alacağına mukabil faiz ta
lep edememesi keyfiyetine gelince : 

Ofisin alacağımızı ödememesi sebepleri bankaya ödenen faizler bahsine ait 13 ncü maddemizde 
açıkladığımız gibi bu ödememe keyfiyeti yüzünden Ofisten faiz talebinde bulunduğunu aşağıda 
arzediyoruz. 

Ofisten faiz talebimiz yapılan muhaberelerle bir vakıa olmakla beraber, iki resmî daire ara-
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nında bu şekilde bir ihtilâfın zuhur etmesi her ne kadar bâzı yerinde olan sebepler dolayısiyle 
doğru görülmemiş ise de: Toprak Mahsulleri Ofisi aleyhine bir tahkim dâvasının ikame edilmesi 
için keyfiyet Tarım Bakanlığından 4 . II . 1948 tarih ve 710/1738 sayılı yazı ile bildirilmiş, Ma
liye Bakanlığından alman 12 . VIII . 1948 tarih ve 4198/2692 sayılı cevabi yazıda (Ofisin bir ta
cir sıfatını haiz bulunduğu, bu itibarla muamelenin esası da bir ticari muamele olduğu düşünüldü
ğü takdirde dahi ofisle olan işbu münasebat bir karz akdi olarak mütalâa edilemiyeceği gibi or
tada bir hesabı cari mukavelenamesi de bulunmadığından hâdisede Ticaret Kanununun 751 ve787 
nci maddelerine de istinat etmek dolayısiyle faiz talebinde bulunmak kabil olamaz) denilmekte
dir. Hâdise bir taraftan bu şekilde takip edilmekle beraber diğer taraftan da ofisten hububat be
dellerinden olan alacaklarımız tamamen tahsil edilmiş ve eski senelere ait ihtilaflı bir nokta bıra
kılmamıştır. 

15. Raporun 118 sahifesinde, 1947 Bilançosunda memur ve müfettiş harcırah avansları baki
yesi olan 24 542.82 liranın mühim bir kısmı cari sene zarfında Merkez Muhasebe Müdürlüğü ta
rafından memurlara verilen harcırah avans bakiyelerinden ve geri kalanı da geçen seneden dev
ren gelen bu kabîl paralardan mürekkeptir. Bu avans bakiyelerini, kanunun tâyin ettiği müddet 
zarfında mahsup ve tasfiyesi icabetmektedir, denilmektedir. 

Memur ve müfettiş harcırahları bakiyeleri mütaakıp senelerdeki bilançolarımızda da görülece
ği gibi tamamen denecek derecede tahsil ve tasfiye edilmiştir. Keyfiyet saygı ile arzolunur. 

Genel Müdür V. 

Millî Korunma 1948 yılı umumi bilançosu hakkında umumi murakabe heyeti raporunun mülga Zirai 
Kombinalara ait kısmı hakkında cevabi mütalâa 

Başbakanlık Umumi Murakabe Heyetinin 1948 yılına ait Millî Korunma Umumi Bilançosu 
raporunda Mülga Ziraat Kombinalar idaresini ilgilendiren ve raporun 81 - 102 sahifelerinde yer 
alan hususlara karşı cevabi mütalâamız aşağıda maddeler halinde arz olunmuştur. 

1. Raporun 81 - 86 sayfalarındaki 4 ncü pragraftaki mütalâaya kadar olan kısımlarda tam 
bir görüş mutabakatı mevcut olduğundan cevabi mutazammm değildir. 

2. 81-86 sayfada (Atelye faaliyetleri bahsinin) beşinci pragrafmda Merkez atelyesinde imal edi
len ayni cins ve ayni miktar mamullerin gerek malzeme sarfiyatları ve gerekse işçilik ücretleri 
üzerinden hassasiyetle durulmadığı bildirilmektedir. 

Umumi Murakabe Heyetince temas buyurulan bu nokta üzerinde 1949 yılında önemle durul
muş ve mümkün olduğu kadar seri halinde imalâta yer verilmiş olduğundan her sene zararla 
kapanan atelye bilançosu 1949 yılındaki bilançomuzda görüleceği gibi kârla kapanmış bulun
maktadır. 

3. Atelye faaliyetine ait bahsin devamı olan 87 nci sayfanın birinci fıkrasında atelyede am
bara ithal ve ihraç edilen malzemeye ait kayıtların muhasebeleştirilmesinde aylarca teehhürün 
vukua geldiğini ve muhasebe kayıtlarında birçok hatalara düşülmüş olduğu müşahede olunduğu 
ifade edilmektedir. 

Bu hususta merkezden verilen talimatların hairfiyyen tatbiki idarece hassasiyetle takip olun
duğundan vukua gelen muhasebe hataları ile teehhürler önlenmiş bulunmaktadır. 

4. Ayni sayfanın ikinci fıkrasında atelyeoe tanzim olunan lüzum müzekkerelerinin mubayaa 
kararlarından ve fatura tarihlerinden birkaç gün sonraki tarihlerin bulunduğu, müzekkerelerin 
mubayaadan sonra tanzim edilmiş olduğu kanaatine varıldığı bildirilmektedir. 

Sarf evrakları merkezde tetkika tâbi tutulan atelyenin bu gibi formalite noksanları esna-
yi tetkikte görülmüş tekerrür etmemesi için gerekli talimat verilmiş ve lüzumlu tedbirler alın
mış bulunmaktadır, 
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5. Aynı sayfanın üçüncü ve dördüncü fıkralarında merkezden verilen talimatlara göre 

1 000,00 lirayı geçen mubayaalar için idareden müsaade alınması gerektiği halde atelyece bu 
lâzımeye riayet edilmiyerek aynı cins malzemeler için mütaaddit faturalar tanzim olunduğu 
müşahede edilmiştir, denilmektedir. 

Dördüncü maddede de • arzettiğimiz gibi sarf evrakları merkezde tetkika tâbi tutulan atelye
nin bu gibi usulsüz mubayaaları önlenmekle beraber diğer taraftan bütün işletmelerimizin ih
tiyaçlarını karşılıyacak şekilde geniş imalât yapan atelyenin bu ihtiyacı üzerinde durulmuş ve 
mubayaa salâhiyetleri artırılmak suretiyle bu mahzurun da bertaraf edildiğini kaydederiz. 

6. 88 nci sayfanın üçüncü paragrafında atelye maliyet hesaplarının doğru yapılmamış ol
ması ve kuvvet santrali masraflarının imalât ve tamirat hesaplarına intikal ettirilmemiş bulun
ması, atelye hesaplarının 1948 yılında da zararla, neticelenmesine sebebiyet verilmiştir, denil
mektedir. 

Bu konu üzerinde idarece de önem ve hassasiyetle durulmuş olduğundan 1949 yılında mas
raf unsurlarının imalât ve tamirat hesaplarına intikal ettirilmiş olduğu cihetle yazımızın ikin
ci maddesinde de bahsettiğimiz gibi atelyenin 1949 Bilançosu kârla kapanmış bulunuyor. 

7. Ayın sayfanın dördüncü fıkrasiyle son kısmında atelyenin tesisinden 1948 yılı sonuna ka
dar 6 002 760,80 lira bir zararın tahassul ettiği ve bu durum atelye işlerinin normal bir şe
kilde yürümediğine bir delil teşkil ettiğini aradan birkaç yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olma
sına rağmen durumun bu sene de matlûp derecede ıslah edilmemiş olduğu anlaşılmıştır, denil
mektedir. 

Atelyenin tesis tarihinden 1948 yılı sonuna kadar yapmış olduğu zarar Sayın Umumi Mu
rakabe Heyetinin raporlarında da işaret buyurulduğu gibi imalâtlara masraf unsurlarının tam 
olarak tevzi edilmemesinden ileri geldiği bir hakikat olduğuna göre bu masraflar imalâtlara tam 
olarak tevzi edildiğini bir an için kabul edersek yapmış olduğu imalâtları diğer işletmelere sevk-
eden atelyenin bilançoları kârla veyahut daha az bir miktarda zararla kapanacaktır. Buna mu
kabil de kârla kapanmış olan diğer işletmelerin bilançoları bu nispette daha az kârlarla kapan
mış olurdu ki binnetice mülga idarenin umumi bünyesinde bir değişiklik vukua getirmiyecek olan 
bu hususun muhasebe tekniği bakımından mezkûr sene sonuna kadar tamamen ıslahının mümkün 
olamaması sebepleri bilindiği gibi idarenin bol miktarda maaş veya ücret vererek kalifiye per
sonel tedarikinde rastlamış olduğu güçlüklerden ileri gelmiştir. 1949 yılı sonunda ise bu cihetler 
kabil olduğu kadar ıslah edilmiş olduğundan atelyeniu 1949 yılı Bilançosu eski senelere nazaran 
mühim denecek derecede yukarda da a-zettiğimiz gibi 92 610,92 lira bir kârla kapatılmıştır. 

8. 89 sahifede (İşletme faaliyetleri) bahsinin 4 ucü fıkrasında «tapuya raptedilen arazinin 
1947 senesinde olduğu gibi muvakkat hesaplarda yer verilmesi icabederken bir kısmının sabit kıy
metler hesabına kaydedilmiş olduğu görülmüştür» denilmektedir. 1949 yılı Bilançomuzda Hazine 
arazilerinin kamilen muvakkat hesaba alınmış olduğunu arzederiz. 

9. 95 sahifede istihsal ve mubayaa bahsinin son fıkrasında mülga idarece istihsal olunan hu
bubatın ambarlara naklinde ve ambarlamada ölçülmemekte ve bilûmum istihsalin satıştan sonra, 
yıllık istihsal miktarı tesbit edilmektedir. İstihsal olunan hububatın nakil ve ambarlanmadı sıra
sında muhtelif ölçü ve tartı usullerine müracaatsuretiyle miktarlarının tesbit edilmesinin her ba
kımdan lüzumlu görüldüğüne işaret olunmuştur. 

1947 yılı Bilançosuna ait bilanço raporuna verdiğimiz cevapta vazihan açıkladığımız gibi, bir
kaç büyük işletme müstesna diğer küçük işletmelerimizde tamamen tartı usulleri tatbik olunmak
tadır. Büyük işletmelerimizde ise istihsaller mümkün olan belli ölçüler dâhilinde yığmlanmakta, ay
rıca belirli hacim ölçüleri bulunan biçer-döğer depoları adedi ve bu depoları boşaltan kamyon
ların sefer adediyle de istihsal miktarı kontrol edilmektedir. Bundan başka, son senelerde tartı 
ve tesbit işleri alman tedbirlerle daha esaslı surette hassasiyetle takip olunmaktadır. 

10. Hesap işleri bahsinin devamı olan 97 nci sahifede merkez muhasebesi tarafından tutul-
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makta olan yevmiyeli defteri kebirin tasdiksiz olduğu ve bu defterdeki yekûnların bir kısmının da 
kurşun kalemle yapılmış olduğuna işaret olunmuştur. 

Kurşun kalemli yekûnların mürekkeplendiğini, defterlerinde 1949 yılından itibaren tasdik etti
rilmesinin usul ittihaz edilmiş olduğunu arzederiz. 

11. Hesap işlerinin devamı olan 98 nci sahifenin son fıkrasında Zirai Kombinaların 1948 yı
lında hububat bedelinden Ofisten bakiye 17 003 574,68 liraya baliğ olan alacağının zamanında tah-
siE hususunda icabeden formalitelerin kombinalarca yerine getirilmemiş olması, bu paralar için fa
iz talep edilmesi imkânını selp etmiştir, denilmektedir. 

Ofisten 'hububat bedelinden alacağımız tamamen tahsil edilmiştir. Faiz keyfiyetine gelince : 
1947 Bilançomuza ait raporda da bu hususa temas edilmiş olduğu görüldüğünden cevabi yazımızda 
Ofisten bir faiz talebinde bulunmamız imkânlarının mevcut olmadığı sebepleri vazıhan açıklanmış 
olduğundan burada tekrarlanmamıştır. 

12. Zirai Kombinalar bünyesi dâhilinde kurulmuş olan teftiş cihazının sadece basit tahkikat 
konulariyle meşgul olduğuna temas eder bu vesile ile müessesede esaslı bir teftiş yapılmadığı ko
nusu üzerinde durmak isteriz denilmektedir. 

Yalnız iki müfettişle idare edilen mülga idare lüzum hâsıl oldukça bakanlık müfettişleriyle de 
gerekli teftiş işlerini takip ettirmiş gerek bünyesi dahilindeki müfettişlerin ve gerekse bakanlık 
müfettişlerinin yapmış oldukları teftiş işleri ortada bir vaka olarak bulunmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Genel Müdür V. 

T. C. 
İşletmeler Bakanlığı 18 . III . 1951 

işletmeler Dairesi Başkanlığı 
Sayı - Genel :1821 

özel : 3 Özü : 1947 ve 1948 Millî 
Korunma hesapları hak. 

Başbakanlık Yüksek Makamına 

28 . II . 1951 gün ve 32 -40/6-712 sayılı yazılarına: 
1947 ve 1948 yilları Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zarar hesapları hakkında Umumi Mura

kabe Heyeti tarafından hazırlanan raporlarda Bakanlığımızı ilgilendiren mevzular meyamnda: 
Yalvaç Deri Fabrikasının işletmesinden mütevellit olup tahsisten borçlular hesabında Sümerbank 
zimmetinde görülen meblâğ hakkında adı geçen Bankaya gerekli tebligatın yapılmış olduğunu ve 
716 sayılı Koordinasyon karariyle ithal edilen 30 bin ton portlând çimentosunun finansmanı için 
Sümerbank emrine tahsis edilmiş olan 3 milyon lira ile Zeytinburnu Çimento Fabrikasının işlet
me kârından mütevellit olup Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının yazısı üzerine 10 . I . 1947 tarihinde 
Sümerbank tarafından Ziraat Bankası nezdinde adı geçen Bakanlık adına faizsiz bloke bir hesaba 
yatırılmış buunan 1 253 106,99 liranın Sümerbank tarafından çimento sanayiinin tevsi ve inkişa
fında kullanılması zaruri görüldüğünden bu hususta gerekli Bakanar Kurulu kararının istihsali 
ınaksadiyle hazırlanmakta olan yazımızın Yüksek Makamlarına sunulmak üzere bulunduğunu, Millî 
Korunma Kanununun 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince üstün saygılarımla bilgilerine ar-
zederim. 

işletmeler Bakanı 
Muhlis Ete 
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T. C. Ziraat Bankası 

M. K. M. Bü. 
Genel Müdürlük 8. VIII. 1951 

No. 23 
Yüksek Başbakanlığa 

Muamelât Umum Müdürlüğü ifadesile alınan 23. VII. 1951 tarih ve 32-40/6/712 sayılı emirleri 
cevabıdır : 

1947 ve 1948 seneleri Millî Korunma Bilanço ve Kâr ve Zarar hesaplarının Umumi Murakabe 
Heyetince tetkiki neticesinde hazırlanarak yukarda sözü geçen emirleriyle gönderilen raporlara - ilgili 
mevzularda - Bankamızın mütalâa ve cevabını ihtiva eden rapor ilişik olarak yüksek huzurlarına 
sunulmuştur. 

Bu vesile ile en derin saygılarımızın kabulünü dileriz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
İmzalar okunamadı 

1947 ve 1948 seneleri Millî Korunma bilânçolariyle kâr ve zarar hesaplarının Umumi Muraka
be Heyetince tetkiki neticesinde tanzim olunan raporlara - ilgili konularda - bankamızın mütalâa 

ve cevabı aşağıda arzolunmuştur. 

1947 senesi raporu 

II - Bilançonun tetkik ve tahlili 

A) Aktif: 
III - Sermaye tahnisinden borçlular : 11 047 356.82 lira. 
2. Teşkilât ve idare masrafları karşılığı : 242 959.21 lira. 
a) Ticaret Bakanlığı: 55 578.25 lira. 
Teşkilât ve idare masrafları tertibinden muhtelif Koordinasyon kararlariyle Ticaret Bakanlığı 

hesabına açılan krediler için, Bankamızca, ayrı ayrı hesap tutulmakta ve gelen sarfiyat evrakı 
yollama bordrosunda Bakanlıkça gösterilen tahsisattan mahsup edilmektedir. 

Bu enasa göre Bankamızca yapılan kayıtlar neticesinde bâzı hesaplarda mahsubat yekûnu te
diye edilen miktara nazaran fazla zuhur etmiş böylece, Bakanlık emrine verilen tahsisatın ve 
mahsupsuz kalan borç bakiyelerinin tevhiden mütalâası ve bu suretle bilançoya derci zarureti hâ
sıl olmuştur. 

b) Ekonomi Bakanlığı : 
Yalvaç Deri Fabrikasının işletilmesinden mütevellit kâr olarak Sümerbank tarafından yatırı

lan 21 257.24 liranın mahsubu mütaakıp sene hesaplarında yapılmıştır. 
3. İkrazat : 4 020 091.34 lira. 
d) Şahıslar : Muammer Alemdar. 
Hasankale'deki Un Fabrikasının tesisatını ikmal için açılan krediden borçlu Muammer Alem

dar son defa olarak dermeyan eylediği, taksitle ödeme vadini de yerine getirmediğinden dolayı 
borç bakiyesi için Maliye Bakanlığınca takibata geçilmiştir. 

Daha evvel yatırmış olduğu on bin liranın Maliye Bakanlığından alacağımız emre göre mah
subu yapılacaktır. 
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IV - Muhtelif borçlu hesaplar : 72 192 794,31 
a) Borçlu bankalar : 16 662 505.28 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının işletme devresine ait kâr olarak Sümerbank tarafından ya

tırılan 1 253 106.99 lira hakkında Yüksek Başbakanlıktan cevaben alman 20 . II . 1947 tarih ve 
1/28 sayılı yazıda üçüncü şahıslar, fabrika sahipleri ve Sümerbank arasındaki dâvaların neticesi
ne kadar paranın fon hesabında açılacak bir biloke hesaba kaydedilmesi emir buyurulmuş oldu
ğundan faizsiz bloke hesaba nakledilmiş ve emre amade tutulmuştu. Maliye Bakanlığından alman 
22. I I I . 1951 tarih ve 2 - 54657/10470 sayılı tezkere üzerine faizli hesaba nakil ve kaydedilmesi hu
susunda Merkez Müdürlüğümüze gereken talimat verilmiştir. 

VII - Sabit kıymetler : 16 468 408,18 lira. 
e) Büro demirbaşları. 
Evvelki sene raporlarına verdiğimiz cevapta da arzölunduğu üzere Bankamıza evrakı müsbite 

göndermekle mükellef olan sermaye tahsis mahallerinden sene sonu sayım zabıtlariyle envanterler 
-taleplerimize rağmen- alınamadığı için mefruşat ve demirbaş eşyanın umumi bilançoya Muhasebe 
Büromuz kayıtlarına göre dercine zaruret hâsıl olmuştur. 

tlga edilen teşkilâta aît mefruşat ve demirbaş eşya için Bankamızca, ilgili bakanlıklarca alınacak 
karara göre muamele yapılacağı tabiîdir. 

B) Pasif 
IX - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 53 094 689 lira 
sabit sermaye, kadro ve idare masrafları karşılığı olarak muhtelif bakanlıklar hesabına açılan 

kredi hesaplarına sene sonlarında tahakkuk ettirilmekte olan faizlerin mahsup şekli hakkında Maliye 
Bakanlığı ile ayrıca muhabere cereyan etmektedir. Alınacak neticeye göre muamele yapılacaktır. 

I I I - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi : 
B) Matlup .. * ' • " 
Kâr : 16 492 345,35 lira 
Ticaret ve Petrol Ofisi Bilançolarında geçmiş seneler kârı kısmında mukayyet miktarlarla Millî 

Korunma Umumi Bilançosunda bu namla mukayyet miktarlar arasındaki - sözü geçen ofisler memur
larına ödenen temettü ikramiyelerinden mütevellit - farklar Umumi Heyetçe verilecek karara göre 
mütaakıp sene bilançosunda izale ve ıslah edilecektir. 

IV - işletme faaliyetleri : 
F) Ziraat Bankası pamuk hesabı 
59 numaralı Koordinasyon karariyle Ticaret Bakanlığı emrine açılan kredi ile yapılan pamuk 

müdahale mubayaalarına ait bilanço ve kâr ve zarar cetveli, pamuk alım ve satım işleriyle ilgili 
bankalarımızdan muntazaman getirilmekte olan on beş günlük vaziyet cetvellerine, aylık mizan ve 
sene sonlarında getirtilen envanter ve masraf dökümlerine istinaden - lâizımgelen tetkikat yapıldık
tan sonra - tanzim edilmektedir. 

Yukarda arzedilen vesaikin bu konuda kâfi izahat-ve müfredatı ihtiva eylediğine kaniiz. 
Mamafih, Umumi Murakabe Heyetince bunlar haricinde istenilecek malûmatı da mahallinden 

celbederek takdime amadeyiz. 
G) Toprak Mahsulleri Ofisi : 
Umumi Murakabe Heyetince raporda dermeyan olunan hususatın da nazarı dikkate alınması 

suretiyle yeniden tanzimi lâzımgelen kuru fasulye, pirinç, kuşyemi ve kuru bakla hesaplarının 
bankamıza gönderilmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Umum Müdürlüğünden istenmiştir. 
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1948 senesi raporu 

II - Bilançonun tetkik ve tahlili : 
B) Pasif 
ÎX - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 74 341 744,37 lira. 
Ulaştırma Bakanlığı adına açılan kredide - Denk Nakliyat Komisyonu Reisine ait ücretin 

sonradan tahakkuk ettirilen vergilerden dolayı - görünen 90,32 liralık depasman mütaakıp sene 
bilançosunda izale edilmiştir. 

X - Muhtelif alacaklı hesaplar : 95 108 510,60 lira. 
2. Alacaklı şahıslar : 10 703 633,78 lira. 
Yerli Ürünler Şirketi tarafından 1939 - 1941 seneleri zarfında yapılan tütün müdahale mubaya

alarından mütehassıl kârdan Ticaret Bakanlığı hissesi olarak noksan tefrik edilen 3 009,03 lira 
Merkez Müdürlüğümüzce «Ticaret Bakanlığı tütün işleri ihtiyat fonu» hesabına nakil ve kayde
dilmiş bulunmaktadır. Bu miktar mütaakıp yıl için tanzim olunacak umumi Millî Korunma Bilan
çosuna da ithal edilecektir. 

III - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi : 
B) Matlup 
Kâr : 20 218 883,57 lira. 

Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 faaliyetine ait olmak üzere bankamıza gönderdiği bilançoda 
kâr olarak görünen miktar mezkûr seneye ait Millî Korunma Umumi Bilançosunda - Murakabe 
Heyetinin tavsiyesi veçhile - karşılıklar hesabına alınacaktır. 

1948 senesi sonuna kadar tanzim ve salahiyetli mercilere takdim edilmiş bulunan umumi Millî 
Korunma Bilançolarında netice hesaplarına geçirilmiş olan Tütün Limitet Şirketinin kârları da 
bu hususta Umumi Heyetçe verilecek karara göre mütaakıp sene bilançosunda fon hesabına intikal 
ettirilecektir. 

M - Karşılıklar : 13 509 657,26 lira. 
2. Kok kârı : 38 404,41 lira. 
(5) numaralı Koordinasyon karariyle kömür stoku yapmak üzere Etibank emrine mütedavil 

sermaye olarak açılan krediye ait tasfiye bilançonu - birçok taleplerimize rağmen - alınamadığı 
için kok kârı olarak bu hesapta kayıtlı miktarın mahsup ve tasfiyesi mümkün olamamıştır. 

Keyfiyeti derin saygılarımızla arzeyleriz. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
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Milli Korunma 1947 yılı Bilançosu hakkında 

Sayıştay Komisyonu raporu 

2". B. M. M. 
Sayıştay Komisyom 6 .V . 1952 

Esas No. 3/226 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı Millî Korunma Bilançosu ile bu
na ait 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi ge
reğince Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti 
tarafından hazırlanmış bulunan rapor ve bu iş
lerle ilgili Bakanlıkların yazılı cevapları, Umu
mi Murakabe Heyeti T. C. Ziraat Bankası ve 
murakabeye tâbi teşekküllerin temsilcileri hu
zuru ile incelenmiş ve varılan neticeler aşağıda 
arzedilmiştir: 

1. Olağanüstü hallerde Devletin bünyesini 
Ekonomi ve Millî Savunma yönlerinden takvi
ye maksadiyle Bakanlar Kuruluna bâzı yetki 
ve görevler veren 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanunu ile derpiş edilen işlerin lüzum göste
receği ödemeler için Hükümet emrine temin 
edilmiş bulunan 100 milyon lira sermayeden 
14 600 000 lirası 4604 sayılı Kanunla kurulan 
Zirai Donatım Kurumuna ve 10 milyon 
lirası da 4911 sayılı Kanunla kurulan 
(Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne) 
sermaye olarak verilmiş olduğundan 1947 yı
lında Millî Korunma mevzuları için tahsis olu
nabilecek sermaye 75 400 000 liradan ibaret 
kalmış bulunmaktadır. Bu sermayeden tahsis 
olunan miktarın 1947 yılı sonundaki yekûnu 
75 331 739,04 lira ve tahsis mahallerinin Ziraat 
Banksmdan çektikleri miktarda 53 094 689,— 
liradan ibaret olup bundan 11 047 356,82 lira
lık kısmına ait hesapların Millî Korunma Mu
hasebe Bürosuna verilmemiş olduğu görülmüş
tü*. 

2. 1947 yılı sonuna kadar muhtelif Koor
dinasyon kararları ile tahsis olunan 75 331 739,04 
liradan 12 398 206,45 lirasının idare ve teşki
lât masrafları karşılığı olarak verildiği ve 

9 030 786,52 lira Sabit sermaye, 
8 059 000,— » îkraz, 

45 843 746,07 » da mütedavil sermaye ola
rak tahsis edilmiş bulunduğu tahsis mahalle-
rince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
dan çekilen 53 094 689 liradan 4 594 689 lira

sının Banka kaynaklarından ve 48 500 000,— 
lirasının da Hazine kefaletini haiz bonoların 
reeskont ettirilmesi suretiyle Merkez Banka
sından temin edilmiş olduğu görülmektedir. 

3. Millî Korunma camiasının 1947 yılı so
nunda : 

a) 72 192 794,31 lira alacakları, 
84 584 128,66 » borçları, 
47 455 897,66 > stokları, 
22 298 785,07 » brüt sabit kıymetleri, 
5 830 376,89 » birikmiş amortisman

ları, 
22 964 117,79 » karşılıkları bulunduğu. 

b) 1947 yılı sonu kâr bakiyesinin 56 967 707, 
65 lira olduğu ve bunun 16 492 345,35 lira
sının 1947 yılı safi kârım teşkil ettiği, anla
şılmıştır. 

4. Yapılan tahsisler ile bu tahsislere mah
suben kullanılmış olan paraların, alâkalı ba
kanlıklara göre müfredatı aşağıda gösterilmiş
tir : 

Tahsis olunan Kredinin kul-
Tahsis mahalleri kredi lanıl an kısmı 

Başbakanlık 527.433,57 518.556,58 
Ticaret Bakanlığı 48.523.061,04 37.500.695,99 
Ekonomi Bakanlığı 8.178.929,14 4.171.046,86 
Millî Savunma 
Bakanlığı 422.786,52 420.843,— 
Ulaştırma Bakan
lığı 3.376,20 3.376,20 
Adalet Bakanlığı 3.480.920,64 3.445.887,88 
Tarım Bakanlığı 13.639.574,08 3.481,892,61 
Maliye Bakanlığı 44.657,33 (*) 3.047.651,06 
Dışişleri Bakanlığı 113.038,74 108.169,39 
tçişleri Bakanlığı 397.961,78 396.568,43 

75.331.739,04 53.094.689,— 

(#) Tahsise nazaran fazlalık faizlerden doğ
maktadır. 

.( S. Sayım : 200) 
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Muhtelif bakanlıklar emrine tahsis edilip bu 

bakanlıklara izafeten teşekkül ve mjiesseseler-
ce kullanılmış veya Millî Korunma Kanununa 

• müsteniden kurulmuş bulunan müesseselere mü-
tedayü sermaye olarak verilmiş olan bu kredi
lerin sarf ve işletme durumları hakkında Umu
mi Murakabe Heyeti raporunda etraflı malûmat 
verilmiş olup, raporda bu mevzulara mütaallik 
olarak yer almış bulunan teklif ve temenniler
den, teşekkül ve müesseselerin bugünkü vazi
yetlerine göre, üzerinde durulmaya değer mahi
yette görülenlere aşağıda temas edömiftir : 

5. Murakabe heyeti raporunda idare ve 
teşkilât masrafları karşılığı olarak Ticaret Ba
kanlığı emrine verilmiş bulunan çeşitli kredi
lere ait sarf evrakı müsbitesinde [tahsis kararları
nın belirtilmemiş olması dolayısiyle sarfiyatın 
hangi tahsisten mahsup edileceğinin tâyin edi
lemediği, bu cihetle bu sarfiyatın muhtelif tah
sisler yekûnundan mahsubu zaruretinin hâsıl 
olduğu belirtilmektedir. 

Yapılan tetkik neticesinde halen bu tahsis
lerden mahsubu yapılmıyan yalnız 500 lira ka
dar bir masraf kalmış olduğu, Ticaret Bakanlığı 
emrindeki idare ve teşkilât masrafları tahsislerin
den kullanılmıyarak arta kalan paralara ait 
tahsis kararlarının da iptal edilmiş olduğu an
laşılmış bulunmaktadır. Hesabı verilmemiş olan 
500 liranın da bir an evvel mahsubunun temini, 

6. Hasankale'deki bir un fabrikasının te
sisat noksanının ikmali ve işletmesinin temini 
gayesi ile 1940 yılında fabrika sahibi Muammer 
Alemdar'a açılmış olan 21 bin liralık krediden 
şimdiye kadar yapılmış olan tahsilatın mahsubu 
ve borç bakiyesinin takip ve tasfiyesi için ge
rekli muamelenin yapılması, 

7. Millî Korunma işlerine mütaallik olarak 
yapılan tahsisler için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasınca açılmış olan borçlu hesaplara 
% 6 faiz tahakkuk ettirilmekte olduğuna göre, 
gerek çeşitli müdahale mubayaalarından ve ge
rek, Millî Korunma Kanununa müsteniden el 
konularak işletilmiş olan tesislerden elde edi
len ve edilecek olan müspet fiyat farkları ve 
kârların, muhtelif bakanlıklar emrinde faizsiz 
hesaplarda tutulmıyarak mukabil bir faize tâbi 
olan umumi fon hesabına intikâl ettirilmesi lü
zumu, 

8. Muhtelif bakanlıklara bağlı olarak ku
rulan teşkilâtın Millî Korunma sermayesinden 

tahsis olunan iclare ve teşkilât masrafları kar
şılıklarından satmalmış oldukları demirbaşla
rın şimdiye kadar sayım zabıtlarının tanzim e-
dilerek Millî Korunma Muhasebe Bürosuna 
gönderilmemiş olduğu ve halen bu teşkilâtın 
kâffesi ilga edilmiş bulunduğu eihetle, mezkûr 
demirbaşların âkibetinin bilinemediği anlaşıl
maktadır. 

Kısmen bankaların muhtelif dairelerine, mü
him bir kısmı da vilâyet, kaza ve nahiyeler ile 
belediyeler teşkilâtına dağılmış bulunan ve yıl
lardan beri kullanıldığı anlaşılan bu demir
başlardan itfa müddetlerini ikmal etmiş olan
larının tefrik edilmiş amortismanlarla karşı
laştırılarak kayıtlarının terkini, halen bakan
lıklarda mevcut olanlarının da tesbit edilerek 
ya bulundukları bakanlığa satılarak veya ay
nen Maliye Bakanlığına teslim edilerek tasfiye 
edilmeleri, 

9. Sabit sermaye, teşkilât ve idare mas
rafları karşılığı olarak yapılmış olan tahsisle
re mütaallik borçlu hesaplar için tahakkuk 
edecek faizlerin, kadro ve masraf tasarrufla-
riyle karşılanmaları mümkün olmadığı ahval
de, Millî Korunma umumi sermayesinden öden
meleri icap ettiği halde şimdiye kadar bu fa
izlerin Maliye Bakanlığı namına açılmış olan 
borçlu bir hesaptan mahsup ve tesviye edilmek
te olduğu ve faizlerden mütevellit bu hizmet 
dolayısiyle tahsisi mümkün Millî Korunma u-
mumi sermaye limitinin halen 4 milyon lira 
raddesinde tecavüz edilmiş olduğu anlaşılmış
tır. Bu faizlerin tahsis harici serbest kalarak 
Millî Korunma sermayesinden ödenmesi ve bu 
durumun tahassülüne kadar tahakkuk etmiş ve 
edecek fon ve müspet fiyat farklariyle mahsup 
ve tasfiye edilmesi, 

10. Mütedavil sermaye ile çalışan teşekkül
lerin mensuplarına, Millî Korunma Umumi Bi
lançosunun tasdikini mütaakıp ödenen temettü 
ikramiyeleri dolayısiyle, umunii bilançolarda 
yer almış olan bu teşekküller ait muhtelif yıllar 
kâr bakiyeleri ile, teşekkül bilânçolarmdaki ay
ni senelere ait kârlar arasında ödenen ikrami
ye miktarları kadar farkların meydana gelmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

Millî Korunma muhasebesince icabeden mah
supların yapılarak bu farkların izalesi, 

Umumi Murakabe Heyeti raporunda yer 
alan ve komisyonumuzca incelenmiş bulunan yu-
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kardaki mtrczulara ait taklit ve temenniler ye
rinde görümekte v* toa mütalâalara komisyonu
muz da iştirak etmektedir. 

Ticaret Ofisi : 
11. Ofis- 1. VIÎ . 1950 tarikinden itibaren 

tasfiyeye girmiş bulfciKİtağtt cihetle geçmiş yıl
larda 0fîs kârlarında» tefrik edilmiş bulunan 
karşılık ve ihtiyat akçelerinin ait oldukları he
saplara iadesi lüzumuna dair murakabe heyeti 
mütalaası üzerine bir işlem yapılmasına mahal 
kalmamıştır. 

Petrol Ofisi : 
12. 
a) Sene* sonlarında stokların hakiki mali

yetleriyle bilançolarda yer almaları lüzumu 
hakkındaki Murakabe Heyeti mütalâasının mü-
taakıp yıllarda yerine getirilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

b) Ofisin iştigal mevzuu ile alâkalı kara 
ve deniz nakil vasıtaları ile teneke fabrikaları
nın rjöatabK çalişıp çalışmadıklarının takip ve 
kontrolü için bu işletmelerde ayrı ayrı maliyet 
hesapları tesisi lüzumu hakkındaki Murakabe 
Heyeti mütalâası yerinde görülmektedir. 

c). Ofisin muhasebe durumu hakkında Mu
rakabe Heyeti raporlarında yer alan tenkid ve 
mütalâalar üzerine komisyonumuzca yapılan 
incelemeler de halen Ofis bünyesinde lüzumlu 
ıslahatın tahakkuk ettirilmesi yolunda faaliyet
te bulunulduğu anlaşılmıştır. 

Of isin son yular zarfında büyük bir inkişaf 
kaydeden faaliyetine mukabil, tâbi bulunduğu 
Millî Korunma Kanununun muyakkatlık vasfı-
nı taşıması dolayısiyle memur kadrolarında bir 
istikrar sağlamamakta olduğu, hesap ve mua-
mereîerîndeki aksaklıklarda bu istikrarsızlığın 
ehemmiyetli bîr âmil teşkil etmekte bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu cihetle, Ofîs kadrolarında 
her yıl mühim miktarlara varan memur ayrılış
larını önliyecek ve iyi memur yetiştirmek im-
k&nınr sağîıyaıcak lüzumlu sosyal tedbirlerin 
alınması, Ofis kadrosunun kemiyet ve keyfiyet 
bakımından ıslah ve takviyesi icabettiği anlaşıl-
maktadır. 

Zirai Kombinalar Kurumu : 
1& Milfö Korunma sermayesinden yapılmış 

ol&Tk sabit ve mütedavil sermaye tahsisleriyle 
faaliyette bulunmuş olan bu kurumun, 1 Mrat 
3£58tarahİBdfen itibaren 5433 sayılı Kanunla 

kurulan Devlet Üretme Çiftliklerine^ bu tarihe 
kadar tahakkuk eden kârlar da dâhil olmak 
üsere, bütün aktif ve pasif teriyle devredilmiş 
bttlunduğu ve devre mütaallik hesar> ve muame
lelerin de ikmal edimiş olduğu anlaşılmakla 
Murakabe Heyeti raporunda yer alan teklif ve 
temenniler üzerinde bir işlem yapıtaısına m&hal 
kalmadığı-- görülmüştür. 

Türk Tütün Limitet : 
14. Tütün müdâhale mubayaalarından ta-

htssul etmiş olan müspet fiyat farklarıma Millî 
Korunma hesabma Ziraat Bankasına yatırılması 
ve şirketin Mraır bürosuna verilmiş olan komün-
yonun iadesi lüzumu hakkındaki Umumi Mura
kabe Heyeti mütalâalarının halen yerine ge-
tairilmiş olduğu ve müspet fiyat farklarının Yer
li Ürünler Şirketinin tütün müdahale mubaya
alarından meydana gelmiş olan zararlara mah
sup edildiği anlaşılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi : 
15. Millî Korunma sermayesinden yapılmış 

olan tahsiserle 1941 - 1943 yılları zarfımda 
Ofisin yapmış olduğu çeşitli bakliyat müdâhale 
alımlarından tahassui eden müspet fiyat fark
larının, Ofise ait bâzı masrafların müdahale mas
rafları meyanına karıştırılmış olmasından dola
yı, noksan hesap edilmiş olduğu ve lüzumlu tah
sisin yapılarak tahakkuk edecek hakiki farkın 
Millî Korunma fon hesabına yatırılması lüzumu 
hakkındaki Murakabe Heyetinin mütalâası üze
rine yapılan incelemede ahiren icabeden tashi
hin yapılmış olduğu anlaşılmış olmakla beraber 
Millî Korunma matlubatınm faizden mahrum 
kalmasına meydan verilmemek üzere yıllardan 
beri Ofis zimmetinde kalan bu paraların bir au 
evvel fon hesabına yatırılması lüzumuna işaret 
ederiz. 

Mahrukat Ofisi : 
1& istanbul şehrinin mahrukat ihtiyacını 

karşılamak üzera istanbul Vilâyetine bağlı ola
rak kurulan ve MMÎ Korunma sermayesinden 

1 tahsis olunan bir buçuk milyon lira ile 1942 
1 yılında faaliyete geçen bu ofisin,, faaliyetin» 
I »on verildiği 1946. yılı nihayetine kadar hiçbir 
I hesap ve bilançosu şayanı kabul görülmemiş ve 
I 1948 yılında da tasfiyesine karar verilmiştir. 
I liesaplarda mümkün alan tashihatın yapılarak 
I tasfiyeye• bağlanabilmesinin ancak 1948 yılı son* 
I larmda mümkün olabildiği ve bu cihetle lîMft 
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yılı Millî Korunma umumi bilançosunda yer 
alan bu ofise ait hesap vaziyetlerinin muvak
kat telâkki edilmesi icabettigi, tasfiye durumla
rının mütaakıp yıllar raporlarında açıklanaca
ğı umumi murakabe heyeti raporunda belirtil
miş olmakla bu mevzuda bir mütalâa serdine 
lüzum görülmemiştir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme nonunda 
1947 yılı Millî Korunma bilançosu ile kâr ve 
zarar hesaplarının kayıtlara uygun olduğu an
latılmıştır. Bu bilanço ve kâr ve zarar hesabı, 
bunların tasdikına mütedair hazırlanan kanun 
tasarısı üe birlikte, Kamutayın yüce tasvibine 

1948 yılı Millî Korunma Bilançosu ile buna 
ait 3780 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gere
ğince Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti 
tarafından hazırlanmış bulunan rapor ve bu 
işlerle ilgili Bakanlıkların yazılı cevapları, 
Umumi Murakabe Heyeti, Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası ve murakabeye tâbi teşek
küllerin temsilcileri huzuriyle incelenmiş, ve 
varılan neticeler aşağıda arzedilmiştir: 

1. 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile 
derpiş edilen işlerin lüzum göstereceği ödenek
ler için Hükümet emrine temin edilmiş bulu
nan sermaye bakiyesi 1948 yılında da 75 400 000 
liradan ibaret olup bu sermayeden yapı
lan tahsisler yekûnunun 1948 yıla sonunda 
75 343 677,04 lira, tahsis mahallerini Ziraat 
Bankasından çekmiş oldukları miktarın da 
74 341 744,37 lira olduğu ve bundan 8 403 701,43 
liralık kısmına ait hesap ve evrakı müspitenin 
1948 yılına ait umumi bilançonun tanzimi tari
hine kadar Millî Korunma Muhasebe Bürosuna 
gönderilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

2. 1948 yılı sonuna kadar muhtelif Koordi
nasyon kararlariyle tahsis olunan 75 343 677,04 
liradan: 

arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Komisyonu Başkanı 

ve Bu rapor sözcüsü 
Bursa Çorum 

H. Ayan Ş. Gürse» i 
İstanbul Malatya Niğde 

F. Saytmer M. Kulu 8. Dellaloğlu 
îmzada bulunamadı 

Samsun Siird Tokad 
H. Alişan C. Yardım H.Koyut%rk 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 
M. Ya&m 

12 542 500 30 lirasının İdare ve teşkilât 
masrafları karşılığı olarak ve
rildiği ve 

8 265 337 64 lirasının sabit sermaye, 
3 021 000 — lirasının ikraz, -

51 514 839 10 lirasının da mütedavil serma» 
ye olarak tahsis edilmiş bu
lunduğu, 

Tahsis mahallerince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından çekilen 74 341 744,37 lira
dan 13 091 744,34 lirasının, banka kaynakların
dan ve 61 250 000,— lirasının da Hazine kefa
letini haiz bonoların reeskont ettirilmesi sure
tiyle Merkez Bankasından temin edilmiş oldu, 
ğu görülmektedir. 

3. Millî Korunma camiasının 1948 yılı so
nunda : 

a) 94.346.455,87 lira alacakları, 
95.108.510,60 » borçlan, 

115.475.973,65 » stokları, 
30.694.894,41 » brüt sabit kıymetleri, 
8.360.428,58 > birikmiş amortisman

ları, 
13.509.657,26 » karşılıkları bulunduğa, 

Milli Korunma 1948 yılı Bilançosu hakkında 

Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sayıştay Komisyonu 6 . V . İ9S2 
Karar No. 3/226 
Karar No. 25. 

Yüksek Başkanlığa 
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b) İ948 yılı sonu kâr babyesiriin 77.418.254,13 
lira olduğu ve bunun 20.218.883,57 lirasının 
.1048 yılı s0 i kârını teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

4. Yapılan tahsisler ile bu tahsislere mah
suben kullanılmış olan paraların, alâkalı ba
kanlıklara göre müfredatı aşağıda gösterilmiş
tir: 

- Tahsis olunan Kredinin kul-
Tahsis mahalleri kredi lanılan kısmı 

Pt#nhraMr - 566.371,57 556.325,70 
Ticaret Bakanlığa 41.311.705,19 44.095.574,04 
EkoKBBİ ttşfonbfr 7.868.929,14 6.167.046,86 
Mili! Savunma 
Bakanlığı 4.188.235,40 4.186.291,88 
Ulaştırma Ba
kanlığı 3.376,20 3.466,52 
Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 6.000.000,00 1.803.339,48 
Adalet Bakanlığı 3.675.276,49 3.554.036,04 
Tarım Bakanlığı İd. 174.125,20 9.010.806,42 
Maliye Bfckanlığı 44,657,33 (•) 3.558.897,81 
Dışişleri Bakanlığı 113.038,74 108.300,64 
İçişleri Bakanlığı 397.961,78 397.658,98 

Yekûn 75.343.677,04 74.341.744,37 

Muhtelif bakanlıklar emrine tahsis edilip 
bu bakanlıklara izafeten teşekkül ve müessese-
lerce kullanılmış veya Millî Korunma Kanunu
na müsteniden kurulmuş bulunan müesseselere 
mütedavil sermaye olarak verilmiş olan bu kre
dilerin sarf ve işletme durumları hakkında 
Umumi Murakabe Heyeti raporunda etraflı ma
lûmat verilmiş olup bu mevzulara mütaallik 
olarak raporda yer almış bulunan teklif ve te
mennilerden, teşekkül ve müesseselerin bugün
kü vaziyetlerine göre, üzerinde durulması gere
kenlere aşağıda temas edilmiştir. 

Namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş 
bulunan müesseselerin geçmiş yıllar bilançola
rını Millî Korunma Muhasebe Bürosuna gönder
mekte gecikmiş#bulunmaları dolayısiyle Millî 
Korunma bilançolarının ve bunlara ait Umumi 
Murakabe Heyeti raporlarının tanziminin teeh
hür etmiş bulunduğu ve halen bu gecikmelerin 
telâfi edilmiş olduğu raporda belirtilmektedir. 

(•) Tahsise nazaran fazlalık faizlerden doğ
maktadır. 

Yukarda arzolunan durum dolayısiyle 194? 
ve 1948 yıllarına ait bilanço ve raporlar komis
yonumuza ancak 1951 yılı sonunda tevdi edil
miş bulunduğundan Murakabe Heyetinin geç
miş yıllar raporlarında yer alan teklif ve te
mennilerden bir kısmı 1948 yılında da tekrar 
edilmektedir. Bu meyanda : 

a) Ticaret Bakanlığı emrine veriliş iş olan 
teşkilât ve idare masrafları karşılıklarının mah
subuna, 

b) Un fabrikası sahibi bir şahsa 1940 yı
lında açılmış olan kredinin tasfiyesi lüzumuna, 

c) Çeşitli müdahale mubayaalarından ve 
muvakkaten el konulmuş olan işletmelerden el
de edilen müspet fiyat farkları ve kârların fa
izsiz hesaplarda tutulmıyarak faize tâbi olan 
f<»n hesabına yatırılmasına, 

d) Muhtelif bakanlıklara bağlı olarak ku
rulmuş ve halen ilga edilmiş bulunan teşkilâtın, 
Millî Korunma sermayesinden tahsis edilen kre
dilerle satınalmış oldukları demirbaşların tes-
bit ve tasfiyesi lüzumuna; 

e) Maliye Bakanlığı namına açılan bir 
borçlu hesaba kaydedilmekte olan sabit sermaye, 
teşkilât ve idare masrafları kredilerine ait faiz
lerin, tahsis harici kalacak umumi sermayeden 
ve fonlardan tesviye ve mahsubuna; 

f) Umumi bilançolarda yer almış olan geç
miş yıllar kârlarının, mütedavil sermayeli te
şekküller bilânçolarına göre tashihine; 

g) Türk Tütün Limitet ve Toprak Mahsul
leri Oifisi tarafından Millî Korunma tahsisleri 
ile yapılmış olan müdahale mubayaalarından 
mütehassıl müspet fiyat farklarına; 

h) Petrol Ofisi kadro ve muhasebe duru
munun ıslahı lüzumuna, mütaallik 1948 yılı ra
porunda da aynen yer almış olan teklif ve te
menniler hakkındaki komisyonumuzun mütalâa
ları 1947 yılı raporumuzda arzedilmiş bulundu
ğu cihetle tekrarına lüzum görülmemiştir. 

5. Petrol Ofisinin idare binası inşa etmek 
üzere 1945 yılında 90 000 liraya satnıalmış olduğu 
gayrimenkulun bu gayeye tahsisinin temini hak
kındaki Umumi Murakabe Heyetinin mütalâası 
üzerine yapılan incelemede Ofise ait arsa ile 
içindeki binadan halen yalnız umum müdür loj
manı olarak istifade edilmekte olduğu, aynı ar
sadan bir kısmı üzerine, Ofisin Memurlar Koo
peratifine kiralanmış bir akar yakıt satış yerî 
tesis edilmiş bulundu, müdür lojmanı ile bu te-
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sisten Ofisin aylık İ40 lira kadar bir icar sağla
makta olduğu, buna mukabil Ofisin son üç yıl 
zarfında, idare merkezi olarak kiralamış olduğu 
iki bina için'kısmen kira avansı olmak üzere 
100 000 Kraya yakın bir icar ödemiş bulunduğu 
anlaş*] mistir. , 

Bu cihetle Murakabe Heyetinin bu gayrimen
kulun mubayaa gayesine insisinin temini veya 
satilarak tasfiye edilmesi Solundaki teklif ve 
mütalâası yerinde görülmektedir. 

Mahrukat Ofisi : 
&. İstanbul Şehrinin mahrukat ihtiyacını 

karşılamak üzere 1942 yılında Millî Korunma
dan tahsis olunan 1, 1/2 milyon lira sermaye 
ile kurulan ve ilgasına karar verildiği 194# yılı 
sonuna kadar bütün hesap ve bilançoları şayanı 
kabul görülmiyerek reddedilmiş bulunan Ofisin 
faaliyet devresine ait hesap ve muameleleri hak
kında Murakabe Heyeti raporunda tafsilât ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Tasfiye durumu hakkında komisyonumuzca 
yapılan incelemede halen Ofisin, kayıt kıymeti 
475 bin lira olan bir bina ile 275 bin lira kadar 
meşkûk matlubatından başka bir varlığı kalma
mış olduğu, bir milyon liraya yakın bir zarar 
tahakkuk etmiş bulunduğu, faaliyet devresinde 
Ofis idarecilerinin mütaahhit ve bayiler ile olan 
münasebetleri gerek hesap bakımından ve gerek 
hukuki cepheden tanzim edememiş ve zuhur 
eden ihtilâfları zamanında halletmemiş olma
ları dolayısiyle, açılan alacak dâvalarından % 

90 ııım Ofis aleyhine neticelenmekte olduğu, 
Ofise tahsis olunan sermaye için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca açılmış olan borçlu 
hesaba her yıl tahakkuk ettirilen faizler dola
yısiyle bu zimmetin halen 1 700 000 lirayı açmış 
bulunduğu, memur ve müstahdem ücreti olarak 
ödenen tasfiye masraflarının yılda 12 bin lira 
civar m da olduğu, anlaşılmıştır. Bu durum mu
vacehesinde yıllarca sürmesi muhtemel ihtilaflı 
alacak dâvaları ile tahsisatsızlık dolayısiyle ba
kımsız kalan binanın Hazineye devredilerek tas
fiyeye son verilmesi hakkındaki Murakabe He
yeti görüşlerine komisyonumuzcada iştirak edil
mektedir. 

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonunda 
1948 yılı Millî Korunma Bilançosu ile Kâr ve 
Zarar hesaplarının kayıtlarına uygun olduğu. 
anlaşılmıştır. 

Bu bilanço ve kâr ve zarar hesabı, bunların. 
tasdikma mütedair hazırlanan kanun .tasarısı 
ile birlikte Kamutayın yüce tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sayıştay Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor 

Bözcüsü Kâtip 
Bursa İstanbul 

Halil Ayan F. Sayımer 
Çorum Niğde Siird 

S. Gürses S. Dellaloğlu C. Yardım 
Tokad Erzurum 

H. Koyutürk M. Yazıcı 

fe„y* (m Sayası: 20Ö) ^ 
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SAYIŞTAY KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

3T8Ö sayılı MîlU Korunma Kanununa gfrte ya-
pıhmş dmn kmrcâmaiam 0$ J.S&7 takvim yü%Bi-
lânçesunım onanması hakkında kanun faâansı 

MADDE 1 . - 3 7 8 0 sayılı Millî Korunma 
Kmnratılft göre ilişik ^cetvelde gtürtKilmiş 
uktn harcamalara ait 1947 takvim yık $Uân-
çciuite kar ve «Atar he»bı onanmıştır. 

MADDE 2. -
yütürlkğe girer. 

MADDE 3. -
rulu ^niröfttir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu "Bakanlar Ku-

AKTÎF 

I - Tahsis edilmiyen sermaye 
II-Tahsis edilen sermayt 

III - Sermaye tahsisinden borç^ 
luiar 

IV - Muhtelif borçlu hesaplar 
V-- Mutavassıt hesaplar 

VI-Stoklar 
VII-Sabit kıymetler 

Tektin 

1947 Mnmi Millî Korunma Bilançosu 

PAStF 
Lira K. Lira K. 

68 280 
75 331 739 

11 047 356 
72 192 794 
18 923 924 
47 455 807 
16 468 408 

241 488 381 

96 
04 

82 
31 
10 
66 
18 • 

07 

VIII-Sermaye 
IX-Sermaye tahsisinden 

alacaklılar 
X-Muhtelif alacaklı he

saplar 
XI - Mutavassıt hesaplar 

XII-Karşılıklar 
XIII-Kâr 

Tekûn 

75 400 ^ 

53 084 $80 

31 489 439 
1 563 426 

22 964 117 
56 978 707 

241 488 381 

00 

00 

66 
97 
79 
05 

07 

ZİMMET 

1947 senesi MilM Korunma kâr ve zafar hesabı 

MATLUP 

Ticari işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Teşkilât ve idare masrafları 

Kâr 

Lira K. Lira 

7 680 074 34 Ticari işletmeler 'gelirleri 
3 022 956 44 Zirai işletmeler gelirleri 
3 127 567 30 Müteferrik gelirler 

— Şair girişler 
13 830 598 08 
16 492 345 35 

Topkm 30 322 943 43 Toplun 

K. 

9 473 133 
20 263 778 

1 236 
584 795 

30 322 943 

32 
m 
14 
88 

48 

(8 . Sayuı : 2ÖO) 
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SAYIŞTAY KOMtSYONUNUN TEKLÎFÎ 

3780 sayılı MüU Korunma Kanununa göre ya
pılmış olan harcamalara ait 1948 takvim y%U Bi
lançosunun onanması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş 
olan harcamalara ait 1948 takvim yılı Bilan
çosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. 
rulu yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Ku-

AKTtF 

1948 senesi Millî Korunma Bilançosu 

PASİF 
Lira K. Lira K. 

I-Tahsis edilmiyen sermaye 
II-Tahsis edilen sermaye 

III - Sermaye tahsisinden borç
lular 

IV - Muhtelif ıbor,çhı hesaplar 
V-Mutavassıt hesaplar 

VI-Stoklar 
VII-Sabit kıymetler 

Yekûn 

66-332 
75 343 677 

* 
8 403 701 

94 346 455 
20 898 907 

115 475 973 
•22 334 465 

336 859 504 

96 
04 

41 
87 
77 
65 
83 

53 

VIII - Sermaye 
IX-Sermaye tahsisinden 

alacaklılar 
X-Muhtelif alacaklı he

saplar 
XI - Mutavassıt hesaplar 

XII-Karşılıklar. 
XIII-Kâr 

Yekûn 

75 400 000 

74 341 744 

95 108 510 
1 081 338 

13 509 657 
77 418 254 

336 859 504 

00 

37 

60 
17 
26 
13 

53 

ZİMMET 

1948 yük MüU Korunma kâr ve zarar hesabı 

MATLÛP 
l i r a K. Lira K. 

Ticari işletmeler masrafları 
Zirai işletmeler masrafları 
Tlejkilât ve idare masrafları 

8 994 173 21 Ticari işletmeler gelirleri 
2 688 002 58 Zirai işletmeler gelirleri 

948 696 83 Müteferrik gelir 

12 27t 563 08 
20 562 193 11 

9 000 00 

Kâr 
12 630 872 62 
20 218 883 57 

Toplam 32 849 756 19 Toplam 82 849 756 19 

»m<* 
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S. SAYISI : 202 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /393) 

Başbakanlık 
Mımmelât Genel Müdürlüğü 

Tatkik Müdürlüğü 
Sayı : 71/2342 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27.IV.1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
ait gerekçe 

1. Hükümetimizin Kuzey Atlantik Andlaşmasına katılması neticesi olarak ihdas olunan 
daimî temsilcilik hakkında ayrıca sunulan (Dışişleri Bakanlığı Kuruluşuna dair 3312 sayılı' Ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi ve 4665 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâ
vesi hakkındaki kanun tasarısı) ile kabulü teklif edilen munzam kadrolarla diğer hizmetlerin 
masraflarını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine bu ka
nuna ilişkin (1) sayılı cetvelde yazılı tahsisatın eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

1952 yılı Bütçesi esasen ancak mevcut teşkilâtı idame edilebilecek surette ve tasarrufkâr 
bir zihniyetle hazırlanmış olduğundan yeni kurulan teşkilâtın icabettirdiği aylık ve ücretlerle 
masrafların umumi bütçe rakamları arasında teinin olunması asla mümkün görülmemiş bulun
makla böyle ek bir tahsisat talebi yoluna gidilmiştir. 

Cetvelin tetkikından anlaşılacağı üzere 18 250 lira merkez memurları aylığı ve 256 100 lira 
yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı bölümüne sırf bu teşkilât dolayısiyle ihdas olunan 
17 memur kadrosunun istilzam ettiği tahsisat olarak konulmuştur. Keza buna mütenazıran 
kullanılmasına zaruret hâsıl olan hizmetliler ücreti için merkez ve taşraya 41 700 lira ödenek 
konulmuştur. Bittabi bu kadroların gerektirdiği. 6 391 liralık ödenek de Emekli Sandığına ya
tırılmak üzere ilgili bölüme konulmuştur. 

Merkez demirbaş maddesine dış teşkilâtımızla muhabere emniyetini sağlamak için 50 000 li
ra rkonulmuştur. 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderlerine bu teşkilât için, kırtasiyeye 
1 900, döşemeye 50 000 ve dış teşkilâtımızın muhabere emniyetini sağlıyacak tertibat için 
300 000 lira, ve bâzı teşkilât merkezlerinde muhabere ve arşiv mahremiyetinin temini zaruretiyle 
meydana getirilecek Chambre - forte giderleri için 50 000 lira ki ceman demirbaş tertibine 
360 OOD lira, öteberiye »1 OOD, aydınlatmaya 1 000, ısıtmaya 1 500, taşıtlar işletme ve satınalmaya 
12 000 ve ziyafet tertibine 5 000 lira ödenek eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Mevcut teşkilâta esasen kâfi gelmiyen haberleşme tertibine aynı sebeple 20 000, kira madde
sine 36 000, tâyin olunacak memurların yolluğunu karşılamak üzere sürekli görev yolluğuna 
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25 000 ve sık sık Atlantik teşkilâtiyle merkez arasında gidip gelecek olan kurye masraflarım 
karşılamak üzere geçici görev yolluğuna 30 000 lira eklenmesine lüzum hissedilmiştir. 

2. 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadrolarm ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısiyle ihdası teklif olunan NATO Büyükelçiliği Maliye Mümessilli
ğinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için bu tasarı ile gerekli aktarmanın yapılması muk-
tazi bulunduğundan aylık, hizmetliler ücreti, emekli keseneği tertipleriyle diğer büro giderleri 
tertiplerine lüzumlu ödenekler eklenmiştir. 

Ancak 310 ncu bölüm; yalnız Maliye müşavirliklerinin giderlerini karşılıyacak bir unvan 
taşıdığından bu unvana (Mümessillikleri) kelimesisin ilâvesi iktiza eylemiş ve bu bölümde yeniden 
açılan döşeme, demirbaş ve sürekli görev yollukları tertiplerine gereken miktarda ödenek akta
rılmıştır. 

3. Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1952 Gelir Bütçesi hazırlanırken geçen yıldan dev
redilecek nakit miktarı 2 316 080 lira olarak tahmin edildiği halde 1952 yılma fiilen 1 887 407 
lira 50 kuruş fazlasiyle (4 203 487) lira 50 kuruş devredilmiş bulunmaktadır. Fazla devredilen 
bu miktar, bütçede tahsili tahmin edilen gelirden fazla tahsilat yapılmasından ve gider bütçesin
de mevcut ödeneklerin tamamen kuUamlamıyacağının anlaşılmasından doğmuş ve bu sebeple 1952 
yılında Havayolları Genel Müdürlüğüne Hazinece yapılacak yardımdan mezkûr miktarın tasarruf 
edileceği neticesine varılmıştır. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Bütçe Komisyonu 
T B.M.M. - 29 .V . 1952 

Esas No. 1/393 
Karar No. 90 

Yüksek Başkanlığa 

1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Başbakanlığın 
6 . V . 1952 tarihli ve 71/2342 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı komisyonumuza havale 
olunmakla Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları 
temsilcileri hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Tasarı Kuzey Atlantik Andlaşmasma iştira
kimiz dolayısiyle ayrı bir tasarı ile ihdası tek
lif ve komisyonumuzca kabul olunup Yüksek 
Meclisin tasvibine arzolunan daimî delegelik ve 
Maliye Mümessilliği Teşkilâtının gerektirdiği 
kadro ve masraf karşılıklarının teminine müte
dair bulunmaktadır. 

Tasarının birinci maddesine bağlı (1) sayılı 
cetvel ile 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli setvelin Dışişleri ve Maliye Ba
kanlıkları kısımlarındaki tertiplere (969 694) 
lira ödenek eklenmesi teklif ve ihdas edilecek 
kadro aylıklarının 10 ay üzerinden hesaplan
ması suretiyle 201, 202 ve 209 ncu aylık, ücret 

ve emekli keseneklerine ait böümlerdeki miktar 
buna göre tesbit edilmiş ise de bugünkü vaziyete 
göre bu bölümlere mevzu ödeneklerin dokuz ay 
üzerinden hesaplanmak suretiyle Dışişleri Ba
kanlığı kısmıddan (32 996) lira ve karşılıkları 
tasarruflarla temin olunacağı ifade olunan 
Maliye Bakanlığı kısmındaki 201, 202 ve 209 ncu 
bölümlere mevzu (61 253) lira ödeneğin cetvelden 
çıkarılması suretiyle ceman (94 249) lira tenzil 
edilerek bu miktar (875 445) lira olmak üzere 
komisyonumuzca tesbit edilmiştir. 

Tasarının ikinci maddesi, 1952 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Mali
ye Bakanlığı kısmının 310 ncu bölümünün, Ku
zey Atlantik Andlaşması Konseyi nezdinde Tür
kiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessilliği 
kadrosunun ihdası dolayısiyle, adının değişti
rilmesini ve bu bölümde yeniden açılacak ter
tiplere (8 000) lira olağanüstü ödenek konul
masını istihdaf' etmekte ve birinci maddede 
olduğu üzere bu madde ile de ödeneklerin kar-
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şıİıklarının ne suretle temin olunacağını açık
lamaktadır. 

Komisyonumuz Bütçe Kanunu esaslarına 
uygun olarak ek ve olağanüstü ödenek veril
mesi hakkındaki, tasarı maddelerinin de bida-
yeten masraf ve tahsisleri mütaakıben de buna 
ait gelir ve karşılama kaynaklarını göstermesi 
suretiyle tanzim edilmesini kabul ederek bu 
esasa göre tasarının birinci ve ikinci maddele
rini yeniden hazırlamak suretiyle kabul etmiş 
ve bu maddeler ile tahsis olunan ödeneklerin 
karşılığını temin eden hükmü de 6 ncı madde 
olarak tefrik ve kabul etmiştir. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmına bâzı kadroların ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısından, geçici 
1 ve 2 nci madde olarak teklif edilmiş bulu
nan (D) ve (L) cetveline ait hükümler bu ta
sarıda yer almak üzere çıkarılmış bulunduğu 
cihetle Maliye Bakanlığı (D) cetveline ait hü
küm tasarının 3 ncü maddesine ilâve edilmek 
suretiyle kabul ve (L) cetvelinden serbest bı
rakılacak kadrolar için de tasarının 4r ncü mad
desi tedvin edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak 
ve ilişik cetvel numarası değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Yukarda arzedildiği üzere tasarının birinci 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı A/2 işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 745 nci (Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğüne çeşitli yatırımlar için) bölümün
den (969 694) lira indirilerek aynı kanuna bağ
lı A/ l işaretli cetvelin Dışişleri ve Maliye ba
kanlıkları kısımlarının ilişik (1) sayılı cetvel
de yazılı tertiplerine aktarılmıştır. 

MADDE 2. —1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı A/ l işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 310 ncu bölümünün adı (Elçilikler Maliye 
müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri) 
olarak değiştirilmiş ve mezkûr bölümde yeni
den açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplere, aynı kanuna bağlı A/2 işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 745 nci (Devlet Ha
vayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırım-

ve ikinci maddeleriyle eklenen ödeneklerin kar
şılığını temin eden hüküm 6 ncı madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci maddesi 7 nci ve 6 ncı mad
desi de 8 nci madde olarak Hükümetin teklifi 
veçhile ayenen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan tasarı ve eki 
olan cetveller ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul Çanakkale 

E. Adakan E. Kalafat 
Kâtip 
Sivas Antalya Bursa 

H. İmre A. Sanoğlu K. Yılmaz 
Çanakkale Diyarbakır Eskişehir 

K. Akmantar T. Azizoğlu A. Potuoğlu 
İstanbul 

Teklif aktarma olduğu halde doğrudan 
doğruya ek ve olağanüstü ödenek şeklinde 
gösterilerek 1 nci, 2 nci ve 6 ncı maddelerin 
ona göre tesbitine muhalifim. 

H. Hüsman 
İstanbul İzmir Kastamonu 
S. Oran B. Bilgin H. Türe 

Ordu Trabzon 
E. Aksoy 8. F. Kalaycıoğlu 

m 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

1952 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) işaretli cetvelin Dışişleri ve Mali
ye Bakanlıkları kısımlarının ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (875 445) lira ek
lenmiştir. 

MADDE 2. —1952 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 310 ncu bölümünün adı (Elçilikler Ma
liye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri) 
olarak değiştirilmiş ve mezkûr bölümde yeni
den açılan ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplere (8 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

( S. Sayısı : 202 ) 
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lar için) bölümünden indirilen 8 000 lira ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmına ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kımına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül 
eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan V. ve 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündo,ğ 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy men 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

O. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurbek 

Devlet Bakanı 
BaşbakanYardımeısı ve 

Dışişleri B. V. 
$. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
ve Dışişleri B. V. 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytirioğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. özsan 

B. K. 

MADDE 3. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Dışişleri ve Maliye 
Bakanlıkları kısımlarına ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yanlı kad
rolar çıkarılmıştır. 

MADDE 5. — 1952 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı 
kısmına, ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı formül 
eklenmiştir. 

MADDE 6. — Birinci ve ikinci maddeler 
gereğince 1952 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin muhtelif tertiplerine eklenen 
ödenekler karşılığı olarak (A/2) işaretli cetve
lin Maliye Bakanlığı kısmının 745 nci (Devlet 
Havayolları Genel Müdürlüğüne çeşitli yatırım
lar için) bölümünden (883 445) lira indiril
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 5 nci maddesi 
7 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 6 nci maddesi 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin UkUfine bağh cetveUer 

[1} SAYILI CSTVBL 

ödeneğin çeşidi 

209 

301 

302 

304 

305 

307 

18 250 
266 100 

Böüsm topfcuni 374 350 

Dışişleri Bakanlığı 

201 Aylıklar 
M. üerkez memurları aylığı 

-42 - Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 

202 Ücretler 
11 Mertoerz bteıjtetliteir ücreti 
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 neu 
maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Merkez daireleri büro giderleri 

30 Demirbaş 
Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve gerael giderleri 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme : . - • • • . • > ; , , . ? • • " - • W&>& " '•' 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri % 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
81 Tanıtlar ifletafce giderleri 
83 Taşıtlar satmalına 
91 Ziyafet 

:?&•• 

T" 
~ n. ı- -. - ' 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira hedefleriyle belediye vergi ve re
simleri 
Yolluklar \ 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

. , • * « ? •" . 
Bolüm toplamı 

ödenek 
Lira 

5 700 
36 000 

41 700 

6 391 

50 000 

1 000 
50<00ö 

350 000 
1 000 
1 000 
1 500 
1 000 

11 000 
5 000 

Bölüm toplamı 421 500 

20 000 

36 000 

25 000 
30 000 

55 000 

^ (S . Bayım : 202) 



fc. M. ödeneğin çeşidi 

Maliye Bakanlığı 

201 Aylıklar 
12 Merkez memurları aylığı 

202 Hizmetliler ücreti 
12 Merkez hizmetlileri ücreti 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu mad» 
deleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

310 Elçilikler Maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri 
10 Kırtasiye 
40 öteberi giderleri 
70 Posta, Telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

GENEL TOPLAM 

ödenek 
Lira 

53 060 

5 000 

3 193 

300 
700 

2 500 

3 500 

969 694 

B. M. 

[2] »AYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

310 Elçilikler Maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
91 Sürtekli görev yolluğu 

V i 

Bölüm toplamı 

Lira 

3 000 
2 000 
3 000 

8 000 

C3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Dışişleri Bakanlığı 

Merkez hizmetlileri 
Daktilograf (Fransızca ve İngiliz
ce redaksiyona vâkıf) 
Odacı 

1 
1 

450 
120 

(S. Savım : 202) 
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[4] SAYILI CETVEL *• 

Bölüm 802. —- Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
Madde 30. — Demirbaş 

Bu maddeye konulan ödeneğin 50 000 lirası bâzı teşkilât merkezlerinde mjuhabere ve arşiv 
mahremiyetini temin zaruretiyle meydana getirilecek Chambreforte giderleri içindir. 

Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

ödenek 
B. M. ödeneğin Çeşidi Lira 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

16 425 
230 49C 

246 915 

5 130 
32 400 

37 530 

Dışişleri Bakanlığı 

201 Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 
12 Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler. 5 000 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
30 Demirbaş 

302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
81 Taşıtlar işletme giderleri 
83 » satmalına 

50 000 

1 000 
50 000 
350 000 
1 000 
1 000 
1 500 
1 OOC 
11 000 

( & Sayısı : 202 ) 



B. M. ödeneğin Çeşidi 

91 Ziyafet 

Bölüm toplamı 

304 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme giderleri 

305 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın kira bedelleriyle Belediye Vergi ve 
resimleri 

ödenek 
Lira 

5 000 

421 500 

20 000 

36 000 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

* ş • " # • . ? . ' • • • • . . • ' • •" ; ~ 

Bölüm toplamı 

Maliye Bçk&nlığı m y o ,5 » -» 

310 Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri 
10 Kırtasiye 
40 öteberi giderleri 
70 Posta, Telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

OENEL TOPLAM 

25 000 
3© 000 

55 000 

300 
700 

2 500 

3 500 

875 445 

B. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Elçilikler Maliye Müşavirlikleri ve Mümessillikleri giderleri 
20 Döşeme 
30 Demirbaş . 
91 Sürekli görev yolluğu 

Lira 

3000 
2 000 
3 000 

Bölüm toplamı 8 000 

(S, Sayım : 202 ) 



[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Dışişleri Bakanlığı 

Merkez hizmetlileri 

Daktilograf (Fransızca ve ingiliz
ce redaksiyona vâkıf) 1 450 
Odaeı 1 120 

Maliye Bakanlığı 

Kuzey Atlantik Andlaşması Konseyi 
nezdinde Türkiye Daimî Delegeliği 

Maliye Mümessilliği 

Mahallî kâtip (yabancı olabilir) - 1 500 

[4] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

6 Başraportör 1 70 

Merkez daireleri saymanlık müdürlükleri 

Ş Saymanlık müdürü 1 80 

t6] SAYILI 0ETVBL 

Bölüm 302. — Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
Madde 30. — Demirbaş 

Bu maddeye konulan ödeneğin 50 000 lirası bâzı teşkilât merkezlerinde muhabere ve arşiv 
mahremiyetini temin zaruretiyle meydana getirilecek Chambre forte giderleri içindir. 

(S. Sayısı : 202) 
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