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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'ı|m, Ma
arif Teşkilât Kanununun 22 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi istpği üze
rine geri verildi. ! 

Maraş Milletvekili Emin Soysal'm, JAnkura 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fakültesin
de komünist propagandası yapan sekiz öğrenci 
hakkındaki sözlü sorusu ile; 

İstanbul Milletvekili Senihi Yürüten'in, is
tanbul Şehrinin mangal kömürü ihtiyacına dair 
olan sözlü sorusuna, Tarım Bakanı cevap verdi. 

Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Oezaroğlu'-
nun, ihracına müsaade edilmiyeıı Trakya yapa
ğılarının ihraç edilmemesi sebebi ile bunlara 
Anadolu yapağılarına nazaran nispî kıymet tes-
biti hakkındaki sözlü sorusuna, Ticaret ve "Eko
nomi Bakanları cevap verdiler. 

Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması 
ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılmasına dair olan ka
nunun birinci maddesi ü/erinde bir müddet gö
rüşüldükten sonra istek üzerine, tasarı Komis
yona verildi. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanunu
na ek 4047 sayılı Kanunun geçici birinci madde
si hükmünün uzatılmasına dair olan kanun ta
sarısı ile Gümrük Koruma memurlarının askerî 
teşkilâta göre tensikı hakkındaki Kanuna ek 
Kanun tasarısının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

4 . VI . 11)48 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekili 
Siuob Milletvekili 

C. K. tncedayı 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Nccmeddin Mahir Sılan 

Kâtip 
LJri'a Milletvekili 

A. Akan 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme İdaresi Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
1042 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı (.1/Î35C) 
(Ulaştırma ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

Tezkere 
2. — Rize'nin Pazar İlçesi Ziğaınisüflâ Kö

yünden Osmanoğlu Sadık Kutan'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/240) (Adalet Komisyonuna); 

Raporlar 
o. — Ankara Belediye sınırları içindeki 

Devlete, Özel İdare ve Belediyeye ait arsala
rın mesken yapacaklara temliki hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/344) 
(Gündeme) ; 

4. — Filyos - Ereğli hattı ile Ereğli limanı
nın yapımına dair olan 2214 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bayındırlık ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/317) (Gündeme). 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ali Puad Cebesoy 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

« • » 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1, — Dış memleketlere vâki hububat satış
ları hakkındaki raporun gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/239) 

Başbakanlık 
Yazıişleri ve Sicil Müdürlüğü 

4/4 1941 
6/1 839 

Eki 3, bir de torba 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Toprak Mahsulleri Ofisinin malî işlemlerini 

teftiş etmekte olan Maliye Müfettişlerince tah
kiki mucip görülen dış memleketlere vâki hu
bubat satışları hakkında yapılan inceleme so
nunda adı geçen Ofis memurlarının Memurin 
Muhakemat Kanunu hükümlerine tâbi olmama
ları hasebiyle, yapılan incelemenin bir soruş
turma derecesine götürülemediği ve bazı satış
ların bizzat eski Ticaret Bakanı Atıf İnan ta
rafından sevk ve idare edildiği ifadesiyle Ana
yasanın 61 nei maddesi muvacehesinde incele
menin durdurulduğu adı geçen müfettişlerce 
verilen raporda belirtilmiş olduğundan bahisle 
mezkûr raporun Büyük Millet Meclisine sunul
ması Ticaret Bakanlığının örneği ilişik 1 . VI . 
1948 tarih ve 37/1 sayılı tezkeresinde bildiril
miştir. 

Gerekli işlem yapılmak üzere bu işe ait ra
porla eklerinin bağlı olarak sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Öteki tez
kere de okunsun. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığının da tez
keresini okutuyorum: 

Ticaret Bakanlığının 1 . VI . 1948 tarihli ve 
37/1 sayılı yazısı suretidir 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığının emriyle, Toprak Mah

sulleri Ofisinin malî muamelelerini teftişe me
mur edilmiş olan Maliye Müfettişlerinin, bu 
teftiş esnasında tahkiki mucip gördükleri hari
ce hububat satışları hakkında; Bakanlığımca 
da verilen yetkiye dayanarak , yaptıkları in
celemeye ait 25 . V . 1948 tarihli rapor ilişik 
olarak takdim edilmiştir. 

Bu raporda Toprak Mahsulleri Ofisi memur
larının Memurin Muhakemat Kanunu hükümle
rine tâbi olmamaları hasebiyle, bahis mevzuu 
incelemenin bir soruşturma derecesine götürü
lemediği ve bazı satışların bizzat eski Ticaret 
Bakanı Atıf inan tarafından sevk ve idare edil
diği ifadesiyle Anayasanın 61 nci maddesi mu
vacehesinde incelemenin durdurulduğu bildiril
mektedir. 

Büyük Millet Meclisine sunulması hususun
da gerekli işlemin yapılmasına yüksek müsaa
delerini saygılarımla rica ederim. 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetten gelen 
tezkereler okundu. Müsaade buyurursanız mü
zakere durumunu hulâsa edeyim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Afyon Milletve
kili Şahin Lâçin ile iki arkadaşının Riyasete 
vermiş oldukları bir önergede, eski Ticaret Ba
kanı Atıf inan. hakkında bir Meclis Soruştur
ması yapılması teklif edilmiş ve bunun üzerine 
Yüksek Heyetiniz müzakere açmıştı. Fakat mü
zakere intaç edilmeden evvel diğer bir önerge 
ile Hükümetin bu hususta yapmakta olduğu 

— 31 — 



B : 67 4 .6 
teftişin neticesine kadar bu müzakereyi bırak
mayı tensip buyurmuştunuz. 

Şimdi Hükümetten gelen bu tezkerede, bu 
teftişin bitmiş bulunduğu ve buna ait olan 
raporların gönderilmiş olduğu bildirildiğine 
göre, müzakere eski vaziyetinde yeniden devam 
etmek durumundadır. 

Şimdi bu meselenin müzakeresini açıyorum. 
Söz isteyen var mı? 

Efendim; bu müzakere hakkında söz isteyen 
arkadaşlar şunlardır: 

Neemeddin Sahir Sılan, Ahmet Tahtakılıç. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, usul hari

cinde söz istemiş olanları okuyalım, ondan son
ra usul hakkında söz vereceğim. 

Jsimleri okutuyorum; Neemeddin Sahir Sılan, 
Ahmet Tahtakılıç, Ahmed Veziroğlu, Sinan Te-
kelioğlu, Gl. Vehbi Kocagüney, Kemal özçoban, 
Tahsin Banguoğlu, Hasan Dinecr. 

Söz isteyen arkadaşlar bunlardır, başka, var 
mı efendim"? 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Usul 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efen

dim ; Sayın Başkan Hükümetten gelen ve tah 
kikat sonucunu bildiren yazıyı okuttu, fakat 
yazının bağlı olduğu rapor mündereeatı hakkın
da hiç bir fikir edinemedik. Bana kalırsa sözle-
lerin mantıki silsilesini açmak için ilkönce üç 
satırlık tezkereye değil, o tezkerenin asıl mak
sadını teşkil eden rapora ıttılaımız icabeder. 
Raporun evvelâ okunmasını, ondan sonra söz 
alan arkadaşların konuşmasını rica ediyorum. 
(Doğru, doğru sesleri) ^ 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Saym arkadaşlar; Benden evvel söz söyliyen 
arkadaşımın talebine bendeniz de iştirak ediyo
rum. Fakat yalnız okunmasını değil, uzun olan 
böyle bir raporun tab ' ı ve tevzi edilmesini do 
Tüzüğümüzün 169 ncu maddesi gereğince, Sayın 
üyelere dağıtılmasını lüzumlu addediyorum. Bu 
hususta bir de önerge veriyorum., 

BAŞKAN — Efendim, zaten Başkanlık ma
kamı bunu okutmamazlık isteyemez. Yalnız Hü
kümetten bu rapor ve tezkereler Çarşamba gü
nü geldiği için tab'ı ve tevziine imkân bulun-
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inadı. Mamafih Yüksek heyetiniz bunun hem 
okunmasını ve hem t;ıb ve tevziini istiyor. (O-
kunması kâfi sesleri, gürültüler) 

Şimdi bir önerge var okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye dışına buğday çıkarılması işinden 

dolayı Meclis soruşturulması, Maliye müfettişle
rince bu işe dair yapılacak tahkikat üzerine veri
lecek raporun gelmesine bırakılmıştı. Bu kerre 
rapor da gelmiş olduğundan İçtüzüğün 161) ncu 
maddesi gereğince soruşturma yapılmasına karar 
verilmesini arz ve teklif eyleriz. 
Afyon Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Kemal ö/çoban İhsan Şerif Özgen 

(Söylediği başka, takrir başka sesleri, gürül
tüler). 

BAŞKAN — Lütfen izah ediniz. (Gürültüler) 
(Yanlış verilmiş, ısmarlama sesleri). 
BAŞKAN — Görüyorum ki raporun okunması 

lehinde bulunuyorsunuz. Binaenaleyh reyinize 
arzediyorum. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Mesele ile ilgili takririmi veriyorum, (okunsun 
sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Raporun bugünkü oturumda okunmasının ve 

sonra bastırılmasının oya arzını teklif ederim. 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... (Neyi sesleri), (Anlaşılmadı sesleri). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

Arkadaşlar, müzakere konumuzu görüşmeye 
başlamadan önce ne yapılsın diye usule müteferri 
iki noktayı nazar serdedildi. Birisi; Hükümetin 
şimdi okunan tezkeresiyle Meclis Riyasetine tev
di edildiği bildirilen tahkikat evrakının burada 
okunması. Yani, heyeti muhteremenizce bu rapor 
muhtevasının, Atıf İnan hakkında tahkikat açıl
ması için evvelce verilmiş olan bir önergedeki 
itham ve isnatların ne dereceye kadar doğru 
olduğu, Meclisi Âlice yapılacak Meclis Soruş
turmasının açılıp açılmaması hakkında mâkul ve 
müspet sebep ve kanaatbahs delilleri ihtiva edip 
etmediği, o raporun burada okunınasiyle anlaşı
lacağı için bunu talep ediyorum. 
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Diğer bir arkadaşımız; rapor uzundur, bu

rada okunmasiyle münderecat ve muhtevasının 
vâsıl olacağı neticenin bihakkın tecelli ve tahak
kuk edebilmesi için burada okunmasiyle gaye 
hâsıl olamaz, uzundur geniş bir sahada girift bazı 
malûmatı ihtiva ettiği tabiî bulunan bir rapor
dur, böyle bir raporun tabı ve tevzii de elbette 
usuldendir, binaenaleyh tabı ve tevzi edilsin di
yor. 

Bunun birisi bu gün yapılacak müzakerenin 
salibi 'olan tekliftir. O teklif son arzettiğim teklif
tir. Binaenaleyh evvelâ o teklifin reye konulması 
lâzımdır. Çünkü okunarak reye kanulması hak
kındaki teklifin salibi olan teklif asıldır, onun 
okunup reye konulması icabeder. 

BAŞKAN — Şimdi vaziyet anlaşılıyor. Bir kı
sım arkadaşlar raporun okunmasını ve diğer bir 
kısım arkadaşlar da tab ve tevziini istiyorlar. 
Binaenaleyh evvelâ raporun tab ve tevziini.... 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Müsaade 
buyurursanız önergemi izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; Başkanlığa takdim 
ettiğim önergede arzettim ki, Meclisin gündemine 
girmiş olan bir şey hakkında Yüksek Heyetinizin 
mutlaka bir fikir sahibi olması lâzımdır, gündeme 
alman bu raporun okunması lâzımdır. Bu raporu 
okutalım, dinliydim, ondan sonra Başkanlık va
zifesini yaparak onu bastırıp dağıtsın. 

AHMET T AH T AKILI Ç (Kütahya) —Muh
terem arkadaşlar; raporun okunmasından sonra 
tabedilip tevzi edilmesi hakkındaki teklif kabul 
edildiği takdirde okunduktan sonra müzakerenin 
kapanması icabeder. Bu bakımdan eğer Meclis 
raporun tevzi edilerek ayrı ayrı herkes tarafın
dan tetkik edildikten sonra müzakere açıl
ması ise ayrı bir yoldur. Yalnız bir 
şey arzedeyim; bu konu mesuliyet mekanizması
nın işlemesinde hepimizin hassasiyetle durmamız 
icabeder. Bir Bakana kadar mesuliyet sirayet 
eden bir iş üzerindeyiz. Bu iş muhtelif soru öner
geleriyle Meclis tahkikatı açılması talepleriyle 
Meclise gelmiş bir mevzudur. Dikkat buyurur
sanız; dış memleketlere hububat ihracı ve niha
yet buna taallûk eden maddeler hakkında artık 
her arkadaş ayrı ayrı malûmat sahibidir. Muhte
lif müzakereler yeni Ticaret Bakanının verdiği 
izahatta, tahkikat neticesini teyit eder mahiyet
tedir. Çünkü Mahmut Nedim Gündüzalp, Tica
ret Bakanı sıfatiyle ben hâdiseleri eski. Bakanın 
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mesuliyetine kadar tetkik ettim ve orada bırak
tım dedi. Mevzuu günden güne muhtelif sebep
lerle talik etmek efkârı umumiyede fena tesir 
yapıyor. Bir taraftan da Devletin işlerinde Mec
lisin lâzımgelen hassasiyeti gösterip gösterme
diği noktasında tereddüt uyandırıyor, bir taraf
tan da bu işte alâkalı olan zat hakkında, Atıf 
înan hakkında türlü tefsirlere sebebiyet veriyor. 
Binaenaleyh raporun okunması kâfi derecede bi
ze aydınlık verecektir. 

ikinci yola gidildiği takdirde, raporun tabe
dilip tevzi edilmesi lâzımdır. Çünkü yapacağı
mız şey Meclis tahkikatı açılmasıdır. Bu mesele 
o dereceye gelmiştir ki, bu maliye müfettişlerinin 
raporlarının hulâsasını ifade eden Başbakanlık 
ve Ticaret Bakanlığı tezkereleri de gösteriyor ki, 
Ofis memurları hakkında Memurin Muhakemat 
Kanunu cari değildir. Fakat bir kısım işlerin 
doğrudan doğruya Bakan tarafından yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Binaenaleyh keyfiyeti Meclise 
arzettik, tahkikatı durdurduk demektir. Bu ra
porun tabedilip tevzi edilmesi Meclisin vereceği 
karar üzerinde, vicdan huzuriyle karar verilip 
verilmemesi- hususunda bir kanaat meydana geti
recektir. Fakat o yayılmadan da her şey aydın
lıktır. Maddi hâdise harice hububat ihracında 
ve muayyen ihraç yerlerinde Vekilin bizzat emir 
vermek suretiyle yapılmış bir muamele mevzuu-
bahistir. Yapılmasını istediğimiz şey de, ki Şa
hin Lâçin arkadaşımın takririnde beraberdik, 
Meclis soruşturmasının açılmasıdır. Onun için 
teklifim, okunması ve rapor okunduktan sonra 
müzakerenin açılması mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Akif îyidoğan. 
AKİF ÎYİDOĞAN (Kara) — Efendim, işi 

biraz pratik bakımdan düşünelim. Bize, buraya 
gelen fezleke 170 sahifedir. Burada yüzünden 
okunsa da basılıp dağıtılsa da, bir kere bu fez
leke nedir, onu ele alalım. Başında şu dairede 
şu varmış, bu dairede bu varmış Alinin ifadesi 
bu, Velinin ifadesi bu, sanıklar, tanıklar, bil
mem neler, bunlar uzun uzadıya ifade edili
yor, bir ambarda ölçülmüş şu gelmiş, alınan 
verilen paraya dair cetveller merbut, nihayet 
bunun sonunda da sekiz on sahifelik bir hulâsa 
bir netice vardır, O netice de esasen sanık me
murları itham eder. Ve bu tahkikatın sonunda 
işin bakanın mesuliyetine yahut bakandan alı
nacak malûmata dayandığını gösterir fıkraları 
ihtiva eder. 
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Müsaade buyurursanız şunu anlıyalım, bir 

ufak sualim var. işin hulâsa ve netice tarafı kaç 
sahifedir? 

BAŞKAN — 140. 
AKÎF İYÎDOĞAN (Devamla) — Efendim; 

O raporun kendisidir. Fakat bunun sonunda 
üç beş sahifede hulâsa edilmiş olacaktır ki, şu 
noktalar bakanın vaziyetine dayanıyor, dene
cektir, elbette. Onun için müsaade buyurursanız 
bu netice kısmını burada okutmak kifayet eder 
kanaatindeyim. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir — Bu
günkü müzakere mevzuumuz esasen Lâçin arka
daşımızın verdiği takrirle tahrik edilmiş ve 
Meclise gelerek konuşulmasına başlanmış olan 
bir mevzuudur. Evvelce konuşulmuştur. Fakat 
onun neticesinde takririn ihtiva ettiği talebi mâ
kul, varit gösterip gösteremiyecek delâilin kâfi 
olup olmadığı meselesi üzerinde durulmadan, 
yani iş, Meclis Tahkikatının açılma kararı saf
hasına gelmezden evvel, Maliye müfettişleri ta
rafından yapılmakta olan tahkikatın neticesin
de hâsıl olacak delâil ve em arata göre bir ka
rar verilmek üzere müzakere aylarla sonraya te
hir edilmişti. Bugün o netice hâsıl olmuş ve şim
di 140 sahifelik rapor gelmiştir. Şimdi bu ra
por burada okunarak, Büyük Millet Meclisinin 
kendisine yakışan ve Türk Milletinin kendi hâ
kimiyetini kullanan Büyük Meclisin, gerekli, bi
taraf, âdil, hakka ve hakkaniyete uygun bir 
karar verebilmesi için, böyle okunacak 140 
sahifelik bir evrakı derhal ihata edip bütün de-
lâilini tssbit ve mukayesesi adalete uygun mudur, i 
değil midir? Bir kanaate varmak, tahkikat açıl- j 
sın veya açılmasın diye karar vermek hali, der
hal bizim için mümkün olur mu? Mutlaka rapo
run tab ve tevzii lâzımdır. Zaten bunu istilzam 
eden, Büyük Millet Meclisinin sabık kararıdır. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) —Efendim; 
tenevvür ettik, basılsın yahut okunsun. Böyle 
usul hakkında müzakere olmaz. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, hâdise bir soruşturma yap-
mıya mütedair takrir üzerine imhal edilmiştir. 
Sebebi Hükümet tarafından yaptırılmakta olan 
bir teftiş, bir tahkik neticesinde elde edilecek 
donelerin Yüksek Heyetinize getirilmesi ve on
dan sonra bu takririn müzakeresinden ibarettir. | 

. 1946 O : 1 
i Başbakanlığın bir tezkeresiyle bu teftiş ve 

tahkik neticesi yüksek huzurunuza sunulmuş ve 
şimdi bu sunuş tezkeresi okunmuştur. Fakat bu
nun mütemmimatı olan ikinci kısım, yani rapor 
okunmamıştır. Bu okunduktan sonradır ki, faz
la bir yük taşımış olması, muhteviyatının ağır 
bulunması ve bilhassa delillerin takdir ve tah
lilinden uzun bir raporun derhal bir karara 
sevkedilip edilmiyeceği anlaşılmış olması için, 
okunduktan sonra böyle bir tereddüde düşersek 
tab ve tevzi meselesi mevzııubahis olur. Evvelâ 
okunsun ve bir karara yaramazsak ondan sonra 
tab ve tevzii hususuna geçeriz. Bu hususta bir 
önerge takdim ediyorum. Reye konmasını rica 
ederim. 

HACİM ÇARIKLI (Balıkesir) — Bir takrir 
var reye konsun. 

BAŞKAN — Usul hakkında kâfi derecede te
nevvür ettik. Önergeleri okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye dışına buğday çıkarılması işinden 

dolayı Meclis soruşturulması Maliye müfettişle
rince bu işe dair yapılacak tahkikat üzerine veri
lecek raporun gelmesine bırakılmıştı; bu kere ra
por da gelmiş olduğundan raporun tabedilerek 
dağıtılmasını ve içtüzüğün 169 nen maddesi 
gereğince soruşturma yapılmasına karar veril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Kemal özçoban 

Kütahya Milletvekili 
İhsan Şerif özgen 

(Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuhış'un 
önergesi tekrar okundu). 

j Yüksek Başkanlığa 
Raporun bugünkü olurumda okunması hu

susunu arz ve teklif ederiz. 
Bolu Milletvekili Kırşehir Milletvekili 

Hasan Şükrü Adal Sahir Kurutluoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Fezleke dört sahifeden ibaret olduğuna göre 

bu kısmın okunmasının tasvibe arzını rica ede
rim . 

Kars 
Akif tyidoğan 

BAŞKAN — Arkadaşlar; verilen önergeler
den şu netice çıkıyor: Bu rapor, ya tab ve tev-
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zi edildikten sonra müzakere edilsin veyalıutta 
bu rapor şimdi burada okunsun ve müzakereye 
devam edilsin. 

Binaenaleyh evvelâ ikinci teklifi reye koya
cağım. Kabul edilmezse tab ve tevziden sonra 
müzakere edilmesi için başka bir güne bıraka
cağını. (Fezleke okunsun sesleri). 

Raporun okunmasını kabul buyurduğunuz 
zaman yalnız fezlekeyi okumakla iktifa ederiz. 
(Olmaz sesleri). 

Müsaade buyurunuz; en son kısım fezleke 
mahiyetinde değil, tahkikatın niçin durdurul
duğu hakkındadır. Binaenaleyh mesele basit
leşmiştir. Evvelâ raporu okuyup müzakereye 
devam etme cihetini reyinize koyacağım. Rapo
run şimdi okunarak müzakerenin açılmasını ka
bul edenler... Kabul etıniyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. Raporu okutuyorum: 

Rapor 

A) Tahkikata giriş: 
Maliye Bakanından telâkki edilen şifahi 

emir üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi malî mu
amelâtının teftişine başlanmıştı. Normal şart
lar içinde başlıyaıı bu incelemelerde, idare ve 
personel masrafları, inşaat, nakliye, malzeme 
vo benzen işler üzerinde duralmııtur. Bu ara
da harice yapılan hububat satışları dikkati çek
tiğinden bu konu da tetkik edilecek işler ara
sına alınmıştır. 

Bilâhara tarafımızdan gösterilen lüzum üze
rine salahiyetli merciler vakıanın Maliye Mü
fettişleri tarafından tahkikini emreylemiştir. 
Ticaret Bakanlığının buna mütaallik yazısı bağ
lıdır. (Umumi lefler : 1). 

13 . VII . 1938 tarihli ve 3491 sayılı Kanuna 
göre hükmi şahsiyeti haiz bir müessese ise de 
sermayesi Devlet tarafından teinin edildiğin
den ceza mevzuatı muvacehesinde Ofise ait mal
ların Devlet malı addi iktiza etmektedir. Ofis 
memurlarının Devlet Memuru ad ve itibarına 
imkân bulunmadığı Yargıtay tevhidi içtihat ka
rarı ile taayyün etmiştir. (Umumi lefler : 2). 

Bu suretle apılan tahkikatın Ofis memurla
rına müteveccih kısmı hazırlık tahkikatı vas
fını taşımaktadır. 

B) Tahkikatın mevzuu: 
Tahkikatın mevzuu, ancak memleket ihti

yaçlarına yeter stoku mevcut olduğu halde, 

. 1948 O : 1 
I Ofisin elindeki hububatı bilâhara iştira kıyme

tini kaybeden bir dövizle harice sattığı, bu yüz
den yurtta yiyecek darlığı yarattığıdır. 

Bu konu, Ofisin 1946 yılı hesaplarını tetkik 
eden Umumi Murakabe Heyeti raporiyle 
(Umumi lefler : 3), Büyük Millet Meclisi mü
zakerelerine ait 26, 28 . IV . 1948 tarihli tuta
nak dergilerinde (Umumi lefler : 4, 5) açıklan
ın iş bulunmaktadır. 

Bu raporda, Büyük Millet Meclisi müzake
relerine esas teşkil eden mevcutlardan yalnız 
harice yapılan hububat satışları tetkik ve mü
talâa edilmektedir. 

O) Ofisin bünyesi, vazife ve salâhiyetleri: 
Harice yapılan hububat satışları incelenir

ken Ofisin bünyesi, vazife, ve yetkileri, çalış
ma şekli konuları üzerinde kısaca durmak icab-
eder. Bu bahislerde bir fikir edinilmeden satış
ların işin icabına uygun olup olmadığı hak
kında kesin bir fikir ve karara varılamaz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 23 . VII . 1938 ta
rihli ve 3491 sayılı Kanuna dayanılarak kurul
muştur. Sermayesi Devletindir. Ofis hükmi şah
siyeti İmizdir. 5 kişilik bir idare meclisi mari
fetiyle idare olunur. Ticaret Bakanlığına bağ
lıdır. 3460 sayılı Kanun hükümlerine göre mu
rakabeye tâbidir. Ofisin tahkik konumuzu alâ

kadar eden vazife ve mecburiyetleri şunlardır:. 
1. — Buğday fiyatlarının normalin dununa 

düşmesini önlemek için icra Vekilleri Heye
tince tesbit edilecek fiyatlarla müdahale mu
bayaası yapmak; , 

2. — Bu iş için gereken istoku tesis etmek; 
3. — Müstehlikin ezilmesine mâni olmak 

üzere Hükümetçe tâyin edilecek fiyatlarla mü
dahale satışlarında bulunmak; 

4. —• ihtiyaç halinde dış piyasadan buğday 
getirtmek; 

5. — ihtiyaç fazlası buğdayı harice satmak; 
6. — Depo ve silolar inşa ettirmek; 
7. — Ordu, mektep ve resmî idarelerin ih

tiyacını karşılamak. 
Kanunun 3 ncü maddesindeki yetkiye daya

nılarak 2/12234, 2/14709, 2/15657, 2/15708 sa
yılı kararnamelerle arpa, yulaf, çavdar, mısır 
ve mahlut da buğday gibi Ofisin iştigal mev
zuuna ithal edilmiştir. Kanunun ikinci madde
si Ofisçe mubayaa edilecek ve satılacak hubu-

| batın fiyatlarının her sene Haziran ayının ilk 

— 35 — 



B : 67 4.1 
15 günü içinde icra Vekilleri Tleyeti karariyle 
tesbit edileceğini tâyin etmiştir. 

11 Nisan 1-J34 tarihli Gümrük Kanununun 
muaddel 16 ncı maddesine dayanan 10 . V . 
1942 tarihli ve 2/17901 saydı Kararname ile 
millî mahsul ve mamullerin ihracının lisansa 
tâbi tutulması, lisansın Ticaret Bakanlığınca. 
verilmesi kararlaştırılmıştır. İhraç; edilecek 
hububatın satış fiyatlarının tâyini işi 1:1 . VI . -
1946 tarih ve G48 sayılı Kararnamenin 8 tıci 
maddesi ile Ticaret Bakanlığına tevdi edilmiş
tir. (Umumi lefler: 37) 

Bu bahiste Ofisin çalışmalarına esas teşkil 
eden mevzuatın teshilinin faydalı olacağı mü
talâa kılınmıştır: 

Raporda bahsi geçen mahsulâtı arziye ver
gisinin. aynı ve nakdî kısmının alınmaması 
27 . V . 1947 tarih ve 5050 numaralı Kanun 
icabmdandır. 

Hububat hakkında tatbik edilen münaka
le yasağı 3780 numaralı Kanunun 21 nei mad
desinin tadiline dair 3 Şubat 1942 tarih ve 4648 
sayılı Kanuna istinat etmektedir. 

5 . XII . 1940 tarih ve 2/14710 sayılı Ka
rarname ile Devlet taşıtlarının Ofis malını ter-
cihan taşıması tesbit edilmiştir, nakliyat yasa
ğı 10 . VI . 1940 tarihli ve K. 525 sayılı Ka
rarın 7 ve 8 nci maddeleri ile mutlak şekilde 
tesis olunmuştur. Kararnamenin verdiği yetki
ye dayanarak her sene Ticaret Bakanlığınca 
devam ettirilen bu vaziyet nihayet 10 . X . 1946 
tarihli sirkülerle kaldırılmıştır. 

Serbest ticaretin ihyası, ekmek karneleri
nin kaldırılması 9 . IX . 1946 tarihindedir. Bu
nunla beraber hububatın yalnız Ofis marife
tiyle ihraç edileceği 2 . X . 1946 tarihli sirkü
lerle teyid olunmuştur. (Umumi lef lerı 36). 

Bu bahiste üzerinde durulacak bir nokta da 
3491 sayılı Kanunun birinci maddesinde Top
rak Mahsulleri Ofisinin 3460 sayılı Kanuna tâ
bi tutulması ve tahkik konusu olan satışlara 
ait 1946 yılı muamelâtının bu kanun hüküm
leri dairesinde tetkik edilerek buna mütaallik 
raporun Büyük Millet Meclisinin 17 . II . 1948 
gündeminde müzakere ve kabul edilmesidir. 
Umumi Murakabe Heyetinin buna mütaallik 
raporu, Ofis tarafından bu rapora verilen cevap 
ve Umumi Heyetçe bu hususta kaleme alman 
rapor merbuttur. (Umumi lefler: 3, 6, 7) 

.1948 O : 1 
Alâkadarlar ifadelerinde hâdisenin yeniden 

ele alınmasına kanunen imkân mevcut olma
dığını iddia etmişlerse de 3460 sayılı Kanuna 
müstenid murakabenin; şekli, mahiyeti, bünye
si bakımından bu vadide işlenen suçlar dola-
y isiyle cezai, takibat yapılmasına mâni olmaya 
vâki izahattan müstağnidir. 

Bu mevzuda Toprak Mahsûlleri Ofisinin 
Ticaret Bakanlığı ile olan bağının mahiyetini 
tetkik etmek yerinde olur. 3)491 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde Ofisin hükmi şahsiyeti haiz 
olduğu ve İktisat Vekâletine bağlı olduğu ya
zılıdır. Kanunun 16 ncı maddesinde Ofisin bi
risi Umum Müdür olmak üzere boş kişilik bir 
idare meclisi tarafından idare olunacağı tasrih 
kılınmıştır. 3614 sayılı Kanunla. İktisat Vekâ
letinin bu konudaki vazifeleri Ticaret Bakan
lığına devredilmiştir. 

Yukarda arz ve izah edilen durum Ofisin 
kendi idare Meclisi kararları ile idare olunur 
licari mahiyette bir teşekkül addi lâzımgeldiği 
zehabını hasıl ederse de, asıl meşgalesini teş
kil eden hububat alını ve satımının tanzimin
de, bu müessesenin Ticaret Bakanlığının mut
lak sevk ve idaresine tâbi bulunduğu görülür. 
Hububat fiyatlarının her sene Bakanlar Kuru
lunca tespit edilmesi, ihraç edilecek hububat 
fiyatlarının tâyinine ait yetkisini Bakanlar Ku
rulunun bir kararnamesiyle Ticaret Bakanlığı
na bırakması, güdülecek hububat politikasının 
mesuliyetini Ticaret Bakanlığına tahmil eder. 
Bakanlığın bünyesinde hububat işleriyle uğra
şan ayrı bir teşekkül yoktur. Bakanlığa bağlı 
kooperatif, Ofis ve benzeri müesseselerin görü
lecek işleri, işin mahiyetine göre Bakanlığın 
alâkalı servisinde incelenir. Ofislerle en yakın 
alâkası bulunan teşkilâtlandırma Umum Mü
dürlüğü yalnız bazı idari muameleleri dolayı-
siyle Bakanla Ofis arasında bir irtibat vasıtası 
olmaktan ileri gidememiştir. (İfade zabıtları 
dosyası, umumi lefler : 8). 

Münakale vasıtaları üzerinde alman tedbir
lerle hububat ticaretinin nıevziileştirilmesi (648 
kararname, madde : 4), hububat üzerine ban
kalarca yapılan avansların kestirilmesi ve ben
zeri tedbirlerin ittihazında Ofis Ticaret Bakan
lığının yardımlarına nıüftekirdir. Tatbikatta 
hububat üzerinde alınan bütün kararlar Ofisçe 
düşünülmüş, hazırlanmış, tertiplenmiş, Tica
ret Bakanlığına arzedilerek onun vasıtasiyle 
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Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiştir. Hubu
bat politikasını tâyinde ve bu politikayı reali-
ze etmek hususunda şahsan Ticaret Bakanı, 
Ofis Umum Müdürü ile sıkı ve müşterek bir ça
lışma halinde ise de bu çalışma Bakanlığın ser
vislerine intikal etmemektedir. Bu sebeple ya
pılmakta olan incelemenin Bakanlığa mütevec
cih kısmı doğrudan doğruya Bakanları ilgilen
dirmektedir. Alınacak dövizin cinsi ve ben
zeri hususat dolayısiyle Dış Ticaret Dairesinin 
soruşturma ile ilgilendirilmesi mecburiyeti hu
bubat siyaseti dışında mütalâa edilebilir bir 
keyfiyettir. 

3491 sayılı Kanuna göre Ofisin sevk ve ida
resinden Umum Müdürlere İdare Meclisi mesul
dür. Tatbikatta bu kabîl müesseselerin idare 
meclislerinin faal rolleri görülmez. Zikri geçen 
kanuna göre Umum Müdür yardımcıları, mü
dürler ancak umum müdüre karşı sorumlu mev
kide bulunduklarından muayyen ahval hari
cinde Ofisi umum müdürler sevk ve idare etmiş
lerdir. 

Harice yapılan satışları Ofiste mukaddema 
Ticaret Reisliğine bağlı Batış Müdürlüğü tedvir 
ederken tdare Meclisinden alman 20 . XI . 1946 
tarih ve 15/1740 sayılı kararla müstakil bir 
ihracat servisi teşkil olunmuştur. (Umumi lef-
ler : 9). Servis memurları, ihracat işlerinde 
kendilerine verilen emir ve direktifler daire
sinde akitlerin icaplarını yerine getirdiklerini 
bu hususta herhangi bir karar almaya yetkile
ri bulunmadığını beyan etmişlerdir. Heyetimiz 
bu beyanı yerinde görmüştür. 

Ofiste yapılan incelemeler ve sorumluluk, 
yukarda izah edilen çalışma plânına göre sevk 
ve idare olunmuştur. 

D) Mahsul yılı başında Ofise düşen işler : 
3491 sayılı Kanun Toprak Mahsulleri Ofi

sine, hububat fiyatlarının muayyen hadler 
dûnuna düşmemesi için müdahale mubayaaları 
yapmak külfetini tahmil etmiştir. 

Yine bu kanunla müstehliklerin himayesi için 
Ofis stok yapmak, müdahale satışları ile fiya
tın normal hadler fevkine çıkmamasını temin 
etmek ıstırarmdadır. 6 . V I . 1947 tarihli ve 
696 sayılı kararnamenin 9 ncu maddesi mahallî 
mülkiye âmirlerinin göstereceği lüzum üzerine 
Ofisi o şehir ve kasaba halkının yiyeceği hubu
batı temine mecbur tutmuştur. İdarenin bu şe-

.1948 Ö : 1 
j kilde en son yardımda bulunduğu şehir ve ka

sabalarla bunlaıiara her ay yaptığı yardımlar 
bağlı cetvelde gösterilmiştir. (Umumi lefler : 
10) Bunun haricinde 3491 sayılı Kanunla Of. * 
ordu ve benzeri birliklerin iaşesini temin yükü 
yüklenmiştir. Adı geçen kanun Ofise stok 
yapmak, hariçten mubayaalarda bulunmak im-

| kânını bahşetmektedir. Ofisin esas vazifesi 
| memleket iaşesinin temini, hububat piyasasının 
I tanzimidir. Ofis ancak bundan fazla kalacak 
i hububatın ihracını düşünebilir. 
j Yukarki mükellefiyetlerini yerine getir-
| mek için mahsul senesi başında Ofis aşağıdaki 
! hesapları yapmak mecburiyetindedir: 
I 1. Seneye ne miktar istokla girilmektedir? 
] 2. Ekiliş tahminlerine göre o sene ne mik

tar hububat istihsal edilecektir? 
3. Geçen senelerin alım vaziyetlerine göre 

bu mahsulden ne miktarını Ofis satın alabilecek
tir î 

4. O sene Ofis eliyle ne miktar sarfiyat ya
pılacaktır? Geçen senelere göre değişen şartlar 
nelerdir? 

5. Mütaakip senenin emniyetini temin için 
yeni seneye ne miktar istokla girilmesi muvafık 
olur? 

6. Mubayaa edilecek mahsulü karşılıyacak 
depo ve silolar mevcut mudur? İstihlâk merkez
lerine, depolara ve münakale imkânlarına göre 
bu tevzi ne şekilde yapılmalıdır? 

7. Satış bedelleri ve kredilerle alımlar ne 
şekilde karşılanacaktır? 

8. Yukarki muhasebe sonunda Ofisin elin
de fazla mal kalmakta ise bu kısım hariç piya
salarda, nasıl, ne şekilde ve ne zaman satılma
lıdır? 

Yapılan incelemelerde Ofisin yukarda tes-
bit edilen vaziyetleri istenilen anda gösteren 
mükemmel bir istatistik servisine malik olduğu, 
bu neticeleri istihsal için gerekli bütün dane-
lerin, rakamların muayyen cetveller halinde ve-
muayyen miatlarda hazırlanmakta bulunduğu 
görülmüştür. Hollerith sisteminin tatbikmdan 
faydalanmakta olan Toprak Mahsulleri Ofisi ra
kama istinaden çalışan dairelerin başında gelir. 
Alım ve satışlar, yolda, değirmenlerde olan hu
bubat her tarafta mülhakattan telgrafla merke
ze bildirilmekle, verilen rakamlar İstatistik Ser
visinde muayyen cetvellere dökülerek durum bu 
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cetveller üzerinden takip edilmektedir. 8 . 111 . 
1046, 15 . UT . 1946 tarihlerinde çıkarılan alım, 

m ve stok cetvellerinin birer kopyası bir fi-
1 ','. vermek üzere rapora eklenmiştir. (Umumi 
lef ler: 11, 12). 

Bahsi geçen haftalık cetveller ianesiyle Ofis; 
aylık, senelik alım ve satışlarını, stokunu, de
virlerini muntazaman takip imkânını bulmakta
dır. Çıkarılan cetveller müııderecatı sene son
larında muhasebe kayıtlariyle tatbik ve tevsik 
edilmektedir. Bu cetveller yardımiyle Ofisin 
1945, 1946, 1947 takvim vo mahsul senelerine 
ne miktar stokla girdiği tesbit edilmiştir. (Cet
veller dosyası lef : 4). 

Bu rakamlar zamanında Ofisçe de malûm 
bulunuyordu. 1945 - 1948 devresi hafta sonu 
stok mevcutları bağlı cetvelde gösterilmiştir. 
(Cetvel lef : 5). 

1945, 1946, 1947 senelerinde Ofisin yaptığı 
mubayaalar yukarda izah edilen şekilde hafta
lık cetvelerden dökülerek aylık ve senelik cet
vellerde Ofisçe tesbit edilmiş bulunuyordu. 1945, 
1946, 1947 senelerinde aylık olarak ne miktar 
mubayaalarda bulunduğu bağlı cetvellerde gös
terilmiştir. (Cetveller lef : 9, 10, 11). Bu dev
rede Siha mıntakası alımları aylık olarak bağlı 
12, 13, 15 numaralı cetvellerde tesbit edilmiştir. 
Hafta sonu itibariyle üç senelik umumi alımlar 
için ayrı bir cetvel tanzim olunmuştur. (Cet
veller lef : 14). 

1945, 1946, 1947 senelerinde Ofisçe yapılan 
dahilî satışlar idarece malûm ve.muayyen bulun
makta idi. 1045, 1946, dahilî ve haricî sarfiyatı 
ayrı ayrı melfuf 17, 18 numaralı cetvellerde tes
bit olunmuştur. Bağlı 19 numaralı cetvel 1945 -
1948 satışlarını aylık olarak toptan göstermekte
dir. Ofisin her ay yaptığı satışlar için alıcılara 
ve mahsul nevine göre tertip edilen 35 acled cet
vel rapora eklenmiştir. (Cetveller lef : 20). 

Ofisin kendine ait depolarla kiraladığı depo
ların hacmi malûm ve muayyendir. (Umumi Jef-
ler .- 13). Memleketin istihlâk durumuna göre 
hangi nımtakadaki depolara ne miktar hububat 
istok edilmesi münakale vaziyetleri ve senelerin 
verdiği tecrübe ile aşağı yukarı taayyün etmiş 
gibidir. Bu bahis senenin mahsul vaziyeti ile 
alâkadardır. 

3491 sayılı Kanun, müstahsil ve müstehlik 
bakımından hububat işlerinin tanzimini Ofise 
bırakmış olduğundan bilhassa demiryolları ile 

.1948 O : 1 
münakale serbestisi mevcut olmıyatı senelerde 
Ofis kendisini, yapılan bütün arzları kabule 
mecbur addetmiştir. Senelik istihsal vaziyetine 
ve münakale, ticaret serbestisinin mevcut olup 
olmadığına göre Ofisin mubayaa etmesi lâzım-
gelen miktar değişmektedir. 

Ekiliş tahminlerini, İstatistik Cimini •Müdür
lüğünün hazırladığı tarla mahsulleri istatistiği 
bülteninden takibetmek mümkündür. İstatistik 
Gene) Müdürlüğünden alınan rakamlara göre 
Ofisçe muhtelif senelerde yapılan ekini ve istih
sal tahminlerini hektar ve ton üzerinden gösterir 
cetvel rapora bağlanmıştır. (Cetveller : 1). 

Muhtelif senelerde memlekete ithal ve ihrae 
edilen hububat ayrı bir cetvelde tesbit olunmuş
tur (Cetveller lef : 2) Yine bu devrede istihsal 
edilen hububat ile bundan ihraç olunan kısım 
ayrı bir cetvelde gösterilmiştir. (Cetveller lef :3) 

Kaydetmek lâzımdır ki, her mahsul yılının 
başında idareye yalnız daha evvelki senelerle için
de yaşanılan senenin ancak güzeran olan ayları
na ait rakamlarına sahiptir. 

Mahsulünü tahmine çalıştığı seneye henüz 
giriİçmemiştir. Bu seneye ait alım ve salım neti
celerinin geçen senelere uyması ancak bir tesa
düf eseri olabilir. Dirilmekte olan mahsul yılı
nın ekiliş şartlarına göre Ofis alım, satış, istok-
lara ait rakamları yeniden tâyin etmek zorunda
dır. 

Kk.iliş şartlarına göre gelecek yılın mahsulü 
ana hatlariyle şu şekilde tahmin edilir: 

1. — Mahsul yılına takaddüm eden senenin 
Ekim ayında başlıyan ekiliş devresine ait hava 
şartları gözönünde tutulur. Bu devrede müsait 
yağmurlarla toprağın vaktinde tava gelmesi lâ
zımdır. Çok yağmur iyi olmadığı gibi az yağ
mur da kifayet etmez, bu devrede aranılan to
humu müsait şartlarla toprağa atılabilmesidir. 

2. — Kış devresinde tohum müsait yağmur
lar almak, normal sühunet şartları içinde kalmak 
ihtiyaemdandır. Don tehlikesi bulunan devrede 
topraklarla örtülü olmalıdır. Bu devre Mart 
sonuna kadar devam eder. 

3. — Üçüncü devrede nebat sap yapar. Bu 
sebepten müsait yağmurların yağması şarttır. 

4. Dördüncü devre tanenin doldurma, dev
residir. Tanelerin teşekkül için bu devrede bil
hassa mayısın son 15 gününde yağmura ihtiyaç 
vardır. 
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Arzedilen şartlar memleketin ekseriyetini teş

kil eden Yayla mmtakası, Trakya, Güney Doğu 
mahsullerine taalûk eder. Çukurova'nın ayrı hu
susiyetleri vardır. 

Yukarıki izahlara göre ilerki. mahsul yılının 
istihsal durumu hakkında kesin bir kanaate var
mak için enaz mayıs sonlarım beklemek lâzım
dır. Hattâ bundan sonra da dolu, çekirge, sam 
yeli ve benzeri âfetler mahsulü tehdit edebilir. 
Bu vaziyete göre ilerki mahsul yılının alışları, 
daha sonraki seneye devredecek stok, nihayet 
bunlardan arta kalan ve harice satılması mümkün 
bulunan ihraç miktarı hakkında bir karar ver
mek için idareciler haziran başını beklemek, ge
çen senelere ait rakamları yeni mahsul yılı duru
muna göre bir kere daha gözden geçirerek kıymet
lendirmek mecburiyetindedirler. Bu bahiste üze
rinde durulacak bir nokta da şudur: Memleketi
mizde çiftçinin elindeki mahsulün iki devrede 
sattığı görülür. Birinci devre harmanı takip eden 
ağustos • kasım ayları devresidir. İkinci döküm 
devresi yeni mahsul yılının idrakine takaddüm 
eden ilkbahar aylarıdır. O yılın mahsulünün ih
tiyaçtan fazla olduğu, bir kısmının ihracı lâzım-
geldiği hakkında bir karar vermek için idareci
lerin ilkbahar aylarını beklemeleri; ikinci döküm 
devresindeki fiilî mubayaaları gözÖnünde bulun
durmaları, alınan neticeleri geçmiş senelerde ya
pılan tahminler ve bu tahminler sonundaki mu
bayaalarla ölçmeleri lâzımdır. Bu aylarda yeni 
mahsul ile memleket ihtiyaçlarına yeter derecede 
stok yapıldıktan, alını ve satış rakamları düzen
lendikten sonradır ki eldeki stok fazlasına ve ni
hayet o aylardaki mubajraalara güvenilerek tes
lim tarihlerini yeni mahsul devresine düşürmek 
kayıt ve şartiyle açıktan hariç satışlarına giri
lebilir. Yukarıda izah edilen ekiliş devrelerinin 
bilhassa ilk ikisinde yeni senenin idrak edilecek 
mahsulüne müteveccih olarak yapılan satışlarda 
daima bir sergüzeşt mevcuttur. 

Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen 
3, 4 -senelik faaliyetinin tetkikinin faydalı ola
cağı muhakkak ise de bir tahkikat raporunun 
etüde kaçan izahlara uzatılmasının yerinde olma
dığına kani bulunan heyetimiz mercilerin bu 
mevzular üzerinde derinleşmelerini teinin için ra
porunu icabeden malûmat ve cetvellerle takviye
yi kâfi görmüştür. Bu mütalâa ile müessesenin 
1946 hesap devresine ait bilâeo ve muhtelif ko
nularda yapılan çalışmalara ait tetkikler rapora 
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eklenmektedir. (Umumi lefler: 14, 15, 16). 

Tvezalik mevzuun dış ticaret ve para bahisleri
ne mütaallik fasıllarını aydınlatmak için iki tet
kik raporu melfufat meyanına ithal edilmiştir. 
(Umumi lef ler: 41, 42). 

E) Ofisin 1946 yi ir ihraç kapasitesi: 
1946 yılında, veya 1946 vılı mahsulünden 

1947 yılı başında harice yapılan hububat satış
ları, biri toplu olarak diğeri hububatın nevi iti
bariyle, muhtelif üç kıta cetvelde gösterilmiştir. 
(Cetveller lef: 17, 18, 19). Bu cetvellerin tetkiki 
ile kime, ne zaman, ne fiyatla, ne miktarda hu
bubat satıldığını tâyin mümkündür. 

Raporun bu kısmında hariç satışları ana hat-
riyle ve umumi olarak tetkik edilecek, bu sa
tışlardan tahkik konusu ittihaz edilenler ileri
de müstakil fasıllarda incelenecektir. 

Ofisin 1945, 1946, 1947 mahsul seneleri so
nunda muhtelif hububattan elinde bulunan 
.stok bağlı cetvelde gösterilmiştir. (Cetveller 
lef. 4). Buna göre Ofis 1945 senesine 464 550, 
1946 ya 155 302, 1947 ye 80 623 ton buğday 
stoku ile girmiştir. Arpanın bu senelere devri 
153 444, 58 342, 56 212 tondur. 

Ofisin 31 . V . 1945 tarihinden 9 . TV . 1948 
tarihine kadar hafta sonlarında elinde bulun
durduğu stok bağlı (Cetveller lef. 5) cetvelde 
tesbit edilmiştir. Bu cetvelin yardımı ile iste
nilen tarihte Ofisin elinde ne kadar mal bu
lunduğu derhal tâyin edilebilir. Senebaşı stok 
devirleri hakkında ticaret servisinin verdiği ra
kamlarla istatistik servisinin rakamları ara
sındaki; ehemmiyetsiz fark yolda bulunan hu
bubatın hesaba dâhil edilip edilmemesinden 
neşet etmektedir. Ofisin siha menşeli hububat 
stoku ve siha mubayaaları ayrı cetvellerde gös
terilmiştir. Buna göre 1946 başında Ofisin elin
de 1 311 ton siha menşeli buğday, 7 921 ton 
siha menşeli arpa mevcuttur. (Cetveller lef. 6). 

Harice yapılan satışlarda, her akde tekad-
düm eden anda Ofisin ihraç kapasitesi ölçülür
ken yalnız stokun nazara alınmasının kâfi ol
madığı, daha evvel girişilen taahhütlerden o 
ana kadar henüz teslim edilnıiyen ve Ofisin uh
desinde bir borç teşkil eden taahhüde bağlan
mış kısmın bu stoktan düşülmesi lâzımgeldiği 
mütalâa edilerek buğday satışları bir kere de 
bu bakımdan tetkika tâbi tutulmuş ve bağlı 
(Cetveller lef. 8) cetvel hazırlanmıştır. Bu cet-
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vel yapılan her satışta Ofisin elinde ne kadar 
buğday bulunduğunu, bundan ne kadarının da
ha evvel taahhüde bağlandığını, ne kadarının 
serbest bulunduğunu gösterir. 

Ofisin Haziran 1945 tarihinden Nisan 1948 
tarihine kadar her ay mubayaa ettiği buğday, 
çavdar, arpa, yulaf bağlı (Cetveller lef. 9, 10, 
11) cetvelde gösterilmiştir. 

Cetvel mahsul senesi itibariyle tertip edil
miştir. Buradan Ofisin mahsulün nev'i itibariyle 
senelik mubayaaları takip edilebilir. Buna gö
re idarenin : 

Sene Buğday Çavdar Arpa 

1945 290 935 35 695 77 101 
1946 632 810 86 608 224 486 
1947 285 696 54 445 77 599 

ton mubayaada bulunduğu anlaşılmaktadır. Ofis 
mubayaalarının, senenin hangi ayında artıp 
hangi ayında düştüğü yine bu cetvel üzerinde 
takip edilebilir. Satışlar bahsinde bu nokta bil
hassa mühimdir. 

Ofisin bu devre içindeki mubayaaları; mah
sul senesi itibariyle haftalık olarak ve her haf
taki rakamlara daha evvelki mubayaaların ye
kûnu da ithal edilmek üzere ayrı bir cetvelde 
(Cetveller lef. 14) tesbit edilmiştir. Bu cetvelin 
yardımı ile Ofisin istenen nevi hububattan her 
hangi bir tarihe kadar ne miktar mubayaada 
bulunmuş olduğu derhal tesbit edilebilir. Alâ
kalı vilâyetlerin ilk harflerinin toplanması ile 
S. 1. H. A. nanu ile isimlendirilen Çukurova 
mahsulüne ait 1945 - 1946 yılı mubayaaları bağ
lı (Cetveller lef. 12,13) cetvellerde gösterilmiş
tir. Çabuk bozulması dolayısiyle alâkadarlar bu 
mahsulü biran evvel elden çıkarmak mecburi
yetini hissettiklerinden, bu nevi hububattan ya
pılan mubayaaların ayrı bir cetvel üzerinde ta
kibi faydalı- olur. Siha menşeli hububatın ye
kûnu umumi mubayaalara mütaallik cetveller 
münderecatına dâhildir. 

1945, 1946, 1947 mahsul yıllarında hububat 
ve bakliyattan Ofisçe, her ay yapılan satışlar 

bağlı cetvellerde tesbit edilmiştir. (Cetveller Lef: 
17, 18) Cetvelin alâkalı 12 aylık yekûnu bir 
sene içindeki satışları irae etmektedir. 1945 -
1948 satışları toplu olarak 19 No lı cetvelde 
gösterilmiştir. Bunun şehir ve kasabalara, aske
re, resmî daire ve müesseselere, tohumluğa ait 
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1 müfredatı ay üzerine tanzim edilen diğer cet

vellerde (Cetveller Lef: 20) gösterilmiştir. Bu 
cetvellerin sonuna o ay içinde yapılan hariç sa
tışları da. hububatın nevi itibariyle bir kalem
de ilâve olunarak yekûnlarının umumi cetvelle 
mutabakatı sağlanmıştır. 

Yukarıda izah edilen stok, alım ve satım 
cetvelleri yardımı ile istenilen tarihte Ofisin 
hııbuat durumunu tâyin çtmek imkânı temin 
edilmiştir. Mahiyetleri bu şekilde açıklanan cet-

I veller münderecatı muvacehesinde Ofisin 1946 
yılında yaptığı hariç hububat satışlarının yerin
de olup olmadığı tetkik edilince aşağıdaki ne
ticelere varılır: 

Ofisin sene başı Stok devirleri şu şekildedir. 
Buğday Çavdar Arpa Yulaf 

1945 başına devir 464.550 63.663 153.444 34.382 
1946 » » 175.077 36.295 58.342 18.251 
1947 » » 80.623 18..705 56.212 4.092 

1946 ya devredilen rakamlara o anda vagon
larda bulunan bir miktar mal dahildir. 1946 ya 
devredilen stok'un azlığı 1946 yılının bereketli 
olacağının taayyün etmiş olmasındandır. 1947 
ye devredilen stok'un muayyen ölçülerden dua 
olmasında 1946 ııııı son aylarında yapılan hariç 
satışları birinci derecede müessir olmuştur. 

Hariç satışlarının yapıldığı 1946 senesi mah
sulünün bol olacağı yukarda tesbit edilen ekiliş 
devrelerinin sonlarına doğru taayyün etmiştir. 
Filhakika Ofis 1945 yılı mahsulünden 290 935. 
1947 mahsulünden 285 696 (11 ay) ton buğday 
mubayaa ettiği halde 1946 yılındaki mubayaa
sı tutarı 632 810 tondur. O yıl mahsulünün be
reketli olması Ofisi daha Mayıs 1946 başında 
düşündürmeye başlamıştır. Ofis 194(5 yılı kam
panyasında arzedilen bütün hububatı almakla 
kendisini v^zifedar addeylemekte idi. Ofisin 
bu düşünüşü yeıinde değildir. 3491 sayılı Ka
mın, Ofise askeri birliklerin, mülkiye âmirle
rinin lale].) edeceği muayyen merkezlerin iaşe-
siyie tanzim satışları vazifesini yüklemiş bulun
maktadır. Müstahsilin himayesi kastiyle piya
saya zaman zaman müdahale edilerek fiyat hırın 
sabit tutulmasına çalışmakla, bütün arzları 
kabul etmek arasında fark mevcut olduğunu 
izaha hacet yoktur. 

İngiliz Whittol, Trak satışlarının yapıldığı 
Aralık 1946 ayma takaddüm eden aylarda Ofis 
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eliyle yapılan dahilî sarfiyat : 

Una % 20 
ilâvesiyle 

Un Buğday Yekûn Yekûn 

Eylül 1946 29 722 7 590 37 312 43 256 
Ekim 1946 10 078 27 909 37 987 39 99:5 
Kasım 1946 18 387 13 517 31 904 35 581 
Aralık 1946 10 504 17 008 27 512 29 012 
şeklindedir. 

İhı hesaba göre Ofis o aylarda vasati olarak 
dâhile 35 936 ton buğday satmakta idi. Yu-
karki cetvelde im sarfiyatı mûtat olduğu veç
hile % 20 zam ile buğdaya çevrilerek hesaba 
ithal edilmiştir. 

Trak Şirketine satış yapılırken, yani 25 . 
XII . 1946 tarihinde Ofisin elinde 324 406 ton 
buğday mevcuttur. O tarihte Ofis ihraç taah
hütlerinden 186 049 tonu henüz teslim etmemiş 
olduğuna göre Ofisin serbest stoku lo9 357 
tondur. Trak'a yapılan satış düşüldükten son
ra geriye memleketin ancak üç aylık buğday 
stoku kalıyor, demektir. 

Aralığı takip eden aylarda Ofisin mubaya
aları umumiyetle eksilmektedir. Meselâ ; Eylül 
1945 te 53 938, Eylül 1946 da 147 022, Eylül 
1947 de 112 413 ton buğday mubayaa edildiği 
halde faraza : 

1946 1947 1948 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 

17 094 
8 834 
4 967 
7 761 
9 352 

9 575 
6 849 

34 480 
44 682 
27 588 

aylarında şeklinde buğday satmalınnııştır. Ofi
sin aylık sarfiyatı vasatisi 35 936 civarında ol
duğundan yukarda adları yazılı aylardaki kısır 
mubayaalarla o ayların sarfiyatına cevap veril
mesi imkânı yoktu. Buna göre 1946 sonların
da icra kılınan buğday satışları yapılırken, ida
recilerin o aylar içinde yapacakları mubayaalar
la aylık sarfiyatı önliyecek durumda olmadık
larını, stoktan kesilmek zorunda bulundukla
rını bilmeleri lâzımdı. Nitekim 31 . V . 1947 
ye yalnız 80 623 ton buğday stoku ile girilmiş
tir. (Cetveller lef : 4). 

Yukarda izah edilen satışları yaparken Ofis 
1947 ilkbahar aylarında yapacağı mubayaalara 
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1 güvenmekte idi. 1946 mahsul yılı bereketli ol

duğundan bu mahsûlden henüz satmadığı kıs--
mını köylünün 1947 ilkbahar ayları dökümünde 
piyasaya arzetmesi lâzımdır. Ofis bu aylarda ya
pacağı mubayaalarla istokunda açtığı rahneyi ko
layca kapayacağını ummakta idi. Bu bahiste 
Ofisin üzerinde durmadığı nokta şartlarda bilâ-
hara husule gelen değişiklikler do) ay isiyle alım 
miktarlarının düşmesidir. Bu değişikliklerin ba
şında 1947 yılı mahsulünün 1946 ya nispetle en 
az % 25 nispette düşük olması gelir. Bu vazi
yeti daha bidayette gören köylü 1946 mahsulün
den elinde kalan malını piyasaya dökmemiş, bu 
yüzden Ofis 1947 ilkbahar aylarında beklediği 
mubayaalarda bulunarak stokunu tamamlamak 
imkânını bulamamıştır. Alâkadarlar 1947 yılın
daki kabine değişikliğinin, yeni Hükümetin hu-

I İmbat alını fiyatlarını artıracağı hakkındaki söy
lentilerin hububat ticareti ve nakliyatının iyi se
nelerde olduğu gibi serbes bırakılmasının, kaçak
çılık ve benzeri, sebeplerin 1947 yılında Ofisin 
mubayaalarına tesir ettiğini, son darlığın bun
dan doğduğunu iddia etmektedirler. Ofis 1946 
mahsul yılında 632 810 ton buğday mubayaa et-
tiği halde 1947 mubayaaları 285 696 tona düş
müştür. Ofisin 1945 yılı buğday mubayaası 
290 935 ise de bu seneye 464 550 ton buğdayla 
girildiğinden sene içinde bir darlık olmamıştır. 

Yukarda, izah edildiği şekilde 1947 mahsul 
yılma ancak 80 623 ton buğday stoku ile girildi
ğinden 1947 yılının son aylarında ve 1948 başla
rında darlık çekilmiş ve ekmek harmanını değiş
tirmek zorunda kalınmıştır. İlkbahar ayları sar
fiyatının yukarda tesbit edilen vasatinin az 
dûnuna düşmesi, Ofisin durumuna müessir ola
mamıştır. 

İzah edilen vaziyet Ofisin 1947 ye devredile
cek stok ihtiyatını 1946 yılının son aylarında ha-

j rice yaptığı hesapsız satışlarla eritmiş olmasın
dan doğmuştur. 

Ofisin fondö rulman in m kifayet edip etme
diği bahsinde Maliye namına idarenin durumu
nu tetkik eden Maliye Müfettişi Suat Başar, Ofi
sin stok durumunu ve memleketin hububat ihti
yacını da inceliverek bilvesile harice hububat sa
tışına kalkınmasının Ofis için bir felâket olacağı 
daha mahsul yılı başında dikkati çekmiştir. 
Maliye Tetkik Heyetine verilen 25 . I I I . 1946 
tarihli rapor mücerret sermaye tezyidine taallûk 

I ettiği mütalâasiyle Bütçe Umum Müdürlüğüne 
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tevdi edilerek Ofise sevkolunnıamıştır. (Umumi 
lefler : 46) 

Kanaatimizce memleketimiz hiçbir zaman hu
bubat ihraç edecek duruma girmemiştir. Bağlı 
tetkikte gösterildiği üzere son 20 sene içinde yur
dumuz ancak 1937 senesinde 108 000, 1938 sene
sinde 101 500 ton buğday ihraç edebilmiştir. 
(Cetveller lef : 2, 3) Bu bakımdan heyetimiz 
1946 senesi buğday ihracını 100 000 ton olarak 
tesbit eden Raif Karadeniz'in memleket realite
lerine daha yakından uyduğuna, bu miktarı 
200 000 tona çıkaran Atıf inan 'm tedbir ve ihti
yat dışına çıktığına inanmaktadır. 

Ofis eski Umum Müdürü Hamit Koray son 
darlığın, 1946 hariç satışlarından ziyade, 
yeni Hükümetin 1947 durumuna göre fiyatı yük
letmek, hububat ticaretini tehdit, nakliyat ya
sağını iade ve benzeri tedbirler almamasından do
layı Ofisin mubayaa yapamamasından ileri gel
diğini iddia etmiş ise de salâhiyeti harice yapı
lan hububat satışlarının incelenmesine inhisar 
eden heyetimiz bu konuları derinleştirmeye ma
hal görmemiştir. Bununla beraber 1947 yılı so
nunda düşülen müşkül durumun en kuvvetli sai
kının, stokların hesapsız eritilmesi olduğu söz 
götürmez bir hakikattir. Memleketin 1945 yılın
da sıkıntılı bir duruma düşmesinin sebebi yukar
da izah edildiği şekilde bu seneye büyük bir stok
la, girilmiş olmasındadır. 

Alakadarların 1946 hariç satışlarını mazur 
göstermek için serdettikleri diğer sebepler 
aşağıda sırasiyle tetkik ve mütalâa edilecek
tir. 

1. — Depoların istiap hacını; 
Harice yapılan hububat satışlarını mazur 

göstermek için alâkadarların serdettikleri id
dialardan biri de 1946 yılımda mahsulü istiap 
edecek depo ve ambarın mevcut olmadığıdır. 
bağlı cetvelde görüldüğü veçhile Ocak 1946 
başında Ofisin elinde 338 280 tonluğu Ofis 
malı, 476 996 tonluğu kiralık olmak üzere yekıı-
ûen 815 276 tonluk hububat istiabında ambar 
mevcuttu. 1947 başında ihtiyaç kalmaması yü
zünden kiralıklar azaltılmış, istiap hacmi 
658 667 tona indirilmiştir, istihsal mmtakala-
rındaki ambarlardan bir kısmının o mmtaka-
da istihsalin kâfi olmaması yüzünden kısmın 
boş kalması ve hesaplarda beyhude yer işgal 
etmesi de mümkündür. 

J946 başında 815 226 tona baliğ olan anı-
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bar istiap hacmi bir kısım kiralık ambarları 
tasfiye etmek zaruretiyle 1947 başında 658 667 
tona indirildiğine göre icabında kiralık ambar 
bulunup bilâhara boşaltılmasının mümkün ol
duğu anlaşılmaktadır. Bu mevzuda nazara alı
nacak bir nokta da tahkik edilen hariç buğday 
satışlarının senenin 11 ve 12 ııci aylarında ya
pıldığı, bu tarihe kadar mevsim icabı mahsulün 
ambarlara yerleştirilmiş bulunması lâzımgel-
diğidir. Bu hal ambar durumunun doğrudan 
doğruya ihraç işlerinde müessir olmadığını 
gösterir. 

Bu vadide, yapılan mubayaalarla ambarla
rın dolmuş olduğu, ilkbahar'dökümünün karşı-
lananııyaeağı yollu bir iddia da ileri sürülemez. 
Zira arada geçen kış aylarında stoktan bir kıs
mının istihlâk' voliyle eritilmiş olması tabiîdir. 
Kanaatimizce depo vaziyeti ihracat satışlarını 
mazur gösterecek ciddî biı sebep değildir. 

2. Mahsulün çürümesi endişesi: 
Müdafaalarda ve Umumi Murakabe raporu

na. verilen cevapta açıklanmış olduğu şekilde 
1946 yılı İtasında o sıra yağan yağmurlar dola-
yisiyle Sika menşeli mahsulün bozulması endişe
si mevcuttu. Bu husus İdare Meclisi Başkanı 
Paik Üstün'ün, teknisiyenlerden Suphi Kıza 
Doğukan'ın raporları ile sabit bulunmaktadır. 
(Umumi lefler: 17, 18, 19). 

Ofisin Siha menşeli arpalar dolayısiyle om
ser satışına sürüklendiği bu raporun alâkalı 
faslında tetkik ve izah edilecektir. Bununla 
beraber 1946 Mayıs sonunda Ofisin elinde Siha 
menşeli olarak yalnız 1386 ton buğday, 9661 
ton arpa; 1947 başında 8698 ton Siha buğday. 
11603 ton Süha arpa mevcut bulunmaktadır. 
(Cetveller lef: (i). 
Omser'e satılan 50 bin ton Siha arpadan .yalnız 
18 bin tonu teslim edilip geri kalanın yerine 
beyaz Anadolu arpasının verilmiş olması bu 
sadette serdedilen iddiaların varit olmadığı
nı gösterir. Mahsulü çürütmek endişesi ihracat
ta yalnız Siha menşeli mal üzerinde varittir. 
Bunun da miktar itibariyle üzerinde durulacak 
ehemmiyette olmadığını yukarıki durum açık
ça gösterir. 

3. — Hareketlerini mâkul ve mantıki göster
mek için alâkadarlar ithalâtı karşılayacak' dö
vizin tedariki emrinde, harice hububat satmak 
hususunda, mânevi bir tazyik altında bırakıl
dıklarını ima etmektedirler. 
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kararlarının ihracat bakımından jüstif iye edil
mesi için bu satışları yapmıya manen icbar edil
diklerini beyan eylemektedirler. 

31 . III . 1944 tarihinden itibaren siterlin, do
lar ve İsviçre frangı mevcutlarımız hakkında 
Maliye ve Ticaret Bakanlıklarından alınan bağlı 
(Umumi lef t er : 44, 54) cetvellerin tetkikında 
büyük satışların yapıldığı 1 Ağustos 1946 dan 
sene sonuna kadar devam eden devrede memleke
timizin döviz bakımından müsait vaziyette ol
duğu görülür. Kasım ayı sonunda umumi dolar 
yekûnu 23 89.1 300 iken 3 1 . XI I . 1946 da mev
cut 15 916 900 e düşmüşse de 31 . T . 1947 de 20 
milyona yükselmiştir. 4 milyon üzerinde sey
reden umumi siterlin .mevcudu 30. XI . 1946 da 
6 939 300 e çıkmıştır. 

İsviçre frangı göze çarpan bir yükselme 
kaydetmektedir. Nitekim 30. VII 1.1946 da 
5 442 000 olan mevcudu yeni sene sonunda 23 
milyonu geçmiştir. Cetvel banka mevcudu dö
vizlerin de bu devrede aynı seyri takip ettiğini 
gösterir. î£#desine müracaat edilen Hazine U-
mum Müdürü alâkadarların bu vadideki müda
faalarının varit olmadığını beyan etmiş. Tica
ret Bakanlığı Müsteşarı döviz tedariki emrin
deki mütalâasında Hazine Umum Müdürünü 
teyit eylemiştir. Ticaret Müsteşarı iddiasının 7 
Eylül kararlarına mütaallik kısmım, tahkik ko
nusu haricinde mütalâa ettiğinden cevapla ndır-
mamıştır. 

4. — Alâkalılar müdafaalarında hariç satış
larının Ofis mubayaalarına muktazi fondörül-
manın tedariki için yapılmış olduğunu iddia et
mişlerdir. Bu müdafaa bizi, ana hatlariyle 
Ofisin malî durumunu tetıkika sevkeder. Ofisin 
sermayesi 3491 sayılı Kanunla 17 milyon lira 
olarak tâyin edilmiş 4185 numaralı Kanunla İm 
miktar 30 milyon liraya iblağ olunmuştur. Öden
miş sermaye 15 152 516 liradır. 

Ofisin ayrıca 10 587 048 liralık ihtiyatı. 
7 280 403 liralık karşılığı mevcuttur. Bu suretle 
33 019 968 liraya baliğ olan sermaye ve ihtiyat 
meemuunun 27 785 183 lirası sabit kıymetlere 
52 560 lirası iştiraklere yatırılmıştır. Bu suret
le Ofisin mütedavil sermayesi 5 182 225 liradan 
ibaret bulunmuştur. Sabit kıymetlerin bir 
kısmı esasen o şekilde Ofise devredilerek kıy
metlendirilmiş bulunuyordu. Ofisin yapacağı 
mubayaalarda 140 milyon liralık bono çıkarma-
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ya mezun bulunduğu 31 . V . 1944 tarihli 31925 
sayılı Kararname ile tâyin olunmuştur. Hazine
nin aval sıfatiyle imza ettiği bonolar Merkez 
Bankası Kanununun 38 nci maddesine göre rees
kont edilmektedir. Bankaya verilen faizin % 
birini Ofis % üçünü Hazine ödemektedir. 

Hazinenin bu suretle kendi kefaletiyle Sü-
merbank, Ofis ve mümasil müesseselere sağla
dığı reeskont kredisinin limit miktarınca isti
mali lâzım gelmez. Bu hudut, tedavüldeki para 
miktarı ile çerçivclenmiştir. Bir kelime ile 
Ofise verilen 140 milyon reeskon kredisi teda
vüldeki para, hacmi bakımından son limitine ka
dar kullanılacak durumda değildir. Emisyonu 
muayyen limitlerde tutmak için Hazine dilediği 
zaman bonoları imzadan içtinap edebilir. Ofisin 
bu krediyi istimal tarzı ve bunun ile alâkalı 
olarak tedavüldeki para miktarı bağlı cetvel
lerde gösterilmiştir. (Umumi lefler : 50 - 51). 
Ofisin reeskont mukabili alacağı kredi miktarı 
Ticaret ve Maliye Bakanlıkları arasında uzun 
muhaberelere yol açmış, mubayaa sıralarında 
Ofise evvelâ haftada 6, bilâhara 8 milyon liralık 
bir limit çizilmiştir. Buna ait muhabere evrakı 
merbuttur. (Umumi lefler : 47). 

3491 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi muci
bince Ofis banka ve kredi işlerini Ziraat Banka
sı ile idare etmektedir. Bu maksatla banka ile 
Ofis arasında 17 . X . 1945 tarihinde 30 milyon 
liralık bir kredi anlaşması yapılmıştır. 1947 
yılında Ofisin Ziraat Bankası kredisinden isti
fade edemediği, bu paranın tütün işlerine tah
sis edildiği anlaşılmaktadır. (Umumi lefler : 28, 
29). Ofisin 1947 ay sonu itibariyle kasa mev
cudu bağlı cetvelde gösterilmiştir. (Umumi lef
ler : 52). 

Muamelâtı tetkik edilen devrede Ofisin Top
rak Mahsulleri Vergisini tahsil edip peyderpey 
Hazineye ödemiş- olduğu görülür. Muvakkat da
hi olsa Ofisi bir müddet nezdinde kalan bu para
dan istifade etmiş, zaruret anlarında teslimde 

yaptığı gecikmelerle elindeki likit para miktarını 
artırmıştır. Hazine matlubunun tâyin ve tasfi
yesi Müşavir Hesap Uzmanı Rasim Saydar ta
rafından Ofis kayıtları üzerinde yapılan incele
melere dayanmaktadır. Ofisin bu şekilde Ha
zineye : 

1945 yılında 123 517 009,39; 
1946 » 45 680 495,17 
1947 » 22 863 445,55 lira ödediği 
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görülür. (Umumi lefler : 48). Aynı vaziyet 55 
sayılı cetvelin 11 nci sütununda tesbit edilmiş
tir. Bu kayıtların tetkikmda 1946 yılı Ocak ve 
Şubat aylarında yapılan tediyelerden sonra Ofi
sin Mart - Haziran aylarında Maliyeye teslimat
ta bulunmadığı, 1946 yılı ilkbahar dökümünde 
Hazinenin parasını işlettiği müşahede edilir. Ke-
zalik 1947 yılının Temmuz - Aralık aylarında 
teslimat durdurulmuş ancak aralık ayında Ha
zineye 5 milyon lira ödenmiştir. Bu suretle 
az da olsa Ofis bahis mevzuu devrede Toprak 
Mahsûlleri Dergisini kendi mubayaalarında kul
lanmıştır demektir. 

Ofisin malî bünyesi tetkik edilirken Millî 
Savunma Bakanlığında olan matlubunun ince
lenmesi ele yerinde olur. Askerî birliklere ye
meklik ve yemlik olarak aynen teslim edilen hu
bubat bedeli bütçe imkânları bakımından tahsil 
edilmemiş, bu matlup 67 milyon liraya kadar. 
yükselmiştir. 

Ofisin 1947 yılında Millî Savunmadaki ala
cağının aylık seyri bağlı cetvelde gösterilmiş
tir. (Umumi lefler: 49). Bu vaziyet 55 numa
ralı-cetvelin V. numaralı sütununda da takip edi
lebilir. Ofis bu matlûbunu istihsal için muhte
lif çarelere başvurmuş, Bakanlıklarla uzun mu
haberelere girmiştir. Ofisin Millî Savunma Ba
kanlığında olan alacağı tetkik edilirken bu mat
lûbun : 

I - Ofisin Fondörulmanı ile temin edildi
ğine ; 

II - Bunun için senede % 4 faiz verildiğine; 
III - Ofisin Fondörulmanmm reeskont yoluy

la temin olunduğuna, Ofis ve benzeri müessese
lerin bu şekildeki kredilerle ancak sene içinde
ki muvakkat ihtiyaçlarının karşılanmasının müm
kün bulunduğuna, daimiyet arzeden sermaye 
ve fondörulmanlarm bu şekilde tedarik edilme
sinin isabetsizliğine; 

IV - Millî Savunma uhdesinde biriken mat
lûbun emisyonla karşılanan sarih bir bütçe açı
ğı olduğuna, bu depasmanm senelerdenbeıi de
vam edegeldiğine işaret etmek yerinde olur. 

Ofisin yukarda tesbit edilen malî imkânları
nın; alım ve satışları, stok durumu ile birlikte 
tetkiki zaruridir. Bu hususta muhtelif cetvel
lerin terkibi suretiyle hazırlanan 55 numaralı 
cetvelde Ofisin stok, Millî Savunma, Toprak 
Mahsulleri borç ve alacakları, reeskont ve Zi

raat Bankası kredileri, alını ve satışlar bir ara
da görülüp mukayese edilebilir. Bunların ha
ricinde kalan aktif ve pasifler muadelet arzet-
mekte olup üzerlerinde durulacak ehemmiyette 
değillerdir. 

Adı geçen cetvelin I numaralı sütununda ay 
sonu itibariyle istimal edilen reeskont kredisi, 
İT numaralı sütunda kullanılmakta olan Toprak 
Mahsulleri Vergisi, III numaralı sütunda bu iki 
kıymetin yekûnu yani Ofisin geliri gösterilmiş
tir. Cetvelin IV, V, VI numaralı sütunlarında 
stoklar. Millî Savunma alacağı ve bunların ye
kûnu tesbit olunmuştur. Bunlar Ofisin plas
manlardır. Cetvelin III - ve VI - numaralı 
sütunlarının yani gelir ve plasmanlarının 
mukayesesinde 1946 yılının 7, 11, 12 nci; 
1947 yılının 1, 5, 6, 7, 8, 10 nen ayların
da stoklar ve Millî Savunma alacağı yekûnunun 
kredi ve toprak mahsulleri borcu yekûnunu aş
tığı görülür. 

Bu mevzuda cetvelin alımlara mütaallik VII 
ve peşin satışlara mütaallik VIII nci sütunla
rının mukayesesi de lâzımdır. Bu sütunların tet
kikmda 1946 yılının 1 - 7 ve 12 nci aylarında 
peşin satışlarla alımların karşılanabileceği gö
rülmüştür. 1947 yılının I - .'>, 5, 10 - 12 nci ay
larında da durum bu şekildedir. 1946 yılında, 
peşin satışların alımları karşılıyamadığı aylarda 
cetvelin XI nci sütununda tesbit edilen Ziraat 
Bankası kredisinden âzami istifade edilmiştir. 
1947 yılının peşin satışların alınılan karşılıya
madığı 6, 7, 8 nci aylarında az da olsa Ziraat 
Bankası hesabı carisinden istifade edilmiş, bu 
hesap cetvelin XI nci sütununda görüleceği veç-
cile sırasiyle 4 671 000, 7 885 000, 8 789 000 
lira borçlu hale girmiştir. .1947 senesinin 9 - 12 
nci aylarında ise hesap bilâkis alacaklıdır. 

Hazine reeskont kredisinin' 1946, 1947 yılla
rındaki alımlarla mukayesesi şu neticeyi ver
mektedir : 

Reeskont kredisi 1946 yılının başında 1.17 
milyon lira iken yavaş yavaş tenezzül etmiş, ye

dinci ayda en aşağı noktaya (64 000 000) var
dıktan sonra tekrar yükselerek 12 nci ayda en 
yüksek haddi olan l.'JO milyona varmıştır. 1947 
yılında bu kredi aynı seyri takip ederek sene ba
şında 120 milyon lira iken 7 nci ayda 69 milyona 
düşmüş, mütaakiben tekrar yükselmeye başlıya-
rak 9 nen ayda en yüksek haddi olan 112 mil
yon liraya baliğ olmuştur. Mütaakiben 107 mil-
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yona düşen rakam sene sonuna kadar bu haddi 
muhafaza etmiştir. 1946 'da en yüksek had 12 
nci ayda iken 1947 de 9 ncu aydadır. Bunun se
bebi aşağıda açıklanacaktır. 

Cetvelin VII nci sütununda tesbit edildiği veç
hile 1946 ve 1947 yıllarından alımlar en yüksek 
noktayı senenin 9 ncu ayında bulmuşlardır. 1946 
yılında en yüksek nokta olan 48 469 000 den 
sonra 10 - 12 nci aylarda alımlar tedrici bir ge
rileme kaydeder. 1947 yılında en yüksek rakam 
olan 33 756 000 den sonra 1946 ya nazaran daha 
süratli bir düşüş müşahede edilir. Senenin so
nunda mubayaalar 2 713 000 liraya düşmüştür. 
Bu düşüş 1948 yılı başında daha acıklı bir şe
kilde devam edecektir. 

Yukarıki izahat 1947 alımlarının azalmasın
da reeskont kredisinin kullanılmamasının dahli 
bulunduğu iddiasını çürütmektedir. Zira 1947 yı
lında da Hazine kredisi alımlara muvazi bir seyir 
takip etmiştir. Yani alımlar az olduğu için bu 
kredi istimal edilmemiştir. Bunu teyit eden en 
kati vesikada cetvelin XI nci sütununda tesbit 
edildiği veçhile senenin 9 - 12 nci aylarında Zi
raat Bankası hesabı carisinin alacak bakiyesi 
devretmiş olmasıdır. Yani her sene mubayaaların 
en yüksek hadde vardığı Eylül ayı içinde Ofisin 
Ziraat Bankası cari hesabı son haddine kadar 
borçlu iken bu 1947 de alacaklı duruma geçmig, 
bu hal sene sonuna kadar devam etmiştir. Bu va
ziyet 1947 yılı mubayaalarında reeskont kredisi
nin tahdit edilmesinin müessir olmadığını, muba-
yaalardaki noksanın başka sebeplerden ileri gel
diğini açıkça göstermektedir. 

55 numaralı cetvelin III , VI, VII, VIII ci sü-
tımlarmdaki hareketler bağlı ̂ grafikte tesbit olun
muştur. (Umumi lefler: 56). 

1947 yılı başında tanzim edilen 1947 iş prog
ramında; «1946 senesi için 504 000 ton hububat 
alınması derpiş edildiği halde hububat ticaretin
de ve istihlâk şartlarında tabiilik ve serbestliğe 
geçilmemesi, Avrupa taleplerinin karşılanması ve 
döviz tedariki mütalâalariyle mubayaatın müm
kün olan âzami hadlere 835 000 ton ulaştırıldığı» 
yazılıdır. (Umumi lefler: 45). Bu da 1946 yılın
da Ofisin daimî ihtiyaçları teminden başka, mü
cerret ticaret yapmak endişesiyle hareket etti
ğini açıkça göstermektedir. Bu vaziyet Hazinenin, 
emisyon hudutlarını zorlıyarak reeskont kredile
riyle kendisini beslemekte mazur olduğunu ispat 
- tmis t i r . ' • * • ; • • 
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Harice hububat satışlarının, dâhil mubayaa-^ 

1 arın a muktazi patanın temini için yapılmadığını 
gösteren en sarih delil de bu satışlardan alman 
meblâğın mubayaa mevsimi içinde Ofisin eline 
geçmediği hakikatidir. Çünki yapılan satışlarda 
malın teslimi tarihi, mukavele tarihinden enaz 
birkaç ay sonraya bırakılmaktadır. Bunun se
bebi münakale imkânlarındaki güçlüktür. Bu ba
hislerde Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan mu
habere. münakale işlerindeki güçlüğü açıkça gös
termektedir. (Umumi lefler: 38). Bağlı cet
velde harice yapılan buğday, arpa, yulaf, çavdar 
satışları ve satışlara mütaallik teslim tarihleri 
gösterilmiştir. (Umumi lefler: 40). Cetvelin tet
kiki satış mukavelelerinin Eylülden sonra yapıl
dığım, mukavele teslim tarihlerinin ise Ekim Ara
lık ayları olduğunu gösterir. Tatbikatta teslim 
tarihleri mukavele tarihlerinden geçtir. Bu ba
histe çetin müşkülât iktiham edilmiş ve daima mu
kavele ile tâyin edilen miadlar zorlanmıştır. Di
ğer taraftan alımlara mütaalik cetveller her se
ne Eylülden sonraki aylarda Ofisin mu
bayaalarının düştüğünü göstermektedir. Ofi
sin hariç satışlarına mütaallik akreditif
lerden istifadesi malın teslimine bağlı oldu
ğuna v/', teslimler de mubayaa aylarından 
çok sonra yapılmış bulunduğuna göre hariç sa
tışlarının fondörülman tedarikine matuf bulun
madığı kendiliğinden tezahür eder. 

F) Ofisin harice yaptığı hububat" satışları: 
Ofisin harice yaptığı hububat, satışları bağ

lı cetvellerde gösterilmiştir. (Cetveller lef. 2 1 -
23). Yapılan satışın mekanizması şudur: 

3491 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hııbııba-
1 ııı alım ve satış fiyatlarının tâyini işini Ba
kanlar Kuruluna bırakmıştır. Aynı kanım elin
deki mahsul fazlasının ihracı hakkını Ofise ta
nımaktadır Gümrük Kanununun 16 nci madde
sine dayanılarak tanzim edilen 16 . V . 1942 
tarihli ve 2/17901 sayılı kararnameye göre li
sanslar Ticaret Bakaulığmea verilir, ihraç, edi
lecek hububatın satış fiyatlarının tesbiti 
13. VI . 1946 tarih ve 648 sayılı kararname ile 
Ticaret Bakanlığına tevdi kılınmıştır. 

1946 mahsul yılı başında, sene içinde ne 
miktar hububat ihraç edileceği Ofisçe peşinen 
tesbit edilmiş değildi. Alâkadarlar Raif Kara
deniz'in 100 000, Atıf İnan'm 200 000 ton buğ
day ihracı hakkında Bakanlar Kurulundan 
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prensip kararı istihsal ettiğini beyan etmekle
dirler. Bu bahiste Bakanlar Kurulunun yazılı 
bir kararı olmadığını Başbakanlık, Ticaret Ba
kanlığı ve Ofis teyit etimiştir. (Umumi lei'Ier. 
30, 60, 61). 

Ticaret Bakanlığı müsteşarının Bakanlığın 
cevabına ek olarak yazdığı mütalâa şayanı na
zardır. Ofise ve Ticaret Bakanlığına ait olan 
bir işin Bakanlar Kurulunca karara bağlamış 
olması varit görülemezse de ehemmiyetine bi
naen keyfiyetin Bakanlar Kurulunda gözden 
geçirilmiş olması mümkün görülmektedir. Pc-
k'er Hükümetinin bu şekilde 200 000 ton buğ
day ihracına karar verdiğini Bekir Kara ifa
desinde eski Başbakandan naklen beyan eyle
mektedir. 

Hariç satışları hakkında Ofis kâh muayyen 
bir limit için kâh yaptığı müstakil bir satış do-
layısiyie Ticaret Bakanlığından muhtelif tarih
lerde yetki almıştır. Yetkiler Ofisin Ticaret Da
iresi ifadesi ile hazırlanarak doğrudan doğru
ya Ticaret Bakanının tasvibine arzedilmekte-
dir. Muayyen bir limit dâhilinde alman yetki
ler muhtevasından bir kısmının hilâli ara lü
zum ve zaruret hissedilerek iptal edildiği de 
vâkidir. Trak Şirketine yapılan 20 000 Jou buğ
day satışı dışında kalan bütün ihracat için Ti
caret Bakanlığının muvafakati istihsal edilmiş 
bulunmaktadır. Bu husustaki mucipli müzekke
reler dosya halinde rapora bağlanmıştır. (Lef: 
12 numaralı yetki ve sirküler dosyası). Trak'a 
yapılan buğday satışının yetkisiz bırakılması 
sebebi alâkalı fasılda tetkik ve mütalâa oluna
caktır. 1946 yılı başında harice ne şartlarla, ne 
vasıfta ve ne fiyatla hububat satılabileceğini 
Ofis 11 . V . 1946 tarihli bir sirkülerle azasına 
bildirmek üzere birliklere tebliğ etmiş, 4 . VI . 
1946 tarihli sirkülerle bu şartlarda bazı deği
şiklikler yapmıştır. (Umumi lefler. 31. 32). 
Ofis yapacağı hariç satışları için ayrıca gaze
telerle ilân yapmaya lüzum görmemiş ise de 
birliklerin azasına gereken tebliğleri yaptığı 
opsiyon için Ofise yapılan müracaatlarla teey-
yüt eylemektedir. Bu bakımdan Ofise herhangi 
bir mesuliyet tevcihine mahal görülmemiştir. 
Ofisin adı ^e^en sirkülerlerinde harice ne mik
tar hububat satılacağı tasrih kılınmış değildir. 
Bilâhara 7 . X . 1946 da birliklere yapılan ye
ni bir sirkülerle ihracat satışlarında tüccarın 
alıcılara «Ofis bu cins ve bu miktat malı ver-
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meyi kabul ettiği takdirde veya vermeye 
muvafakat ettiği miktar kabul edilmek kaydiy-
le> şeklinde tekliflerde bulunması tebliğ edil
miştir. (Umumi lefler 33) Bu suretle Ofis hariç 
sal ıslarının kendi muvafakatimi bağlı bulun
duğunu alâkalılara bildirmiş olmaktadır. 

Birliklere yapılan ilk tebliğ üzerine -muh
telif tarihlerde ihracatçılar Ofise müracaatla 
muayyen miktarda malın satışı için opsiyon al
mışlardır. Opsiyoııun mânası, alâkadarın mek
tup veya telgrafında tesbit edilen miktar malın 
tâyin edilen müddet içinde Ofis tarafından sa-
tılmıyarak mevkuf tutulması ve bu müddet zar
fında mutavassıt bu malı harice satmaya mu
vaffak olduğu takdirde yaptığı sirküler hüküm
leri dairesinde buna ait mukaveleyi imzaya da
ha ozamandan razı olmasıdır. 

ömser şirketine yapılan satışa kadar yüz
lerce ihracatçının Ofisten bu şekilde opsiyon 
aldıkları halde satış yapmaya muvaffak olama
dıkları görülmüştür, ifadelerde tatsilâtiyle izah 
edildiği üzere bu muvaffakiyetsizliğin sebebi, 
Ofisin tesbit ettiği fiyatların o tarihteki dünya 
fiyatları ile ölçülemiyecek derecede yüksek olu
şudur. Kaydetmek lâzımdır ki, o tarihlerde is
tenilen miktarda hububat satmalınmasıııa esa
sen imkân yoktu. Dünya fiyatları, harb gören 
memleketlerin henüz rasyoııa tâbi bulunmaları, 
Unra tarafından beslenmeleri, mallarımıza müş
teri çıkmasına mâni olmakta idi. 1946 yılı son
larına doğru Unra'ııın yardımını kesmesi, has
saten İtalyan'ların Sterlin matlûbunu hubu
bat mubayaalarında serbestçe kullanılmasının 
ingilizlerce kabul edilmesi üzerine mallarımız 
birdenbire kıymetlcnmiştir. Yukarıda zikredil-
diği veçhile 7 . 'X . 1946 tarihli sirkülerle opsi
yon usulüne nihayet verilerek alâkadarların 
Ofise fer m teklif yapmaları lüzumunun tebliği 
bu zaruret üzerindedir. 

Ferim teklif den Ofisin anladığı mânâ «daha 
evvel birliklere yaptığınız tebliğ dairesinde 
tonu.......dan satın almaya ve hemen mukavele 
imza etmiye hazırım» demektir. 

Bu bahiste üzerinde durulacak meselelerden 
biri de birliklere yapılan tebliğin kâfi bir icap 
olup olmadığı, bu icabı kabule akdiıı tekemmül 
edip etmiyeceğidir. Birliklere yapılan tebliğde 
Ofis, malın vasfım, satışın şartlarını, fiyatları
nı tâyin edip ihracatçılara müşteri aramıya sev-
ketmektedir. İhracatçı Ofisin şartları dairesin-
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de alıcı bulduğu ve Ofise fernı teklif yaptığı 
takdirde ticari icaplara göre Ofisin bu teklifi 
kabul etmesi zaruret kesbeder. 7 . X . 1946 ta
rihli sirkülerin tebliğine kadar durum bu mer
kezdedir. Bununla beraber mukavele yerine 
geçen borsa beyannamesinin tarafların imzası 
anına kadar satışın yapılmamış olduğuna, ak-
din ancak ozaman inikat edeceğine işaret et
mek de yerinde olur. 

Alâkadarlarla borsa beyannamesi haricinde 
Ofisin, hususi şartlarını ihtiva eden protokol im
za edilmektedir. Bu imza akebinde protokoldü 
yazılı muayyen müddette hakiki alıcı tarafın
dan mutavassıt namına, protokolda tâyin edi
len bir bankada akreditif açtırılmakta, lehtar 
bu akreditifi Ofise devretmektedir^ Teslim edi
len mal miktarmea Ofis akreditifden istifade 
ile istihkak kesbettiği dövizleri Merkez Banka
sında Türk parasına çevirmektedir. 

Burada yapılan a.kidlerin mahiyeti üzerinde 
durmak yerinde olur: 

Ofisin harice yaptığı satışlar, tarafların İs
tanbul Zahire Borsası beyannamesini imzası ile 
tekemmül etmektedir. Satışları komüsyonlu ve 
komüsyonsuz olarak mütalâa etmek kabildir. 
İlk satışlarında Ofis ihracatçılara % o, bil Aha
ra. c/r 2 komüsyon vermiş sonra komüsyonu ta
mamen kaldırmıştır. Ofisin yaptığı komüsyonlu, 
komüsyonsuz satışlar bağlı iki cetvelde gösteril
miştir. (Cetveller lef : 22, 23). Komüsyonlu 
şartlara ait cetvelde alâkadarlara verilen komüs
yon miktarı da gösterilmektedir. 

A.kdin vaziyeti satışın komüsyonlu, komüs
yonsuz olduğuna göre fark göstermekte ise de 
bunların hepsinde ihracatçı tüccarın taraf teşkil 
ettiği, satışın kendisine yapıldığı görülür. Bu
nunla beraber komüsyonlu mukavelelerde ihra
catçının Ofisten alacağı Komüsyonun açıkça zik
redilmiş bulunması ve bütün mukavelelerde akre
ditifin ne şekilde açılıp Ofise ne şekilde devre
dileceğinin münderiç bulunması, ihracatçıya sa
tış yapılmadığını, ihracatçının ve Ofisin karşı
sında ayrıca alıcı bir müessese bulunduğunu ih
racatçının satışa ancak tavassut ettiğini açıkça 
göstermektedir. Bununla beraber mukaveleler 
muvacehesinde ihracatçı tam alıcı olmadığı gibi 
tam komüsyoncu veya tam tüccar vekili de değil
dir. Zira ihracatçı tüccar Ofisten fob olarak al
dığı malı cif olarak hariçteki müşteriye satmak
tadır. Arada kalan fivat farkının bir kısmı ile 
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tüccar kendi masraflarını karşılamakta arta ka
lan kısmı kendisine kâr olarak kalmaktadır. Muh
telif tecellilerine göre Ticaret Kanununun 2, 822, 
845, Borçlar Kanununun 404 maddeleriyle alâ
kalanan bıı bağlantılar Borçlar Kanununun 19 
ucu maddesiyle umumi bir renk ve şekil iktisap 
eylemektedir. 

Bu konuda, kabul edilen satış şeklinin ticari 
esaslara ve işin icaplarına uyup uymadığını tet
kik etmek gerektir: 

Bu mevzuda aşağıki noktalar bilhassa dikkati 
çekmektedir: 

1. — 11 . V . 1946, 24 . VI . 1946 tarihli sir
külerlerde Ofisin ne miktar mal ihraç edeceği 
yazılı değildir. Ofisin sirküleri bir icap olduğu
na göre muhtelif firmaların harice yüksek mik
tarlarda ferm teklif yapmaları ve neticede Ofi
sin icabını kabul eylemeleri halinde idarenin 
çok müşkül, bir duruma düşeceğini izaha hacet 
yoktur. Fiyatların yüksekliği dolayısiyle bida
yette işlerin seyrinde müessir olanııyan bu nokta 
Unranın tasfiyesinden sonra derhal birinci plâna 
geçmiştir. 

Ofisin satacağı miktarı daha baştan tesbit 
etmesi İni satışlarda akla gelen en basit bir ted
birdi 

2. — Ofisin hariç satışlarında dikkati çeken 
bir nokta da ihraç mallarına daha sene başında 
sabit bir fiyat konulmasıdır. Nitekim 24 . VI . 
1946 tarihli sirkülerde harice satılacak buğdayın 
tonunun 143,97 dolar veya 35.14.4 sterlin, beyaz 
arpanın tonunun 105,21 dolar veya 26.10.0 ster
lin olduğu kayıtlıdır. Yapılan soruşturmalarda 
Ofisin o tarihte dünya fiyat hareketlerini takibe-
dememekte olduğu tesbit edilmiştir. Ofisin harice 
yapacağı satışlara ait fiyatlarını dünya hububat 
fiyatları ile ölçmemesi gerçekten hayreti çeken 
bir noktadır. 8 Ağustos 1946 tarihine kadar ge
çen zamanda bu yüzden iş yürümemiş, Ofis sa
tış yapamamıştır. Yukarda ancak Unranın tas
fiyesi üzerine hububatımıza alıcı çıktığına bilmü-
münasebe temas edilmişti. Şartlarda bu şekilde 
bir değişiklik olmadığı takdirde Ofisin iç piyasa
ya göre tasarladığı fiyatı bulmak için elindeki 
mahsulü çürütünceye kadar beklemesi lâzımgele-
cektir. Ticaret Bakanlığının ataşelerinden ala
cağı malûmat ile Ofisi teçhiz etmemesi gerçekten 
dikkati çeken bir ihmaldir. Unranın tasfiyesin-
dan sonra konjüktürde hâsıl olan Ani değişiklik 
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hububatın satılmasına imkân vermişse de fiyat 
bakımından Ofisi eskiden olduğundan çok daha 
müşkül bir vaziyete sokmuştur. 

O tarihe kadar sabit fiyatlarla satış yapmaya 
çalışan Ofis ansızın ist itaatinin çok üstünde bulu
nan talepler karşısında, kalmış, alıcılardan birini 
diğerine tercih mecburiyetine düşmüştür. O gün
lerde yapmaya mecbur kaldığı politik bir satış 
yüzünden stokunun mühim bir kısmını kaybet
mesi Ofisi çetin bir duruma sokmuştur. Bida
yette sabit fiyatlarla mal satan Ofis taleplerin 
artması üzerine istekliler arasında müzayede 
yapmak yoluna girememiş, Trak satışında ol
duğu gibi ihracatçıya ithalâta tavassutla, bu
lunması gibi yerinde olmıyan yükler tahmiline 
kalkışmıştır. Bu bahiste Ofisin dış satış fiyat
larını döviz olarak mütalâa edip para operasyo
nu ile alâkalandırmamak basiretini gösterdiği
ne bu suretle neticede fiyatlarına bir miktar 
zam yapmak imkânını bulduğuna işaret el inek 
yerinde olur. Mamafih 7 Kylûl kararlarını ta
kip eden devrede mal almak için harie piyasa
ların gösterdiği tehalük, bu zammın kâfi olma
dığını, Ofisin ticaret hayatında pek nadir ola
rak zuhur eden İm fırsattan bir miktar daha 
faydalanmasının, mümkün olduğuna açıkça irae 
etmektedir. Hariç satışları ile alâkadar olan 
müesseselerin hesapları Maliye1 Müfettişleri ve 
Hesap Uzmanları marifeliyle tetkik edilerek 
alman neticeler birer raporda lesbİt kılınmışı ir. 
Mercilere esaslı bir fikir vermek üzere rapor
lara. bu müesseselerin mevzuyla alâkalı muha
bere evrakı suretleri de eklenerek her satış için 
müstakil bir dosya tanzim edilmiştir. (Lef : 
{'•', - .'54 numaralı dosyalar). Bu raporlar mün
derecatına nazaran satışlara tavassut eden fir
ma veya konıüsyonerlerin bu işten elde ettikleri 
kâr kendi defter kayıtlarına nazaran yekûnetı 
.'! :Ut; 104,(;0 liradır. (Timimi lefler : ÎÎ4). 

Hububatın harice atılması imkânları taay
yün ettikten sonra fiyatların sabit bırakılması
nı alâkadarlar komşu memleketlerin zayıf du
rumundan istifadeye kalkışmak istenılmediği 
şeklinde izah etmektedirler. Vakıalar karşısın
da bu izahın kıymeti yoktur. Zira Ofis malım 
dahildeki mutavassıtlara satmış ve kendilerini 
hariç, piyasada istedikleri şekilde hareket et
mekte serbes bırakmıştır. Bunun tabiî netice
yi olarak mutavassıtlar aldıkları hububatı ha-
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t riçle bulabildikleri en yüksek fiyata satmış

lardır. 
Kanâatimize göre Ofis dahilî satışlarında bir 

amme müessesesi gibi hareket etmek veya bu su
retle harekete mecbur olanların isrini takip ey
lemek durumunda iken harice sal ıslarında tam 
bir tüccar gibi hareket etmek mecburiyetinde 
idi. Buna göre fiyatın arz ve talep mekaniz
ması ile taayyün ettiğini ve her gün değişmek 
istidadını gösterdiğini gözden kaçırmaması lâ
zım idi. Ofisin bu bahiste işin kolay tarafına 
kaçtığı, ticaret ataşelerinden malûmat alma
ya çalışmadığı, kendisinin Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesince de gereken malumat ile 
teçhiz edilmediği bir vakıadır. 

•Sabit fiyat esasına giden Ofisin taliplerden 
birini diğerine tercih hususunda muayyen bir 
ölçüsü olmak lâzınıgelirdi. Ofis alâkadardan 
teminat, alır, mukavelelere şartı cezai vazetti
rir, alıcının senelerdenberi bu işlerde uğraşmış 
bir müessese olduğunu arar, nihayet mal be
delinin II . XI . If)4b tarihli protokolda tanzim 
edilen sıraya uygun olmasına dikkat edebilirdi. 
(Yetgi lef : ol) . Yapılan satışlarda bu nokta
lara riayet edilmediği açıkça görülür. Bu yüz
den. hariç satışların bir ksmı devir sureliyle ha
kiki ithalâtçılara intikal edebilmiştir. Akredi
tifler gerçek ihracatçılar namına açılıp Ofise 
transfer edilmekte, bu suretle Ofisle hakiki alı
cı karşı karşıya gelerek mutavasıttanrı sorum
luluğu âdeta nihayete ermektedir. Bu bakım
dan yaptığı satışların işin sonunda kime intikal 
ettiğinden Ofis erkânının haberdar olmadıkları 
şeklindeki iddiaları varit değildir. Sabit esas
larla satış yapan Ofisin, alıcının kalifiye bir 

I ihracatçı olup olmadığına dikkat etmemesi, 
araya mutavassıtların karışmasını, bunların ih
racatçı firmadan kondisyon almalarını, netice
de kendisini töhmet altında kalmasını icabettir-
mistir. Ekrem Burgaz, Sual Yurtkorıı sal ıs
ları bunun bariz birer misalidir. 

•'i. - Hariç satışlarının göze çarpan hususi
yetlerinden biri de Ofisin satışları ayrı ayrı mü
talâa elınosi ve bir satışa karar verirken bu ne
vi hububat ihracı için daha evvel kendisine 
yapılan ve bir sebeple terviç edilmiyen taleple
ri nazara atmamasıdır. Hariç satışlarının ileri
de toplanacak hububata dayandığı yukrda bil
vesile tebarüz ettirilmiştir. Elinde mevcudu bu 

I Ilınmadığı zamanlarda kendisine yapılan opsi-
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yonlu veya ferm satış sebeplerine Ofis ret ceva
bı vermiş, bilâhara yapılan alımlarla müsait va
ziyete geçildiğinde ancak o tarihten sonraki ta
lepleri nazara almıştır. Bu vaziyet, Ofisin stok 
durumunu takip edem iyen ihracatçıları şüphe
ye Ve tereddüde düşürmüştür. 

4. — Hariç satışlarında dikkati çeken bir nok
ta da şudur : 

16 . XI . İ946 tarihinde elimde buğday ve çav
dar kalmadığını Ofis birliklere tebliğ etmiştir. 
(Umumi lefler : 39). Hal böyle iken : 

I - Alâkalı fasılda izah edildiği şekilde 
24 . XII . 1946 tarihinde Trak Şirketine 20 000 
ton buğday satılmıştır. Bu mevzuda mazeret 
olarak Trakın daha evvel 9 . XI . 1946 tarihin
de Ofise ferm teklifle müracaat ettiği iddia 
edilmekte ise de Trakın bu müracaatı. 7 . X . 
1946 tarihli sirkülerde yazılı esaslar dairesinde, 
Ofisin mukaddem bir muvafakatine istinadet-
memekte olduğundan idareyi ilzam eder mahi
yette değildir. 

Jl - . 16 . XI . 1946 tarihinde satılacak buğday 
ve çavdar kalmadığı birliklere tebliğ edildiği 
halde (Umumi lefler : 38/1), 24 . XI . 1946 la-
rihinde müracaatta bulunan ftiti firmasına 2 . 
XII . 1946 tarihli mukavele ile 20 000 ton çav
dar satılmıştır. 

III - Satılacak arpa kalmadığı 28 . X . 1946 
tarihli sirkülerje birliklere tebliğ edildiği hal-
do (Umumi lefler: 39/2). 21 . XI . 1946 tarihin
de Suat Yurtkoru'y<> 5 000 ton arpa verilmiştir. 
Bu satışın ne şekilde cereyan ettiği, yetki dışı 
kalan arpaların iptaline dair olan müzakere
lerde; hilafı vâki olarak, henüz mukaveleye bağ
lanmamış olan bir satışın yapılmış gibi göste
rildiği alâkalı fasılda tetkik ve mütalâa edile
cektir. 

5. — Hariç satışların sterlin mukabilinde ya
pılmış olması bu mevzuda incelenmesi icabeden 
bir vakıadır. Malûm olduğu üzere dünya piya
salarında geçer para sterlin, clolâr ve İsviçre 
frangıdır. Bunun mucip sebebini bu raporda 
uzun uzadıya izaha mahal yoktur, tkinci Ci
han Harbinde ingilizlerin yaptıkları büyük mas
raflar dolayısiyle ticari muvazeneleri bozulmuş, 
hariçteki satıcıların İngilteredeki hesaplarında 
büyük bir isterlin matlubu teraküm etmişti. İn
giliz sanayii bu matluba dayanan talepleri kar-
şılıyamadığmdan alacaklılar sahip oldukları 
sterlinleri dışarı piyasalardan, bilhassa Ameri-
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ka'dan yapacakları mubayaalarda kullanmak, 
paralarını dolara çevirmek arzusunda idiler. Bu 
tazyik altında Temimiz 1946 tarihinde İngiliz -
Amerikan Anlaşması yapılmıştı. Mukaveleye1 

göre bir sene sonra sterlin dolara kohvertibİ bir 
para olacaktı. Bu anlaşmaya dayanılarak alı
nan dolarların süratle erimesi, nihyet Ağus
tos 1947 içinde İngilizlerin taahhütleri hilâfına 
isterlinin konvertihilitesi hakındaki taahhütle
rinden dönmeleri üzerine alacaklı memleketler 
müşkül bir duruma düşmüş, sterlinle yapılan 
mubayaa bedelleri dolara yapılanlara nazaran 
baş yapmıştır. 

Harb dolayısiyle İngilizlerin malî ve ticari 
vüsatlarmın fevkinde emisyon yapmaları yü
zünden 1946 başından itibaren serbest piyasa
larda iste!inin dolara nazaran gün gün kıy
metinden kaybettiği bir vakıadır İngiliz Lira
sının resmî muadili 4 - 04 dolar olduğu halde 
1946 - 1947 senelerinde bu fiyat New - York pi
yasasında 2,5 - 3,5 arasında seyretmiştir. «La 
Vie Française» mecmuasından çıkarılan rakam
lara göre isterlinin New - York serbest piya
sasında dolara nazaran kuru su şeklîdedir. 

1946 1947 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

2,90 
2,90 
2,86 
2,85 

3,20 2,90 
3,25 2,80 
3,50 2,80 

2,75 3,30 
3,20 2,65 
3,10 2,65 
2,90 2,55 
3,00 2,50 

İsterlinin İsviçre serbest piyasasındaki kuru 
«Journal de Geneve» de neşredilen günlük ra
kamların haftalık vasatileri üzerinden takip 
edilmiştir. İsterlinin resmî kuru 17,30 İsviçre 
Frangı olduğu halde 1947 yılında hiçbir zaman 
11,75 in üstüne çıkamamıştır. İsterlinin Ne w -
York, İsviçre serbest kıymetleri bağlı grafik
lerde tesbit edilmiştir. (Umumi lef. 57, 58). 

Memleketimiz ihtiyaçlarının temininde ister
linin dolar kadar kıymetli bir döviz olduğunu 
izaha hacet yoktur. İsterlinin yukarda açıklanan 
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durumu alâkalıların dikkatini çekmiş faraza 
IkU.at Bakanlığı büyük satışlarını dolar üzeri
ne yapmıştır. Bu ciheti bağlı cetveller üzerin
de takip mümkündür. (Umumi lef. 59). 

İsviçre Frangı aranılan bir döviz olduğun
dan. bu paranın sarfında Hazinenin daima muh
teri/, hareket ettiği görülür. Dolar üzerinde de 
zaman zaman sıkıntılar çekilmiştir. Bununla be
raber isterimin konvertibl olmadığının resmen 
ilânına kadar hariç mubayaalarının tercihan 
isterimle yapılması emrinde Hükümetçe herhan
gi bir karar alınmamış olduğu Müsteşar Cahid 
Zamangil ve Hazine Umum Müdürü Sait Er
gin'in mütalâalariyle sabit olmaktadır. Her ha-
lii kârda 11 . XI . 1946 tarihli protokolün tan
zimine kadar ihracatçı bir Devlet müessesesi 
olan. Toprak Mahsulleri Ofisine satışlarını is
terimle yapmaması hakkında yazılı veya şifahi 
bir direktif verilmemiştir. Bilûmum hariç satış
ları, bu nıeyanda Ofisinkiler isterlin üzerine 
yapılmış olduğundan 1946 yılı başına kadar as
la 5 milyon lirayı bulmıyan isterlin mevcudu
muz Mrdenbire yükselme yolunu tutmuş 
:M . X .1947 de âzami haddi olan 19 482 200 ü 
bulmuştur. Bu tarihten sonraki mubayaalarda 
sarfedilegeldiğinden 17 . V . 1948 tarihinde ister
lin mevcudu 10 669 200 liraya düşmüştür. Yu
karda izah edilen, şekilde teraküm eden bu dö
vizin sarfında dolara nazaran fazla tediyede 
bulunup bulunulmadığı mevzuumuz dışında kal
dığından bu konu üzerinde durulmamıştır. 

Yukarda yazılı protokolda satılacak mal be
deli sırasiyle İsviçre Frangı, dolar isterlin ola
rak tesbit edilmiş ise de anlaşmaya göre, Ofis 
anca kmüsait şartlarda bu sıraya riayet ede
cek ;r. O tarihlerde büyük parti mallarımıza 
esasen yalnız ist erlinle talip çıktığından Ofis 
isterlin üzerinden satış yapmakta bir beis gör
memiştir. Kanaatimizce mal bedellerinin ister
lin olarak tâyininde doğrudan doğruya Ofise 
müteveccih bir mesuliyet yoktur. Bu husustaki 
bütün sorumluluk Ticaret Bakanlığı Dış Tica
ret Dairesine müteveccih görülür. Bu dairenin 
Bakanlığa bağlı bir teşkilâtı para mevzuunda 
aydınlatması icabederdi. 11 . XI . 1946 tarihli 
protokol, bu bahiste Dış Ticaret Reisine gere
ken vazifeyi tahmil etmiş bulunmaktadır. Ma
mafih tahkikatın seyri bu dairenin para bah
sinde esasen ileriyi göremediğini, bu bakımdan 
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Ofise direktif verecek durumda olmadığını gös
termiştir. 

6. —- Hariç satışlarının dikkati çeken bir hu
susiyeti de alâkadarlara Komisyon vermiş ol
masıdır. Yukarda taallûk eden fasılda izah edil
diği gibi bu işe tavassut edenlerin hukuki duru
mu vazıh ve muayyen değildir. Alâkadarlar 
hububatı Ofisten fob alıp harice cif sattıklarına 
göre teşebbüsün kâr ve zararı ile doğrudan doğ
ruya alâkadar idiler. Bu bakımdan kendilerine 
ilâveten komüsyoıı namı ile munzam bir ücret 
verilmesi ilk bakışla zait ve fuzuli görülür. 

Hariç satışlarına tavassut edenlere % .°> ko
müsyoıı verilmesi 6 . VI . 1945 tarihli mucipli mü
zekkereye dayanmaktadır. (Yetkiler dosyası 
lef : 1). 7 Eylül para operasyonu ile döviz fiyat
larının artması üzerine satış bedelinin yüksel
mesi neticesi olarak bu bedel üzerinden hesap
lanan komüsyoıı % 2 ye indirilmiş (Yetkiler 
dosyası lef : 25) bilâhara tamamiyle kaldırıl
mıştır. Kondisyonla yapılan satışlar ve alâka
darlara verilen komüsyoıı miktarı bağlı cetvelde 
gösterilmiştir. (Umumi lefler : .'};">). [Uma göre 
Ofisin muhtelif firmahıra yekûnen 895 342 lira 
komüsyoıı ödediği görülür. 

Bu mevzuda hariç satışlarına kondisyon ve
rilmesi hususunun ticari icaplara uyup uymadı
ğının tetkiki yerinde olur. ömser satışı sırala
rında 8 . VIII . 1946 Ofisin fiyatları yüksek oldu
ğundan mutavassıt vaziyetinde olan ihracatçı
ya fob - cif masraflarını karşılamak için komüs
yoıı namiyle munzam bir para verilmesi işin 
icaplarına uygun düşerdi. Bu bahiste üzerinde 
durulacak nokta verilen komüsyonun miktarı
dır. Ömser satışları dolayısiyle ödenen komüs
yoıı 710 399 liradır. Mutavassıtın bu hususta 
ayrıca 400 000 liraya yakın mutalebatta bulun
duğu alâkalı fasılda tetkik ve mütalâa edile
cektir. 

Miktarı cüz'i de olsa Heyetimizin dikkatini 
çeken son satışlarda mutavassıtlara komüsyoıı 
verilmesidir. Ofis 6 . X . 1946 tarihinde obsiyon-
lu satışlara nihayet verdiğini, kendisine yalnız 
ferm. teklifte bulunulmasını birliklere tebliğ et
miştir. Bu sirküller Unra'nm piyasadan çekil
mesinden, mallarımızın rağbet buluşundan son
ra yapılmıştır. Bir sirkülerle hububatımızın kıy
metlendiği dış piyasalarda şiddetle aranmakta 
olduğu açıkça kabul edildiğine göre artık muta
vassıtlara komüsyoıı verilmesi manasız olur. 
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Buna rağmen 8 . X I . 1946 da yapılan AVhittol 
satışı dolayısiyle dellâl Fehmi Çar'a 75 593, 
2 1 . X I . .1946 tarihinde yapılan 5 000 ton arpa 
satışı dolayısiyle Suat Yurtkoru'ya 31 U764 li
ra kömüsyon ödendiği görülmüştür. İngiliz 
Hükümetine yapılan satışla, "Whittol, trak sa
tışı müzakerelerinin birbirine karıştığı; İngi
liz Hükümetinin bidayette daha yüksek miktar
lara talip iken yapılan pazarlık ve çekişmeler 
sonunda 125 000 tona İrza edildiği malûmdur. 
AVhittola yapılan satıştan vaz geçilerek aldığı 
40 000 ton buğdayın İngilizlere verilmesi halinde 
yapılan ccmilekârlık pazarlıkla küçültülmemiş 
olacağı gibi Ofis de 75 000 liralık bir tasarruf 
yapacaktır. O günkü şart ve icaplara göre sene-
lerdenberi Whittol'lere hizmet ettiği anlaşılan 
Fehmi Çar'a Ofisin ayrıca deliâliye vermesinin 
izahı müşküldür. 

Suat Yurtkoru'ya yapılan 5 000 tonluk ar
pa. satışı dolayısiyle mumaileyhe kömüsyon ola
rak ver'ilen 31 764 lira üzerinde de durulmak 
lâzımdır. Suat Yurtkoru'nun bu satışı devretti
ği Barmaimon firmasının bu işten 31 616 lira 
kâr temin ettiği müessese defterleri üzerinde ya
pılan tetkikatla taayyün etmiştir. Bu vaziyette 
faraza satışın neden doğrudan doğruya asıl ih
racatçıya yapılmadığı, bu suretle Yurtkoru'ya 
verilen komüsyonun tasarruf edilmediği tetkika 
değer bir mesele olarak tecelli etmektedir. 

Kömüsyon bahsi incelenirken aracıların aldık
ları inalı harice kaça sattıklarının bundan ne 
kâr teinin ettiklerinin, malın hangi mutavassıtla-
i'in elinden geçtiğinin, ecnebi memleketlerde 
dünya fiyatları fevkinde anormal fiyatlarla 
satılıp satılmadığının Ofisçe takip edilmemiş 
olduğunu da tebarüz ettirmek lâzımdır. İngiliz 
ve italya Hükümetlerine intikal eden büyük 
satışlar haricinde kalan kısımlar üzerinde bir 
Devlet müessesesi sıfatiyle Ofisin az çok tevak
kuf etmesi, memleketin haysiyeti ile telifi ka
ini olnııyan. karaborsa satışlarına muvafakat 
etmemesi, alıcıları gereken kayıt ve şartlarla 
bağlaması yerinde bir hareket olurdu. 

7. — Harice yapılan hububat satışlarında 
dikkati çeken en mühim nokta şudur: 

40 bin tonluk hububat, satışı için Vitoller 
7 . XI . 1946 tarihinde telle müracaatla 8 . X I . 
1946 tarihinde mukaveleyi imza etmişlerdir. 
göstermek için serdettikleri diğer sebepler 
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1. —• Depoların istiap hacım: 
İngiliz Hükümetine satılan 125 bin ton buğ

day için Ofis'l'e 18 . X . 1946 da temasa gelin
miş, 19 . XI . 1946 tarihinde mukavele yapıl
mıştır. 

Trak satışı için Ofise 8 tarihinde telefonla 
9 . XI . 1946 tarihinde telle müracaat edilmiş, 
alâkalı fasılda izah edilen sebepler dolayısiyle 
ancak 24 . Xl i . 1946 da mukavele yapılmış
tır Trak Vitol için yapılan müracaatlar 
Ofisin 7 . X . 1946 tarihli sirkülerinde münde-
riç şartları ihtiva etmemektedir. Bu vazr jtte 
İngiliz Hükümetinin yaptığı demarş üzerine 
Ofis pekâlâ Vitol ve Trak satışlarından içti
nap edebilirdi. Trak'm müracaatına Ofis bida
yette ret cevabı vermiş ise de bilâhara satışa 
muvafakat etmiştir. 

Yukarıda alâkalı fasılda bildirildiği veçhile 
yılın 11 nci ayında Ofis henüz 1947 senesinin 
mahsulü hakkında sarih bir fikir ve kanaate 
sahip değildi. Bu bakımdan 40 000 tona baliğ 
olan whitol satışından da içtinap etmek Ofis 
için tedbirli ve ihtiyatlı bir hareket olurdu. 
Ofisin bu talebi normal karşılaması ve bir ün
de intaç etmesi üste 75 000 lira tellaliye ("de
mesi gerçekten izahı müşkül bir vaziyettir. 

Yukarıda tafsilen izah edilen vaziyet büyük 
bir müstehlik kütlesinin iaşesini üzerine ulan 
Ofisin önündeki mahsul yılının hakiki durumu
nu öğrenmeden ve mâkul hiçbir sebebe istinat 
etmeksizin harice yaptığı satışlarla elindeki hu
bubat stokunu erittiğini açıkça gösterir. Bu 
satışların seyrinde iş ve ticaret hayatının icap
larına uymıyan bazı vaziyetler mevcuttur. Ka
naatimize göre harice yapılan buğday satışla
rının bidayette 100 000 tonu aşmaması lâzımdı. 
Ancak 1947 istihsal yılının mahsul vaziyeti ha
kiki şeklinde belirdikten sonra geri kalan 
kısmın harice satılın ası mim muvafık olup ol
madığını Ofis tetkike girmek hakkını haizdi. 
İngiliz satışı politik icaplara göre bir zaruret 
olarak telâkki ediliyor ise Ofis whittoT, 'Frak 
satışlarından pekâlâ sarfınazar edebilirdi. Daha 
evvel Birliklere yaptığı tebliğde hariç, satışla
rında Ofis muvafakatinin alınmasını şart koş
tuğundan bu satışlar için hukukan Ofisin zor
lanmasına da imkân yoktu. 

G) Resmî satışlar: 
1946 ve 1947 yıllarında doğrudan doğruya 
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yabancı Devletlere aşağıdaki satışlar yapılmıştır: 

1. İngiltere Hükümetine yapılan satış: 
ingiltere İaşe Nezaretine Ankara'daki İngil

tere Sefareti Ticaret Müşaviri vasıtasiyie 125 
bin ton Anadolu buğdayı ve 25 bin ton Anadolu 
(•avdan satılmıştır. (Kisin dosyasında; yazılı 
karşılıklı tekliflere rastlanmamıştır. Bu husus-
1 tik i temasların Hazine Müsteşarı Somerville 
Smitlı ve sefaretin Ticaret Müşaviri ile şifahen 
cereyan ettiği ve bu bahiste ingilizlerle daha 
Fkim ayı iyinde görüşmeye başlanıldığı anlaşıl
maktadır: 

I - İngiliz Sefarethanesi Ticaret Müşaviri
nin 2 . X . 194G tarihinde Ofis Umum Müdürü 
ll.am.it Koray'a hitaben yazdığı Fransızca mek
tupta; Devalüasyonun neticeleri hakkında bir 
rapor hazırlamakta olduğundan bahsedilmiş ve 
hububat fiyatlarının Jistesi istenmiştir. Ofis 4 . 
X . 1946 talihinde fiyat listesini müşavire gön
dermiştir. Mumaileyh bu hususta verdiği 1.8 . 
X . 1941i tarihli cevapta; para operasyonu muva
cehesinde fiyatlarda yapılması lâzımgelen tenzi
lât üzerinde durmuştur. (10 No. Iı lef dosyası 
1,2,3). 

II - Ticaret Bakanlığından alınan 22 . V . 
1948 tarihli yazıya ek olarak gönderilen Müsteşar 
Cahit Zanıaııgilin notanın ikinci bendinde (Lef 
dosyası: o,60/1); İngiltere'ye yapılan .satışın, İn
giliz Hazine Müsteşarı Somerville Smitlı'in Tür
kiye'ye gelerek ozamanki Tarım Bakanı Faik 
Kurdoğlu'na 1 . XI . .1940 tarihli bir mektup ve 
biı; muhtıra tevdi ettiği yazılıdır. 

[II - Vittol firmasının tellâlı Fehmi (Jar 17 . 
X . 1948 tarihli zabıt varakasiyle tesbit edilen 
ifadesinde; Vittol satışını temin etmek üzere mu
maileyhin Ankara'da bulunduğu sırada Hâmit 
Koray'ın kendisine İngiliz satışlarından bahsede
rek, siz uyuyorsunuz diye ikazda bulunduğunu, 
Vittol, Trak ve İngiliz satışlarının bir arada cere
yan etmiş olduğunu belirtmiştir. 

IV - Trak mümessili Bekir Kara 14 . V . 1948 
tarihinde zabıt varakasiyle tesbit edilen ifade
sinde; telefonla tekit ettiği buğday talebine kar
sı, Umum Müdür I lanı i t Koray'ın; ben burada 
yokken Hükümet İngilizlere 120 bin ton buğday 
satmış, Şimdi Vittollcrle de 40 bin ton için mu
kavele imza ediyorum, bu vaziyet karşısında se
nin işini bilmem ne yapacağız dediğini bildir
mektedir, 
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I Bütün bu izahat İngiliz Hükümetine yapılan 

satışın Vittol. ve Trak satışına takaddüm ettiğini 
belirtmek maksadına matuftur. 

Ticaret Müşavirinin imzasiyle Ofise gönderi
len 12 . XI . 1946 tarihli mektupta, (Aynı lef 
dosyası No. 4); İngiliz İaşe Bakanlığının 125 bin 
ton buğday ve 25 bin ton çavdar teklifini kabul 
ettiği bildirilmiştir. Buna müsteniden hazırla
nan mukavele Ticaret Müşaviriyle Ofis yetkili
leri arasında 19 . XI . 1946 tarihinde imza edil
miştir. Bu mukavelenin başlıca hükümleri şun
lardır: 

a) Fob dökme teslim buğdayın ton fiyatı 
35/14/4; çavdarın 27/9/6 isterlindir. 

I») Teslimat 1947 Ocak ayında başlıyacak ve 
ayda 37 500 ton hesabiyle Nisan sonunda, mak
bul sebepler bulunmak şartiyle 15 . "V . 1947 ta
rihinde bitecektir. 

c) Teslim mahalleri İstanbul, Derince, İz
mir, Mersin ve İskenderun'dur. 

d) 27 . V . 1947 tarihinde yapılan son yük
leme ile buğday teslimatı 100 133 ve 28 . VII . 
1947 tarihinde de çavdar teslimatı 25 000 loıı 
olarak nihayete ermiştir. 

e) Bilâhara buğday teslimatının 125 bin 
tona iblâğ edilemiyeceği anlaşılarak Ticaret Ba
kanlığından alman 2 . VII . 1947 tarihli nmcible 
(12 numaralı birlikler ve yetkiler dosyası) geri 
kalan 25 bin ton buğday için İngilizlere fob to-

I mı 24/16/3 Sterlinden 12 500 ton mısır teklif 
edilmiş, bu teklif İaşe Nezaretince kabul edil-

[ mistir. Satılan 12 500 tonluk mısır 25 . VIII . 
i 1947 ve 28.VIII.1947 tarihinde iki vapura yük

lenerek teslim edilmiştir. Halen Ofis İaşe Neza-
j reline 12 500 ton buğday teslimine mecbur bu

lunmaktadır. 
| 2. Yunanistan Hükümetine yapılan satışlar: 

Yunanistan İaşe Nezaretine Dışişleri Bakan
lığının iş'arı ve Ticaret Bakanlığının muvafakati 
ile 10 nar binden 20 000 ton buğday satılmıştır. 
10 000 tonluk si ha buğdaya ait ilk satış için 
mukavele tanzim edilmemiş, Ofisle Yunanistan 
sefareti arasında 14 . V . 1946 - 21 . V . 1946 

! tarihleri arasında mektup teati edilmiştir. Satış; 
fol) 42/11/9 Sterlin üzerinden yapılmış; mal 
27 . VI . 1946 tarihinde Haydarpaşa ve Derince'-
den teslim edilmiştir. Bunun için açılan akredi
tif kâfi gelmediğinden 9746.580 ton mal teslim 
edilerek bakiyesi iptal edilmiştir. İkinci 10 000 

[ tonluk satış için sefaret tiearet müşaviri ile Ofis 
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arasında 25 . XII . 1946 tarihinde bir mukavele 
imza edilmiştir. Malın fob dökme teslim fiyatı 
35/14/4 Sterlindir. Bonifikasyon şartları umumi 
hükümlere uygundur. Mukaveleye göre malın 
3 000 tonunun 1947 Ocak ayının ilk haftasında, 
geri kalanının Mart nihayetine kadar teslim edil
mesi şarttır. Yükleme 13 . I . 1947 tarihinde baş-
lıyarak 25 . I I I . 1947 tarihinde bitmiştir. Mal
lar Derince, İstanbul, ve izmir depolarında tes
lim edilmiştir. 

3. Ürdün Hükümetine yapılan satışlar: 
I - Ticaret Bakanlığının 29 . IV . 1947 tarih 

ve 9313 sayılı yazısı ile Ürdün'e 1 000 ton buğ
day ve 2 000 ton arpa ihracının Hükümetçe ka
rarlaştırıldığı, gerekli hazırlıkların yapılması 
Ofise bildirilmiştir. (12 No. lu Birlikler ve yet
kiler lef dosyası). Bu yazının altına; Başbakan
lığa yazılan 27 . V .1947 tarih ve 11740 sayılı 
tezkereye atfen 2 bin ton buğday ve 2 bin ton 
arpanın Ürdün'e ihracına müsaade edildiği meş
ruhatı verilmiştir. Filhakika; Başbakanlıktan 
ticaret Bakanlığıma yazılan 19 . VI . 1947 ve 
9 . V . 1947 tarihli yazıların tetkikmdan anla
şıldığına göre Bakanlar Kurulu 16 . IV . 1947 
tarihli toplantısında 1 000, 5 . V . 1947 tarihli 
toplantısında da 1 000 ki ceman 2 000 ton buğ
dayın Ürdün'e ihracını görüşmüş ve uygun 
bulmuştur. Bu suretle buğday miktarı 1 000 den 
2 000 tona iblâğ edilmiş olmaktadır. 

Ofis; 2 bin ton buğday ve 2 bin arpa için 
Ürdün'le muhabere ederek fiyat ve satış şartla
rında mutabakat tesis etmiştir. Ürdün Hükümeti 
24 mayıs tarihli telinde malların derhal yola 
çıkarılmasını ve cif farkının bildirilmesini iste
miştir. Ofis; masraf baliğini fob fiyatına ilâve 
etmek şartiyle cif Hayfa teslimi kabul etmiş ve 
bu iş için Altay vapurunu tutmuştur. Vapur sa
hibi 2 bin ton buğday ve 2 bin ton arpanın 
takriben 4 500 tonluk yer işgal edeceğini bana 
göre 5 100 ton hacminde olan gemisinde boş yer 
kalacağını ileri sürerek başka mal almasına mü
saade edilmek kayit ve şartiyle ton başına 33 
şilin navlun istemiştir. Bunun üzerine Ofis tele
fonla 31 . V . 1947 tarihinde İstanbul Şubesin
den Altay vapurunun dolması için daha ne kadar 
arpaya ihtiyaç mevcut olduğunu sormuştur. Şube; 
armatörün beyanına atfen vapura 2 650 ton arpa 
konabileceğini bildirmiştir. Bu cevap üzerine 
Ürdün'e 2 bin yerine 2 700 ton arpa verilmesi 
kabul edilmiştir. Durum hu şekilde 31 . V . 1947 
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tarih ve 18976 sayılı telle Ürdün'e bildirildiği 
gibi; Ürdün'e yapılacak arpa şevkinin 3 000 
tona çıkarılması enirinde Dışişleri Bakanlığın
dan 2 . VI . 1947 tarihli bir yazı istihsal edil
miştir. Bu husus için Ticaret Bakanlığından 
ilâveten yetki alınmamıştır. Alâkadarlar key
fiyetin Bakanın şifahi müsaadesi dahilinde "ce
reyan ettiğini beyan etmekte iseler de bu cihet 
teeyyüt eylememektedir. 

Bahis mevzuu 2 000 ton arpa ile 2 000 ton 
buğday Altay vapuruna yüklenerek 17 . VI . 
1947 tarihinde yola çıkarılmıştır. Bu hububat 
için Ofisin emriyle yalnız yabancı madde ana-

. lizi yaptırılarak hektolitre analizi yaptırılma
mıştır, dolayısiyie hektolitre bakımından fiyat 
farkı aranmamıştır. Keza bu satış için ayrıca 
mukavele de tanzim edilmemiştir. (10 numa
ralı lef dosyada : 5 -11). 

II - Ticaret Bakanlığından Ofise yazılan 
18 . X . 1947 tarih ve 22685 sayılı yazı ile ayrıca 
2 000 ton buğday ve bin ton arpanın dolar 
mukabili Ürdün'e ihracının Bakanlar Kurulun
ca uygun görüldüğü ve Cif Hayfa buğdayın 
155, arpanın 125 dolar fiyat üzerinden satıla-
lacağı Ofise tebliğ edilmiştir. Bu inallar da 
4 . II . 1947 ve 21 . II . 1947 tarihlerinde Atil
lâ ve Zonguldak vapurlarına yüklenerek gön
derilmiştir. 

4. — UNRA'ya yapılan satışlar: Hükümet
çe 1946 Haziranında fob dökmer teslim tonu 
150 liradan 15 000 ton arpa ile 180 liradan 
18 000 ton çavdar satılmıştır. 

5. — Irak 'a yapılan satış: 22 . II . 1947 ta
rihli Bakanlar Kurulu toplantısında I rak 'a ; Ür
dün'e yapılan satış fiyatı üzerinden ve dolar 
mukabili olarak 1 000 ton buğday satılmasına 
karar verilmiş ise de mal bedelinin dolar ola
rak havalesi temin edilememiş ve ihracat ya
pılamamıştır. 

Yukarda mahiyetleri fesbit edilen resmî sa
tışlar Hükümetin • emir ve tensibi ile yapıldı
ğından heyetimiz kendisini bunların işin icap
larına uyup uymadığını tetkika yetkili görme
miştir. 

H) Ömser ve Deniz, Toprak Ürünleri Şir
ketlerine yapılan satış: 

1. Satışın cereyan şekli : 
Dış memleketlere hububat satışına prensip 

itibariyle karar verildikten sonra ve ihracat-
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çı birliklerine gönderilen 24 . VI . 1946 tarihli 
sirküler üzerine Ofise vukubulan teklifler ara
sında, Ömser Şirketiyle Deniz, Toprak Ürün
leri Türk Anonim Şirketinin müştereken yap
tıkları 20 . VII . 1946 tarihli teklif, birkaç tel 
muhaberesinden sonra Ofisçe kabul edilmiş ve 
Ağustos 1946 bidayetinde protokol a bağlanmış
tır. Bu satışın cereyan şekli şöyle hülâsa edi
lebilir : 

I. Fiyat ve kondisyon : 
Yukarda adları geçen aracı firmalar Deniz, 

Toprak Ürünleri Anonim Şirketi namına JTa-
manıeıoğlu ve Ömser namına da Ömser imzalı 
ve 20 . VII . 1946 tarihli acele tel ile Ofise ilk 
yazılı tekliflerini yapmışlardır. (Ömser lef : 
1). Bu teklife göre firmaların istedikleri 80 000 
ton arpa için 26 . VI . 1946 tarihli sirkülerde 
(Yetkiler dosyası lef : 66) yazılı fiyatlardan 
ikişer isterlin noksan fiyat vermekte, % 5 ko
ndisyon istemekte ve yıldırımla cevap veril
mesini talep eylemektedirler. 

Ofis, 22 . VII . 1946 tarihli yıldırım tel ce
vabında (Ömser lef : 2) yalnız Siha arpaları
nın fiyatlarında birer isterlin tenzilât kabul 
etmiş kondisyon nispetini % 13 olarak bildirmiş 
ve teklif sahibine 26 . VII . 1946 tarihine kadar 
opsiyon vermiştir. 

.Firma 24 . VII . J946 da gönderdiği yıldınm 
telde (Ömser lef : o). Anadolu arpaları için 
Ofisin sirkülerde gösterdiği fiyatları kabul et
tiğini, »Siha arpaları için ikişer isterlinlik ten
zilât istediğini, bunların daha yüksek fiyatlar
la kabul edilmesine imkân olmadığını ve % o 
kondisyonunun artırılmasını talep etmiştir. 

Ofis, 25 . V I I . 1946 tarihli yıldırım telle 
(ömser lef: 4) bu teklife mutabakatını bildir
miş ve % 3 komüsyon hakkında telefonla 'sağ
lanan mutabakatını da teyit eylemiştir. 

II. Bonifikasyon şartlar: 
Aracı firmalar, ilk teklif telgraflarında fiyat 

tenzilâtından başka arpaların bonifikasyon şart
larında da kendi lehlerine bazı tadiller istemiş

lerdir. Ofisin,, sirküllerle ihracatçı birliklerine bil
dirdiği şartlar şunlardır: 

Teslim edilen malların hektolitre ağırlıkları 
normalin üstünde olduğu takdirde her bir kilo 
fazlalık için fiyata % 1 zam, noksan bulundu
ğunda beher kilo noksan için fiyattan % 1 ten
zilât yapılır. Normal ecnebi madde nisbeti % 5 

fi™ t 

d.iı\ Teslim edilen malların ecnebi madde nis
beti % 5 <]cn fazla olursa her yüzde bir nok
sanlık için fiyata % 1 zam, fazla olursa fiyattan 
her (/h 1 için % .1 tenzilât yapılır. 

Halbuki firma, hektolitre fazlalıkları için 
"arkı aranmamasını, noksan olduğu tak

dirde beher kilo noksan için fiyattan % J ten
zil edilmesini; ecnebi madde nisbeti f/c 5 den 
l/c 6 ya kadar olursa fiyattan % 1 yerine % \/'-\ 
tenzilini, % 6 d an-fazla farklar için % 1 ten
zilât yapılmasını, ecnebi madde nisbeti % 5 den 
az olduğu takdirde her % 1 noksanlıktan dola
yı fiyata % 1 yerine %l/:> zam yapılmasını is
temiştir. 

Ofis buna, 22 . VII . 1946 tarihli telle «şart
larımızda esas 24 . V I . 1946 tarihinde ihracatçı 
birliklerine bildirilen şartlardır. Ancak fiyatla-
1 arımız kabul edildiği takdirde telinizdeki şart
lar üzerinde anlaşnııya varabiliriz» şeklinde 
cevap vermiştir. 

Bonifikasyon şartlarında da firmanın istek
leri Ofisçe kabul olunmuş ve Ofis bu fiyat ve 
şartlarla satışa muvafakatini 25 . VI I . 1946 ta
rihli telle firmaya tevdi etmiştir. (Ömser lef ;4). 

III. Fiyat ve şartlardaki değişiklikler do-
layisiyle alınan mucipler: 

Ofis Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığına 
bir müzekkere ile müracaat ederek Siha arpa
larda ikişer İsterlink tenzilât yapılmasını ta
lep etmiş, bu talep Bakanlıkça terviç olunmuş
tur. (Yetkiler dosyası lef: 15). Bu yazıda dış 
memleketlere hububat ihracına mezuniyet ve
ren 20. V I . 1946 tarihli mucipten (Yetkiler 
dosyası lef: 14). O ana kadar geçen bir aylık 
müddet zarfında ihraç fiyatlarının yüksekliği 
sebebiyle satış imkânı sağlanamadığı, Çukurova 
mıntıkasında bu sene yapılmakta olan alımla
rın kısa bir zamanda yüksek miktarlara baliğ 
olduğu, Siha menşeli arpaların çabuk bozul
maya müsait olduğu, satış imkânlarının tahak
kukunu temin için beyaz arpada iki İsterlin ten
zilâtla tonunun 21/7/2; ve çakır arpadan keza 
2 İsterlin tenzili ile tonunun 18/12/1 İsterime 
indirilmesinin uygun olacağı ileri sürülmüştür. 

Ofis Siha arpalarda fiyat indirilmesine mü-
taallik olan bu umumi mucibi aldıktan sonra 
yukarda adı geçen iki firmaya mutabakatını bil
dirmiş ve diğer şart tadilâtı hakkında da Ba
kanlıktan 1 . VI I I . 1948 tarihli ikinci bir mu-
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cip almıştır. Bu mucip tamamen ömser satışına 
taallûk etmekte olup Siha arpalardaki fiyat 
indirilmesinden başka hektolitre ağırlıkları ve 
yabancı ımadde farkları mevzuunda firmanın tek
lif ettiği tadilâtı ihtiva etmektedir. (Yetkiler 
dosyası lef : 17). 

Umum Müdürlük, Bakanın 23 . VI 1.1940 
tarihli oluruna dayanarak, firma tarafından ya
pılan teklifleri, Ofisin cevaplarını, Çukurova 
İstihsal ve alımlarının fazlalığını, siyah arpa
ların dayanıksız olduğunu ifade eden bir mü
zekkere hazırlayarak idare meclisine sunulmuş
tur. Bu müzekkerede, aracı firmalara % 3 ko-
müsyon verileceği de zikredilmektedir. İdare 
Meclisi bu müzekkereyi 25 . V I I . 1946 tarihli 
toplantısında tasvip etmiştir. (Ömser lef : 5). 

IV - Protokolün tanzim ve imzası : 
Ofiste firmalar arasında fiyat ve şartlarda 

Miutabaka hâsıl olduktan ve gerekli yetkilerde is
tihsal edildikten sonra satış protokolü tanzim kı
lınmıştır. (Ömser lef : 6, 7). Protokolün başlıca. 
hükümleri şöyle hulâsa edilebilir : 

a) Malın cinsi, miktarı ve fiyatı : 
10 000 ton Anadolu beyaz 20 10,0 sterlin 
20 000 » » çakır 23 7,2 » 
25 000 » Siha beyaz 21 7,2 » 
25 000 » » çakır * 18 12,1 » 
Siha çakır arpanın rekoltesi katı olarak 

bilinmediğinden bu miktardan noksan verildi
ği veya hiç verilmediği takdirde bu cins yerine, 
tercih hakkı alıcıya ait olmak üzere, Anadolu 
beyaz, ana dolu çakır veya siha beyaz arpa veri
lebilir. 

b) Teslim yeri ve zamanı : 
Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında ve Ofisin 

stok vaziyetine göre istanbul İzmir; Mersin ve 
iskenderun limanlarında fob dökmedir. Tesel
lümde gecikme halinde alıcı beher ton için gün
de 15 kuruş ardiye ücreti verecektir. 

c) ödeme : 
Mal bedeli, protokolün imzası tarihinden iti

baren 3 ay için muteber olmak üzere serbest dö
viz üzerinden Ofis namına açılacak bir akre
ditif ile ödenecektir. 

d) Bonifikasyon şartları, teklif ve mutaba
kat telgraflarında yazılı olduğu gibidir. 

e) Komüsyon : 
Alıcı şirket, işbu protokolda tcsbit edilen 

miktardaki arpayı M. N. V. M. Pim junier Co-
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Lt. firmasına satmış olduğunu bildirmiştir. Bu 
sebeple alıcıya umum satışın primli bedeli üze
rinden % 3 komüsyon verilmesi kabul edilmiş
tir. Komüsyon, her parti malın teslim ve ihra
cını ve bedelinin bankadan tahsilini mütaakıp 
ödenecektir. 

Bu protokollar 2. VIII. 1940 tarihinde An
kara Toprak Mahsûlleri Ofisi Genel Müdürlü
ğünde Genel Müdürlük adına Genel Müdür 
Muavini Enis Kansu ve Ticaret Dairesi Müdürü 
Kemalettin Arıkan ile Ömser Şirketi adına 
Server Somuneuoğlu, Deniz Toprak Ürünleri 
Türk Anonim Şirketi adına Nihat Hamamcıoğ-
lu, tarafından imzalanmış ve 5 . VI I I . 1946 tari
hinde Borsada tescil olunmuştur. Bu iki proto
kolü göre aracı firmaları vasıtasiyle İngiltere'ye 
seksen bin ton arpa satılmış olmaktadır. 

Aynı firmalar, 5 . VI I I . 1946 tarihli yıldırım 
telle (ö;mer lef . 8). Yukardaki protokollarda 
yazılı, şartlarla 20 bin ton Anadolu beyaz arpa al
mak teklifinde bulunmuşlar, Ofis aynı tarihli 
acele telle bu teklifi kabul etmiş (Ömser lef : 9) 
ve 8 . VI I I . 1946 tarihinde buna ait protokol im
zalanmıştır. (Ömser lef : 10, 11). Bu protokol-
lerdeki şartlar da yukarıdakilerin aynıdır. 
Bu suretle, ömser ve Deniz Toprak Ürünleri 
Türk Anonim Şirketleri vasıtasiyle ingiltere'ye 
satılan arpa miktarı 100 bin tonu bulmuştur. 

V - Protokolün tatbikatı : 
Yukarıda esas hatları hulâsatan gösterilen ve 

100 bin tonluk arpa satışına taallûk eden proto
kollar mucibince aracı firmalara yapılan tesli
mat, satılan arpaların cins ve menşeleri ve borsa 
analiz neticeleri yani hektolitre ağırlıkları ve 
yabancı madde nispetleri bağlı cetvelde gösteril
miştir. (ömser lef : 12). Bu cetvele nazaran vâ
ki teslimatın yekûnu, 

12 partide 72 370 542 ton Anadolu be
yaz arpa, 

5 » 8 748 482 » Anodolu çakır 
arpa, 

4 » 18 875 541 » siha ve beyaz 
arpa 

Ceman 21 partide 99 994 565 tondur. 
Teslimat, 25 . IX . 1946 tarihinde başlamış, 

30 . XII . 1946 tarihinde sona ermiştir. 25 bin 
ton siha beyaz arpa yerine ancak 18 875 ton ve
rilebilmiş, siha, çakır arpa hiç verilmemiştir. 
Bunların yerine Anadolu beyaz arpa teslim 
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olunmuştur, (ömser lef : 18, 19). bu teslimata 
mukabil, açılan akreditiflerden : 

Türk Lirası 

Mal bedeli olarak 28 492 703,78 
Yabancı madde zam
mı olarak 103 751,34 

Ceman 28 596 455,12 alınmış 
Analiz farkı olarak 45 201,88 indirilmiş 

Neticede Ofis 28 551 253,24 tahsil et
miştir. 

Ancak bu satıştan dolayı aracı firmalar : 
Ömser Şirketine 312 139,30 
Deniz Toprak'a 240 465,56 olarak 

Ceman 552 604,86 komüsyon 
tediye olunmuştur. Bu satış neticesinde döviz 
olarak tahsil olunan miktar 2 530 242 sterlin 4 
şilin 9 penidir. 

VI - 20 bin ton. buğday satışı : 
Ayni firmalar, 9 . VIII . 1946 tarihinde Ofise 

gönderdikleri yıldırım telle 30 bin ton Anadolu 
buğdayı almayı teklif etmişler, Ofis bu teklifi 
20 bin ton için kabul etmiş ve 14 . VIII . 1946 
da protokol imzalanmıştır. Ru satış, Ofisin bir
liklere gönderdiği sirkülerde yazılı umumi şart
lar dâhilinde yapılmış, leh veya aleyhte her
hangi bir değişikliği muhtevi bulunmamıştır. 
(ömser lef : 20, 21). 

2. — 100 bin tonluk arpa satışında görülen 
şayanı dikkat noktalar: 

I. — Ofis, aracı firmaların, umumi sirküler 
şartlarına nazaran, kendilerinde istedikleri ta
dilâtı evvelâ kabul etmiş, mutabakat cevabı 
vermiş, bu onlara ınütaallik mucipleri bilâhara 
Bakandan istihsal, etmiştir. Ru hususun daha ev
vel Bakanla vâki şifahi mutabakata istinadet-
tiği beyan olunmaktadır. Firmalar lehine yapı
lan değişiklikler şöyle hulâsa edilebilir: 

a) Siha .arpalarda ton başına 2 isterlin ten
zilât ; 

)>) Hektolitre ağırlıklarmdaki fazlalıklar 
için fiyat farkı aranmaması; 

c) Yabancı madde nispetinde görülecek 
noksan veya fazlalıklar dolayısiyle yapılacak 
tenzilât ve ilâvelerin %1 yerine % l / 3 olması; 

d) Vaktinde, tesellüm edilemiyen arpalar 
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için ton başına günde 30 kuruş yerine' 15 kuruş 
ardiye ücreti alınması; 

e) Firmalara %3 nispetinde komüsyon ve
rilmesi ; 

Ru tadilâtm, satışın neticesine malî bakım
dan yaptığı tesir şöyledir: 

a) Fiyat tenzilâtı bilfiil 18 875, 541 ton si-
ha arpa teslim edildiğinden ton başına 2 ister
lin hesabiyle 37 751,082 isterlin yani 425 832,20 
Türk Lirasıdır. 

b) Fiyat zammına tâbi tutulmıyan hekto
litre fazlalıklarının para olarak ifadesi 
101 103,121 isterlin yani 1 140 443,20 Türk Li
rasıdır. (ömser lef. 15). 

c) Umumi şartların tatbiki halinde yaban
cı madde farkı olarak alınacak miktar (Ömser 
lef. 16) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
23 735,972 isterlindir. tki partinin yabancı mad
de nispeti '%5 ten fazla zuhur etmiştir. Bu par
tilerden 3150 tonluk partinin yabancı madde 
nispeti ise %8, 395,2444. 450 tonluk diğer par
tinin nispeti ise '%9,075 olduğuna göre umumi 
şartlara nazaran fiyattan tenzili lâzımgelen 
miktar 4 824,684 isterlin olacaktır. Buna naza
ran Ofise yabancı madde farkı olarak kalacak 
bakiye 18 911,288 isterlin yani 213 319,33 Türk 
Lirası olmak lâzım gelirken, yapılan tadilât se
bebiyle yabancı madde farkı olarak 56 139,52 
Türk Lirası alınabilmiştir. Aradaki fark 
157 179,81 liraya baliğ olmaktadır. 

D) Ardiye ücreti farkından mütevellit be
del 235 000 liradır. 

E) Firmalara verilen komüsyon 552 604,86 
liradır. 

Böylece firmalar lehine kabul edilen deği
şikliklerin umumi şartlar muvacehesinde mu
cip olduğu maddi zarar: 

Fiyat tenzilâtında 425 832 lira 
Hektolitre farkında, 1 140 443 lira 
Yabancı madde 157 179 lira 
Komüsyon 552 604 lira 

ki ceman 2 276 058 lira
ya baliğ olmaktadır. 

Ardiye ücretinden mütevellit farkın bu cet
vele alınmamasının sebebi vukubulan gecikme
nin. alıcıların sunu taksirinden mütevellit olma
yıp Ofisin zamanında nakilyatı yapamamış ol
masındandır. Bu hesaplarda isterlin 1128 ku
ruştan hesaplanmıştır. Çünkü bütün teslimat 
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7 Eylülden sonradır. Mamafih mukavele yapı
lırken isterlin kurunun bu suretle tesbit edile
ceğinin bilinemiyeceği iddia olunabilir. Böyle 
de olsa yani isterlin 728 kuruştan da hesap 
edilse Ofisin bidayeten firmalar lehine terke 
razi olduğu maddî menfaat 1 645 000 Türk Li
rasına baliğ olur ki bu da küçümsenecek bir 
rakam değildir. 

Şurası da şayanı dikkattir ki ; Siha arpalar 
yapılan' fiyat tenzilâtını sağlamak üzere 
Bakanlıktan alınan 23 . VII . 1946 tarihli 
mucip, görünüşte ömser satışı için değil, umu
mi bir mahiyettedir. Bu mucipte Ömser'e ya
pılacak satıştan hiç bahsolunmamaktadır. Umu
mi mahiyet taşıyan bir değişikliğin ise tamim 
edilmesi ve bütün ilgililere iblâğı iktiza ederdi. 
Böyle bir tamim yapılmadığına göre bu mucip, 
Ömser mukavelesinin akdini teshil maksadiyle 
Bakanı daha evvel Ömser'in şartlarını kabule 
hazırlamış olmak için alınmıştır, denilebilir. 

Esasen bu mucibin, yazılış şekli de, görünüş
te umumi bir mahiyet taşımasına rağmen, haki
katte Ömser satışı için bir hazırlık olduğunu açık
ça göstermektedir. Filhakika yazının baş taraf
larında, hububat ihracına karar verildiği 26 . 
VI . 1946 tarihinden 23 . VII . 1946 tarihine ka
dar geçen müddet içinde satışa imkân bulunama
dığı, bunun da satış fiyatlarımızın dünya fiyat
larına nazaran yüksek tutulmasından ileri geldiği 
zikredilmiş; orta kısımlarında, Çukurova istih
sal ât ve alımlarının yüksekliğine işaret oluninuş 
ve nihayet son kısımda, maksada girilerek Siha 
menşeli araplarm çabuk bozulmıya müsait oldu
ğundan bahsile fiyatından ton basma ikişer ister
lin indirme yapılmasının muvafık olacağı ileri 
sürülmüştür. 

Yazının ilk kısmına göre, bütün hububatta 
bir fiyat tenzili istenmesi icabederdi, çünkü o 
tarihe kadar satılamıyan mahsul yalnız arpa de
ğil bütün hububattı. İkinci kısımda, Çukurova 
istihsalinin ve buna mütaallik alımların yüksekli
ği öne sürüldüğüne göre bu mmtakanm, buğday, 
arpa, yulaf, çavdar tefriki yapılmaksızın, bütün 
mahsullerinin fiyatlarında bir eksiltme derpiş 
edilebilirdi. Halbuki yazının son kısmında Siha 
araplar bahsine geçilmiş ve yalnız bunların fiyat

larında tenzilât istenmiştir. O sıralarda büyük mik
tarda yapılan yegâne Siha arpa alış teklifi, bah
simize konu olan Ömser ve Deniz, Toprak Ürün
leri Şirketlerinin müştereken yaptıkları teklif 
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1 olduğuna göre bu müzakere ile Ömser satışının 
j istihdaf edilmiş olduğu şüphesizdir. 

Vukarıki izahat ömser satışını sağlamak için 
alman 23 . VII . 1946 tarihli mucibe, görünüşte 
umumi bir mahiyet verilerek Bakanın, ilerde 
kendisine arzedileeek olan Ömser satışına mâni 
olmasının önüne geçilmek istendiğini ve bunda 
da muvaffak olunduğunu bariz bir şekilde gös
termektedir. 

Bahis mevzuu mucip; ihracatçı birliklerine 
tebliğ edilmemiştir. 

II - Ömser lehine yapılan tadilâta sebep ola
rak çabuk bozulan ve mühim miktarlarda muba
yaa edileceği umulan Siha araplardan 50 000 ton 
gibi büyük bir partinin ihracına' imkân veril
miş olması ileri sürülmektedir. (Yetkiler dosya
sı lef : 17) Halbuki Mayıs sonu Siha arpa stok
ları 7921 i Seyhan bölgesinde, 1740 ı İzmir'de 
olmak üzere ceman 9661 tondan ibaret bulunu
yordu. (Cetveller dosyası lef : 6) Yani, ömser 
mukavelesi sırasında, geçen kampanya yılından 
müdevver stok miktarı malûmdur. Bir evvelki 
yılın Siha alımları da bilinmiyordu. Bu alımlar 
I Taziran bidayetinden Ekim sonuna kadar 14 847 
tondur. 1946 yılı mahsulünün iyi ve bol olduğu 
ve daha fazla alım yapmak mümkün olacağı dü
şünülerek Ekim sonuna kadar 20 000 tonluk bir 
mubayaa tahmin edilse bile müdevver stokla be-
raper Ömser satışı »sırasında Siha arpa miktarı 
ancak 29 000 tona baliğ-olur. Bu malûmata rağ
men 50 000 tonluk satış derpiş edilmesi ve buna 
dayanılarak protokol da firmalar lehine geniş tâ
diller yapılması doğru görülmemiştir. Esasen 
vakıalar da bunu ispat etmiş, Ekim 1946 sonuna 
kadar yapılan alımlar 16 732 tondan (cetveller 
dosyası lef : 15) ve alıcılara yapılan Siha arpa 
teslimatı da yukarda işaret olunduğu gibi 18 875 
tondan ibaret kalmıştır. 

Halbuki Genel Müdürlük 23 . VU . 1946 ta
rihli mucibe esas olan müzekkeresinde (Yetki
ler dosyası lef : 15) Çukurova bölgesindeki 
mubayaaların kısa bir zaman içinde büyük ra
kamlara baliğ olduğunu zikretmiştir. 1da.re 
Meclisinin tasvibine iktiran eden 25 . VII . 1946 
tarihli müzekkerede de Genel Müdürlük ay
nen « . . . . bu yılm çok bereketli bir mahsul 
senesi durumu göstermesi ve bilhassa Çukuro
va mmtakasmda bu sene yapılmakta olan mu
bayaaların kısa zamanda yüksek miktarlara ba
liğ oluşu - 25 gün zarfında geçen kampanyanın 
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bir seneliğinin elde edilmesi - ve bu mintakada 
mahsulün . . . » demektedir. Bu ifadelerin yu-
karıki rakamlar muvacehesinde hilafı hakikat 
olduğunu izaha hacet yoktur. 

Şurası da şayanı kayıttır ki, durumun bu 
müzekkerelerde yazılı olan neticeleri vermiye-
ceği Qfisce esasen malûm bulunuyordu. Bunun 
en büyük delili Ömser mukavelesinin ikinci 
maddesine «15 bin ton Siha çakır arpa noksan 
verildiği veya hiç verilmediği takdirde bu cins 
yerine ve tercih hakkı alıcıya ait olmak üzere 
aşağıda altıncı maddede yazılı fiyatlarla Ana
dolu beyaz Anadolu çakır veyahut Siha beyaz 
arpa verilebilir,», şeklinde bir fıkra ilâve edilmiş 
olmasıdır. Net ekim, mukavelenin tatbikatı sıra
sında alıcılara protokolda yazılı miktarda Siha 
beyaz ve çakır arpa verilmemiş bakiyesi Anado
lu-beyaz arpa verilmek suretiyle tamamlanmış
ın'. 

Bir taraftan firmalar lehine yapılan tadilâ
tı müdafaa için bu satışın elli bin ton gibi bü
yük bir Siha arpa partisinin ihracını temin ede
ceği hususu ileri sürülürken öte yandan proto-
kola bu cins arpa verilmezse yerine Anadolu 
arpası verilebilir, kaydının konulması ve bu 
hususta alıcıya A'erilebileeek arpanın cinsinin 
tâyininde bir tercih hakkı tanılması şayanı 
dikkattir. Bu cihet Ofis tarafından firmanın 
iltizam edildiğinin bariz bir delilidir. 

J.1I - Mukavelede, satılan arpanın hektolit
re ağırlığı 60/61 olarak gösterilmiş ve hektolit
re fazlalıkları için fiyat farkı aranmamıştır. 
Halbuki o yıl mahsulünün iyi kalitede olacağı 
piyasaca ve Ofisçe malûm idi. Cemil Parman'ın 
ifadesi de bunu teyit eylemektedir*. (İfade zabıt
ları dosyası). Aracı firmaların İngiltere ile te
masını temin ve muhaberelerini idare eden ve 
Deniz, Toprak Ürünleri Türk Anonim Şirketi 
namına satış protokollerini imzalıyan Nihat 
ITamamcıoğlu'nun Heyetimize tevdi ettiği tel
graf kojiyelerinden birisi de (Ömser lef : 17, 
b'l numaralı tel). Bunu açıkça göstermektedir. 
filhakika Hamamcıoğlu tarafından İngiltere'
deki firmaya çekilen 17. VI I . 1946 tarihli bu 
telgrafta «Unutmayınız ki, Anadolu beyaz ve 
çakır arpa, 66/68 kilodur.» denilerek alıcı firma 
ikaz olunmuştur. 

Esasen vakıalar da bu tahminin doğruluğunu 
ispat etmiştir. Rapora, bağlanan (ömser lef : 
.12) işaretli cetvelde, iki parti müstesna, diğer i 
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bütün partilerin hektolitre ağırlıkları ve ya
bancı madde nispeti 60/61 den çok yukarı ve 
normalden iyi olarak görülmektedir. Piyasanın 
hakikata oldukça yakın olarak yaptığı bu tah
mini, Ofisin yapmamış olduğuna ihtimal ve
rilemez. Kaldıki, teklif ve kabul işleri Temmuz 
nihayetlerinde olmuştur. Bu tarihlerde ise mah
sulün kalitesi hakkında hakikata çok yakın bil
gi edinilmişti. Diğer taraftan teslimat başla
dıktan sonra analiz raporları da peyderpey Ofi
se geliyor, hektolitre fazlalıkları tezahür edi
yordu. Cari teamüllere ve Borsa beyannamele
rinin arkasında yazılı olan hükme göre Ofis, 
aracı firmalara mukaveleye bağlanan miktarın 
% 5 ine kadar noksan teslimat yapabilir ve 
Ofis hiç olmazsa bu kayıttan istifade ile zararım 
% 5 miktarında eksiltebilirdi. % 5 noksan tes
limat 5 000 tona tekabül eder. En son teslim 
edilen 6 780 ton arpanın hektolitre ağırlığı 67, 
70 olduğuna göre fark : 

6.70 X 5 000 X 0.265 = 8877.5 isterlin yani 
100 bin l')8 lira 20 kuruştur. Vaziyetin aleyhte 
inkişaf ettiği ahvalde birçok firmalar hakkında 
tatbik edilen bu tenzilâtın ömser hakkında 
tatbik edilememesi gerçekten üzerinde durula
cak bir noktadır. Bu cihet, aracı firmaların Ofis 
tarafından iltizam edildiğini teyit eden kuvvetli 
bir delil teşkil etmektedir. 

IV - Protokolün aracı firmalara % o ko
ndisyon verilmesini sağlıyan maddesinin yazılış 
tarzı, üzerinde durulmaya değer mahiyettedir. 
Filhakika (Ömser lef : 6, 7) numaralı protokol-
ların l:> ncü, (Ömser lef : 10, 1.1) numaralı pro-
tokollarm 12 nei maddeleri aynen, şöyle kale
me alınmıştır: «Alıcı şirket işbu protokolda tes
lim edilen miktardaki arpayı aynı kayıt ve şart
larla Londra'da M. N. VM. Pim Junier Oom 
Ltd. firmasına satmış olduğunu bildirmiştir. Bu 
sebeple... Şirketine umum satışın primli bedeli 
üzerinden % II komüsyomyerilmesi Toprak Mah
sulleri Ofisince kabul edilmiştir. Komüsyon üc
reti her parti malın teslim ve ihracını ve 
bedelinin bankadan tahsilini mütaakıp ödene
cektir.» Burada dikkate değer olan nokta, ko
müsyon hesabına esas olacak miktarın (Satışın 
primli bedeli) olarak gösterilmiş olmasıdır. 
Satışın o tarihteki primli bedeli isterlin olarak 
tahakkuk eden miktarın isterlinin o tarihteki 
primli kuru olan 728 ile hâsılı zarbı olan Türk 
Lirasıdır. Fakat protokolün ifade tarzı bunu 
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sarahaten tâyin ve tesbit edecek şekilde yazıl
mamış, bilâkis (Primli bedel) denilmek sure
tiyle primlerin artması halinde şirketin bu ar
tıştan istifade etmesi imkânı sağlanmıştır. Ni
tekim 7 Eylül kararlarından sonra prim usulüne 
nihayet verilerek isterime 1 128 kuruş kâr tes
bit edildiğinden aracı firmalar, satış bedeli 
olarak Ofisin eline geçen isterlinlerin bu kur üze
rinden hasılı zarbı ile bulunacak Türk lirası 
miktarına göre % 3 kondisyon istemişle r, bu 
yüzden Ofisle firmalar arasında ihtilâf çıkmış
tır. Ofis, ihtilâfı hal içi» toplanan Hakemler He
yetinden protokola dercedilen (Primli bedel) tâ
birinden İsterlinlerin o tarihteki primli kuru 
olan 728 kuruşu ifade ettiklerini beyan eylemiş
tir. Madde, isterlin ve primin yokunu, rakamla 
ifade olunarak yazıldığı takdirde bugünkü ihti
lâflara meydan verilmiyeceği tabiî idi. Madde
nin bu şekilde yazılmasından heyetimiz bir kasıt 
sezmektedir. Çünki o tai'ihlerde Türk Parasının 
hariç ve dâhil kıymeti, ihracata imkân vermemek
teydi. Bu sebeple primlerin arttırılması veya bir 
para, ayarlanması ile bu zor duruıinun önüne ge
çilmesi bahis konusu idi. O tarihte Ticaret Ba
kanlığında bu şekilde çalışmalara başlandığını 
Bakanlık Müsteşarı Cahit Zamangil'in ifadeleri 
göstermektedir. (İfade zabıtları dosyası). Diğer 
taraftan İngiliz - Türk Ticaret ve Tediye Anlaş
masına bağlı protokolün III . işaretli parafında 
da isterline tatbik edilmekte olan prim haddmiu 
indirilemiyeceği, ancak artırılabileceği saraha
ten işaret edilmişti. Bu ahdî mâni olmasa bile 
günün iktisadi şartları, primin veya kurun düş
mesini değil, mutlaka çıkmasını zaruri kılmak
taydı. Bu sebeple protokoldeki komisyon madde
sinin daha katî ve sabit bir esasa göre tanzimi 
Ofisin menfaatleri icabı, bulunuyordu. İktisadı 
şartlar dolayısiyle primlerin arttırılması veya bir 
devalüasyona gidilmesi düşüncelerinin sık sık 
bahis mevzuu olduğu ve Genel Müdür Muavini 
Cemil Parman tarafından, ömser mukavelesinin 
hazırlanmasında birinci derecede âmil olan Enis 
Kansuya bu yolda bir ikaz da yapıldığı halde 
protokol maddesinin, komisyonun hesabına esas 
olarak miktarını tâyin eden kısmının (Primli 
bedel) gibi Ofis aleyhine firma lehine neticeler 
verecek şekilde tesbit olunması Enis Kansu tara
fından, firmaların himaye ve iltizam edildiğinin 
diğer bir delilidir. Cemil Parman'in bu hususta 
Bakanla temas ettiği ve Ömser mukavelesinin 
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! prim bakımından Ofis aleyhine bir hüküm ta-

zammun etmemesini teminen Enis Kansu'nün 
dikkatini çektiği mumaileyhin ifadesi ve Hakem, 
Heyeti huzurundaki beyanatiyle sabit olmakta
dır. (İfade zabıtları dosyası). Kansu bu ikazı 
inkâr eylemektedir. 

V - Firmalar ilk yazılı tekliflerini 20 Tem-
j muz 3 946 tarihinde acele tel ile yapmışlar ve Ofis

ten yıldırımla cevap istemişlerdir. (Ömser lef: 
1). Ofis bu teklife yıldırım telle 22 . VII . 1946 
(la, gönderdiği cevapta firmalara 2G . VII . 1947 
tarihine kadar opsiyon vermiştir. (Ömser lef: 
2). Firma 24.VII.1946 tarihinde gönderdiği yıl
dırım telle ikinci teklifini yapmış ve bu teklifte 
«.... alıcının .başka memleketlerden mal kapatma
sını önlemek için Temmuz 26 günü cevabımızın 
mahallinde, bulundurulmasını teminen kabulünü
zün teşrini....» ileri, sürmüştür. (Ömser lef : o). 
Ofis son mutabakatını 25 . VII . 1946 da keza yıl
dırım telle firmaya bildirmiştir, (ömser lef: 4). 
işin kayıtlara intikal eden bu ilk ve resmî mu
tabakat safhası böylece 5 gün içinde ikmal olun
muştur. / 

Hakikatta d urum büsbütün başkadır. Filha
kika aracı firmalar namına İngilizlerle temas 
eden ve bu husustaki muhabereleri sağlıyan Nihat 
Hamamcıoğlu'nun heyetimize tevdi ettiği telgraf 
kopyalarına göre (Ömser lef: 17). Firmalarla 
İngiltere arasında ilk muhabere 22 . V I . 1946 
târihinde başlamış ve 5 . VII . 1946 tarihli telde 
(Ömser lef: 17 8 No lı tel. sureti). Haımaiiucıoğlu 
«Numune yollamak müşkil. Siha arpası Motley 

i ayarmdadır. Elimizdeki salâhiyettar kimselerle 
biraz daha fiyat düşüreceğimizi zannediyoruz» 
demektedir. Bundan çıkan mâna, firmaların en 
geç bu tarihte yani 5 . V I I . 1946 tarihinde Ofis
le temasa geçtikleri ve fiyatlar hakkında müza-

I kereye başlamış olduklarıdır. 
Ofis, Siha arpalarındaki 2 isterindik ,fiyat 

farkını kabul ettiğini alıcılara yazılı olarak res
men 25 . VII . 1946 tarihli telle bildirmiştir. 
Halbuki İlamamcıoğlu bundan üç gün evvel İn
giltere'ye gönderdiği 22 . VII . 1946 tarihli tel
de (Ömser lef : 17 15 numaralı tel sureti) 25 
bin ton Siha beyaz arpanın 21/7/2 ve 25 bin 
ton Siha Çakır arpanın 18/12/1 islerimden sa
tışını İngilizlerin istedikleri şartlarla teyit et
mektedir. Bu hal, 22 . VII . 1946 tarihinde 
firma ile Ofis arasında gerek fiyatlarda, gerek 
satış şartlarında mutabakata vardığını ifade 
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eder. Aksi halde Firma, böyle bir teyit yapa
rak İngiltere'deki alıcısına karşı kendisini ta
ahhüt altına sokmazdı. Nitekim İngiltere'deki 
alıcı, 24 . VTI . 1946 tarihli telinde bu teyide 
dayanarak bu firmalarla mukabil teklifte bu
lunmuştur. (Ömser lef : 17 - 1(5 numaralı tel). 
Halbuki Ofis aracı firmalara gönderdiği aynı 
tarihli telde Siha arpaların fiyatlarında yalnız 
biı* isterindik tenzilât kabul etmekte, diğer 
şartların müzakeresini ise bu fiyatların kabu
lüne talik etmekteydi. (Ömser lef : 2). 

(»örülüyor ki, aracı firmalarla Ofis arasın
da cereyan eden bu tel muhabereleri, hakiki 
durumu ifade etmekten uzaktır. Bu muhabe
releri]! 5 gün gibi kısa bir zamana sıkıştırılma
sı, firma lehine yapılan fiyat ve şart değişik
liklerini, işi aceleye getirerek mevkii fiile çı
karmak ve işin bu kadar acele olduğu intiba
ını uyandırarak gecikme halinde satış imkânı
nın elden kaçırılacağı endişe ve mesuliyetini or
taya atmak maksadına matuftur. Hülâsa, satış 
dosyasına giren tel muhabereleri1 hakiki duru
mu kamufle etmek için yapılmıştır. Bu da fir
maların Ofis tarafından himaye ve iltizam edil
diğini gösteren kuvvetli delillerden biridir. 

I - V numaralı fıkralarda izah edilen husus
lardan sorumlu olanlar o tarihte Ofis Clenel 
Müdür Muavini olan Enis Kansu, Ticaret Da
iresi Müdürü Kemalettin Arıkkaıı ve Satış Mü
dürü Fettan Barın 'dır. 

Filhakika bu satışa mütaallik mucipler (re
ne! Müdür Muavini Enis Kan su tarafından 
alınmış, protokollar Enis Kansu ile Kemalet-
tin Arıkkaıı tarafından imzalanmıştır. Fettalı 
Barın mukavelenin hazırlanmasında Kansu ve 
Arıkkaıı'a yardım etmiştir. 

Genel Müdür Hamil, Koray o tarihte mezun 
bulunmakta idi. Bu cihet kendisinin, Enis 
Kansu'nün, Kem alettin Arıkkaıı'm, Fettalı Ba
rın'in ifadeleriyle sabit olmaktadır. Cemil Par-
ıuan, Ömser satışı ile doğrudan doğruya ilgi
lenmediğini, Hamit Koray mezun iken müdür
lük mesuliyetinin muavinler arasında servisle
rine göre taksim edildiğini, satış işinin, servis 
taksimatı icabı Enis Kansu'ya taallûk ettiğini 
ifade etmiştir. (İfade zabıtları dosyası). 

Buna göre Ömser satışını başından sonuna 
kadar Enis Kansu idare etmiştir. Mumaileyh 
ifadesinde; 1946 Haziranına 58 000 ton arpa 
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devredilmiş olduğunu, o tarihlerde arpa hak
kında Anadolu ve Siha diye bir tefrik yapıl
madığını, o yıl mahsulünün çok berekli olaca
ğı hakkında elde mütehassıs raporları bulun
duğunu, Ofisin o sene büyük miktarda alım 
yapmak mecburiyetinde kalacağını bildiklerini, 
Ömser'in teklifine kadar Ofisin ciddî ve ferin 
bir teklif karşısında kalmadığını, bu sebep
lerle- satış fiyat ve, şartlarında değişiklik yap
mak lüzumunu duyduklarını ve bu değişiklik
lerin Ticaret Bakanına arzedilmiş ve tasvibi
nin alınmış olduğunu, mukavelenin tatbikatı 
sırasında % ^ noksan teslimat yoluna gidilme
mesinin bu cihetine esasen prensip itibariyle 
muhtacı münakaşa olmasından, analiz rapor
ları alan teşkilâtın kendilerini ikaz etmemesin
den ileri geldiğini, .mukavelenin imzasından az 
sonra bir devalüasyon yapılacağı hakkında en 
ufak bir bilgilerinin dahi mevcut olmadığını 
ve bu hususta kendilerine eti ufak bir ima bile 
yapılmadığını, Ömser teklifinin, Ofisin kar
şılaştığı ilk müspet teklif olduğunu, bu tek
lifi bir tarafa bırakarak yeniden ihracatçı bir
liklerine değişiklikleri bildirmeye imkân olma
dığını, çünkü Ömser teklifinin iki gün mühleti i 
olduğunu beyan eylemiştir. (İfade zabıtları 
dosyası) 

Enis Kansu 'mm iddiaları, yukarda (2) işa
retli kısımda verilen geniş izahat muvacehesin
de, varit görülmemektedir, filhakika iddia edil
diği gibi o yıl Siha bölgesinden bol alım yapı
lamamış, alım miktarı mukavelenin tatbik müd
deti zarfında 16.7o2 tondan ibaret kalmıştır. O 
kadar ki, Ömser'e mukavelede yazılı 50 bin ton 
yerine ancak 18.875 ton Sili a .'arpa. verilebilmiş
tir. Bakiyesi Anadolu beyaz arpasiyle tamam
lanmıştır. O sırada Ofisin elinde geçen yLİdau 
müdevver stok miktarı., ve l sene evvelki alım 
temposu malûm bulunduğuna göre 50 bin ton 
Siha arpa teslim edileceğinin tahmin olunması, 
bu satışa imkân .sağlamak kastından başka bir 
şeyle izah edilemez. Esasen 2o . VII . 1946 ta
rihli mucibin Ömser satışını sağlamak maksa-
diyle yazıldığı halde buna umumi bir mahiyet 
verilmek isteunnesi bunu teyit etmektedir. Bu 
mucibin, birliklere tebliğ edilmemesi de şayanı 
nazardır. Alâkadarlar buna, işin acele olduğu, 
vakit bulunmadığı, esasen elde satılacak başka 
Siha arpa da kalmamış olduğu şeklinde cevap
lar vermektedir. Bu cevaplar iki noktadan çü-
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rüktür. îddia edildiği gibi filhakika ilerde sa
tılacak arpa kalmamış ve birliklere tebligat için 
zaman ve imkân bulunamamış idi ise artık Ba
kandan umumi şekilde bir mucip almaya da 
mahal ve lüzum yoktu. Diğer taraf d an iş haddi
zatında acele edildiği, bililtizam acele şekle 
sokulmuştur. Hakikatte Ofisle müesseseler da
ha evvel temasta idiler. Alâkalılar bu temaslar 
sonunda iş üzerinde mutabık 'kalmışlar, mahza 
satışı temin için firmaları bu şekilde müddetle 
mukayyet teklifteN bulunmaya sevketmişlerdir. 
Bakan Raif Karadeniz'in bu tazyik altında sa
tışa muvafakat ettiği alâkadarların ifadeleriyle 
sabittir. (îfade zabıtları dosyası) Mukavelenin 
komüsyona imütaallik maddesinin yazılış şekli 
de alakadarlarca kanaat verici bir şekilde ce-
vaplandırılmamaktadır. O tarihlerde elde İngi
liz •• Türk Ticaret ve Tediye Anlaşması vardı. 
Bu anlaşmaya göre lsterline tatbik edilmekte 
olan primler indirilemezdi. Ancak artırılabilir
di. Esasen iktisadi şartlar da bunu âmir bulu
nuyordu. Kaldı ki, bu iktisadi şartların tazyiki 
altında o sıralarda primlerin artırılması veya 
yeni bir para ayarlanması yapılması hakkında 
mütalâalar ileri sürülüyordu. Hattâ bu cihet 
Cemil Parman tarafından ömser mukavelesinin 
hazırlanması sırasında Enis Kansu'ya ihtar edil
miş, komüsyon maddesinin buna göre kaleme 
alınması hususunda kendisinin dikkat nazarı 
çekilmişti. Enis Kansu'nun bu bahisteki inkârı 
yenirde görülmemiştir. 

Ticaret Müdürü Kem al ettin Arıkkan ifade
sinde: Yukardakilere ilâveten Ömser satışını 
fiilen Enis Kansu' nun idare ettiğini, fiyat ve 
şart değişikliklerinin Enis Kansu ve Cemil Par
man tarafından Bakana arzolunarak tasvibinin 
alındığını Siha arpa yerine alıcılara Anadolu 
arpası teklif etmeye kendisinin taraftar olma
dığını ve bu sebepten hazırlanan telgrafa pa
rafını koymadığını, komüsyon maddesinin ya
zılış şekli üzerinde münakaşalar yapıldığını, 
kendisinin Ofis menfaatini korumak için prim-
siz bedel üzerinden komüsyon verilmesini mü
dafaa ettiğini fakat bu mevzuda ısrar edilirse 
satışın akim kalması tehlikesi başgöstereceğini, 
bu sebeple daha fazla ısrar edemediğini bununla 
beraber maddenin yazılış şeklinin Ofisin men
faatine olduğunu, ilerde bir para ayarlanması 
yapılacağı hakkında kendisine hiçbir imâ ve 
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ikazda bulunmadığını söylemiştir. (İfade za
bıtları dosyası) 

Satış Müdürü Fettah Barın ifadesinde aynı 
müdafaa noktalarına temas etmiş ve komisyon 
maddesinin yazılış şekli hakkında da- maddede 
primli kur denilip de 728 kuruştan açıkça ve 
sabit bir şekilde bahsedilmesinin bu kurun düş
tüğü takdirde Ofisin zararına, yükseldiği tak
dirde de firmanın aleyhine netice vereceğinden 
iki tarafça da muvafık görülmiyerek primli 
bedel tâbirinin konulduğunu, ilerde para ayarla
ması yapılacağı veya primlerin artırılacağı husu
sunda hiçbir bilgileri olmadığını, bu hususta 
kimsenin kendilerini ikaz etmediğini beyan 
eylemiştir. (İfade zabıtları dosyası) 

O tarihte Ofis Genel Müdür Muavini olan 
Cemil Parman ise verdiği ifadede: Ofisi dış 
memleketlere hububat ihracına sevkeden muh
telif âmilleri birer,-birer ve etı'afiyle izah et
tikten sonra ömser satışına geçerek firma tara
fından yapılan teklifi Enis Kansu'nun kendi
sine gösterdiğini ve kendisinin bunu iyi bir 
teklif olarak karşılamadığını, fakat Enis'in 
mahsul durumuna ve çürüme tehlikesine işaret 
ederek öyle bir satışın kaçırılmaması lâzımgel-
diğinde ısrar ettiğini, Kansu'ya hububat ve 
fiyat durumu dünya piyasa ve nakliyat vaziye
ti hakkında esaslı bilgi edinmeden bu çapta 
bir işe girişilmemesini tavsiye eylediğini Enis'
in bundan dolayı üzüldüğünü, keyfiyeti Enis'le 
beraber Bakana arzettiklerini, her ikisinin de 
lehte ve aleyhte fikirlerini Bakana anlattıkla
rını, Bakanın kendilerine Siha arpa fiyatın
dan iki isterindik tenzilât salâhiyeti verdiği
ni fakat pazarlık edilmesini de emrettiğini, 
firmaların iki isterlinlik tenzilât ve % 5 ko
müsyon bahsinde ısrar etmeleri üzerine tekrar 
Bakana gittiklerini, Bakanın satışa mütemayil 
olduğunu, işi bekletmeye vakit olmadığını söy
lediğini, kendisinin ısrarı üzerine telefonla fir
malarla bir konuşma yaptığını ve firmaları 
% 3 komüsyona ikna ettiğini, Bakanla yaptığı 
bir görüşme sırasında Teşkilâtlandırma Umum 
Müdürü Faruk Sunter'in primler üzerinde 
yapılacak bir artırmadan bahsetmesi üzerine 
Enis Kansu'ya mukaveledeki döviz ve prim 
hükmünün idareyi ızrar etmiyecek şekilde ha
zırlanmasını tavsiye ettiğini, işin bundan son
raki safhalarını Kansu'ya bıraktığını, mukave
lenin yapılış ve tatbikat safhalariyle ilgilen-
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mediğini beyan eylemiştir, (tfade zabıtları 
dosyası) 

Yukarıki izahlar, Ömser satışının, yapılan şe
kilde tahakkukunu temin emrinde Enis lian-
su'nun başlıbaşma müessir olduğunu, Cemil Par-
man'ın ikazlarına rağmen maksadında sonuna 
kadar ısrar etmiş bulunduğunu ve neticede Ba
kanı ikna eylediğini ayıkça göstermektedir, ive-
malettin Arıkkan ve Fetta.h Barın bu mevzuda 
müspet veya menfi bir rol oynıyamanuşlardır. 
Ömser satışını başından sonuna kadar sevk ve ide-
re eden Enis Kansu'dur. Bundan dolayı da işin 
bütün sorumluluğu kendisine teveccüh eylemek
tedir. 

Yukarıki izahattan çıkan neticeler şöyle hu
lâsa edilebilir: 

a) 1 ve 8 Ağustos 1946 tarihli mukavelelerle 
Ömser ve Deniz, Toprak Ürünleri Şirketleri va-
sıtasiyîe İngiltere'ye 100 000 ton arpa satılmış
tır. Satış fiyat ve şartlarında değişiklik yapıl
mak suretiyle bu firmalar lehine iki milyon lira
dan fazla bir menfaat sağlanmıştır. Böyle bir 
satışı sağlamak ve Bakanın buna mâni olmama
sını temin etmek için firmaların ismine ve istek
lerine doğrudan doğruya temas etmivecek şekilde 
umumi bir mucip istihsal edilmiştir. 

b) Elde kâfi miktarda siha arpa stoku mev
cut olmadığı bilindiği halde siha arpanın sürat
le çürüyeceği tehdidi altında Bakanlık üzerinde 
bir tazyik yapılmış ve mukaveleye konulan bir 
madde ile firmalara siha arpa yerine Anadolu 
arpası teslim edilmiştir. Bu arpanın bir müddet 
bekletilmesi halinde, bonifikasyon şartları dola 
yisiyle Ofis iki milyon liradan fazla bir kâr te
min edecekti. 

c) Satılacak arpaların iyi evsafta olduğu. 
hektolitre ağırlıklarının 60/61 kiloyu tecavüz et
tiği alıcılar tarafından bilindiği gibi Ofis tara
fından da malûm bulunmakta idi. Buna rağmen 
mukavele 60/61 hektolitre ağırlığı üzerinden ya
pılmış ve firmaların hektolitre fazlalıkları için 
fiyat farkı aranmaması şeklindeki talepleri ka
bul ve mukaveleye dercolunmuştur. Bundan do
ğan Ofis zararı bir milyon lirayı mütecavizdir. 

d) Protokolün, firmalara % 3 komüsyon 
verileceği hakkındaki maddesi, alıcıların prim 
veya kur değişikliğinden istifade etmesini sağlı-
yaeak tarzda kaleme alınmıştır. Ozamanın ikti
sadi şartları ve mevcut Türk - İngiliz Ticaret ve 
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Tediye Anlaşması hükümleri isterime tatbik edil
mekte olan primin indirilmiyeceğini, ancak yük
seltilebileceğini âmir bulunuyordu. Kaldıki bu 
bahiste Enis Kansu ikaz edilmişti. 

e) Aracı firmalarla Ofisin temasları evvelâ 
şifahi olmuş satış fiyat ve şartlarında mutabaka
ta varılmış, ondan sonra bu mutabakatı kamufle 
etmek gayesiyle iş yıldırım, telgraflarla ve kısa 
müddetli opsiyonlarla beş gün içinde tekemmül 
ettirilmiştir. Bakan Raif Karadeniz bu satışı 
kabulde müddet tazyiki altında bırakılmıştır. 

Alman ifadeler ve müdafaalar, rapora bağlı 
evrakı müspite ve deliller muvacehesinde bu du
rumdan sorumlu olan, o tarihte Oenei Müdür 
Muavini olup bu işi başından sonuna kadar sevk 
ve idare eden Enis Kansu'dur. Enis Kansu bu 
fiil ve hareketiyle memuriyet vazifesini suiisti
mal etmiştir. 

Tahkikatın umumi revşi Bakanın Enis Kan
su tarafından bu satışa sevk ve idare edilmiş ol-
d u ğu n u göstermektedir. 

1) İtiti. Firmasına yapılan satışlar: 
ititi Firmasına 2 . XIf . 1946 tarihinde JO 

bin ton çavdar ve 18 . IV . .1947 tarihinde beş 
bin ton arpa satılmıştır. Bunlardan çavdara 
mütaallik satış tetkike değer görülmüştür. 

İtiti Firması mümessili 24 . XI . 1946 tarih
li teliyle; 20 bin ton çavdarı i'ermo sattığını, 
hafta içersinde mukaveleyi İmzalamaya An
kara'ya geleceğini, bildirmiş ve bu satış için 
Ofisten %2 komüsyon istemiştir. Ofis; 25 . XT . 
1946 tarihinde verdiği cevapta kondisyonsuz 
olarak satışın kabul edildiğini bildirmiş ve fir
mayı mukavele yapmaya davet etmiştir. (6 ÎV<>. 
h lef. dosyası: 1, 2): 

Mukavele 2 . XII . 1946 tarihinde imza edil
miş, 10 . XII .1946 tarihinde de borsaya tescil 
ettirilmiştir. Mukaveleye göre: (Aynı lef. dos: 
3). 

1. - Çavdarın ton hesabiyle fiyatı fob dök
me teslim 27/9/946 isterlindir. 

2. — Teslim müddet ve miktarları: 
Ton Müddet 

5000 Şubat 1947 
7500 Mart 1947 
7500 Nisan 19-17 

mücbir sebepler dolayısiyle teslim müddeti 15 
Mayısa kadar uzayabilir. 
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3. — Teslim limanları İstanbul, Derince, İz

mir, Mersin ve İskenderun'dur. 
4. — Bonifikasyon şartları ve ardiye cezası 

umumi hükümlere uygundur. 
Ofis 28 . II . J947 tarihinde borsa satış be

yannamesindeki müsaaddeden istifade ederek 
%5 hesabiyle bin ton noksan teslimat yapaca
ğını bildirmiştir. Bu suretle 19 bin tona inen 
çavdar bağlantısı 10 . II . 1947 tarihinden 5 . 
V . 1947 tarihine kadar muhtelif tarihlerde 
yapılan teslimatla yerine getirilmiştir. 

Bu satışta nazarı dikkati celbeden noktalar 
şunlardır: 

I - Satış; Ofis çavdar ihracına nihayet ver
dikten sonra yapılmıştır. Filhakika Ofisin ihra
catçı birliklerine gönderdiği 16 . II . 1946 ta
rih ve 20201 sayılı sirkülerde (12 No. lı birlik
ler ve yetkiler lef. dosyası) buğday ve çavdar 
satışlarına şimdilik nihayet verildiği bildiril
miştir. Hal böyle iken İtiti Firmasının 24 . XI . 
1946 tarihli çavdar talebi derhal kabul edilmiş
tir. 

II - Satış tarihinde Ofisin çavdar yetkisi 
yoktu. Satıştan sonra ancak 10 . XII . 1946 
tarihli yazı ile bu satış için diğerleri meyanmda 
yetki istenmiş ve 20 . I . 1947 tarihinde Ba
kanlıktan yetki alınmıştır. (12 No. lı birlikler 
Are yetkiler lef. dosyası) yetkide mütekaddim 
şifahi mutbakattan bahsedilmektedir. Bu da 
hadisenin daha evvel Bakana intikal ettirildi
ğini kendisiyle bu bahiste mutabık kalındığını 
göstermektedir. 

III - Raporun yukarıki fasıllarında belir
tildiği üzere bu satışın yapıldığı tarihlerde. Önü
müzdeki sene mahsul vaziyetinin ne olacağı 
malûm değildir. Çavdar; memleketimizde ek
meklik olarak kullanılan başlıca maddelerden 
biridir. Bu bakımdan sözü geçen satışın yapıl
maması lâzımgelirdi. 

IV - Bu satış mevzuunda nazarı dikkati celb
eden bir nokta da İzmir Milletvekili Münir Bir-
sel'le yeğeni Macit Birsel'in şirketin kurucu 
ve .ortakları arasında bulunuşudur. (6 No. lı 
lef. dosyası No. 3). 

Bu vaziyetler karşısında Heyetimiz İtiti Fir
masına yapılan çavdar satışının normal şart
lar dâhilinde cöreyan etmediğine kanaat ge
tirmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesi müessesenin bu sa-
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tış dolayısiyle 534 935, 65 (Beş yüz otuz dört bin 

dokuz yüz otuz beş lira altmış beş kuruş) Isâfi kâr 
temin ettiğini göstermiştir. (Umumi lef. dosya
sı : 34; tetkik raporları dosyası: 17). 

J ) Ekrem Burgaz'a yapılan satış: 
1. — Satışın cereyan şekli : 
Ankara'da Kurtuluş istasyonu karşısında 

40 No. lı Sözen apartmanı daire 3 te ikamet 
ve aynı mahalde (Umumi mütaahhit ve fabri
kalar vekili) unvaniyle icrayi ticaret eden 
Ekrem R. Burgaz, Toprak mahsulleri Ofisin
den ihraç etmek üzere 5 000 ton Si ha yulafı 
almış ve buna ait protokolü 11 . III . 1947 ta
rihinde imza etmiştir. Satış ve ihracat safha
ları aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Yulaf ihracına karar verilmesi: 
Ocak ve Şubat 1947 ayı içerisinde mütaad-

dit firmalar buğday, arpa, çavdar ve yulaf 
ihracı için Ofise müracaatta bulunmuşlardır. 
İdare bu tekliflerin hepsine muayyen formül 
dâhilinde ihraç edilecek mal bulunmadığı şek
linde cevaplar vermiştir. Bu sırada Ekrem Bur
gaz idareye 13 . II . 1947 tarihinde müracaat 
ederek titi firmasının vekili olduğunu ve 
dolar veya isviçre frangı üzerinden akreditif 
açtırmak şartiyle Mart - Mayıs 1947 teslimi 25 
bin ton buğday ile 15 bin ton arpa almak 
istediğini bildirmiştir. (Ekrem Burgaz lef :1). 

E. Burgaz'm bu istidası Genel Müdür ta
rafından 22 . II , 1947 tarihinde Ticaret daire
sine havale edilmiş ve 25 . II . 1947 tarihinde 
7932 sayılı yazı ile kendisine ihraç edilecek buğ
day ve arpa bulunmadığı tebliğ edilmiştir. (E. 
Burgaz lef : 2). 

Mumaileyh bu ret cevabını almadan 24. II. -
1947 tarihinde 5 bin ton çavdar ve 5 bin ton 
yulaf için ayrı, ayrı iki talep yapmıştır. (E. 
Burgaz lef: 3 - 4) Çavdar talebini İdare, 
25 . II . 1947 de 7928 numaralı yazı ile red
detmiştir. (E. Burgaz lef: 5) Yulafa ait tale
bini de teslimatın Mart - Mayıs 1947 de yapıl
ması, bedelinin İsviçre frangı veya dolar ola
cağı, alıcının hazır bulunduğu kayıtlı idi. 
yulaf talebine ait istidanın altına, Genel Müdür 
Hâmit Koray, «İstanbul'a getirilen ve Mersin'le 
iskenderun'daki yulafları asker almıyacaksa 3-4 
bin ton teklif edebiliriz.» Şerhini vermiş ve isti
dayı aynı tarihte Ticaret Dairesine havale et
miştir. 
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O sırada Ofisin yulaf mevcudu ihraca müsait 

değildi. Ancak adı geçen şehirlerde evsafını 
kaybetmiş eski yıllar mahsulü yulaf bulunmakta 
idi. Bu suretle Ekrem Burgaz'm bu teşebbüsü 
üzerine mezkûr yulafların ihracı üzerinde du
rulmuştur. 

I I - Protokolün imzası: 
Bozuk yulafların satılmasının takarrürü üze

rine Ofis, evvelce Ocak ve Şubat 1947 aylarında 
hububat ihracatı talebinde bulunan on beş ta
cire teklifler yapmıştır. Bu arada E. Burgaz'a da 
3 . I I I . 1947 tarih ve 8642 numaralı satış teklifi 
gönderilmiştir. (E. Burgaz lef: 6). Bu teklif . 
üzerine E. Burgaz, 7 . I I I . 1947 tarihinde Ofise 
müracaat ederek muhtelif firmalarla temasa 
geçtiğini ancak bir alıcının isterlinle Ferm teklif 
yaptığını bildirmiş ve isterlinle mukavele yapı
lıp yapılamıyaeağını sormuştur. (E. Burgaz 
lef: 7). 

Bu istidaya Genel Müdürün emriyle, 10 . I I I . 
1947 de çok acele kaydiyle, dolarla talip çıkmadığı 
takdirde bahis mevzuu yulafların isterlinle satı
labileceği cevabı verilmiştir. (E. Burgaz lef: 8). 

Dolarla 10 . I I I . 1947 akşamına kadar talip 
çıkmadığından satış isterlin üzerinden E. Bur
gaz'a yapılmış ve protokol 11 . I I I . 1947 tarihin
de Ankara 'da Genel Müdür Hâmit Koray ve yar
dımcısı Rahmi ören tarafından imza edilmiştir 

I I I - ihraç yetkisi: 
5 bin ton Siha menşeli eski yıllar mahsulü 

yulafların ihracına Şubat 1947 de başlanmış ol
duğu halde buna ait yetki ancak Mayıs 1947 de 
alınmıştır. Genel Müdürlüğün bu hususa ait 
15 . V . 1947 tarih ve 32/15503 sayılı-müzekkere
sine cevaben Ticaret Bakanı Atıf İnan imzasiyle 
Bakanlıktan yazılan 20 . V . 1947 tarih ve 
6/3004 - 3389 No. lı yazıda «5 000 ton eski sene
ler mahsulü siha yulafının isviçre Frangı ile sa
tılması için şifahen mutabakat alındığı» bildi
rilmiştir. (Yetkiler dosyası lef: 40). 

IV - Satış şartları: 
Mukavele birliklere tebliğ edilen fiyat ve 

şartlara uygun olan tip mukavele şeklindedir. 
(E. Burgaz lef: 15). 

a) Malın evsaf ve miktarı: 
Tetkik edilen numunesine göre kabul edilen 

5 000 ton siha yulaf, 1944 - 1945 mahsulü, hafif 
kokulu, koyu sarı renkte, % 5 yabancı maddeli 
ve 45 - 46 hektolitreli olacaktır. 
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b) Teslim ve tesellüm şartları: 
Yulaflar istanbul, Mersin ve İskeîîderun'da 

Ofis depolarındaki tartı esası üzerinden dökme, 
fob olarak alıcının temin edeceği gemilere teslim 
edilecektir. Teslimat, 30 . IV . 1947 tarihine ka
dar yapılmış olacaktır. Alıcı 15 . V . 1947 tarihine 
kadar malı tesellüm edemediği takdirde Ofis de
polarında âzami iki ay ton başına 30 kuruş ardiye 
ücreti alınmak suretiyle müddet uzatılabilir. 

c) "Fiyat ve ödeme şartları: 
Satış fiyatı 20/12/1 isterlindir. Mal bedeli, 

protokolün imzası tarihinden itibaren 25 gün 
içinde isterlin üzerinde Ofis lehine açtırılacak 
akreditiften ödenecektir. Akreditif iki ay için 
muteber olacaktır. Bu satış için komüsyon veril
memiştir. 

V - ihracat safhası: 
a) Beyannamenin borsada tescili: 
Protokol ve beyanname tescil edilmek üzere 

14 . I I I . 1947 tarihinde 10438 numaralı yazı ile 
Ofisin istanbul şubesine gönderilmiştir. Borsa
da çıkan damga pulu ihtilâfı dolayısiyle tescil 
uzun zaman yapılamamıştır. Bu vaziyet istanbul 
şubesinden 1 . IV . 1947 tarihinde telefonla 
Satış ve ihracat Müdürü Pertev Âmir Kocamaz'a 
bildirilmiştir. Mumaileyh cevaben: " B u satışın 
kuvveden fiile çıkacağı meşkûktür. Bu itibarla 
satışa ait akreditif açıldıktan sonra tescil cihetine 
gidilmesi yerinde olur" demiştir. (E. Burgaz 
lef :9) . 

Bilmukabele E. Burgaz, tescil yapılmadıkça 
alıcılarına,1 akreditif açtırmadıklarını ileri sür
müş ve nihayet protokol ve beyanname, imza
landıktan 29 gün sonra, 9 . IV . 1947 tarihinde 
İstanbul Ticaret Borsasına tescil ettirilebilmiştir. 

b) Akreditifin açılışı : 
Hususi şartlar protokoluııa göre akreditifin, 

protokolün imza edildiği 11 . IH . 1947 tarihin
den itibaren 25 gün içinde açılması lâzımdır. 
Bu müddet 5 . IV . 1947 tarihinde sona erdiği 
halde Ekrem Burgaz akreditifi açtıramaınıştır. 
İdare 9 . IV . 1947 tarih ve 13748 numaralı ih
barnameyi, Ankara, 4 ncü noterliği vasıtasiyle 
E. Burgaz'a tebliğ ederek 12 . IV . 1947 tarihi
ne kadar akreditif açtırılaınadığı takdirde an
laşmanın münfesih olacağını bildirmiştir. (E. 
Burgaz lef : 10). 

Ayni gün E. Burgaz İstanbul'dan çektiği 
telde İsviçre frangı üzerinden akreditifi açtıra
cağından fiyatta % 2 indirme talep etmiş ise de 
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idare, tenzilâtı ret ve anlaşmanın feshedildiğini 
bildirerek 16 Nisana kadar akreditif artırıldığı 
takdirde işin yeni bir teklif olarak düşünüle
bileceğini bildirmiştir. (E. Burgaz lef : 11 - 12). 

E. Burgaz 14 . IV . 1947 tarihli telinde İs
tanbul Selanik Bankası nezdinde akreditifin 
İsviçre frangı üzerinden artırıldığını bildirmiş
tir. (E. Burgaz lef : 13). 

Akreditifi açtıran firma. İstan bul'da Bahçe-
kapı Kutluhan 1 -'4 No. da saatçilik ithalâtiy-
le iştigal eden Davit Galimidi ve Ortakları Ko
mandit Şirketidir. Akreditif 15 . V . 1947 tari
hine kadar muteberdir. Bilâhara 31 . V . 1947 
tarihine kadar uzatılmıştır. (Burgaz lef : 14). 

Protokol hükümlerine uygun olan akreditifte 
yalnız malın hafif kokulu ve koyu sarı renkte 
olduğu gösterilmemiş bilâkis temiz konşimento 
kaydi konulmuştur. Ofis yulaf bedelinin tahsi
linde bir ihtilâfa mahal kalmamak üzere, firma
dan garanti alınması cihetine gitmiştir. Akredi
tifin, isterlin yerine İsviçre frangı üzerinden 
açılmış olması dolayısiyle 21 . IV . 1947 tarihin
de ek protokol tanzim edilmiştir. (E. Burgaz 
lef : 15). 

İki protokol arasında göze çarpan farklar 
şunlardır: 

aa) Protokolün altıncı maddesinde yazılı 
20/12/1 isterlin yerine malın ton fiyatı 
345,98 İsviçre frangı olacaktır . 

bb) Yedinci maddede yazılı isterlin yerine 
İsviçre frangı ikame edilmiştir. 

cc) Yeni protokolde, temiz konşimentonun 
firmaca temin edilmemesi halinde mesuliyetin 
E. Burgaz'la Galimidi firmasına ait olacağı ka
bul edilmiş ve 150 000 liralık tazminat hükmü 
konulmuştur. 

Ek protokol E. Burgaz'la beraber Galimidi 
firmasının vekili Seri' Eryol'a da imza ettiril
miştir. 

c) Yulafların teslim ve ihracı : 
İlerde ayrıca temas edileceği veçhile E. Bur

gaz 5 000 ton siha yulafı, İstanbul'da Galimidi 
Ortakları Komandit Şirketi vasıtasiyle ihraç 
etmiştir. Şirket bu işte E. Burgaz namına ve
kâleten hareket etmiştir. 

Yulafların 2 400 tonu İstanbul'dan 2 000 to
nu İskenderun'dan teslim edilmiştir. 

5 000 ton siha yulaf için, Ofis tarafından 
tanzim edilen 9 ve 29 Mayıs 1947 tarihli iki fa-
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tura ile, 1 726 065,09 İsviçre frangı muadili, 
1 143 832,83 lira Selanik Bankasından tahsil edil
miştir. 

2. — E. Burgaz'a yapılan satışta dikkati 
çeken noktalar : 

Ekrem Burgaz'a yapılan satışta dikkati çe
ken noktalar şunlardır : 

I - Yulaf satışı düşünülmemiş olduğu halde 
bu işe E. Burgaz'm teşebbüsü üzerine karar ve
rilmesi ; 

II - Yetkinin sonradan alınması; 
III. - Diğer firmalara alelusul satış teklifinde 

bulunulması; 
IV - Satışın ihracatçı olmıyan E. Burgaz'a 

yapılmış olması. 
I - Yulaf satışı düşünülmemiş olduğu İm İde 

bu işe Burgaz'in teşebbüsü üzerine karar veril
mesi. 

Genel Müdürlük bozuk yulafların satışını E. 
Burgaz'm müracaatı üzerine derpiş etmiştir. 
Mumaileyhin 13 . I I . 1947 tarihinde İtiti namına 
yaptığı ilk talep reddedilmişti. Buğday ve arpa 
satışına ait bu talebin Genel Müdür tarafın
dan Ticaret Dairesine havalesi ancak 22 Şubatta 
yapılmış ve kendisine 25 Şubatta cevabı ve
rilmiştir. Halbuki E. Burgaz 24 Şubatta iki 
ayrı istida ile çavdar ve yulaf istemiştir. Bu 
vaziyet E. Burgaz'm Genel Müdürle yaptığı şi
fahi temas neticesi de yulaf için Genel Müdür
den vait aldığını göstermektedir. 

E. Burgaz yulaf teklifini Ferm olrak yapmış 
ve Belçika'daki alıcılarının İsviçre frangı veya 
dolarla ödenmek üzere beş bin ton yulaf istedik
lerini bildirmiştir. Halbuki E. Burgaz'm o sıra
da böyle bir müşterisi mevcut değildi. Zira 
Ofisten aldığı satış teklifine karşı 7 . I I I . 1947 
de verdiği istida da muhtelif firmalarla tema
sa geçtiğini ancak bir alıcının isterimle ferm 
teklifi yaptığı binaenaleyh isterimle ihracata 
müsaade edilip edilmediğini sormuştur. Bu va
ziyet E. Burgaz'a satış yapıldığı tarihte Ofis 
efkârının onun müşterisinin mevcut olmadığını 
bildiklerini de irae eder. 

II - İhraç yetgisinin sonradan alınması : 
5 bin ton siha yulafının ihracına ait yetki, 

Bakanlıktan 15 . V . 1947 tarihinde istenilmiştir. 
Atıf İnan imzalı 2 0 . V . 1947 tarihli yetkide 
«Eski seneler mahsulü olarak elde kalan 5 000 
ton siha yulafının İsviçre frangı ile ihracı huşu-
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şuadaki şifahi mutabakatımız teyit olunur» denil
mektedir. (Yetkiler dosyası lef : 40). 

Ofisle Bakan arasında, şifahi mutabakatın 
•Şubat 1947 de olmasına imkân yoktur, Çünkü : 

a) Diğer firmalara yapılan satış teklifleri 
dolar üzerindendir. Halbuki yetki İsviçre fran
gı olarak alınmıştır. 

b) E. Burgaz'a yapılan satış isteri inledir. 
Satışın İsviçre frangına çevrilmesi 18 . IV . 1947 
tarihindedir. 

III - Diğer firmalara alelusul teklif yapıl
ması : 

5 bin. ton siha yulafı ihracına ait satış tek
lifleri aşağıda isimleri yazılı ihracatçılara yapıl
mış ve kendilerine 10 Mart akşamına kadar Ofi
se fernı teklifte bulunmaları bildirlmiştir. 

firması Teklif tarihi ve No. sı 

4 . 3 . 1947 8778 
» 8771 

Ankara Altay Ticaret 
T. A. Ş. 
Ankara Garanti T. A..Ş. 
Istaubul 'da Abdurrahman 
Ağaoğlu 3.3.1947 8G4I 
istanbul'da Kâmil Taylaner » 8640 

» Ahmet Başar 4 .3 .1947 8765 
» Namkat Tanı iş » 8774 
» Adnan Del an » 8811 
» Boğu Ataş T. A. Ş. 5 . 8 . 1.947 8988 
» öztürk Taurıverdi-

oğlu 8.8.1947 868!» 
» Ititi 4 . 3 . 1947 87(59 
» İhsan Gökpmar » 8768 
» Reşat Benerli » 8779 

İzmir Cafer Erman » 8772 
Mersin İbrahim Nakkaş » 8770 
Ankara Ekrem Burgaz 8 .8 . 1947 8(542 

8 Mart 1947 günü Cumartesiye, 9 Mart Pa
zara raslamaktadır. Tekliflerin mühim bir 
kısmı, 4 birincisi 5 Martta postaya verilmiştir. 
Bir kısım tacirlerin İzmir ve Mersin gibi uzak 
yerde bulunmaları hasebiyle postada geçecek 
zaman 3 - 4 günden aşağı değildir. Buna göre 
10 Mart akşamına kadar verilen opsiyonun bir 
kıymet ifde etmediği anlaşılır. Nitekim Mer
sin'de İbrahim Nakkaş, İdarenin teklifini 
8 . İTİ . 1947 Cumartesi günü öğleden sonra al
mış ve telgrafla munzam müddet istenmiştir. 
Mumaileyh ayrıca yazdığı 11 . III . 1947 tarihli 
mektubunda, yulafların satıldığını şimdi haber 
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aldığını ve yapılacak bu gibi tekliflerde müdde 
tin normal hesap edilmesini aksi takdirde hiç tek-
lif yapılmamasını bildirmektedir. (E. Burgaz lef: 
16). 

Filhakika verilen müddet, ihracatçıların dış 
piyasa alıcıları ile temasa geçme imkânlarını 
bahşetmemektedir. Bu kısa müddet içinde adı 
geçen tacirlerin Ofise teklif yapmadıklarını izaha 
hacet yoktur. Bu vaziyet elden çıkarılması dü
şünülen yulafların E. Burgaz'a satılmasını te
min maksadiyle hareket edildiğini açıkça göster
mektedir. 

Bu bahiste dikkati çeken diğer bir nokta da, 
satılacak malın evsafının ihracatçılardan gizien-
mesidir. Satılacak yulaflar kokulu, koyu sarı 
renkte ve 1944 - 1945 yılları mahsulü olduğu hal
de bu cihet firmalara yapılan satış tekliflerinde 
gösterilin iverek sadece numunenin İstanbul'da 
görülebileceği kaydiyle iktifa edilmiştir. 

Malın kötü vasfının ihracatçılara yapılan 
tekliflerde gösterilmemiş olmasını, rağbeti artıra
rak satış imkânını elde etmek maksadiyle hareket 
edildiği noktasından izah mümkün değildir. Zira 
ihracatçıların dış piyasalara teklif yapabilmeleri 
malın hakiki vasıflarını bilmelerine bağlı idi. 
Her ne kadar ihracat yapmak istiyenlerin numu
ne alabileceği kaydı konulmuş ise de numunenin 
İstanbul'dan alınması şartı, Mersin ve İzmir 
tacirleri için verilen kısa müddet iyinde zaten 
mümkün bulunmamakta idi. 

IV - E. Burgaz'in ihracatçı olmaması: 
K. Burgaz Fabrikalar Vekili ve mütaahhil 

unvan biriyle ticaret yapmaktadır. Ofisten yu
laf ihracatı işini üzerine aldığı tarihe kadar ih
racat işleriyle iştigal etmemiştir. Yulaf satışına 
ait protokolün imza edildiği 11 . III . 1947 tari
hinde ihracat ruhsatnamesi bulunmıyan Ekrem 
Burgaz, ruhsanamcyi ancak 25 , TV . 1947 tari
hinde alabilmiştir. Mumaileyh İstanbul'da İtiti 
ihracat firması ile bir anlaşma yaparak bu fir
manın vekili sıfatiyle Şubat. 1947 de Ofis ile 
temasa geçmiş ise de bundan bir netice alınama
mıştır. 

E. Burgaz iki senedenberi tanıdığı Ezine tüc
carlarından Çanakkale Milletvekili Hüseyin Bin-
gül'ün kendisine, Ofisçe ihraç edilecek bir mik
tar yulaf olduğunu ve bu ihracat işiyle meşgul 
olmasını tavsiye ettiğini beyan etmektedir. Hüse
yin BingüPün bu tavsiyesi üzerine E. Burgaz 
Ofise kendi namına çavdar ve yulaf teklifini yap-
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mış ve yukarda izah edildiği şekilde ihracat 
işini almaya muvaffak olmuştur. E. Burgaz ih
racatçı olmadığından dış piyasa alıcılarını tanı
mamakta ve akreditif açtırabilme imkânlarına 
da malik bulunmamakta idi. Mumailyeh Ofisten 
aldığı yulafları Hüseyin BingüTe 2550 lira gibi 
cüzi bir bedel mukabilinde devretmiştir. Devir 
muamelesi E. Burgaz'in tanzim ettiği 24 . I I I . 
1947 tarihli faturaya istinat etmektedir. (E. Bur
gaz lef :17). 

Hüseyin Bingül E. Burgaz'dan 2 550 lira 
farkla devir aldığı yulafları, 41 111,17 lira fark
la İstanbul'da Davit Galimidi ve ortakları Ko
mandit Şirketine devretmiştir. Akreditif G-ali-
midi Şirketi namına kabili devir olmak üzere açıl
mış ve ihracat bu firma tarafından yapılmıştır. 

Firmanın bu ihraca mütedair hesabatınm, 
hesap uzmanı marifetiyle yapılan tetkiki sonun
da tanzim edilen raporda, tavassutun nasıl temin 
edildiğine ve Hüseyin BingüTün devir muamele
sine ait safhalar ve ihraç neticesine ait hesaplar 
etraflıca izah edilmiş bulunmaktadır. (Tetkik 
raporu dosyası No. 30). 

Rapora ve Galimidi'nin ifadesine göre şirke
tin tavassutu şu şekilde temin edilmiştir: 

İstanbul'da Ticaret Borsası dellâlı Hüsnü 
Ahmet Cezayirlioğlu, Hüseyin Bingül'ün Ekrem 
Burgaz namına Ofisten 5 bin ton kadar yulaf 
almak üzere olduğunu söyliyerek kendilerine 
iyi bir ihracatçı firma bulmasını istediğini be
yan etmiştir. (30 sayılı tetkik raporu). Del-
lâl Hüsnü Ahmet Cezayirlioğlu kendilerine Da-
vid Galimidi Firmasını bulmuş ve Hüseyin 
Bingül ile şirket arasında bir anlaşma yapıl
mıştır. Hüseyin Bingül 'ün bu teşebbüsü E. 
Burgaz'm protokolü imzasından evvel başlan
mıştır. Galimidi Şirketi ise protokolün imza 
ve tasdikmdan sonra anlaşmayı kabul edeceği
ni ileri sürmüş ve ihracat işini bu şartla de-
ruhde etmiştir. (Umumi lef ifade zabıtları dos
yası). 

Satış ve ihracat muamelesinin takip ettiği 
seyir, Ofisin E. Burgaz'a yaptığı yulaf satışı
nın Hüseyin Bingül vasıtasiyle daha evvel sağ
landığını ve bu işte E. Burgaz'm Hüseyin Bin
gül namına hareket ettiğini göstermektedir. 

Akreditifin açılma safhasındaki zorluklar, 
protokolün feshi cihetine gidilmesi, ek proto
kolün ihracatı E. Burgaz namına yapan Gali
midi Şirketine de imza ettirilmesi, Ofis erkâ-
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nının E. Burgaz'm ihracatçı olmadığını bilerek 
onunla mukavele yapmış olduğunu açıkça irae 
eder. Nitekim Satış ve ihracat Servisi Müdü
rü Pertev Âmir Kocamaz'm istanbul şubesi ile 
yaptığı bir telefon konuşmasında E. Burgaz'm 
bu işi başaracağının şüpheli olduğundan bahse
dilmiştir. (E. Burgaz lef :9 ) . 

Ofis mensupları daima; milyonlarca liralık 
akreditifi açtırabilecek malî kudret ve itibara 
malik tanınmış büyük ihracatçı firmalara satış 
yapmak prensipini vazı ve tatbik ettiklerini 
ileri sürdükleri halde yulafların bu firmaya sa
tılmasında nedense mahzur görmemişlerdir. 
Başından sonuna kadar cereyan tarzı şayanı 
dikkat safhalar gösteren bu parti yulafların 
ihracında E. Burgaz'm muhatap tutulması 
onun açıkça himaye edildiğini göstermektedir. 

Raporun yukarsmda satış safhaları tetkik 
edilen yulafların bozuk oldukları anlaşılmakta
dır. Bu sebepten harice satılıp mukabilinde 
memlekete döviz getirilmesi yerinde bir hare
kettir. Bununla beraber satışın icra tarzı nor
mal bir- seyir takip etmemiştir. Bu bakımdan 
üzerinde durulan noktaları şu şekilde hülasa 
etmek mümkündür: 

1 - Bahis mevzu yulafların satılmasına Ofis, 
E. Burgaz'm teşebbüsü sonunda karar vermiş
tir. Vukuatın seyri bu kararın Burgaz'a daha 
doğrusu onun arkasında gizlenenlere iş verme 
endişesine matuf bulunduğunu göstermektedir. 

M - Satış E. Burgaz namına yapılmış ise de 
teşebüsün bütün kârı Hüseyin Bingül'de kal
mıştır. Bu hal, satışın tahakkukunda Bingül'
ün asıl rolü oynadığını göstermektedir. 

III - ihracatçı firmalara yulaf satışı için ya
pılan teklifler dolar üzerinedir. E. Burgaz'la 
yapılan mukavele isterlin üzerine tanzim kılın
mış, sonra isviçre frangına çevrilmiştir. Mu
kavelenin akdinden sonra Bakandan alman mu
cipte satışın isviçre frangı üzerinden yapıldığı 
yazılıdır. Buna göre ihracatçılara dolarla tek
lif yapıldığı, E. Burgaz mukavelesinin bidayet
te isterlin üzerinden tanzim edildiği vaziyeti 
Bakandan geçirilmemiştir. Bu hal, bilâhara 
alınan mucipte yazılı olan, "mukaddema şifa
hen mutabık kalındığı veçhile" kaydının haki-
kata uymadığını ve yulafların ihracı sırasın
da Bakandan yetki alınmamış olduğunu göster
mektedir. 

IV - ihracatçılara yapılan satış tekliflerin-
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de verilen opsiyon 2 - 3 gün gibi kısa bir zama
na inhisar ettirilmiş ve bu tekliflerde yulafla
rın eski.yıllar mahsulü ve kokulu oldukları 
gizlenmiştir. E. Burgaz da aynı teklifi alınış 
ise de kendisi Ofisle temas halinde olup satıla
cak yulafların vasıflarını bilmekte idi. Teklif
lerin diğer ihracatçılara bu şekilde alelusul ya
pılması E. Burgaz'm satışta himaye edilmek 
istenildiğini ispat etmektedir. 

V" - E. Burgaz ihracatçı değildir. Mukaveb 
tarihinde ihracat ruhsatnamesine de malik bu
lunmuyordu. Ofise ferm teklifi yaptığı tarihte 
yulafları harice satmamıştır. Ofis bunu bilmek
te idi. 

Bu satışın hazırlanmasına, ait safhalarda 
Genel. Müdür yardımcısı Rahmi Eren'in Anka
ra'da bulunmadığı ve İstanbul'dan avdetinde 
mukaveleyi hazır bularak imza ettiği anlaşıl
mıştır. Esasen 3491'No. lı Kanuna göre Ofisde 
işlerin sevk ve idaresinden birinci derecede 
mesul Genel Müdürdür. Muavinler ve müdürler 
onun namına hareket etmektedirler. Bu bakım
dan E. Burgaz satışından mütevellit mesuliyet 
mumaileyhe teveccüh eylemektedir. Eski Genel 
Müdür Hâmit Koray'ın bu satışlardaki durumu 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine temas 
eder ahvalden telâkki edilmektedir. 

E. Burgaz satışının ve işin cereyan şeklinin 
kendisine ne şekilde aksettirildiğinin eski Ba
kan Atıf înan taraPından açıklanması sonunda 
mevzuun tamamiyle aydınlanmış olacağı tabiî 
bulunmaktadır. 

K - Suat Yurtkoru ve Ali Naci Almak Kol-
lektif Şirketine yapılan satış: 

1. — Satışın cereyan şekli: 
İzmir'de Suat Yurtıkoru ve Ali Almak Kol-

lektif Şirketine, harice ihraç edilmek üzere 
21 . X I . 1946 tarihinde 5000 ton Anadolu arpası 
satılmış ve bu satışdan dolayı firmaya % 2 ko
ndisyon verilmiştir. Bu satışın cereyan tarzı 
aşağıda izah edilmiştir. 

T. Talep ve protokolün imzası: 
Suat Yurtkoru firmasının Ofisten yazılı ar

pa talebi yoktur. Doğrudan doğruya bu husus
taki protokol hazırlanarak Ofis namına Genel 
Müdür'Hâmit Koray ve Genel Müdür yardım
cısı Enis Kansu, Şirket namına Suat Yurtkoru 
tarafından,-21 . X I . 1946 tarihinde Ankara'da 
imza edilmiştir. (Yurtkoru lef :1) 
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11. Satış şartları: 
Satış şartları tip mukavele şartlarının ay

nıdır. 
a) Malın evsaf ve miktarı: 
Satılan mal 1946 mahsulü 5000 ton Anadolu 

beyaz arpadır. % 5 den fazla siyah arpayı ih
tiva etmiyecektir. Hektolitre vezni 61 - 62 dir. 
Yabancı madde miktarının % 5 den fâzla veya 
noksanı fiyatta nazara, alınacaktır. 

b) Teslim ve tesellüm yeri: 
Arpalar İzmir'den fob dökme olarak: 
1.5 Aralığa kadar 500 ton; 
Aralık sonuna kadar 1500 ton; 
15 Ocağa kadar 3000 ton; 

olmak üzere üç partide teslim olunacaktır. 
Ton başına beher gün için 30 kuruş ardiye 

ücreti mukabilinde teslim müddeti 15 Şubata 
kadar uzatılabilir. 

e) Fiyat ve ödeme şartları: 
Fiyat, Anadolu beyaz arpaların ihraç fiyatı 

olan 26.10. isterlindir. Mal bedeli, mukavele
nin imzası tarihinden itibaren üç ay muteber 
olmak üzere açtırılacak akreditiften ödenecek
tir. 

d) Komüsyon: 
Mukavelenin 12 nci maddesiyle, isterlin in 

imza tarihinde cari kur üzerinden her parti ma
lın ihracında, bedelin tahsilini mütaakıp şirke
te '%2 komüsyon ödenmesi Ofis tarafından ka
bul edilmiştir. Bu hükme göre şirkete ödenen 
komüsyonun miktarı 31 764, 12 liradır. 

111 - Teslimat safhası: 
Akreditif, İzmir" Osmanlı Bankası nezdinde 

14 . il' . 1946 tarihinde İzmir'de T. M. Barına i-
mon lehine açılmış 11 . XII . 1946 tarihinde 
Ofise devredilmiştir. Akreditif metnine göre, 
İzmir'den Anvers'e kadar navlun karşılığı ola
rak fiyata beher ton için dört isterlin ilâve edil
miştir. Yani mal Belçika'ya mevrit limanda tes
lim şartı ile satılmıştır. 15 . I . 1947 tarihine ka
dar açtırılmış olan akreditif bilâhara 15 . H . 
1947 tarihine kadar uzatılmıştır. 

5 bin ton arpa üç partide teslim edilerek 
teslimat, 1.9 . II . 1947 de ikmal edilmişi ir. 5 hin 
ton arpanın bonifikasyon şartları da nazara 
alınarak tutarı 140 748 9.7 isterlindir. Mukabili 
11 .28 den Türk Lirası olarak tahsil edilmiştir. 

Suat Yurtkoru Şirketi Ofisten aldığı arpa
ları doğrudan doğruya izmir'de İ. M. Baraimon 
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Firmasına devretmiş olduğundan ihracatı bu 
firma yapmıştır. Suat Yurtkoru'nun kârı Ofis
ten aldığı 31 764, 12 lira tutarındaki >%2 ko-
müsyondan ibarettir. 

Baraimon Firmasi ise arpaları ton başına 4 
isterlin farkla satmıştır. Navlun karşılığı olan 
bu fark, izmir Anvers arasındaki navlunun 4 
isterimden daha az olması hasebiyle firmaya 
bir kâr bırakmıştır. Baraimon Firması Belçika'-
daki mutavassıta 8 347, 96 lira tutarında %1/2 
komüsyon ödedikten sonra kendisi de 31 bin 
616,26 liralık kâr temin etmeye muvaffak ol
muştur. Keyfiyet bu husustaki tetkik raporun
da etraflıca izah edilmiştir. (18 numaralı tet
kik raporu dosyası). 

2. — Satışta görülen şayanı dikkat ve mu
cibi tahkik noktalar: 

Bahsi geçen satışta dikkate şayan görülen 
noktalar şunlardır: 

I - Firmanın Ofise usulüne göre teklif yap
maması ; 

TT - İhraç yetkisi iptalinden bu satışın istis
na edilmesi; 

I I I - Arpa ihracatının durdurulması ve bir
liklere tebliğ edilmesine rağmen satış yapılma
sı; 

IV - Bu tarihte vâki diğer tekliflerin red
dedilmesi ; 

V - Şirketin ihracatçı firma olmayışı ve al
dığı hububatı başkasına devretmesi • 

T - Firmanın Ofise usulüne göre teklif yap
maması : 

Ofiste mevcut 5721/269 numaralı teklif dos
yasında şirketin ilk olarak 23 . IX . 1946 tari
hinde 50 bin ton buğday ihracı için gerekli ma
lûmat talep ettiğine dair bir mektubu vardır. 
O tarihte ihracat yapılmadığından Ofis bu ta
lebi reddetmiştir. 

Bilâhara Ofisçe 20 bin ton buğday ihracı 
düşünüldüğünden, 16 . X . 1946 da keyfiyet şir
kete bildirilmiş ve 23 . X . 1946 tarihine kadar 
kendisine obsiyon verilmiş ise de şirket müdde
ti kâfi görmediğinden 22 . X . 1946 da beyan 
etmiştir. Bilâhara Wital satışları yapıldığından 
Ofis opsiyonu uzatmıyarak 13 . XI . 1946 da 
buğdayların satıldığını firmaya tebliğ etmiştir. 

Dosyada şirketin bahis konusu olan iki mek
tubundan başka teklifi mevcut değildir. Yurt
koru Firmasının arpa ihracı hakkında yazılı 1 

.1948 0 : 1 
bir müracaatının mevcut olup olmadığı sorusuna! 
Ofisten alman 18.V.1948 tarih ve 32 - 269/7966 
sayılı cevabi yazıda: «İzmir'de Yurtkoru fir
masına satılıp 21 . XI . 1946 da mukaveleye 
bağlanan 5 000 ton arpa satışı hakkında bu fir
ma tarafından verilmiş yazılı bir talep mektubu 
olmadığı ve mektup evrak kayıtlarına da rast
lanamadığı» bildirilmiştir. (Yurtkoru lef : 2). 

Alâkadarlardan Ticaret Müdürü Fettah Ba
rın, Genel Müdür yardımcısı Enis Kansu, Suat 
Yurtkoru 'nıın ofise yazılı bir müracaatı bulun
madığını teyit etmişlerdir. Her ne kadar Hâ-
mit Koray firmanın yazılı müracaatta bulun
duğunu beyan eylemekte ve firma da bu husus
ta bir müsvedde göstermekte ise de Ofis kayıt
ları bunu teyit izlememektedir. (İfade zabıtları 
ve 18 numaralı Yurtkoru tetkik raporu dos
yası). 

II. İhraç yetkisi iptalinden firmanın istis
na edilmesi: 

Bakanlıktan istihsal edilen 1 ve 5 Ağus
tos ve 12 Eylül 1946 tarihli ihraç yetkilerine 
nazaran Ofis, 300 bin ton arpa ihracına me
zun bulunuyordu. İdare, 12 . XI . 1946 da ih
raç yetkilerinin iptaline lüzum görmüş taah
hüde bağlanan kısım haricindeki salâhiyetin 
iptali için bir müzekkere hazırlamıştır. Bu mü
zekkerede o güne kadar yapılan ve mukaveleye 
bağlanan satışlar firma itibariyle zikir ve ta
dat edilmiştir. Müzekkerede ismi geçen firma
lar arasında Suat Yurtkoru şirketinin de bu
lunduğu görülmüştür. Şirketle henüz mukavele 
imza edilmemiş bulunduğu halde Şuta Yurtko
ru firmasına bilâhara satılacak elan 5 000 ton 
arpa müzekkereye ithal edilerek taahhüt mik
tarı fuzulen 135 200 tona iblağ ^olunmuştur. 
Bu suretle mukaddema ihracına mezuniyet 
verilen 300 000 tondan geri kalan 164 800 ton 
arpa ihracına ait yetki iptal olunarak yürür
lükten kaldırılmıştır. (Yetkiler dosyası lef: 34). 

işbu yetki iptaline dair olan 12 . X I . 1946 
tarihli Genel Müdürlük teklifi 16 . X I . 1946 
tarihinde, Ticaret Bakanı Atıf İnan tarafın
dan onanmıştır. 

Suat Yurtkoru ile bu satışa ait mukavele 
21 . .XI . 1946 da yani Ofisin iptal teklifinden 
10, Bakanın tasvibinden 5 gün sonra tanzim ve 
imza olunmuştur. 

Yapılan soruşturmada Fettah Barın, 12 . X I . 
1946 tarihli iptal müzekkeresine mukaddema Su-
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at Yurtkonı 'ya ait satışının ithal edilmediğini, 
müzekkerenin Genel Müdür tarafından değişti
rildiğim beyan etmiştir. Genel Müdür Yardım
cısı Enis Kansu da, Ticaret Servisinde hazırla
nan müzekkereyi imza ettikten sonra Hâmit Ko
ray 'm emriyle değiştirildiğini söylemiştir. Hâ
mit Koray Yurtkonı'ya yapılan satışın tescil 
muamelesinin yapılmamış olmasından dolayı 
servisin vaziyete ıttıla kesbetmediğini, bu se
beple müzekkereyi o şekilde hazırlamış olabile
ceğini, fakat satışda şifahi mutabakat hâsıl ol
duğuna göre muamelenin bilâhara tarafından 
düzeltildiğini beyan eylemiştir. 

Yukarda Yurtkoru'nuıı Ofise yazılı bir ıııii-
racatta bulunmadığı tebarüz ettirilmişti. Mü
zekkere üzerinde yapılan bu değişiklik mumailey
hin filhakika yazılı bir müracaatının bulunmadı
ğını teyit etmektedir. Zira servis bu şekilde 
bir müracattan haberdar değildir. 

Eski Genel Müdürün satışın şifahi yapıldığı 
yolundaki iddiası yerinde görülmemiştir. Zira 
Ofisin, bütün akitleri yazılı bir müracaata is-
tinadetmektedir. 

TIT - Arpa ihracatının durdurulduğunun bir
liklere tebliğ edilmesi: 

Bu bahis üzerinde durulacak bir noktada 
Suat Yurtkoru satışının yapılmasından evvel 28 . 
X . 1946 tarihinde birliklere, Ofisin artık arpa 
ihraç etmiyceeğini tebliğ etmiş olmaktadır, (Yet
kiler dosyası lef : 73). 

Ofis tarafından yapılan son arpa satışının 
mukaveleye bağlandığı 24 . X . J046 tarihini ta
kiben alman bu karar 17 . IV . 1947 tarihine ka
dar devam etmiş ve. az sonra bahis konusu edile
cek olan ferm teklifler de reddedilmiş olduğu 
halde Suat Yurtkorıı firmasına 21 . XI . 1946 ta
rihinde bahis mevzuu satış yaıpılmıştır. 

IV - Firmaya satış sırasında yapılan diğer 
tekliflerin rededilmcsi : 

Kasını 1946 ayı içimle arpa ihraç etmek üze
re 6 firma teklifte bulunmuştur. Bu tekliflerden 
ikisi ferindir. 

Teklifin birincisi, istanbul'da Yaptas Şirketi 
tarafından 11 . XI . 1046 günü telle yapılmıştır. 
(Yurtkorıı lef : 3). Bu telde Yaptaş Şirketi "Ofi
sinizin fiyat ve şartları dâhilinde Aralık, Ocak 
aylarında teslim edilmek üzere 5 000 ton beyaz 
Anadolu arpası sattık. Akreditifi açılmıştır. 
% 2 komüsyon verilerek mukavelenin imzası için 
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İstanbul Şubesine emir verilmesine" şeklinde 
kati satış teklifi yapmaktadır. 

Aynı gün (ienel Müdür Hâmit Koray tara
fından servise havale edilen bu tele Ofis, 12 . 
XI . 1946 günü 19968 sayılı yazı ile harice satıla
cak para mevcudu kalmadığı cevabını vermiştir. 
(Yurtkorıı lef : 4). 

İstanbul'da Güney Limitet Şirketi tarafın
dan 10 . XI . 1946 tarihinde Ofise fena bir teklif 
yapılmıştır. Şirket, teliudo "Ofisinizin fiyat ve 
şartları dâhilinde Aralık, Ocak aylarında teslim 
şaetiyle Belçika Hükümetine salmış olduğumuz 
5 000 ton Anadolu beyaz arpanın akreditifi gel
di. % 2 komüsyon verilmesine ve mukavelenin 
imzası için İstanbul Şubesine emir buyurulnıa-
sma" demektedir. (Yurtkorıı lef : f>). 

Bu telgrafta t îenel Müdür Hâmit Koray ta 
rafından 11 . XI . 1946 da servise havale edil 
rniş ve satılacak arpa kalmadığı 12 . XI . 1946 
tarihinde 19970 sayılı yazı ile firmaya bildiril
miştir. (Yurtkorıı lef : 6). 

14 . XI . 1946 tarihinde Güney Limitet Şir
keti tekrar bir tel çekerek (dünkü tellerinize at
fen on bin ton arpa satışmıız kati olduğundan 
alıeılarmıız bizi mesul tutuyorlar. Belçika Hü
kümeti nezdindc şerefimiz mevzuubahis olduğun
dan taahhütlerimizin ifası için arpa ihraç vazi
yetinizi tekrar gözden geçirerek muvafakatinizin 
tellenmesi) ni Ofisten rica etmiştir. (Yurtkoru 
lef :7 ) . 

Ofis, satılacak arpa kalmadığını yeniden fir
maya bildiı-miştir. ( Yurtkoru lef : 8). 

Daha evvel ferm teklifle müracaat eden mez
kûr iki fimıanın talepleri reddedildiği halde Su
at Yurtkoru'nuıı matlabının tervici sebebi anla
şılamamaktadır. 

V - Şirketin ihracatçı firma ohnayışı ve aldı
ğı arpaları devredişi: 

İzmir'de Suat Yurtkoru ve Ali Naci Almak 
Kolektif Şirketinin 1946 ve 1947 yılları ticari 

muamelâtı maliye hesap uzmanı Saim Alpa-
ca'ya tetkik ettirilmiştir. Tetkik neticesini gös
teren rapor ilişiktir. (18 numaralı Yurtkoru 
tetkik rapora). 

Raporun tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile 
Suat Yurtkoru, Afyon Milletvekili iken 1946 se
çiminden sonra ticarete intisap etmiş ve Ali Naci 
Almak ile 16 . IX . 1946 da ithalât ihracat ve 
her türlü taahhüt ve komüsyon işleri yapmak 
üzere bir şirket kurmuştur. 
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Yeni kurulmuş olanx Suat Yurtkoru Şirketi

nin Avrupa piyasasını tanımasına ve lehine ak
reditif açtırmasına imkân yoktur. Binaenaleyh 
şirket mezkûr tarihte ihracatçı olmaktan ziyade 
diğer ihracatçı tacirlere Ofisten mal temin eden 
bir komüsyoncu vaziyetindedir. Nitekim Yurt
koru firması tarafından satmalman 5 bin ton 
arpa neticede Barmaimon firması tarafından ih
raç edilmiştir. 

Arpa akreditifinin, Suat Yurtkoru'nun mu-
kaveli imzasından daha evvel 14 . XI . 1946 tari
hinde I. M. Barmaimon firması emrine açılarak 
bilâhara Ofise devredilmiş olması da bu devir 
işinin daha evvel takarrür ettiğini göstermekte
dir. (Yurtkoru lef : 9,10). 

Yukarda verilen izahat şu şekilde hulâsa edi
lebilir : 

T - 28 . X . 1946 tarihinde arpa satışlarının 
durdurulduğu birliklere tebliğ edilmiş olduğu 
halde bu karar, Suat Yutkoru firmasına tatbik 
.edilmemiştir. 

II - Arpa ihraç yetkisinin iptali için Ticaret 
Servisi tarafından 12 . İ l . 1946 tarihinde hazır
lanan müzakerede, Ofisin bağlandığı firmalar 
araşma Suat Yurtkoru ithal edilmemiş ve müzek
kere Genel Müdür yardımcısı Enis Kansu tara
fından imzalanmış iken Genel Müdür Hâmit Ko-
ray bunu imza etmiyerek değiştirtmiş ve henüz 
kendisine satış yapılmamış olan Suat Yurtkoru 
firmasını da Ofisin bağlandığı firmalar arasına 
katmıştır. 

III - Arpa satışları durdurulmuş, bu hususta 
mevcut yetkilerin iptali cihetine gidilmiş ve iki 
firma tarafından yapılan ferm teklif reddedil
miş olduğu halde yazılı ferm teklifi bulunmıyan 
Suat Yurtkoru Şirketine arpa satışı yapılmıştır. 

Yukarda izah edilen vaziyetlerin bir arada 
tetkiki halinde Suat Yurtkoru'nun Ofis katında 
müstesna bir müzaheret gördüğü ve mahaza ko-
müsyon almasmı teminen kendisine bu satış ya
pılmış olduğu tezahür eder. 

Suat Yutkoru satışından Ticaret Dairesi Mü-

Protokol imza Satılan malın 
tarihi Cinsi Miktarı (ton) 

— . 6 . 1946 Çavdar 5300 
17 . 9 . 1946 Arpa 5000 
5 . 10 . 1946 » 4500 

25 . 10 . 1946 » 5000 
8 . 11 .' 1946 Buğday 40000 
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dürü Fcttah Barın ve Genel Müdür Yardimcisi 
Enis Kansunun sorumlu olmadıkları taayyün 
etmektedir. 

Bu satışın sağlanmasına Suat Yurtkaru'nun 
Milletvekili iken Umumi Heyette Ofis hesaplarını 
tetkik eden Komisyon Raportörlüğünü yapmış 
olmasının ve Bakan Atıf înah'la arkadaş bulun
malarının müessir olduğu söylenebilir. 

Bû bahis üzerinde durulacak en mühim nokta 
mucip müzekkeresinin yukarda izah edilen şekil
de değiştirilmesinden eski Bakanın haberdar olup 
olmadığıdır. Her hali kârda bakiye yetkilerin 
iptaline mütedair olan ve muhtevası hakikata Uy* 
mıyan müzekkere Bakana arzedilmiş ve yetki 
bakiyesinin iptali hakkında mucibi alınmıştır. 
Bu hususta mumaileyh tarafından açıklama ya
pılmadıkça kati bir hükme varılamıyacağı tabiî 
bulunmaktadır. 

L) J. V. Vitol ve Türk Umum Ticaret Limi
tet Şirketlerine yapılan satışlar: 

İstanbul, Âşir efendi caddesi, Hanımeli so
kak İstanbul handaki J. V. Vitol müessesesi, es-
hamlı Limitet Şirketidir. Şirket 1870 senesinde 
Teşekkül etmiştir, iştigal mevzuu ihracat, ithalât; 
nakliyat sigortası, vapur a-cantalığı, muhtelif 
şirketlere iştirak, dahilî ticaret ve imalât. 

Türk Umum Ticaret Limitet Şirketi ise 
1938 yılında yukarda gösterilen J. V. Vitol Limi
tet Şirketiyle yine bu şirkete dâhil diğer ortaklar 
tarafından kurulmuş bir aile ortaklığıdır. İştigal 
mevzuu; Türkiyede yetişen türlü mahsuller ve 
ilk maddelerin alım, satım ve ihracıdır. Bu şirket 
fiilen J. V. Vitol Limitet Şirketinin ihracat de
partmanı vaziyetindedir. Her iki şirketi de aynı 
müdürler idare etmektedir. Türk Umum Ticaret 
Limitet Şirketi hâlen tasfiye halinde bulunmak
tadır. 

Türk Umum Ticaret Limitet Şirketi ile J. V. 
Vitol Limitet Şirketinin Toprak Mahsulleri Ofi
sinden alarak harice ihraç ettiği mallar aşağıda 
gösterilmiştir: 

Alan ve ihraç eden 

Türk Umum Ticaret 
t» » » 
'» » » 
W » '•> 

J. V. Vitol (Ofisçe 38000 tan) verilmiştir, 
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Yukarda yazılı hububatın Toprak Mahsul

leri Ofisinden alınması işlerini, istanbul Zahire 
Borsası tellâllarından Fehmi Çar idare ve bu sa
tışlara ait protokolları şirketler namına yine 
Fehmi Çar imza, etmiştir. Fehmi Çar yaptığı bu 
aracılık neticesinde bir taraftan Ofisten, satılan 
mal bedelinin j%0.5 nispetinde tellaliye, diğer 
taraftan Türk Umum Ticaretten yüzde yarım ve 
J. V. Vitol Limited Şirketinden de i% 0.67 nis
petinde komüsyon almıştır. Fehmi Çar'm bu iş
ler dolay isiyle Ankara ve istanbul arasında yap
tığı seyahatlara ait masraflar da şirketler tara
fından ödenmiştir. 

Türk Umum Ticaret Limitet Şirketi ile J. 
V. Vitol Limitet Şirketinde yapılan incelemelerde 
hububatın Ofisten fob olarak alınıp harice sif ola
rak satılması neticesinde: 

Türk Umum Ticaretin 169.411,16 lira ve 
J. V. Vitol Şirketinin 761.224,83 lira safi kâr 

temin ettikleri görülmüştür. 
Fehmi Çar'm bu işler dolayısiyle Ofisten al

dığı tellaliye; (30024,53) lirası çavdar ve arpalar 
için ve (75593,73) lirası buğday için olmak üzere 
ceman (105.618,26) liradır. Mumaileyh ayrıca 
Türk Umum Ticaret (24.425,63) lira ve ,T. V. Vi
tol Limitet Şirketinden de (117.759,26) lira ko
müsyon almıştır. (15 ve 16 numaralı tetkik ra
porları dosyası). 

Fehmi Çar'm bu suretle aldığı tellaliye ve ko
müsyon tutarı (247.803,15) liraya baliğ olmuştur. 

Ofisçe bu şirketlere satılan ve müfredatı yu
karda gösterilen hububattan ilk dört kalemini 
teşkil eden çavdar ve arpa satışlarında tahkiki 
mucip ve nazarı dikkati calip bir hal görüleme
miştir. Yalnız J. V. Vitol Limitet Şirketine sa
tılan (40) bin tonluk buğday işinde dikkati çeken 
bazı hususlar vardır. Şöyle ki: 

I - Ofis dosyaları üzerinde yapılan tetkikata 
ve ilffili şahısların bu bapta verdiği ifade ve 
izahata nazaran (40) bin tonluk buğday satışı 
işinin şu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır : 

1 - J. V. Vitol ve Company Ltd. Şirketi Top
rak Mahsûlleri Genel Müdürlüğüne hitaben 
yazdığı 7 Kasım 1946 tarihli bir mektupta : 

«Aracımız Fehmi Çarım Makamı Âlinizle 
yaptığı görüşmeler neticesi olarak italya'ya 
yapmış olduğumuz 40 bin ton Anadolu buğdayı
nı dökme fob beher tonu 35 ingiliz Lirası, 14 şi
lin 4 peniden aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 
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idarenizden mubayaa ettiğimizi ve işbu muba-
y a atımıza ait mukavele ve borsa beyannamele
rini Şirketimiz namına Fehmi Çarım imza edebi
leceğini arz ve beyan ederiz.» 

j Denilerek 1 - 7 madde halinde bazı esaslı 
şartl a i' dermeyan olunmaktadır. (5 Vitol dosyası 

I lef : .1.). Bu mektup Ofisin umumi evrakına kay-
dedilmemiş olduğu gibi ilgili satış servisine ha
valesi de yoktur. Fehmi Çarım ifadenamesinde 
bu talepnameyi Ofise elden verdiğini beyan et
mektedir. (2 ifade zabıtları dosyası). 

Ti-- Vitoller tarafından Ofis Genel Müdür
lüğüne hitaben yazılmış bir mektupta: 

«7 . X I . 1946 tarihli ve 40 bin ton buğday 
| hakkındaki mektubumuza atfen Şirketimizin 

sirkülerinin müsaddak bir suretini ilişik olarak 
gönderdiğimizi bildirir saygılarımızı sunarız.» 
denilmektedir. (5 Vitol dosyası lef : 2, 3, 4). Bu 
mektup 131927 numara ile umumi evraka kay
dedilmiş, 12 veya 13 . X I . 1946 tarihinde Ticaret 
Dairesi Satış Şubesine havale edilmiştir. 

111 - Bu satışa ait protokol 8 . XI . 1946'tari
hinde tanzim ve imza edilmiş Borsa beyanname
si ise İstanbul Borsasına 19 Kasım 1946 tarihin
de tescil olunmuştur. (5 Vitol dosyası lef : 5, 

2. •-- Ofisin bu tarihteki buğday ihraç yetkisi 
durumu ile bu tarihte ve bu tarihe tekaddüm 
eden devrelerdeki buğday stok durumu incelen
miş ve aşağıdaki neticelere varılmıştır. 

I - Ofis 8. X I . 1946 tarihine kadar buğday 
ihracı hakkında şu yazılı yetkileri almıştı : 

20. VI. 1946 tarihinde .... 100 000 ton; 
2 . X . 1946 tarihinde Yunanistan için 20 000 

ton (.12. yetkiler dosyası lef : 14, 26). Bu yetki
lere istinaden, harice ihraç şartiyle yaptığı satış
lar şunlardı : 
Yunanistan iaşe Nezaretine 10 000 ton; 
Ömser firmasına 20 000 » 
Hikmet Erman a 2 000 » 

» » 500 » ki 

cem*an 32 500 tondur. 
Yetkiler dosyasında mevcut ve 14.X.1946 

tarihinde tanzim edildiği halde Bakanlık tara
fından ancak 11 . X I . 1946 tarihinde onaylan
mış bulunan bir porotokoldan (12 yetkiler dos
yası lef • 3.1). Bu tarihte Ofisin elinde yalnız : 

20, V I . 1946 tarihinde alman 20 000 tonluk 
sihö buğday ile, 2 . X . 1946 tarihinden Yunanis-
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tan için alman keza 20 000 tonluk buğday yet
kisinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Zira 
bu protokoldan aynen : 

«Şimdiye kadar mütaakıp müzekkerelerle 
alınmış olan yetkilerin tamamen ortadan kaldı-
i'ilmak suretiyle yukardaki miktarlar tesbit 
edilmiş olduğundan Ofisin ihraç yetkisi bu ra
kamlardan ibarettir» denilmektedir. 

Vitollere ve İngiliz'lere satılan, 40 000 ve 
325 000 ton buğday hakkında Ofis Genel Mü
dürlüğünden 1 1 . X I . 1946 tarihinde tanzim ve 
aynı tarihte Bakan tarafından onaylanmış bu
lunan müzekkerede (12 yetkiler dosyası lef: 33') 
aynen: 

«Şifahi müsaadeleri üzerine dış memleket
lere buğday satışına başlanmış ve bu arada Vi-
tol Kampani Limited firması İtalya'ya ihraç 
etmek üzere 40 bin ton buğday keza İngiltere 
Ticaret Ateşliği, İngiltereye sevketmek üzere 
125 bin ton buğday ile 25.000 ton çavdarı bu
günkü fiyatlarımızla satın almaya talip olmuş
lardır. Bu itibarla ceman 165.000 ton buğday 
ile 25.000 ton çavdarın dış memleketlere satış 
ve ihracına müsaadelerini saygı ile rica ederiz.» 
Denilmesine nazaran Vitollere yapılan satış ta
rihinde yalnız yukarda işaret edilen 20.000 ton
luk Siha buğday ile 20.000 tonluk Yunanistan 
buğdayına ait yazılı yetkinin mevcut olduğu 
tebarüz eder. 

Yazılı yetkiler miktarı böyle olmakla bera
ber eski Genel Müdür Hâmit Koray verdiği ifa
dede (İki ifade zabıtları dosyası) Ticaret Ba
kanının 100.000 ton buğday satışı için kendisine 
şifahi yetki verdiğini ve bu sebeple Vitollerle 
temasa geldiğini bildirmiştir. 

II. Vitol satışı sırasında Ofise yapılan di
ğer buğday taleplerine gelince: bu satışa ta
kaddüm eden günlerde, İngiliz İaşe Nezaretine 
yapılacak satış için görüşmelere girişildiği an
laşılmaktadır, şöyle k i : 

a) İngiliz Sefarethanesi Ticaret Dairesi 
Müşavirinden Toprak Ofisi Genel Müdürü Hâ
mit Koray'a yazılan ve Hâmit Koray,ın 4 Ekim 
1946 tarihli mektubuna cevap teşkil eden, 
18. X . 1946 tarihli bir mektupda dünya piya
sasına nazaran Ofis fiyatlarında % 15 den % 
100 kadar bir fark olduğu bildirilmekte ve de
valüasyondan sonra fiyatlarda bir tenzilât ya
pılmasına hayret edildiği bildirilmektedir. (10 
resmî satışlar dosyası lef: 1, 2, 3) 
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b.) Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cahit Za-

mangil'in Bakanlığın yazısına bağlı muhtıra
sında İngiltere Hazinesinden Somer Ville Smith, 
in Türkiye,ye gelerek ozamanki Tarım Bakanı 
Faik Kurdoğlu'ya 1 . X I . 1946 tarihli bir mek
tup ve eski bir muhtıra ile müracaat ettiği, bu 
muhtıranın da Cahit Zamangil'in başkanlık et
tiği Bakanlıklararası bir komisyonda incelen
diği ve Somer Ville Smith'in teklif ve taleple
rinin Hükmetçe ilgi ile karşılandığı; belirtilmek
tedir. (3 umumi lefler dosyası lef: 60/1). 

c) İngiliz Sefareti Ticaret Müşavirinin Hâ
mit Koray'a hitaben-yazdığı 12 . X I . 1946 ta
rihli mektupta; İngiltere İaşe Nezaretinin 
125.000 ton buğdayla 25.000 ton çavdar teklifini 
kabul ettiği, bildirilmektedir. (10 resmî satış
lar dosyası lef: 4). • 

d) Fehmi Çar tarafından verilen 17 .V. 1947 
tarihli ifadede İngiliz ve Vitol satışlarının bir 
arada olduğu ve içice girdiği, bildirilmiştir. (2 
ifade zabıtları dosyası, Fehmi Çar'm ifadeleri) 

Ozamanki Umum Müdür Muavini Enis Kan-
. su tarafından verilen ifadede de İngiliz ve Vitol 
satışlarının bir arada yapıldığı bildirilmiştir. 
(2 ifade zabıtları dosyası, Enis Kansu'nun ifa
desi). 

Yukarda izah edilen duruma göre, İngiltere 
İaşe Nezaretine satılan 125.000 ton buğday hak
kındaki müzakerelerin, Vitol'larm müracaatı 
sırasında bahis mevzuu olduğu, anlaşılmıştır. 

Raporun alâkalı faslında ve cetvellerinde 
izah edildiği veçhile, İngiliz'lere satılacak olan 
miktarın haricinde kalan stok memleketin an
cak iç ihtiyaçlarına yetebilecek bir durumda 
idi. İngiltere Hükümetine yapılan satış politik 
bir mahiyet taşımakta olduğuna, bundan vaz 
geçilemiyeceğine ve buna ait müzakerelerin de 
Vitol satışına takaddüm eden günlerde başladı
ğına göre, Vitol satışından feragat etmek 
mümkündü. 

3. — İngiliz satışlarının görüşüldüğü ve ne
ticeye de vardırılmakta olduğu bir sırada Vi-
tollar tarafından vâki 40 bin tonluk buğday ta
lebinin tehalükle kabul edilmesi keyfiyeti, aşa
ğıda yazılı vesikalar muvacehesinde, dikkati çe
ken bir hal almaktadır. Bu vesikalar Türk 
Umum Ticaret ve J. V. Vitol Limitet şirketle
rinde yapılan tetkikat ve arama sırasında ele 
geçmiştir. (15 ve 16 sayılı tetkik raporları dos
yası ve leflerjı), 

-._-*ı 
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I - Türk Umum Ticaret Limitet Şirketinden 

Londra'daki J. H. Vitol Limitet Şirketine ya
zılan 25 . VII . 1946 tarihli bir mektupta : 

« 70 000 torduk satış meselesine gelin
ce bu hususta Ankara'da Vekâletle görüşmek 
imkânını bulamadık. Çünkü oradaki dostları
mız tatil yapmakta idiler....» 

Denilmektedir. 
II - Türk Umum Ticaret Limitet Şirketin

den Londra'daki J. İL Vitol Limitet Şirketine 
yazılan 29 . VII . 1940 tarihli mektupta : 

«Arpa: Diğerlerinin daha ucuz teklifler 
yaptığını söylüyorsunuz, biz de size Toprak Ofi
sin resmî fiyatlarını verdik. Ve ofertomuza % 5 
ilâve ettik. Bu % 5 e nasıl vardığımız aşağı
da gösterilmiştir ; 
'/o 0.50 Ankara'daki simsarlarımıza; 
% 0.30 Resmî banka masrafları; 
% 0,10 Lisans almak için (Resmî) ; 
'/c 0.20 Muamelenin ticaret borsasına kaydi

yesi (Resmî) ; 
c/< 1.00 Takriben - fazladır. Fakat eksik değil
dir - numune, parti kontrol, malların 
çuvallarla ambardan alınması, şartlara konul
ması ve gemiye getirilmesi.... 

Yakardaki rakamları alır ve sizin % 1 ko-
müsyonıınuzu satış fiyatına ilâve ederseniz ge
riye % 1.75 kalır ki, bu da Şarkta satış fiyatı
na binaen arızi masraflarıdır...» denilmektedir, 

III - Vitol müessesesinden ltalya'daki mu
habirleri Vitol'a yazılan 2 . VII . 1946 tarihli 
mektupta : 

« . Şurasını da iyi anlamanız lâzımdır 
ki, Ankara'da bir dost vasıtasiyle tutmakta 
olduğumuz resmî kolaylıklar ve tercihler bizim 
Ofis ile olan işimizde büyük ehemmiyeti olan bir 
husustur . . . . . . . 

Denilmektedir. 
IV - Türk Umum Ticaretten Anvers'deki 

Morren firmasına yazdan 12 . X . 1946 tarihli 
mektupta : 

« Sizin ve bizim komisyonlarımızdan 
başka Ankara mutavassıtlarının masrafları ol
duğunu da unutmamalısınız. Bu masraflar sizi 
temin ederiz ki, küçük değildir. Ve bunlarsız 
hiçbir iş yapılamaz . . . . » 

Denilmektedir. 
V - Türk Umum Ticaretten Londra'daki J. 

II. Vitol Şirketine yazılan 2 . X . 1946 tarihli 
mektupta : 
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«Başkalarının 26 isterlin 10 şilinden teklif 

yaptıklarını yazıyorsunuz. Bunlar ciddî oferto-
lar değildir, onlar sadece çabalıyorlar - bizden 
başka hiçbir firmaya arpa ve buğday için op-
siyon verilmemiştir. Biz bunu yerinden öğren
dik ve buna inanıyoruz.» 

Denilmektedir. 
VI - Türk Umum Ticaret Limitet Şirketin

den Londra'da »L II. Vitol Şirketine yazılan 
17 . X . 1946 tarihli mektupta : 

« Sizin kondisyonunuzla bizim cebi
mizden giden masraflar - ki, Türkiye'de bütün 
işler bununla yapılır. Ankara'daki mümessili
mizin aldığı para gibi - bizim borsa harçlarını 
ve vergileri ve banka komüsyonımu ilâ 
ilâve ederek küçük bir kondisyonla çalışmaya 
hazırlanmış bulunuyoruz » 

Denilmektedir. 
VTİ - Vitol müessesesinden ltalya'daki ıım-

. ha bir Vida 1'e gönderilen 'H) . X . 1946 tarihli 
yazıda : 

« Yunanistan tarafından 50 000 ton 
buğday siparişi verilmiştir. İngiliz iaşeeileri 
bugün geldiler. Sizin iaşeniz iki üç gün içinde 
sipariş vermediği takdirde iş kaydedilecek

tir » 
denil inektedir. 

VIII - Türk Umum Ticaret Limitet Şirke
tinden ltalya'daki muhabir Vidal'a gönderilen 
2 . XI . 1946 tarihli telgrafta: 

«....gelecek haftanın sonundan evvel ferm 
oferto yapmak imkânsızdır. Obsiyonumuz sona 
ermiştir. Fakat yeniliyebileceğimizden eminiz. 
Şimdi Ankara'da Bakanla telefonla temasta
yız. Sonra ferm oferto yapmağa imkân bulabi
liriz.» denilmektedir 

IX - l talya'daki muhabir Alfonso Vidal'-
dan Vitol'lere yazılmış 6 . X . 1946 tarihli yazı
da: 

« emrin yarın verileceğine söz aldık. Mü
messiliniz derhal Anka.rn.ya gitsin.,..» denil
mektedir. 

X - Yine Roma'dan gelen 7 . XI . 1946 tarihli 
telgrafta: 

«...Teferruat arkadan gelmek üzere Anado
lu sert ve yumuşak buğday için yüzde yüz is
terlin ödenmek üzere cif. 41.6. dan teklif aldık. 
20 000 ton Aralık, 20 000 ton Ocak ayında yük
lenmek üzere....» denilmektedir. 
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XI - Vitol'lerden İtalya'daki muhabir Vi-

dal'a yazılmış 16 . XI . 1946 tarihli mektupta: 
«.... 40 000 ton buğday, 5 Kasımda iaşe em

rinin 7 Kasımda öğleden sonra saat 3 te bura
da olmasını söyledik. 7 Kasımda İngiliz Hükü
metinin 150 000 ton istiyeceğini duyduk. 
Derhal Ankara'daki mümessilimize Toprak 
Ofise gidip 40 000 ton için mukavele 
yapmalarını söyledik. Bazı teferruat 8 Kasım
da münakaşa edilmek üzere İngilizler gelme
den evvel bunu yapmışlardır. Bizim adamımız 
daha Ofiste iken Başvekilden bir kartla İngi
liz mümessilleri geldileı*. Aynı zamanda Genel 
Bung'nin umumi adamı geldi. Toprak Ofis 
kendisine satamıyacağım söyledi. Derhal Baş
vekile gitti. Vitol 'ler 5-000 ton arpa için zama-
nınde akreditif açtırmadığından Ofisin Vitol-
leri koruduğundan ve saire, şikâyet etti. Bu
nun üzerine Başvekil Ofise mukaveleye akredi
tif 12 gün içinde açılmadığı takdirde mukavele
nin feshi ile 10 000 isterlin zarar maddesi ko
nulmasını emretti. Bizim adamımız mukavele
nin imzalanmış olduğunu, 5 000 ton arpayı ala
nın Vitol'ler olmayıp Türk Umum olduğunu 
iddia etmiştir. Bu işler olurken İtalyan Sefa
reti Ofise telefonla müracaat etmiştir. îtalya-
dan sipariş alan, Vekillerden İtalyan Sefaret
hanesinde bilmem kimlerden kartları olan bir
çok alıcılar, müracaat etmişler. Bu sırada 
İngiliz'lerle yapılan müzakere cereyan etmekte 
idi. Başbakan aşağı yukarı (Siktiret bunları. 
İngiliz'lere sat) dedi. Vaziyette karma karışık
lık mevcuttu. Bu esnada Ofis bizi mukaveleye 
onbin isterlinlik zarar ziyan maddesi koydu. 
Fakat bizim adamımız buna itiraz etti. Başba
kanla adamımız arasında Maliye ve Ekonomi 
Bakanlarının da çağrıldığı üç toplantı yapıldı. 
Bizim kırk bin tonumuz bu zarar maddesi 
olmadan kabul .edildi. Ofis eski şartlar daire
sinde mukaveleyi akdetti. Akreditif 26 Kasıma 
kadar açılmadığı takdirde mukaveleyi fes
hetmek hakkını mahfuz tuttu. İngiliz mümes-
silerine 150 bin ton yerine 110 000 ton verile
ceği söylendi. İngilizler buna bizim İngiliz fir
ması olmamızı gözönüne alarak razı oldular. 

Rekabet : Eğer iaşe siparişi müteaddit rakip
lere verecek yerde yalnız bize verseydi 8 Ka
sımda 110 bin tonluk mukaveleyi imzalayabilir
dik. denilmektedir. 

XII. Vitol'lerden İtalya'daki muhabir Vi-
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I dal'e'gönderilen 16 . I . 1947 tarihli mektupta: 

« . . . Bizim Ankara'daki dostumuz bize 
100 000 ton satmak için her zaman tazyik edi
yordu. işte o p r a a n inhisara alırdık. Bundan 
sonra sizin iaşeniz gaf yapıp herkese sipariş 
verince Ofis hakiki ve gayri hakiki tekliflere 
boğuldu. Bu şekilde ok yaydan fırlayınca entri
kalar başladı mütaaddit ve kuvvetli menfaatler 
rol oynadı. Bu suretle satış için kalan mallar 
arkası kuvvetli olanlar arasında taksim edil
di. Aksi takdirde Ankara'da şimdi olduğundan 
daha ciddî bir patırtı olacaktı. Muhakkak ki, 
işin iç yüzünü anlıyacak kadar zekisiniz. İler 
ne kadar dostlarımız bize çavdar vermek iste
miş olmalarına rağmen veremediler. 1 + 1 = 2 
eder. Burada duruyor. Ve bir daha bu ap
talca münakaşa üzerinde mürekkep ve zaman 
sarf etmiyorum.» 

XIII. Vitol'lerden VidaPc yazılmış Ağus-
t ^ tos 1946 tarihli mektupta: 

« . . . Dostumuz Paris'tedir. 15 - 20 Ağus
tostan evvel dönmiyecektir. Muhtemelen Pa
ris iktisadi Konferansı için çağrılmış bulun
maktadır». 

Denilmiştir. Hâmit Koray bu tarihte Paris'te 
olduğuna göre mektuplardaki dost tâbirinden 
kendisinin maksut olduğu anlaşılmaktadır. Vi
tol'lar ve Fehmi Çar'da ifadelerinde bu hususu 
teyit etmişlerdir. 

Bu rapora 15 ve 16 numaralı tetkik rapor
larına ait eklerde bu işlerle ilgili olan ve muh
tevaları itibariyle şayanı nazar bulunan bir ta
kım muhabere evrakı daha mevcuttur. Ecnebi 
dille yazılan bütün bu vesikaların ilk tahkikat 
sırasında, yeminli bir vukuf ehline tercüme et
tirilmesi lâzımdır. 

Buraya kadar verilen izahat, Vitollere ya
pılan 40 bin ton buğday satışı sırasında, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin stok durumunun bu sa
tışa müsait olmadığını göstermektedir. Yine 
yukarıda mealen zikredilen muhabere evrakı 
da Toprak Ofis eski Genel Müdürü Hâmit Ko
ray'in, Vitolleri tanıdığını, bunların dostu ol
duğunu, bu müesseseyi 100 bin ton buğday al-
mıya sevkettiğini göstermektedir. Yine bu vesi
kalardan, Vitol satışının eski Başbakan Recep 
Peker'e aksettiği, Peker'in buğdayları Vitollere 
verilmeyip ingiliz'lere satılmasını terviç ettiği 

l fakat kendisine serdedilen ve halen Heyetimiz-
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ce mafûnı olmıyan bazı sebeplerle de bu'satışa 
cevaz verdiği fakat şirketten on bin isteıiinlik 
teminat istenmesine de lüzum gösterdiği, anlaşıl
maktadır. Bu teminat konusu eski Genel Mü-

* 
dür Hâmit Koray tarafından kabul edilmemek
te ise de (İki ifade zabıtları dosyası. Hâmit Ko
ray 'm 15. V . 1948 tarihli ifadesi). Gerek Fehmi 
Çar'm ve gerekse Vitollerin ifadelerinden bu 
teminat konusunun görüşüldüğü sabit olmakta
dır. (2 ifade zabıtları dosyası Fehmi Çar ve Vi
tollerin ifadeleri), 

Yukarıda, Fehmi Çar'm, bu satışlar dolayı-
siyle 247 803 lira komüsyon aldığı tesbit edil
mişti. Fehmi Çar yazılı ifadesinde bu paradan 
bir kısmını gümrük işi ve vapur tahmil, tahli
yeleri ile meşgul olan Fazıl isminde birisine 
verdiğini beyan etmiştir. Bu adamın adresi 
malûm olmadığından müfettişlikçe dinleneni e-
migtir. Fehmi Çar yazılı ifadesi haricinde müfet
tişliğe yaptığı beyanda altlığı tellaliye ve ko-
müsyonun yüz bin lirasını Fazıl'a verdiğini bil
dirmiştir. Mumaileyh, mahza harice yapılacak 
buğday satışından kendisini haberdar ettiği için 
bu parayı Fazıl'a verdiğini iddia etmekte ise de 
ihraç hususu Ofis tarafından esasen İhracatçı 
Birliklerine tebliğ edilmiş bulunduğuna göre 
bu tediyenin başka bir mânası olduğunu kabul 
etmek icabeder. Fehmi Çar'a yemin tevcih edil
mek suretiyle ifadesi alındığı takdirde tahkika
tın başka bir veçhe alması da mümkündür. 
Heyetimizi bu kanaata sevkeden sebeplerden 
birisi de Fehmi Çar'm evinde yapılan arama 
neticesinde ele geçen bir vesikadır. (5 Vitol dos
yası lef : 8). Türkiye Büyük Millet Meclisi özel 
başlıklı bir kâğıda arap harfleriyle yazılan ve 
Nezihe imzasını taşıyan bu mektupta aynen : 

«Muhterem Beyefendi; 
Sizinle şimdiye kadar yaptığımız bütün ko

nuşmalar şimdi değişmiştir. Beni temsil etmek 
üzere Orhan Ankara'ya geliyor. Vitollerin mek
tubunu bana ve Bahadır'a olmak üzere ciro edi
niz. ve Ayrıca işin Vitollerle olmıyacağı şekli 
üzerine sizin tarafınızdan da işi yaptığımız tak
dirde lâzımgelen teminatı Orhan'a veriniz. Or
han ieabederse parayı görmek istiyecektir. 
Kendisine itimat telkin edin. îşin olmasından 
evvel Orhan'ı haberdar edeceğim. Kendisiyle 
daima temasta bulunmanızı rica ederim. Bilvesi
le hürmetler ederim efendim.» 
denilmektedir. 
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Fehmi Çar ifadesinde (2 ifade zabıtları dos

yası ve 5 Vitol dosyası lef : 9). Bu mektubu ya
zıhanesinde telefon rehberinin içinde bulundu
ğunu, kime hitaben yazılmış olduğunu bilmedi
ğini, mektubun içinde adı geçen Orhan ve Ba
hadır'] ve mektubu yazanı tanımadığını beyan 
etmiş ise de bu izahat Müfettişliği tatmin etme
miştir. Fehmi Çar yeminle dinlendiği takdirde 
bu vesikadaki karanlık noktaların aydınlanması 
ihtimal dahilindedir. 

Fiski Bakan Atıf İnan'm bu hâdiseyle ilgi
si, Vitollerle yapılan 40 000 ton buğday satışına 
ait yetginin, mucibinden geçmesidir. Binaen
aleyh Ofisin o zamanki stok durumu ve İngiliz 
talebi-muvacehesinde bu satışın nasıl terviç edil
diğinin mumaileyh tarafından aydınlatılması 
lâzımdır. 

Vitol satışını, eski Genel Müdür Hâmit Ko
ray idare etmiştir. Yukarıki izahat, mumailey
hin bu satış işinde memuriyet vazifesini sui isti
mal ettiğini göstermektedir. 

M) Trak Şirketine yapılan 20 000 ton buğ
day satışı : 

Şirketin müracaat tarihi : 9 . X! . 1946 
Mukavele tarihi : 24 . X I I . 1946 
Mukaveleyi imza edenler : Ofis adına : 

Umum Müdür 
Hâmit Koray 

Pertev Âmir Kocama z 
»Şirket, adına : 
Bekir Kara 

Bu satışa ait dosya No. : 158/11 
1. Satışın cereyan tarzı : 
1946 yılında ihraç edilen hububat meyaıııııda, 

20 000 ton buğday, İstanbul'da Balıkpazarı Mak-
sudiye Han No. 63/68 de Trak Anonim Şirketi
ne satılmıştır. 

Bu şirketin kurucu ortakları, Bekir Kara, Be
kir Kara'nm ağabeysi Kadir Kara, Bekir Kara'-
nın yeğeni Mehmet Kara ile Şerif Ada ve Orhan 
Tan'dır. 400 aded hisse senedi halinde 100 000 
lira olan kuruluş sermayesinin 288 hissesi Bekir 
Kara'ya, 60 hissesi Kadir Kara'ya, 40 hissesi 
Mehmet Kara'ya ait olup Şerif Ada ile Orhan 
Tan yalnız 60 şar hisseye maliktirler. Kadir ve 
Mehmet Kara sonradan şirketten ayrılmışlar ve 
yerlerine Bekir Kara 'nm karısı Mediha Kara 
Oğlu Turgut Kara girmişlerdir. 1 .-XII . 1946 
tarihinde ibrahim Zıbkm ve Aron Sürüjon ad-

— 76 — 



B : 67 4 . 6 
larındaki şahıslar 800 000 liraya yükselmiş olan 
sermayesinin 179 500 zer liradan 359 000 lirasına 
iştirak etmişlerdir. 

Şirkete fiilen hâkim olan ve bütün işlerde 
direktif veren Bekir Kara'dır. Mumaileyh 
800 000 lira sermayenin 400 750 lirasına sahip 
olduğu gibi şirketin idare meclisi reisi ve 
murahhas âzasıdır. Şirket namına tek basma 
imzaya salahiyetlidir. 

Trak Şirketine yapılan 20 bin ton buğday sa
tışı aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir : 

I - Muhabere safhası : 
Yukarda numarası kayıtlı dosya mündere

catına göre, Trak Şirketi 9 . XI . 1946 tarihinde 
Ofis Umum Müdürlüğüne çektiği yıldırım tel
grafta; (Trak dosyası, lef : 1). Aynen "telefon
la dün tebliğ ettiğimiz veçhile, 20 bin ton buğ
dayı i talya'ya Aralık, Ocak teslimi fernıo ola
rak sattık. Mukaveleyi imza etmek üzfere Pa
zartesi günü 11 tayyaresiyle geliyoruz" denil
mektedir. Umum Müdürlük bu telgrafa kar
şılık olarak çektiği 12 . XI . 1946 tarihli telgraf
la (Trak dosyası lef : 2), Şirkete "harice satı
lacak buğdayımız kalmadığından talebiniz ye
rine ' getirilemiyecektir" cevabını vermiştir, 
Dosyada, bu satış münasebetiyle Şirketle Ofis 
arasında yapılmış başkaca muhabere evrakı yok
tur. İtalya'da Roma Şehrinde Federamassi Te
şekkülü, Toprak Mahsulleri Ofisine 14 . XI . 
1946 tarihli bir telgraf (Trak dosyası lef : 3), 
çekerek "Wittol 'den 40 bin, Jak Ninyo'dan 
20 bin, Trak'tan 20 bin ton buğday satın aldık. 
Bütün bu 80 bin tonun hazır olup olmadığını" 
sormuştur. Ofis bu telgrafa, telgrafla verdiği 
19 . XI . 1946 tarihli cevapta (Trak lef : 4), 
"Wittol 'e 40 bin ton buğday satılıp mukavele
sinin 8 . XI . 1946 tarihinde imzalandığı, Trak 
ve Jak Ninyo firmalarına 20 şer bin ton buğda
yın satışı aynı kıymetteki buğday tutarı olan 
isterimle tarafınızdan pamuklu mensucat ile 
mübadele edilmek şartiyle kabul edeceğimizi 
bildirdik. Teklifimizin kabulü halinde .bu satış 
için mutabık olduğumuzu ayrıca bildireceğiz" 
demiştir. 

Federamassi, Ofise çektiği 25 . XI . 1946 ta
rihli telgrafta (Trak lef 5) Jak Ninyo ve Trak 
firmaları tarafından satılan 20 şer bin ton için 
Ofisin mutabakatını rica ederek, bilhassa sonun
cusunun halen akreditifinin açılmış bulunduğunu 
bildirmiş ve pamuklu mensucatla ilgili teklifin 
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nazara alınması için elden geleni yapacaklarını 
ilâve eylemiştir. 

Ofisin bu telgrafa verdiği 28 . XI . 1946 ta
rihli cevapta (.Trak lef 6) Jan Minyo ve Trak 
firmalarına satış yapılmadığı» her şeyden evvel 
ihraç edilecek buğday olmadığı, pamuklu mensu
catın miktarı, fiyatı ve teslim müddeti katî ola
rak bildirildiği takdirde buğday verilmesi ihtima
linin araştırılacağı» bildirilmiştir. 

Bu telgraftan sonra Ofis ile Federamassi ara
sında pamuklu mensucat mevzuu üzerinde uzun 
muhabere cereyan etmiş ve bu arada Federamassi 
Ofise çektiği 13 . XII . 1946 tarihli telgrafında 
(Trak lef 7) «11 Kasımda 20 000 ton buğday mu
kavelesinin Trak Şirketiyle yapılması hususunda 
verdiğiniz imkândan malûmattar olduğumuzu te

şekkürle bildiririz. Akreditif şimdiden açılmıştır» 
demiştir. 

Trak Şirketinin 9 . XI . 1946 tarihli yıldırım 
telgrafla yaptığı talebe de Ofisçe 12 . XI . 1946 
tarihinde «Harice satılacak buğdayımız kalma
mıştır» cevabı verilmiş olmasına rağmen 20 bin 
ton buğday mezkûr şirkete satılmış ve 24 . XII . 
1946 tarihinde satışa ait mukavele şirket mümes
sili Bekir Kara ile Ofis arasında imza edilmiştir. 
Trakla Ofis arasında bu mevzuda birer telgraf 
teatisinden başka muhabere mevcut olmadığı için 
mezkûr satışın nasıl tahakkuk ettiğini dosyadan 
takibetmeye imkân bulunamamıştır. 

Trak Şirketi ile yapılan mukavele tarihi olan 
24 . XII . 1946 tarihine tekaddüm eden buğday 
talepleri: 

Trak Şirketinin 20 bin ton buğday talebettiği 
9 . XI . 1946 tarihinden bu miktar buğdayın sa
tışına ait mukavelenin imzası tarihi olan 24.XII. 
1946 ya kadar geçen müddet zarfında yerli ve 
yabancı 19 kadar firma Ofisten buğday talebinde 
bulunmuştur. Bunların hepsine Ofis «Satılacak 
buğday kalmamıştır» cevabını vermiştir. 19 fir
madan 11 nin müracaatı izahat talebinden iba
rettir. Biri opsiyonlu satış istemektedir. Geri 
kalan 7 firmadan: 
Jak Ninyo 9.11.1946 da 20 000 ton 
öztürk Tanrıverdi 15 .11.1946 » 500 » 
Abdülkadir Memişoğ. 20.11.1946 » 5 000 » 
Genel îh. T. A. Ş. 20 .11.1946 » 7 500 » 
Edip Bedesteligil 9 .12 .1946 » 10 000 » 
Hulusi Açıkalm 9 .12 .1946 » 5 000 » 
Cezmi Serdaroğlu 12.12.1946 » 5 000 » 
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ferm olarak, buğday talebetmişlerdir. (Trak lef: 
8,9,10,11,12,13,14). 

Trak Şirketinin 9 . XI . 1946 tarihli yıldırım 
telgrafla vâki buğday talebine de «Satılacak 
buğday kalmamışflr» şeklinde cevap verilmiş ol
duğu halde bu Şirketin isteği bilâhara yerine ge
tirilerek kendisine 20 bin ton buğday satılmış ve 
bu satışa ait mukavele 24 . XII . 1946 tarihinde 
imza edilmiştir. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) -~ Nereden 
bulmuş buğdayı yahu? 

I I I - Trak Şirketine yapılan 20 bin ton buğ
day satışına ait 24 . XII . 1946 tarihli mukavele: 

9 . XI . 1946 tarihli telgrafına, 12 . XI . 
1946 tarihli telgrafla Ofis tarafından menfi ce
vap verildiği ve Şirketle Ofis arasında bundan 
başka bir tel veya mektup teatisi yapılmadığı hal
de, mezkûr Şirkete 20 bin ton buğday satılmış ve 
bu satışın mukavelesi 24 . XII . 1946 tarihinde 
İmza edilmiştir. 

Trak mukavelesi (Trak lef : 15) İhtiva ettiği 
şartlar itibariyle ihracat satışları için tesbit edi
len mukavele tipinden farklı değildir. Ancak, 
ilerde de açıklanacağı üzere, mukavelenin 17 
nci maddesi, diğer satışlarda mevcut olmıyan 
bu satışa münhasır, hususi bir hükmü ihtiva 
etmektedir. Trak satışına ait olan mukavele 
bu maddesiyle diğerlerinden ayrılmaktadır. 

Mukaveleye konulan başlıca şartlar. şunlar
dır : 

, a) „ Malın cins ve miktarı: 
Satılan buğday 1946 mahsulüdür. 15 000 

tonu Anadolu buğdayı, 5 000 tonu da Siha 
(Seyhan, İçel, Hatay bölgesi) buğdayıdır. 

b) Teslim müddeti: 
20 000 ton buğdayın 7 500 tonu 8 Ocak 1947 

tarihine kadar, 5 000 tonu Ocak 1947 nihayeti
ne kadar, geriye kalan 7 500 tonu da Şubat 1947 
nihayetine kadar teslim edilecektir. 

c) Satış şekli ve fiyatı: 
Satış Feb dökmedir. Mal Inğnliz lirasiyle 

satılmıştır. Fiyat : Anadolu buğdayının tonu 
35/14/4; Siha buğdayın tonu da 32/19/4 
isterlindir. 

Satış şekli ve fiyat birliklere tebliğ olunan
ların aynıdır. Satış kamüsyonsuzdur. 

IV. Akreditif safhası : 
Akreditif, İstanbul'da Banka Commerciyale 

ltalyana nezdinde Trak şirketi veya vekili Fe-
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daramassi lehine açılmıştır. Akreditifi Lon
dra'da Midlanoland Bank açmıştır. Akreditif 
mektubu 21 . X . 1946 tarihlidir. (Trak lef: 16). 

Akreditif mektubuna göre Trak şirketi O-
fisteıı aldığı buğday cif İtalyan Limanları 

(Adalar dâhil), 41/6/- isterime satmıştır. Sa
tılan malın tamamı Anadolu malıdır. Yani Ak
reditif mektubunda Siha menşeli mal yoktur. 
Satılan buğdayın 10 bin tonu Aralık 1946 yı-
hnda on bin tonu da Ocak 1947 yılı içinde 
teslim edilecektir. 

Mukavele ile teslim müddetinin sonu 15 Şu
bat 1947 olarak tespit edilmiş olduğundan, O-
fis, akreditifteki teslim şartının ve akreditif 
müddetinin buna göre tashihini Trak'tan talep 
etmiştir. Bunun üzerine akreditifteki son tes
lim müddeti 15 Şubat 1947 tarihine kadar tem
dit edilmiştir. Fiiliyatta bu tarihe kadar tes
limat ikmal edilemediğinden, bu müddet evve
la 15 Marta sonra 15 nisana kadar uzatılmıştır. 
(Trak lef: 17, 18, 19). 

V. Teslimat bakımından mukavelenin tat
bikatı : 

Trak şirketiyle yapılan mukaveleyi, .malın 
teslimi, faturasının tanzimi bedelinin akreditif
ten tahsili bakımlarından Ofisin İstanbul şu
besi tatbik etmiştir. Bu şubenin Umum Mü
dürlüğe yazdığı 10 . XI . 1947 tarih ve 10789 
No. lı yazıya göre (Trak lef: 20) 20 bin ton 
buğdayın, parti, parti teslim tarihleriyle mik
tarları ve her parti mukabilinde yapılan tah
silat aşağıda gösterilmiştir-. 

Teslim tarihi Teslim miktarı Tahsilat T.L. 

30 

10 
11 

17 
3 . 
26 
9 . 
17 

. 1 . 
» 

. II . 

. II 
» 

. II . 
III , 
. III 
IV . 
.IV 

1947 

1947 
. 1947 

1947 
1947 
. 1947 
1947 
. 1947 

530 969 
4 499 031 
1 000 000 
3 200 000 
1 482 000 
2 700 000 

588 000 
282 738 

4 057 000 
, 660 262 

19 000 000 

1—
1 

1 

1 

1 

7 

211 441,07 
785 246,44 
423 137,85 
843 876,70 

098 982,28 
242 430,29 
104 325,42 
511 450,97 
242 077,84 

462 968,81 
Yukarda gösterilen teslimat münasebetiyle 

bu noktaların belirtilmesi faydalı görülmüştür: 
a) 1£ . I . 1947 tarihli telefon teyidine göre 
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(Trak lef: 21) Seyhan Bölge Müdürü Süad, 
Umum Müdürlük Ticaret Müdürü Fettah Barın 'a 
telefon ederek: «İskenderun'a 5 bin ton siha buğ
dayı ihracı için emir verilmiş ve mukavele de 
gönderilmiştir fakat bütün ambarlarımızda niha
yet 1000 - 1200 ton siha buğday vardır, bunlar 
da şehrin ihtiyacı için Adana'ya getirilmiştir. 
Mümkinse mukavelenin Anadolu buğdayına çev
rilmesini arzederim» demiştir. 

b) Ofis Umum Müdürlüğü (Umum Müdür 
Hâınit Koray ve Ticaret Müdürü Fettah Barın'in 
imzasiyle) 18 . I I . 1947 tarihinde Trak Şirketine 
bir mektup göndererek (Trak lef: 22), «24JCII. 
1946 tarihinde imzalanan borsa beyannamesi 
umumi ahkâmı mucibince 20 000 ton buğdayın, 
durumun ademi müsaadesine binaen % 5 noksa-
niyle teslim edileceğini» bildirmiştir. 

Şirket 24 . I I . 1947 tarihli mektubu ile Ofisin 
bu kararına itiraz ederek «20 000 ton buğdaydan 
13 412 kilosunu teslim ettiklerini geriye 6 588 
ton kaldığını, beynelmilel usul ve kaidelere ve 
İstanbul Ticaret Borsası nizamnamesine tevfi
kan yalnız teslim edilmiyen miktar üzerinden 
âzami ••% 5 bir kesinti yapılabileceğini» ileri sür
müştür. Ofis bu itiraza, 28 . I I . 1947 tarihli 
mektubu ile (Trak lef: 23) cevap vererek, satılan 
malın tamamı üzerinden '% 5 kesileceğini şirkete 
bir kere daha bildirmiştir. 

c) Umum Müdürlükten Adana bölgesine çe
kilen 20 . I I . 1947 tarihli telgrafta (Trak lef: 
24) «harice sattığmıız 5 000 ton Çukurova buğ
dayını yakında teslim mecburiyetindeyiz. Li
manlarda toplanmak üzere şevkine başladığımız 
buğdaylarla taahhüdümüzü tamamen yerine ge-
tiremiyeceğimizden bölgemiz dahilindeki am
barlarımızda alım faaliyetine geçilerek kısa za
manda bu teslimatı mümkün kılacak mubayaa
nın sağlanması» istenmiştir. 

VI - Trak Şirketine satılan 20 bin ton buğ
dayın İtalya'daki satışı: 

Trak Şirketi defter ve evrakı üzerinde yapı
lan incelemelere göre (Tetkik raporları dosyası 
lef: 19) bahis mevzuu 20 bin ton buğday İtalya'
da Roma şehrinde kısa adıyla, Federamassi (Fe-
derazione İtalina Dei Consorzi Ağrari) namlu
daki teşekküle satılmıştır. Bu satışı Trak Şirketi 
doğrudan doğrrya değil bir takım aracılar va-
sıtasiyle yapmıştır. Bu aracılardan biri İstanbul '-
da Genel İhracat Anonim Şirketi, diğeri italya'da 
Comer Firmasıdır. Trak Şirketinin, malın İtal-
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ya'ya satışı dolayısiyle yapılmış muhaberesi 
yoktur. Muhabere İstanbul'daki aracı olan Genel 
ihracat ile İtalya'daki Comer arasında cereyan 
etmiştir. Bu muhaberata ait iki telgraf sureti Ge
nel İhracat Şirketinden alınıp rapora eklenmiştir. 
(Trak lef: 25). Trak Ta mutavassıtlar arasında bu 
satış dolayısiyle yazılı anlaşma mevcut değildir. 
Türkiye'deki aracı ile İtalya'daki aracı arasında 
yapılan telgraf taatisinden sonra 11 . I I . 1946 
tarihinde Trak Şirketiyle Federamassi arasında 
mukavele aktedilmiştir. (İfade zabıtları dosyası), 
Aristidi Beyli ve Füruzan Tekil'in ifadeleri). 

Bu hususta Genel İhracat Şirketi İdare "Mec
lisi Reisi Füruzan Tekil'den alınan izahata göre 
bahis mevzuu muhaberat şu şekilde cereyan et
miştir: Genel İhracatın İdare Meclisi âzasından 
Aristidi Beyli 'nin ötedenberi ticari münasebetler
de bulunduğu İtalya'daki Comer firması Genel 
ihracatta hububat mubayaası teklifi yapmıştn\ 
Teklif meyanmda bulunan bir şarta göre buğda
yın analizi İtalya'da Cenova'da yapılacak ve fi
yatlar da buna göre tâyin edilecektir. Genel İh
racat bu şartı ağır bulduğu için işi komüsyoncu 
olarak yapmıya karar vermiş ve bu hususta gö
rüşmek üz 3re Trak Şirketine müracaat etmiştir. 

İki şir set arasında yapılan şifahi anlaşmaya 
tıazaran, Trak Ofisten mal alacak ve Genel İh
racat ile İtalya'daki Comer firması araeılığiyle 
İtalyan piyasasına salacaktır. Bu satış dolayi-
siyle, aracılara % yarımşar komüsyon verecektir. 

Genel ihracat Meclisi İdare azası Aristidi 
Beyli'de ayni işi şöyle anlatmıştır: Ofisten mal 
almak inikatlarını gören Genel İhracat İtalya 
da Comer fi/masma teklifler yapmaya başla
mıştır. Comer'^en alman cevaplardaki kayıtlar 
arsında kati analizin İtalya, da varış limanı olan 
Cenovada yapılması şartı vardı. Bu şartı göze 
alamıyan Genel İhracat komüsyoncu olarak iş 
yapmayj menfaatine daha uygun bularak Co
mer'le yaptığı 20 bin tonluk buğday satışı işini 
Trak Şirketine intikal ettirmiştir. 

Defterleri üzerinde yapılan incelemeye na
zaran, (Teknik raporları dosyası lef: 19) Trak 
Şirketi, Ofisten aldığı 20 bin ton buğdayı Cif 
olarak, tonu 41/6/— Sterlinden İtalya'ya sat
mıştır. Malın Ofisten fob olarak 35/14/4 Ster
line alındığını yukarda keydetmiştik. Aradaki 
farkı teşkil eden 5/11/8 Sterlin; Trak Şirketi
nin bu satıştan ton başına elde ettiği gayri safi 

I kârdır. 

* 
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Şirket hesaplarına göre bu satıştan elde edilen safi kâr 271.393,75 liradır, Bu kâr şu şekilde ta

ayyün etmektedir: 
2immet Matlûp 

7.471.674,70 
664.664,68 
184.823,15 
46.000,00 
49.545,68 

264.833,80 
1,02 

8.926.758,26 
8.702,05 
5.474,49 
8.139,85 
3.862,13 

271.398,75 

Mubayaa bedeli 
Navlun, sigorta. Bank kondisyonu 
Analiü farkları (Yök. Mas.) 
Genel İhracata komüsyon 
Comer'e komüsyon 
Gözetme Ltd. verilen 
Müteferrik 
İtalya'ya satış bedeli 
Ofisten alınan fiyat farkı 
Çavdar hesabına nakledilen komüsyon 
Ofisten alman analiz farkı 
Gözetme Şirketinden istirdat 
Tahakkuk eden buğday safi kân 

8.952.936,78 8.952.936,78 

VII - Manifatura ithali şartı bakımından 
mukavele. 

Trak satışına ait mukavelenamenin 17 nci 
maddesiyle şirket, ihraç edilecek buğday mu
kabilinde, muadili kıymette serbest döviz tedi
yesine müstenit pamuklu mensucatı ( tercihan 
basma ve kaput bezi) Ticaret Bakanlığı Dış 
Ticaret Dairesince uygun görülecek fiyatlarla 
Türkiye'ye ithal etmeyi kajbui ve taahhüt eyle
miştir. 

Maddenin mütaakıp fıkrasında bu taahhüt 
(Trak Şirketi buğday bedeline tekabül eden 
miktarda manifaturanın İtalyan sanayicileri ve
ya firmalarınca memleketimize satılmasını te
min ve Ticaret ve Ekonomi Bakanlıklarınca 
müştereken tesbit edilecek müessese de bunla
rı memlekete ithal eder» şeklinde ifade edilmiş
tir. 

Tarihi Muhteviyatı 

Buğday bedeli tutarı kadar manifaturanın 
Trak Şirketince memleketimize sattırılması sağ
lanmadığı takdirde, şirketle temin edilemiyeıı 
manifatura tutarına tekabül eden buğdayın be
her tonu için şirket Ofise 1 isterlin tazminat 
vermeyi maddenin üçüncü fıkrasiyle peşinen 
kabul ve taahhüt etmiştir. 

Maddenin son fıkrasına göre şirket tarafın
dan verilecek manifatura opsiyonları Ofise yazı 
ile bildirdiği tarihten itibaren beş gün içinde 
cevaplanmadığı takdirde cevapsız kalan obsi-
yona ait miktara tekabül eden taahhüt hüküm
süz kalacaktır. 

Trak Şirketi, yukarda yazılı taahhüdünü 
yerine getirmek maksadiyle Toprak Mahsulleri 
Ofisine muhtelif tarihlerde şu teklifleri yap
mıştır: . 

Teklif mektuplarının: 

Fiyat 
Para Vahit fiyat 

8 . 1.1947 
10. 11.1947 
4 . I V . 1947 

16.VI .1947 

2 700 000 nıt. Çeşitli manifatura £ 43-50 Peni 
2 700 000 mt. Çeşitli manifatura $ 69^87 Sent 

50 000 m t. Kaput bezi $ 47 Sent 
4 000 000 mt. $-£ 45 Sent 

2,5 Şilin 
14 . X . 1947 İstenen miktar $ 42 Sent 
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Ofis Trak Şirketi tarafından yapılan bütün 

manifatura teklif terini Sümerbatk'a göndermiş, 
bunlara göre ithalât yapılmasının muvafık olup 
olmadığını sormuştur. Banka türlü sebep ve 
mütalâalarla bu teklifleri muvafık görmediği
ni bildirmiştir. Ofis de Bankanın mütalâasına 
dayanmak suretiyle Şirkete ret cevapları ver
miştir. Mukaveleye göre manifatura teklifleri-

. nin fiyat noktasından uygunluğu hakkında Dış 
Ticaret Dairesinin karar vermesi lâzımdır. Fa
kat Ofisle bu Daire arasında yapılan şifahi gö
rüşmeler üzerine keyfiyetin Sümerbaktan so
rulması kararlaştırıldığı için bu mevzuda yu-
kardaki gibi hareket olunmuştur. 

Pamuklu mensucat ithali taahhüdü münase
betiyle Trak Şirketi ile Ofis, Ofisle Sümer-
bank ve Dış Ticaret Dairesi arasında cereyan 
etmiş olan muhabere evrakının (Trak lef. 26 -
61) tetkiki ile hâdisenin teferruatını takip et
mek mümkün olduğundan burada daha fazla 
tafsilâta gidümiyerek aşağıdaki noktaların be
lirtilmesi ile iktifa edilmiştir. 

I - Trak Şirketi, 10 . I I . 1947 tarihli mek
tubu ile Ofise, 2 700 000 metre manifatura tek
lifinde bulunmuştur. Bu şirket bu mektubuna, 
3 Şubat 1947 tarihinde Ticaret Bakanlığından 
almış olduğu 5 aded «Manifatura ithal müsaa
desi» ni de eklemiştir, teklif mektubundaki 
miktar ve fiyatlar müsaadenamedekilerin aynı
dır. 

Ofis, şirketin bu teklifini, evvelkiler gibi, 
Sümerbanka bildirmiş ve mütalâasını sormuş
tur. Banka bu hususa dair 18 II . 1947 tarihli 
yazısı ile, teklif edilen fiyatların, İtalya'ya 
gönderilen Sümerbank heyetinin bağlandığı fi
yatlardan yüksek olduğundan bahsile, muva
fık olmadığını beyan eylemiştir. Sümerbankın 
mütalâası üzerine Ofis şirketin talebini reddet
miştir. Fakat yukarda da işaret olunduğu gi
bi, aslında manifatura teklifleri hakkında ka
rar vermek Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dai
resine ait olduğuna ve Dış Ticaret Dairesi de, 
daha evvel şirkete manifatura ithal müsaadesi 
vermiş bulunduğuna göre, Ofisin Sümerbank
ın mütalâası üzerine şirketin teklifini reddet
mesi doğru görülmiyebilir. 

I I - Trak Şirketi tarafından yapılan yeni 
teklifleri ihtiva eden 16 . VI . 1947 tarihli mek
tup üzerine Ofisçe istenen mütalâaya karşılık, 
Sümerbank tarafından Ofise yazılan 17 . VI . 
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1947 tarihli yazıda : Teklif edilen fiyatların 
İtalya'ya giden Sümerbank heyetinin fiyatları
na göre müsait olduğu bildirilmiş, ancak Eko
nomi Bakanlığında yapılan 3 . VI . 1947 tarihli 
toplantıda Sümerbankın mubayaaları ve tüc
car tarafından getirilen mallarla piyasada 
bir ferahlık hâsıl olduğu ve pamuklu 
mensucat fiyatlarında esaslı düşüklükler kaydo-
lunduğü- neticesine varıldığı tebarüz ettirilmek 
suretiyle, şirketin teklifinden istifade edilemi-
yeceği bildirilmiştir. 

III - Şirketin yaptığı başka bir teklif müna
sebetiyle sorulan mütalâa üzerine, Sümerbank-
taıı Ofise yazılan 13 . V . 1947 tarihli yazıda, 
Hükümetin kararı ile Bankaca yapılan külli
yetli miktardaki mubayaalar ve tüccar tara
fından ithal edilen pamuklu mensucat ile mem
leket ihtiyacı karşılanmış bulunduğundan tek
lif üzerine ithalât yapılmasının doğru olmadı
ğını, bildirmektedir. 

2. — Trak Şirketine yapılan 20 bin ton buğ
day satışında görülen dikkate değer noktalar 
ve bu noktalar hakkında alâkadarların ifade 
ve izahları : 

I - Ticaret Bakanlığı Müsteşarının başkan
lığında Dış Ticaret Dairesi Başkanı, Teşkilât
landırma Umum Müdürü ve Ofis Umum Mü
düründen müteşekkil bir heyet tarafından 14 . 
X . 1946 tarihinde hazırlanıp Bakanın muci
bine arzedilip 11 . XI . 1946 tarihinde Bakanca 
tasvip olunan bir protokolla (Yetki dosyası 
lef : 31) ihraç edilecek hububatın miktar ve 
fiyatlarının Ofisin teklifi üzerine Bakanlık 
makamınca tesbit olunacağına karar verilmiş
tir. Bu protokolün 4 ncü maddesiyle o ana ka
dar ihraç edilmiş ve edilecek buğdayın miktarı 
40 bin ton olarak tâyin ye tahdit edilmiştir. Bu 
miktarın 20 bin tonu daha evvel 9 . VIII . 1946 
tarihinde ömser Şirketine satılmıştır. Geriye 
kalan 20 bin ton buğdaya ait yetki de 20 . X . 
1946 tarihinde, Yunanistan Ziraat Nezaretine 
satılmasına karar verilen 20 bin ton buğday 
hakkındaki müsaadenin teyidinden ibarettir. 
Buna göre protokolün tasvibi tarihinde Ofisin 
elinde buğday ihraç yetkisi kalmamıştır. Ni
tekim 8 XI . 1946 tarihinde Vitol Şirketine sa
tılan 40 bin ton buğdayla bu tarihlerde İngil
tere İaşe Nezaretine satılması kararlaştırılıp 
19 . XI . 1946 tarihinde mukaveleye bağlanan 
125 bin ton buğday yekûnu için, 11 . XI . 1946 

— 81 — 



B : 67 4,< 
tarihinde, ayrıca Bakandan mucip alınmıştır. 
(Yetki dosyası lef : 32). 165 bin tonluk mikta
ra ait ihraç yetkisini protokola girmiyerek ayrı 
bir muciple alınmasının sebebi protokolün 14 . 
X . 1946 tarihinde Bakana sunulmuş olması ve 
makamda beklemiş bulunmasıdır. 

11 . XI . 1946 tarihinde Bakanın tasvibine 
sunulup 16 . X I . 1946 da imza edilen muciple 
(Yetki dosyası lef : 33). Yunanistan Ziraat Na-
zareti için alınmış olan 20 000 ton buğday yet
kisinden artan 17 000 tonluk yetkinin iptaline 
karar verilmiştir. Ofis buna ait teklifinde ev
velce Yunanistan'a müsaade verilmiş olan 
20 000 ton buğdaydan şimdiye kadar yalnız 
3 000 ton satılabildiğini, bu kere İngiltere'ye 
ve İtalya'ya ihracına yetki verilen ceman 
165 000 tonluk buğday satışından maada satış 
yapüamıyacagı kanaatiyle geri kalan 17 000 
tonluk yetkinin iptalini istemiştir. 

Yukarıki izahlardan anlaşıldığına göre, ne 
Trak Şirketinin 20 000 ton buğday talep ettiği 
9 . X I . 1946 tarihinde, ne de bu satışa ait mu
kavele tarihi olan 24 . X I I . 1946 da Ofisin elinde 
miktar bakımından buğday ihraç yetkisi mev
cut değildir. Nitekim bu tarihler arasında buğ
day talep eden firmaların hepsine, bu arada 
Trak Şirketine dahi, «Satılacak buğday kalma
mıştır» cevabı verilmiştir. Esasen Ofis tarafın
dan İhracatçı Birliklerine gönderilen 16 . X I . 
1946 tarihli tebliğ (Yetkiler dosyası lef : 74) ile 
ihracata tahsis edilen buğday tamamiyle satıldı
ğından şimdilik satışa nihayet verildiği, ilgili
lere duyurulmak üzere bildirilmiştir. 

işte Trak Şirketine satılıp 24. X I I . 1946 ta
rihinde mukaveleye bağlanan satış, Ofisin elin
de ihraç yetkisi ve ihraç imkânı olmadığı halde 
ve ilgililerin artık buğday ihracatı yapılmadığı
nı bildikleri bir zamanda vâki olmuştur. 

Trak satışı yapılıp mal da teslim edildikten 
sonra, Ofis Ticaret Bakanlığına 27 . VI I I . 1947 
tarihinde, mukavelenin imzasından 8 ay sonra, 
bir yazı yazarak 11 . X I . 1946 tarihli protokol 
mucibince yetki istemişse de Bakan bu yetkiyi 
vermemiştir. (Trak lef : 62). 

Bu nokta hakkında kendisinden izahat iste
nen ve müdafaası sorulan o zamanki Umum 
Müdür Hâmit Kor ay (ifade zabıtları dosyası). 
Trak Şirketine yapılan 20 bin ton buğday satışı 
için Bakandan yetki alınmaması hususunu, bir 
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«Formalite noksanlığı» şeklinde izah etmek is
temiştir. Mumaileyh ifadesinde, bu yetkinin o 
zamanki Ticaret Bakanı Atıf inan 'm Bakanlık
tan ayrılması yüzünden alınamadığını söylemiş, 
son Meclis konuşmalarında, İnan'm Trak Şirke
tine yapılan 20 bin ton buğday satışının kendi 
emriyle yapıldığını teyit eylediğini ilâve etmiş
tir. -

Bahis konusu satıştan evvel Bakandan yetki 
alınması hususunun, basit bir formalite hatası 
olarak izahı tatmin edici değildir. Zira ihraç 
edilmek üzere, Ofis tarafından yapılan hububat 
satışlarının tam bir prensipsizlik içinde cereyan 
ettiği görülerek, Bakanın emri ile, Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığı altında topla
nan Heyet tarafından ihracat işlerini nizama 
bağlamak maksadiyle, hazırlanan protokol 11 . 
XI . 1946 tarihinde tasvip edilerek tatbika baş
lanmıştır. (Yetkiler dosyası lef : 19). 

Bu protokolün birinci maddesine nazaran dış 
pazarlara ihraç olunacak hububatın cinsine gö
re miktarları, Ofisin müzekkere ile yapacağı 
teklifi üzerine makamca tesbit olunacaktır. 

Buna göre, Ofis, Trak Şirketine satılacak 
yirmi bin ton buğday için Bakanlığa bir mü
zekkere yazıp yetki istiyecektir. Ofis bilhassa 
İngiltere'ye yapılan 125 bin ton buğday satı
şından sonra artık satış yapılamıyacağına kaani 
bulunmakta idi. Nitekim, o sıralarda ıııüra 
caat edenlere ve hattâ Trak Şirketine de bu 
yolda cevap verilmiştir. 

Binaenaleyh Trak satışı için yetki talep et
mek üzere makama yazılacak müzekkereye Ofisçe 
mucip sebep bulmaya imkân yoktur. 

Hâmit Koray'm bu satış münasebetiyle ser-
dettiği müdafaalardan ve bilgisine müracaat edi
len diğer şahıslardan alınan izahlardan (ifade 
zabıtlar dosyası: Cahit Zamangil, Hâmit Koray, 
Rahmi Ören, Enis Kanstı, Kemalettin Arıkan, 
Fettah Barın, Bekir Kara, Hakkı Veral'ın ifa
deleri), Trak Şirketine yapılan 20 000 ton buğ
day satışının doğrudan doğruya eski Ticaret Ba
kanı Atıf İnan'm karar ve emriyle yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Durum böyle olunca, Ofis, ken
disi teklif etmek suretiyle, yetki almaktan kaçın
mıştır. Başka türlü ifade etmek lâzmıgelirse 
Ofis, bu satış için yetki talep etmemekle, satışın 
Bakanca kendisine empoze edildiğini göstermek 
istemiştir. 
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I I - Trak satışının mukaveleye bağlandığı 

24 . XI I . 1946 tarihinde Ofisin elindeki serbest 
buğday stoku, yukarda haricî satışların umumi 

vasıfları tetkik edilirken de belirtildiği veçhile, 
159 000 ton (Cetveller dosyası lef: 8) olduğu hal
de bu satış yapılmıştır. Bahis mevzuu satıştan 
sonra buğday stoku 139 000 tona düşmüştür. 

B.u nokta hakkında ifadesine müracaat edilen 
Hâmit Koray (İfade .zabıtları dosyası), çıkarı
lan cetveller üzerinden, hububat miktar hareket
lerini bu meyanda stokları daima takip ettiğini, 
satışın yapıldığı sıradaki stok miktarının normal 
olduğunu, artık serbest rejime dönülmesi sebe
biyle sarfiyatın azalmaya başlıyarak ayda 30 000 
tona düştüğünü beyan ile Trak Şirketine yapılan 
20 000 ton buğday satışım, stok noktasından mü
dafaa etmiştir. 

Heyetimizce bu müdafaa yerince değildir. 
Çünkü, raporun alâkalı faslında izah edildiği 
veçhile, Trak satışının mukaveleye bağlandığı sı
rada artı^c kampanyanın hararetli alımları kalma
mıştır. Kasını 1946 ayı buğday alımı yekûnu 83 
bin ton iken (Cetveller dosyası lef: 10), Aralık 
ayı alımı 36 bin tona düşmüştür. Kampanyanın 
geriye kalan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Ma
yıs aylarında da bol alımlar beklememek lâzımdır. 
Çünkü geçen kampanya yılının bu aylardaki alım 
miktarları, Ocak 17 bin ton, Şubat 8,8 bin ton, 
Mart 4.9 bin ton, Nisan 7.7 bin ve nihayet Ma
yıs 9 bin tondur. (Cetveller dosyası lef: 9). Trak 
satışının yapıldığı 1946 - 1947 kampanya yılı 
ile bundan evvelki yıl rekolteleri arasındaki nis
pet de malûmdur. Nitekim Trak satışını takip 
eden Oeak ayında, 9.5 bin Şubatta 6.8 bin Martta 
34.4 bin Nisanda 44.6 bin ve nihayet Mayıs ayın
da 27.5 bin ton alım yapılabilmiştir. (Cetveller 
dosyası lef: 10). 

Trak satışının yapıldığı sırada stok bakımın
dan gözönünde tutulacak en mühim nokta gele
cek kampanya yılına' ne miktar stokla girileceği
dir. Hâmit Koray bu mevzuda Ofis kanaliyle 
yapılan dahilî sarfiyatı karşılıyacak bir stok mik
tarını kâfi görmektedir. Kanaatimizce bu görüş 
yanlıştır. Çünkü o tarihte gelecek kampanya yılı 
rekolteleri hakkında henüz hiçbir tahmin yap
mak kabil değildir. Şartlar tamamiyle meçhuldür. 
Normal zamanlar avdet etmemiştir. Bu itibarla 
sarfiyat miktarını ogüne göre hesap etmek doğru 
değildir. Unutmamak lâzımdır ki, Ofisin elinde
ki stok miktarı yeni yıl alımları bakımından çok 
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mühimdir. Gelecek yıla kâfi miktarda stokla gi
rilmezse fiyatların yükselmesi ve netice itibariyle 
Ofis haremiyle alım yapılmasında müşkülâta uğ-
ranılması ihtimallerini. ehemmiyetle, gözönünde 
tutmak lâzımdır. 

Yeni yıl mahsulünün ihtiyacı karşılamaya 
kâfi gelmemesi halinde devredilen stok i'azla-
siyle bu yılın noksanını telâfi etmek icabeder. 
Hâmit Koray'in bu. mevzuda kapalı geçtiği, fa
kat açıklanması lâzımgelen en mühim nokta 
budur. 

Bu hususta hesaba katılmaksızın yapılan sa
tışlarda ve bilhassa burada bahis konumuz olan 
Trak satışı dolayısiyle 1947 kampanya yılına 
86 bin ton buğday stoku ile girilmiştir. (Cet
veller dosyası lef : 4). Hâmit Koray bu mikta
rı, stok olarak kâfi görmüş ve müdafaa etmiş
tir. Fakat mumaileyhin bu müdafaası Trak 
Şirketinin vâki müracaatı üzerine bu şirkete 
ve o sırada bütün diğer taliplere «satılacak buğ
day kalmamıştır.» şeklinde, Ofisçe ve kendi 
imzasiyle verilen cevaplara uymamaktadır. 
* Kanaatimizce, Trak satışı, stok imkânları 
bakımından caiz olmıyan bir satıştır. Bundan 
evvel yapılmış olan 125 bin tonluk tngiliz ve 40 
bin tonluk Vitol satışlariyle esasen aşınmış olan 
Ofis imkânları Trak şatışiyle büsbütün zorlan
mıştır. Nitekim, şirkete satılan buğdayların 
daha yarısı teslim edilmeden mal miktarı bakı
mından sıkıntıya düşülerek teslimatın % 5 ek
sik yapılması cihetine gidilmiştir. 

Dış satışlardaki hesapsızlık ve ihtiyatsızlık 
yüzünden 1947 kampanya yılma bundan evvel
ki senelerin* hiçbirinde görülmiyen az bir sotkla 
girilmiştir. 

Trak satışı zamanında Ofis Umum Müdür 
Muavini olan ve ihracat işlerine bakan, bu sı
fatla satış mukavelelerini Umum Müdürle bir
likte imzalamış pulunan Enis Kansu, müdafaa
sında (ifade zabıtları dosyası), Trak satışının 
bir ihtiyatsızlık esevi olduğunu, bu satışı doğ
ru bulmadığı için mukavelenin imzasında bil
hassa hazır bulunmadığını ifade etmiştir. . 

Trak satışının mukaveleye bağlandığı sıra-
rada ticaret müdürü olan Kemalettin Arıkkan 
da ifadesi sırasında; bu satışa ait mukavelenin 
imzasından kaçındığını ogün kasten daireye 
gelmediğini ima etmişse de keyfiyeti ifadesine 
geçirmekten çekinmiştir. Yeminle dinlendiği 
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takdirde mumaileyhin bu ciheti açıklaması 
muhtemeldir. 

Trak mukavelesini, Umum Müdür Hâmit 
Koray'la o zaman ihracat Servisi Şefi olan, 
Pertev Âmir Kocamaz imza, etmiştir. Pertev 
Âmir ifadesinde (tfade zabıtları dosyası), za
manında mukaveleye bağlanan satışlardaki ro
lünün, münhasıran, yetkili makamlar tarafın
dan verilen emirler dâhilinde, gereken muka
veleyi tanzim etmekten ibaret olduğunu söyle
miştir. 

Yukariki izahat, buğday stokunun yeni bir 
ihracat satışını yapmaya müsait bulunmadığını, 
buna vâkıf olan Ofis Umum Müdür Muavini 
ve Ticaret Müdürünün satışa mukavemet ettik
lerini, bidayette Trak Şirketine yazı ile ret 
cevabı verildiği halde, bilâhara, Umum Mü
dürün satış mukavelesini .imza ettiğini göster
mektedir. 

TII - Trak Şirketinin 20 bin ton buğday ta
lebi tarihi olan 9 . XI . 1946 ile bu husustaki 
mukavelenin akdi tarihi olan 24 . XI I . 1946 
arasında yukarda (1 nci kısmın II nci madde
sinde) adları yazılı 7 firma buğday talebinde 
bulunduğu halde kendilerine mal verilmemiştir. 
Mezkûr firmaların hepsi de katı (ferm) teklif
te bulunmuştur. Bunlardan bilhassa Jak Nin-
yo firmasının talebi, miktar, satılan memleket 
ve hattâ satış yapılan müessese ve satış tarihi 
itibariyle Trak Şirketiyle aynı durumda olduğu 
halde Trak bu firmaya tercih edilmiştir. 

Bu hususta kendisinden izahat istenen Hâmit 
Koray, o tarihlerde artık buğday satışının dur
durulduğunu, esasen bu firmaların taleplerinin 
ciddî olmadığını söylemiştir. Trak Şirketinin 
Jak Ninyo'ya tercih edilmesini de, Hâmit Koray 
bu şirketin akreditifini açtırmış bulunduğu şek
linde izah etmiştir. 

Hâmit Koray'm bu husustaki izahatı, bilhas
sa Trak 'm Jak Ninyoya tercihi sebebi kanaat 
verici değildir. Zira, o da, Trak gibi italya'ya 
katı satış yapmış durumdadır. Her ikisi de sat
tıkları malı îtalyada, Federamassi adındaki res
mî teşekküle satmıştır. Bu teşekkül, Trak sa
tışı ile birlikte, Jak Ninyo'satışını da Ofise te
yit eylemiştir. Mumaileyhin talebinin Ofisçe ka
bulü halinde akreditifinin açtırılmasına bir mâni 
görünmemektedir. Nitekim, firma, talebi kabul 
edilir edilmez derhal akreditifini açtıracağını 
Ofise temin etmiştir. Jak Ninyo 'mm bu talebi-
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ne karşı Ofis, alacağı buğday mukabilinde ma
nifatura ithali şartını ileri sürmüştür, (tfade 
zabıtları dosyası, Jak Ninyo'mm ifadesi). 

Bıı vaziyet karşısında Jak Ninyo talebinden 
vazgeçmiştir. 

IV - Mukavelenin 17 nci madedsine göre, 
Trak Şirketine yapılan buğday satışının, aynı 
kıymette pamuklu mensucat ithali mukabilinde 
yapılmak istendiği anlaşılmaktadır. 

Aralık 194(5 ayında, yani Trak Mukavelesi
nin akdi tarihinde memleketimizin manifatura 
ihtiyacı bakımından, durumunun ne olduğu 
hakkında Sümerbank'a yasıılan yazıya (Trak 
dosyası lef : 63). mezkûr bankaca verilen 17 . 
V . 1948 tarihli cevapta (Trak lef : 64), o ta
rihte memleketin 50 küsur milyon metre pa
muklu mensucata ihtiyacı olduğu tebarüz etti
rilmiştir. Bu itibarla ihraç edilecek buğday 
mukabilinde pamuklu mensucat ithal edilmek is
tenmesi, prensip itibariyle doğru olabilir. An
cak bu hususun Trak Şirketi mukavelesi müna
sebetiyle ortaya çıkmasının sebebi anlaşılmamak
tadır, 

Traka yapılan buğday satışı mukabilinde 
memlekete manifatura ithali fikrinin, eski Tica
ret Bakanı Atıf tnan'la, o zaman Ekonomi Ba
kam olan Tahsin Bekir Balta'nm kararlaştırdıkları 
ifade edilmekte olduğundan, bu hususun muma
ileyhimin şahadetleriyle tevsiki icabetmekte-
dir. 

Trak Şirketi ile yapılan mukavelenin mani
fatura ithali taahhüdünü ifade eden 17 nci mad
desinin birinci fıkrasında "Trak Şirketi Tür
kiye'ye pamuklu mensucat ithalini kabul ve 
taahhüt eder" dendiği halde maddenin ikinci 
fıkrasında "Trak Şirketi buğday bedeline te
kabül eden miktarda manifaturanın İtalyan 
mensucat sanayicileri veya firmalarınca mem
leketimize satılmasını temin ve Ticaret ve Eko
nomi Bakanlıklarınca müştereken tesbit oluna
cak müesseseler de bunları memlekete ithal 
eder denilmektedir. 

Bu iki fıkra karşılaştırılınca, Trak Şirketi
nin manifatura ithali mevzuundaki hukuki du
rumunu anlamak ve tâyin etmek güçleşir. Şir
ket manifaturayı doğrudan doğruya ithal etmi-
yeceğine göre sadece italyan manifatura sana 
yicilerinin veya firmalarının Türkiyeye manifa
tura satmalarını temin edecek demektir. 
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Maddenin ikinci fıkrasına göre Trak Şirke

tine yükletilen külfet sırf İtalyan manifatura 
piyasasından Türkiye'ye manifatura satacak fir
maları bulmaktan ibarettir. Esasen mukavelenin 
akdinden evvel, Ofis tarafından yapılan demarş 
üzerine, Türkiye'ye mal satılması hususunda, 
Sefaret vasıtasiyle, italyan Hükümetinden te
minat alınmış bulunmakta idi. Buna göre Trak 
Şirketine düşen mecburiyet fiyat listesi getir-
mekden ibaret Kalmaktadır. 

Trak Şirketine yükletilen manifatura ithali 
külfetinin Vitol satışında düşünülmemiş olması 
şayanı nazardır. 

Trak Şirketinin ithalini temin eylemeyi üze
rine aldığı manifaturanın hangi cins para ile 
ithal edileceği mukavelede tasrih edilmemiş, 
sadece, «Serbest döviz tediyesine müstenit» kay
dı konulmakla iktifa edilmiştir. Buğday ister
imle satılmış olduğu için, mukabilinde ithal 
edilecek manifaturanın da isterlinle alınacağı 
mukavelede açıkça ifade edilmek lâzımgelirdi. 
Nitekim bu husus Ofisle Şirket arasında bir ih
tilâf mevzuu olmuştur. 

Diğer taraftan, 17 nci maddede, Trak Şir
ketinin manifatura ithali temini taahhüdü bir 
müddetle bağlanmamıştır. Şirketin bu taahhü
dünü ne zamana kadar ifa edeceği ve ne kadar 
müddet sonra taahhüdünü getirmemiş sayıla
cağı mukavelede belli değildir. Mukaveleye bu 
hususta bir müddet konulmak suretiyle müta-
ahhidin bağlanması lâzımgelirdi. 

Bahis mevzuu manifatura şartı bakımından 
mukavelede görülen mühim noksanlardan biri 
de bu taahhüt mukabilinde bir teminat alınma
mış olmasıdır. Mukavelede ithal edilmiyen ma
nifatura bedelinin tekabül ettiği, buğdayın 
beher tonu için Şirket bir isterlin tazminat ver
meyi kabul etmişse de, bir cezai şarttan ibaret 
olan bu kayıt kâfi teminat sayılamaz. 

Manifatura taahhüdü mukabilinde Şirket
ten teminat alınmadığına göre satılan mallar ta-
mamiyle teslim edilmeden teslimatın durdurul
ması tehdidi altında, Şirket; taahhüdünü yeri
ne getirmeye zorlanabilirdi. 

Manifatura taahhüdünü yerine getirmek üze
re Şirket tarafından Ofise yapılan teklifler mü
nasebetiyle üzerinde durulması lâzımgelen nok
talardan birinin de, Şirketin, manifatura ithali 
için Ticaret Bakanlığından aldığı ithal müsaa
desi olduğu yukarda belirtilmişti. Bu müsaa-
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denemeleri imza eden, Dış Ticaret Dairesi 
Reis Muavini Nejat Aytaman: Bu müsaadenin 
itası sırasında, Trak Şirketinin taahhüdü ba
kımından, fiyat tetkiki yapılamadığını, esa
sen 7 Eylül kararlarından sonra ithal edilen 
mallar üzerinde fiyat tetkikatı yapılmamakta 
olduğunu, birçok müracaatlar arasında, Trak 'm 
hususi durumunun hatırlanmasına imkân bu
lunmadığını söylemiştir. (îfade zabıtları dos
yası) . 

Trak Şirketi ile yapılan mukavele tarihinden 
beri aradan bir yıl geçtiği halde, Şirket mani
fatura taahhüdünü bugüne kadar yerine getir
memiştir. 

'V - Yukarda alâkalı bahiste de tebarüz et
tirildiği veçhile, Trak Şirketine satılan 20 000 
ton buğday için Bakanlıktan yetki alınmamış ol
duğu halde Şirkete ihraç lisansı verilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesinde ih
raç lisansları işine bakan Reis Muavini Sedat 
Ezdinli: Ofisin gerekli ihraç yetkisini almış ol
ması lâzım geldiği mütalâasiyle Trak 'a; mukta-
zi lisansın verildiğini beyan etmiştir. 

Heyetimiz, bu bahiste, Nejat Aytaman ve 
Sedat Ezdinli'nin kasıtla hareket ettiklerine 
kaani olamamıştır. Esasen, yaptığı tahkikat 
Ofis memurlarına müteveccihtir. Buna göre adı 
geçenler hakkında yapılacak muamelenin tâyi
nini, kendilerinin sorumlular meyanma ithal 
edilip edilmiyeceğini mercilerin takdirine bıra
kılmıştır. 

VI - Trak'a yapılan 20 bin ton buğday satı
şının, Şirket mümessili Bekir Kara marifetiyle, 
eski Başbakan Recep Peker'e intikal ettirildiği, 
Kara 'mn ifadesinden anlaşılmaktadır. Bu ifa
deye göre Peker Ticaret Bakanına 200 bin ton 
buğday ihraç yetkisi verildiğini, bunun fevkin
de ihracat yapılamıyaeağmı Bekir Kara 'ya söy
lemiştir. Trak'a verilen 20 bin ton buğday 
200 bin ten haddi içinde olduğuna göre, eski 
Başbakanın bu hususta, eski Ticaret Bakanına 
Trak lehinde bir tavsiyede bulunup bulunmadı
ğının tâyini icabeder. 

Trak satışı münasebetiyle yukarda ayrı ayrı 
tetkik edilen muhtelif konular, terkip suretiyle, 
tetkik edilince aşağıdaki neticelere varılır : 

I - Trak Şirketinin buğday talebi bidayette, 
Ofis imkânsızlıkları bakımından reddedildiği 
halde bil âhara satış yapılmıştır. 
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II - Bu satış işinde Trak Şirketi, buğday 

talebinde bulunan diğer firmalara tercih edil
miştir. 

III - Satışı eski Ticaret Bakanı Atıf İnan 'm 
idare ettiği, Trak Şirketi mümessili ile müte
addit müzakere ve görüşmeler yaptıktan sonra 
satışa karar verdiği ve manifatura ithali muka
bilinde satışın yapılması için Umum Müdür Hâ-
mit Koray'a şifahî emir verdiği anlaşılmıştır. 

IV - Hâmit Koray'ın bu satışı kanaati hilâ
fına yaptığı görülmüştür. 

V - Mahaza ihraç imkânlarından bahsetme
mek için Ofisin Bakandan yetki almaması ve 
satışın yetki dışında yapılması dikkati çeken 
bir noktadır.. 

VI - Trak mukavelesinin imzası sırasında 
Ofisin elinde kâfi istok mevcut değildir. 

VII - Satılan buğday mukabilinde Trak Şir
ketine yükletilen manifatura ithali mecburiye
tine dair olan maddenin, kasten, iyi formüle edil
memesi yüzünden mukavelenin zayıflatıldığı, 
bu madde tatbikatında yapılan hatalar sebe
biyle cezai şartın tahakkukunu tehlikeli hale 
sokulduğu görülmüştür. 

Trak satışında Umum Müdür Hâmit Koray'
ın tafsilâtı yukarda tesbit edildiği şekilde me
muriyet görevini kötüye kullandığı sabit ol
maktadır. Bununla beraber satışın doğrudan 
doğruya eski Ticaret Bakanı Atıf İnan'm emir 
ve tensibiyle yapıldığı açıkça görülmektedir. 
Eski Başbakan Recep Peker'in de vakıa ile ilgi
lendiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, hâdisenin daha fazla derinleş
tirilmesine heyetimiz kendini salahiyetli ad-
detmemiştir. 

N) Tahkikatın durdurulması: 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice 

yapılan hububat satışlarının umumi vasıfları 
yukarda A - F fasıllarında tetkik ve mütalâa 
edilmektedir. Bu satışlardan dikkati çeken ve 
tahkik konusu ittihaz olunan kısımlar raporun 
O - M fasıllarında ayrı ayrı incelenmiştir. A 
faslında, yapılan incelemenin ilk tahkikat mahi
yeti de olduğu açıklanmıştı. Bu bakımdan sa
lâhiyetsizlik ve benzeri sebeplerle aşağıda tes
bit edilen hususatm tekemmül ettirilmesi ilk 
tahkikatı yapacak mercie terkedilmektedir: 

I - Raporun E faslında ömser ve Deniz top
rak ürünleri şirketlerine yapılan satıştan Ofis 
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eski Umum Müdür Muavini Enis Kansu'nuu 
sorumlu olduğu tebarüz ettirilmiştir. Kansu'-
nun Bakana kabul ettirdiği hususi şartlar dâ-, 
hilinde alâkalı firmanın daha evvel alıcılarla 
ferm tekliflerde bulunduğu sabit olunmuştur. 
Bu mevzuun eski Ticaret Bakanı Raif Karade
niz'in şahadetiyle aydınlatılması icabeder. 

II - İzmir Milletvekili Münir Birsel 1 fas
lında adı geçen İtiti Şirketinin kurucuları ara
sındadır. Mumaileyhin yeğeni Macit Birsel şir
ketin ortalarındandır. İtiti satışına bir veçhile 
müdahalesi olup olmadığının yeminle Münir 
Birsel'e sorulması muvafık olur. 

III - »I faslında tesbit edildiği veçhile, Ek
rem Bııt'gaz satışı ile Çanakkale Milletvekili 
Hüseyin Bingöl şahsan alâkadardır. Bu konu
nun aydınlanması için mumaileyhin dinlenmesi 
zaruridir. 

IV - L faslında adı geçen tellâl Fehmi Çar'-
la Vitol'lerin yeminle dinlenmesi faydalı ola
caktır. 

V - Aynı fasılda bahis konusu olan T. B. 
M. M. ' antetli mektup ve münderecatı hakkın
da Heyetimiz bir veçhile derinleşmeyi muvafık 
görmemiştir. 

VI - L faslında açıklanmış olduğu veçhile 
VitoPlerde bulunan bir mektupta; eski Başba
kan Recep Peker'in Vitol satışına muhalefet 
ettiği, Vitol 'lere satılan buğdayı İngiltere Hü
kümetine vermek istediği, nihayet Vitoi'lerden 
teminat almaya lüzum gösterdiği anlaşılmakta
dır. 

Bu arzu ve emre rağmen Vitol satışının ta
hakkuk etmesi tatkika muhtaç bir vaziyettir. 
Keyfiyetin eski Başbakan tarafından aydınla
tılması yerinde olur. 

VII - İngiliz Hazine Nâzın Summervelle 
Smith'in eski Ziraat Bakanı Faik Kurdoğlu 
tarafından Ofise prezante edildiği, satılacak 
buğday kalmadığı şeklinde kendisine cevap ve
rilmiş olmasına rağmen mumaileyhin, Hazine 
Müsteşarının Ofisçe dinlenmesinde ısrar eyle
diği, muhtelif fasıllardaki müdafaalarda açık
lanmıştır. 

Bu ifadelerin doğru olup olmadığının eski 
Bakana sorulması iktiza eder. 

VIII - M faslında tetkik edilen Trak satı
şına ait mukaveleye manifatura ithali mükel
lefiyetinin konulmasında eski Ekonomi Bakanı 
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Tahsin Bekir Balta'nın âmil olduğu iddia edil
mektedir. Mukavelenin bu mükellefiyete müta-
allik hükümlerinin muallel olduğu alâkalı fasıl
da açıklanmıştır. 

Durumun Bakan tarafından aydınlanması ge
rekmektedir. 

IX - Aynı fasılda adı geçen Trak Şirketi mü
messili kendisine buğday verilmediğinden dolayı 
eski Başbakana şikâyette bulunduğunu, Başba
kanın 200 bin ton buğday ihracı hakkında Tica
ret Bakanına gereken mezuniyetin verilmiş oldu
ğunu açıkladığını beyan etmektedir. Trak'a ya
pılan satış bu limit dâhilinde olduğuna göre eski 
Başbakanın Trak'a satış yapılması emrinde Atıf 
I ııan'a direktif verip vermediğinin tesbiti zaruri 
görülmektedir. Zamanın darlığı, bulunduğu ye
rin uzaklığı dolayısiyle Heyetimiz, Bekir Kara'-
nın evinde cereyan eden bu konuşmada hazır bu
lunduğu iddia edilen Hususi Kalem Müdürü Ve-
dit Uzgören'in de şehadetine müracaat edeme
miştir. 

X - Bağlı olarak sunulan ifadelerde: 
Raif Karadeniz'in Ticaret Bakanı bulunduğu 

sırada harice 100 bin ton buğday satılması; 
Atıf lnaır ın Bakanlığa gelmesi üzerine hariç 

satışlarının bir müddet için durdurulması; 
Atıf inan zamanında hariç satışlarının 200 

bin tona çıkarılması; 
İngiliz Hükümetine, Vitollere, Trak'a buğday 

verilmesi; 
ingiliz satışından 25 bin tonun tevkifi. 
1946 yılının ikinci altı ayında hariç mubaya

alarının az fiyat farkı da olsa tercihan isterlin 
sahasına dâhil memleketlerden isterimle yapıl
ması; 

ithalât için muktazi dövizin tedarikini temi-
nen hububat ihracının hızlandırılması; 

Hususlarının Bakanlar Kurulunda, Koordi
nasyon Heyetinde veya alâkalı Bakanlar arasın
da görüşülüp kararlaştırıldığı serd ve beyan kı
lınmaktadır. Bu konuda Ticaret Bakanlığından 
Heyetimize yazılan cevabi tezkereye Ticaret Ba
kanlığı Müsteşarı Cahit Zaniangil'in eklediği 
muhtırada da yukarıki mevzulardan bir kısmının 
filhakika Bakanlar Kurulunda konuşulmuş ol
duğu Atıf inan'dan naklen açıklanmaktadır. (U. 
lef :60). 

Başbakanlıktan alman cevabi tezkerede (TL 
lef : 30) elde bu konulara dair yazılı bir karar 
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I mevcut bulunmadığı ancak «Bakanlar Kurulun

da gerek Hükümetin umumi siyasetine ilişkin 
bulunan gerekse ifası bir Bakanlığın yetkisi için
de bulunmakla beraber ehemmiyeti bakımından 
ilgili Bakan tarafından Hükümetin ıttılaına arze-
dilen işlere mütaallik olarak cereyan eden görüş
melerin hepsinin yazılı karara bağlanmasının da 
usulden olmadığı» bildirilmiştir. Bu vaziyette 
yukarda tesbit edilen hususatın aydınlatılması 
için bu işlemlerin cereyan ettiği günlerde Bakan
lık eden Milletvekillerinin şehadetlerine müra
caat etmek zarureti hâsıl olmaktadır. 

Yukarda tesbit edilen hususattan bir kısmı
nın tekemmül ettirilmemesi, Milletvekillerinin ve 
Bakanların malûmatına müracaat edilip edile
ni iveceği konu ile ilgilidir. Mevzuatımızda Mil
letvekillerinin tanık olarak dinlenmelerine mâni 
bir hüküm mevcut değilse de yapılmakta olan 
tahkikat esasen Büyük Millet Meclisinin tetkik 
ve ıttılaına intikal edecek bir seyir takibettiğin-
deıı Heyetimiz bu mevzuların ilk tahkikat mer
ciince incelenmesinin işin icaplarına daha uygun 
düşeceği neticesine varmıştır. Raporun t, J, K, 
L, M, fasıllarında tetkik edilen satışları eski Ti
caret Bakanı Atıf inan'm sevk ve idare ettiği 
sabit olmaktadır. 

Bu fasıllarda tesbit edilen sorumluluklar 
muvacehesinde mumaileyhin durumu tâyin edil
medikçe bu işlerle ilgili memurların mesuliyet 
derecelerinin kati olarak ölçülmesine imkân mev
cut olmadığı anlaşılmış bu bakımdan Anayasa
nın 61. nci maddesiyle alâkalanan tahkikatın ol
duğu yerde durdurulması lâzımgelmiştir. 

Ankara, 25 . V . 1948 

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Maliye Müfettişi 
Faik ökte Mehmet tzmen 

Maliye Müfettişi Maliye Müfettişi 
Esat Gürsu Cevdet Gürkan 

(Varolsunlar sesleri, teşekkür ederiz sesleri) 
(alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim raporun okunması bit
miştir. Söz istiyen arkadaşların- adedi 9 dur. 
Belki do daha söz istiyen arkadaşlar da olacak
tır. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Rica ederim. Sözümü bitireyim. 

— 87 — 



B : 67 4.6.1948 
Bugünkü tutanak basılıp raporla beraber 

Pazar günü sabahleyin bütün arkadaşlara da
ğıtılacaktır. 

Bugün vakit gecikmiştir. Binaenaleyh otu
rumu kapatmak istiyorum. 

SÜREYYA ÖRGEUVREN (Balıkesir) — 
Usul hakkında söz istemiştim. Ondan sarfınazar 
ettim. Maksadım raporun basılması ve tevzi 
edilmesi idi. Basılıp dağıtılacağını söylüyorsu
nuz. Mesele yoktur. 

4. — DEMEÇLER 

/. — Amasya'da vııkııbulan sel felâketi hak
kında İçişleri Bakavı Münir Hüsrev Göle'nin 
demeci: 

BALKAN — İçişleri Bakanı; dün gece Amas
ya Vilâyeti dâhilinde maalesef gayet mühim bir 
sel vakası olmuştur. Onun hakkında Heyeti ali-
yenize malûmat arzedecektir. 

Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANİ MÜNİR HÜSREV GÖ

LE (Erzurum) — Efendim dün gece saat 20,30 
da başlıyan ve bir buçuk saat devam eden ga
yet şiddetli bir yağmur neticesi olarak Amasya 
büyük bir sel felâketiyle maalesef karşılaşmış 
bulunuyor. (Talihsiz millet sesleri) 

Ölü adedi şu dakikada aldığım malûmata 
göre 88 kişidir. (Allah Allah sesleri) Sel mu
azzam büyük kayaları getirmek suretiyle birçok 
evleri de yıkmıştır, yüz ev tamamen, 40 ev kıs
men harap olmuştur. Telgrafı aldığım dakika
dan itibaren Kızılay delaletiyle 20 bin lira para 
derhal gönderilmiştir ve yüz çadır da gönder
miştir, bir taraftan da lâzım gelen bütün yar
dımlar yapılacaktır. 

Bunu arzetmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim ; Haziranın yedinci Pa
zartesi. günü 

MÜNİR BİRSEL (izmir) — Şahsımıza ta
allûk eden sözler vardır, bunun bugün bitiril
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Vakit geçmiştir.... (Gürültüler, 
devanı sesleri, bağrışma,!ar) 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Meclis bugün konuşulmasını istiyor, siz Mecli
sin iradesini takyit edemezsiniz, reye koyunuz. 

BAŞKAN — Susunuz efendim, (devam edil
sin sesleri) Atıf İnan'a söz veriyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Meclisin iradesine münkat oldunuz tebrik ede
rim. 

ATIF İNAN (İzmir) — Sayın arkadaşlar; 
Şimdi şu anda cereyan eden ve hepimizi mü

teessir ettiği muhakkak olan bu karşılıklı ko
nuşmanın mahiyeti üzerinde bir tek söz söyle-
miyeceğim. Arzım şudur arkadaşlar, gayet kı
sa, konuşacağım, hiç esasa girmiyeceğim. 

140 sahifelik bir rapor var, gayet tabiî ola
rak okunması beş saat bir raporu yerinden 
kımıldanmadan dikkatle takip edebilmek im
kânı olmadığı için (Dinlediler sesleri) 
(Devam devam sesleri) 

ATİF İNAN (Devamla) — Şimdi, raporun 
aletdevanı beş saat okunuşu ve aletdevam, ta
kibi imkânı olmayışı karşısında. . 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — O evvel-
den belli. „. 

ATIF İNAN (Devamla) .— Niçin kesiyorsu
nuz sözümü. Şerefli, haysiyetli adanı yalnız siz 
misiniz'? Hürriyet faziletsiz olamaz. Fazilet te 
şereflere hürmet etmekle tekemmül eder. (Sağ
dan mevzua gelelim sesleri) (Şaşırtmak isti
yorlar sesleri) 

BAŞKAN — Gürültü yapmayınız. 
ATIF İNAN (Devamla) — Size kaç defa 

söyledim. Ben böyle konuşan arkadaşlara kaç 
defa söyledim ki, kürsüde benini idare ettiğim 
işler hakkında ne şaşkınlığa, ne de kendilerine 
küfretmek için taşkınlığa sevketmek mümkün 
değildir. (Soldan bravo sesleri) Arkadaşlar; 
bir mevzu hakkında lehte veya aleyhte bir 
karar verebilmek için o mevzuun incelenmiş ve
yahut rıakledilişinin bütün, bütün'dikkatle din
lenilmiş olmasının şart olduğunu kabul buyurur
sunuz. 

Şimdi bunun maddeten imkânsız oluşu kar
şısında lehinde veya aleyhinde arkadaşların iz
har edecekleri reylerden dolayı kendi içlerine 
en küçük bir azabın yer bulmamasını sağlıya-
eak bir mahiyette bir teklif arzetmek için bu 
kürsüye çıktım. Ama sükûnetle konuşmama 
imkân vermediler. Raporun muhtevası üze
rinde çok şey söyliyecek değilim. Raporda ne 
teftiş prensipi vardır, ne de teftiş hakkı ve 
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salâhiyeti bakımından isabet vardır. Hangi za
viyeden mütalâa edilirse edilsin isabetine ina-
nılmıyacak kadar garip bir zihniyetle ve izahı 
güç anlayışlarla, (Sağdan şiddetli gürültüler) 
tanzim edilmiş bir rapordur. Bu kadar sahil'e-
lik raporun burada tetkik, tahlil, edilmesine 
mukabil cevap, cevaba cevap, suretiyle halle
dilmesine imkân olmadığını takdir buyurursu
nuz. Bu mevzuun ıstırabını 18 milyonluk bir 
insan kitlesi içinde en çok duyanlardan birisi 
varsa o da benim. Arkadaşlarımın yüzünden 
de bu azabıma iştirakleri okunuyor. Ben ken
dimi muztarip olmaktan bir gün evvel kurtar
mış olmak için; arkadaşlarımı benim ıstırabı
ma iştirak etmekten kurtarmış olmak için, aca
ba reylerimizi kullanmakla bir arkadaş hakkın
da haksızlık telâkki edilecek mâhiyette bir nü
fuzu nazar sahibi olmadan rey kullanmak gibi 
bir halimiz oldu mu gibi bir azaptan kurtar
mak için rica ediyorum, bu arkadaşınız hak
kında soruşturma kararı alıp Karma Komisyo
na sevkederseniz bu kararı şükranla karşılarım. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar; şunu da arzederim ki, hin H a 
kan olmazdan evvel, mebus olmazdan evvel, 
Bakan olduğum müddetçe aranızda geçirdiğim 
müddet içinde hayatımın verileniiyeeek bir he
sabı bululmayan bir adamın huzuriyle vicdanı
mın istirahatını hissetmekteyim. Ama acaba 
bu işte hakikaten söylenmekte olanların heye
ti umumiyesi garaz mıdır, tezvir midir, isnat 
mıdır'? Bunun içinde küçük bir hakikat nok
tası da bulunabilir mi, diye içinde şüphe olan 
arkadaşlarımın huzura kavuşmaları için; ef
kârı umumiyenin; Büyük Millet Meclisi deni
len müessese, kim olursa olsun, nasıl olursa ol
sun, herkesi adalet yolunda inceletmeye tâbi 
tutturacağı inanında huzurunu sağlamak için 
İm kararın alınmasını bilhassa rica ederim. 

Böyle alınacak bir kararın neticesinde za
ten iç huzuruna sahip Atıf İnan bilerek veya 
bilmiyerek bu mevzuda tereddüt edenler kar
şısında da alnı açık olarak çıkacaktır ve açık 
alınla konuşan arkadaşınız olarak kalacaktır. 
(Alkışlar)-

MÜNÎR BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaş
larını, bu kadar saat süren bir müzakere ve 
dinlemeden sonra şahsımın da mevzuubahis 
edilmesi dolayısiyle sizin birkaç dakikanızı ala
cağım için bendenizi mazur görmenizi rica ede-
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rinı. Sizin raporda dinlediğiniz hâdise hakkın
da söylenecek şeyleri daha iyi ifade edebilmek 
için dün sabah yazarak öğleyin Grup toplantı
sına gelmeden evvel Başbakana evinde vermiş 
olduğum bir yazıyı okuyacağım. Buna müsaa
denizi rica ederim. 

Sayın Bay Hasan Saka. 
Başbakan 

Ankara ^ 
Çok Sayın Başbakanım, 
Öğrendiğime göre, Toprak Ofisi işlerini tet

kike memur edilen müfetişler tarafından verilen 
ve Yüksek Makamlarınca da Büyük Meclise su
nulan raporda, Toprak Ofisin çavdar satmış oldu
ğu bildirilen 1. T. 1. T. 1. Anonim Şirketinin or
tağı bulunduğum ve şirketin bu işte büyük bir 
kâr sağladığı ileri sürülerek, aynı seçim bölgesi 
Milletvekili olan eski Ticaret Bakanı ve arkada
şım Bay Atıf İnan nezdinde bu işte bir müdaha
lem olup olmadığının yeminle ifademe müracaat 
edilerek aydınlatılması lüzumu belirtilmiş. Bu 
rapora bağlı şirket nizamnamesinde de, bundan 
takriben onbeş sene kadar evvel teşkil edilen bu 
şirketin (10 000) on bin hisse senedinden (400) 
dört yüz adedinin namıma yazılı olduğu ve bu 
şirketin İdare Meclisinde de âza bulunduğum 
gösterilmekte imiş. 

Bu vaziyet karşısında noktai nazarımı arze-
debilmek için, bazı bilgilerin daha evvelden tesbi-
tiııi lüzumlu bulmaktayım: 

Yirmi üç seneden fazla süren ve bana, bir fâni 
için fahir ile şükran ile yadedebileeek şekilde, 
maddi bakımdan refah, meslekimde ve memle
ketimde mânevi şerefler sağlıyan avukatlık haya
tımda, sayısı da az olmıyan müşterilerim ara
sında bulunan ihracat işi ile meşgul bir Kollektif 
aile şirketi, işleri arasındaki incir ihracı işlerini, 
yurda ilk defa gelmiş olan (İnciri tütsüliyerek 
kurt ve haşerelerden temizleme) ye ait makine te
sisatını yaptıkları zaman, bu işlerini aralarında 
kurdukları (İzmir Tütsü ile Temizlenmiş İncir 
Anonim Şirketi) adlı bir şirkete devrettiler. Mal 
sahipleri, şirket idare meclisinde ve umumi 
heyet toplantılarında işlerinin kanuna ve kanu
nun emrettiği şekil ve merasime uygun yürüme
sini sağlamak maksadiyle, avukatlık işlerini em
niyet ettikleri beni de şirket idare meclisine seç
tiler. 

Bilindiği gibi, Türk Ticaret Kanununun 312 
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ve 313 ncü maddeleri anonim şirket idare meclisi 
âzalarının şirkette hissedar olmalarını ve muay
yen. miktarda şirket hisse senedinin, idare mecli
si azaları mesuliyetine mukabil teminat olarak 
şirkete tevdi ve hıfzı mecburiyetini koymuştur. 

Dünyanın her tarafında olduğu gibi, memle
ketimizde de, bir anonim şirketinde ortak olmı-
yan bir kimsenin, şirket idare meclisinde mesa
isinden istifade edilmek istendiği zaman, kanu
nun bu emrinin yerine getirilebilmesi, ancak hisse 
sahiplerinin, lüzumlu hisse senetlerini bu şahıs 
namına geçirmeleri suretiyle olur. Bunun binler
ce misali meydandadır. Bu şirketin 10 000 hisse
sinden hiçbir tanesine malik olmadığım 400 
hisse senedi de işin sahipleri tarafından adıma bu 
suretle kayıt edildi. 

Bütün avukatlık hayatımda hiçbir müşterimin 
ticari işlerinde menfaat ortaklığı yapmadım. 1943 
yılı başında İzmir Milletvekili seçildiğim gün 
kanuni hiçbir mecburiyet olmadığı halde, kayıtlı 
bulunduğum İzmir Barosundan kaydımı sildir
dim, avukatlık meslekini bıraktım. İdare meclisi 
âzalığmdan ayrılmış olduğum bu şirketin değil, 
meslek hayatımda bana meslek hizmeti veren 
müvekkillerimden hiçbirinin hiçbir işi ile, Millet
vekili seçildiğim gündenberi meşgul olmadım. 

Büyük Meclise iltihakımdan beri Meclis tatil
leri dışında hiç bir aralık vermeksizin ve dı
şarıda hiç bir işle uğraşmaya maddeten imkân 
kalmıyacak şekilde mesaimi yalnız Milletvekil
liği işlerine hasrettim. Ne Toprak Ofisin hu
bubat satışlarından, ne de herhangi bîr şahıs 
veya şirketin Toprak Ofisinden hububat satın 
almasından haberdar bile olmadım. Seçim böl
gesi arkadaşlarımdan başka İzmir Sultaniye 
mektebinden arkadaşım olan sayın Bay Atıf 
İnan ile Ticaret Bakanlığına ait hiçbir işi ile de 
hususi temasım olmadı 

Ne hüviyetlerini, ne de tıynetlerini bilme
diğim, hattâ şahıslarını dahi tanımadığım mü
fettişlerin bu raporunda bana şahitlik tevcihi 
maskesi altında yapılan isnadın mahiyetini, er-
babı vicdan anlamakta güçlük çekmez. Bütün 
hayatımda adaletin ergeç tecelli edeceğine de 
iman etmiş bir insanım. 

Bu sebeple raporda şahsıma matuf isnat 
üzerinde şimdilik mütalâa serdetmiyeceğim ve 
onun mahiyetini tavsif etmiyeceğim. 

Ancak bir Devlet işini tahkike memur edilen 
müfettişlerin verdiği bir raporda, Türkiye | 
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Cumhuriyeti Hükümetinin bir Bakanlık sorum
luluğunu uhdesinde taşıyan bir kimsenin yapı
lan böyle bir isnat karşısında, memleket işleri
nin tam bir emniyet ve güven içinde görülmesi 
elzem olduğuna inanmış bir insan olarak, Ba
kanlık vazifesinden çekilmeyi, memleket ve 
Devlet işlerinin nef'ine bir zaruret telâkki 
ediyorum ve bu sebeple Millî Savunma Ba
kanlığı görevinden istifa ettiğimi arz ve istifa
mın kabulünü saygılarımla ve Başbakanlığı
nızda geçen mesai devresi esnasındaki teveccüh 
ve yardımlarınız için duymakta olduğum şük
ranlarımı sunarak rica ediyorum. 

Size ve mesai arkadaşlarımıza memleket iş
lerinde daima başarılar diler ve saygılarımla 
en iyi temennilerimin Kabine arkadaşlarına da 
iblağına ayrıca rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Münir Birsel 

CKMtL SAİD BARLAW (Oazianteb) —- Bu 
gidişle daha çok adam yeriz. 

MÜNİR BlRRSEL (Devamla) — S,imdi ar
kadaşlar, müsaade buyurursanız bu yazıma bir 
iki cümle daha ilâve edeyim : 

Şurada peşinen bir noktayı kaydetmek iste
rim. Arkadaşlar, ben bu yazımda meslekimi bı
raktığımı yaznıaklığımı, kanunun menettiği iş
ler dışında, meslek ve işini gören milletvekille
rini fena görmek gibi, bir maksada hiç bir su
retle atfedilmemcsini bilhassa istirham ediyo
rum. (Bravo sesleri, alkışlar). Ben bunu, kendi 
vaziyetimi ifade için yazdım. Ben dünyada 
herkesin, her şahsın, her vatandaşın, hilafı sa
bit olmadıkça namuslu, dürüst, şerefli bir insan 
olduğunu kabul eden bir insanım. (Bravo ses
leri, şiddetli alkışlar). Bunun hilafını düşün
meyi en ağır mânada kara ruhlııluk telâkki ede
rim. (Alkışlar). 

Şimdi bu işi nasıl anladığımı ifade etmeme 
müsaadelerinizi rica ederim. Dinlediğiniz ra
porda, elbette hatırınızda kalan kalmıştır. Ama 
müsaadenizle şunları belirtmeliyim; îti ti deni
len bir anonim şirket çavdar alınışlar. Burada 
şayanı dikkat olan cihet şunlarmtş. Bakan, Top
rak Ofise bu iş olur demesi bu iş yapıldıktan 
sonra olmuş. Şirket bu işte çok kâr etmiş. Bu
raya kadar suiistimalin bir delili yoktur; ama, 
İzmir'de bir Avukat Mustafa Münir varmış. 
Bu şirket kurulduğu zaman Meclisi İdare âzalı-
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ğma tâyin edilmiş, (137 sahifelik raporda şir
ketin hisselerinden kaçta kaçının Münir'e ait 
olduğunu müfettiş efendiler bunun raporların
da göstermek zahmetine lütfen katlanmamış
lar). Böyle olması suiistimal için kâfi bir sebep 
teşkil edermiş. Ve bunun için de -Münir'in bu 
işde müdahalesi olup olmadığının yeminle ifa
desine müracaat suretiyle tesbiti lâzım imiş. 

Arkadaşlar, ben yeminli ve yeminsiz haya
tımda yalan söylemiş insan değilim. Sözlerimi 
her yerde her sıfatla yemin ile de, ieabederse 
teyit ederim. Ancak, ricam rapordaki şu mü
talâa üzerinde biraz durmanızdır. Arkadaşlar, 
bir işe müdahale ne demektir? Bir işe müdahale 
eden adam o işte tesir ve nüfuzunu ika eden 
adamdır. Müdahale başka türlü olur mu? Te
sir ve nüfuzunuzu ika edemiyeceğiniz bir işe 
müdahale olur mu ? izmir Milletvekili Mü
nir, o zaman Ticaret Bakanı olan Atıf 
İnan'a bu iş için müdahale ediyor. Yâni, nüfuz 
ve tesirini kullanıyor. Bir Milletvekilinin Ba
kana nüfuz ve tesiri nasıl olur? Hatırdan iba
ret mi olur? Ne tesiri vardır başka? Bu, ancak 
suiistimal edilen meselede Münir'in dahi suiisti
mal etmesinden başka hiç bir suretle tavsif edi
lebilir mi? 

Arkadaşlar, yine tekrar ediyorum. Eğer şah
sım mevzuubahis olmasaydı, böyle bir mütalâa
nın ne demek olduğunu çok iyi, hem de çok iyi 
teşrih ederdim. 

Ama, Adalet tecelli eder elbette, bırakıyo
rum. Bunun karşısında iki vazife hissi altında 
kendimi görüyorum. Evvelâ; Başbakana yaz
dığım mektupta yazdığım gibi bir Bakanlık 
sorumluluğunu deruhde etmiş olan ve bilhassa 
bütçemizin % 50 sinden fazla yüz milyonlarca 
liralık bir bütçenin sarfına salahiyetli bir âmiri 
ita olan ve her zaman her işi bilhassa dürüstlü
ğü ve temizliği üzerinde, titizlikle, hassasiyetle 
durduğunuz ordu işleri, savunma işleri başında 
bulunan bir arkadaşınızın, Maliye Heyeti tefti-
şiyesi gibi bir makam tarafından Meclis kürsü
süne getirilen bir raporunda bir isnat karşısında 
Bakanın makamında durmamasının elbette bir 
şeref ve memleket menfaati olarak doğru olamı-
yacağını düşündüm. Bu düşüncemi hareketleri
nizle tasvip buyurduğunuzu görüyorum. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Şimdi arkadaşlarım, ikinci vazifem olarak da 
Başbakanlıktan yaptığım rica gibi sizlerden de 
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I bir ricam vardır. Arkadaşlarun, hiçbiriniz, en 

âciz bir arkadaşınız olarak ben de dâhil olduğum 
halde hiçbirimiz, buraya babamızın hatırı, tâbiri
mi af buyurun, kara gözlerimiz için getirilmedik. 
Hepimiz memlekette. hayatta Devlet ve Millet 
işlerinde hizmet görmüş, tecrübe edilmiş, kendi
sine inanılmış ve millet tarafından seçilerek bu
raya gönderilmiş insanlarız. Yarım asrı aşan ha
yatımda ve mektebi bitirip başladığım, bugün 30 
seneyi geçen mesai hayatımda daima iş ve hare
ket içinde bulundum. Sizlere bunları söylemek 
için teeddüp ediyorum; ama af edin söyliyece-
ğim; bunları temeddüh olarak elbette almazsınız. 

Arkadaşlarım; ben 24 seneye yakın avukatlık 
ettim ve yüz binlerce lira ile ifade edilen men
faat ihtilâfları içinde namusuma ve şerefime hiç
bir şey söyletmeksizin vazife gördüm ve hizmet 
ettim ve Allaha çok şükür maddi refaha kavuş
tum, mütevazi bir ailenin evlâdı olarak hayata 
atıldım, hiçbir param olmadığı halde meslekim 
bana maddi refah sağladı. 

Meslek arkadaşlarım beni 3 defa, her zaman 
fahrile söylerim, üç defa îzmir Baro Reisliğine 
seçtiler. Büyük menfaat ihtilâfları arasında 
avukatlık yapan bir insanın on binde dört yüz 
hisse senedi için bir bakana gidip suiistimale 
vasıta kılacak tıynette namus ve şereften âri bir 
insanı üç defa İzmir Barosunun Reisliğine seçe
cek kadar, İzmir avukatlık ailesi hırsızı, namus
suzu himaye eden insanlar değillerdir. 

Arkadaşlar; 1930 senesinde Belediye Kanu
nunun neşrinden sonra ben İzmir'de dört defa 
Belediye âzası seçildim ve 11 sene İzmir Beledi
yesinin birinci reisi vekilliğini yaptım. İzmir ve 
onun Belediye Meclisi azaları bir namussuzu, 
bir şerefsizi himaye eder mi? Ben 8 sene İzmir 
Vilâyeti Meclisi Umumi âzalığı yaptım. Ben iki 
defa İzmir Vilâyeti Parti Teşkilâtının başına ge-
çirildim ve nihayet arkadaşlar, aranıza katıldı
ğım gündenberi sizin, muhtelif vesilelerle, ko
misyonlarda, grup idare heyetlerinde diğer va
zifelerde birçok defalar teveccüh ve itimadınıza 
mazhar oldum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ve nihayet arkadaşlar, Bakanlık vazifesine 
geldiğim gündenberi hepinizden gördüğüm ve 
hepinizden işittiğim, bana ancak iltifat eden ve 
beni ancak takdir ve teşvik eden iltifatlarınızdan 
başka bir şey olmadı. 

Şimdi arkadaşlar, hayatının bu kadar zama-
I nını yaşamış bir insanın bugüne kadar muhafaza 
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ettiği namus ve şerefinin böyle mütalâalarla 
veya böyle isnatlarla mevzuubahis edilmesinin 
bir sonu olmalıdır. Ben sizden şunu istirham 
ediyorum arkadaşlar: Hiç şüphesiz, bu memle
ket ve bu Devlet ancak ve ancak namuslu ve 
şerefli insanların elleri üstünde yükselir. Na
mussuz ve şerefsiz insanlar bu Mecliste ve bu 
Devletin işlerinin hiçbir mevkiinde yer alamaz. 
Ve böyle bir hale cüret edecekleri Meclisimiz 
ve teşkilâtımız her zaman, her dakika kulağın
dan tutar ve ona lâyık olduğu cezayı verir. 

Ama arkadaşlar sizden istirham ediyorum, 
sizden rica ediyorum, bu işi en seri şekilde mey-
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dana çıkaracak, ve en âdil bir şekilde meydana 
çıkaracak, namuslu, şerefli insanların şeref \re 
namusunu bu şekilde isnatlardan muhafaza ede
cek ve şerefsiz ve namussuz insanlar] ortaya 
koyacak kararı derhal vermenizi istirham edi
yorum. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, daha sekiz kişi söz 
almıştır. (Devam, devam sesleri) (Kâfi sesleri). 

(Devam, devam sesleri, müzakere kâfi ses
leri). 

BAŞKAN ----- Müsaade ederseniz onbeş daki
ka tatil yapalım, tekrar toplanalım. 

Kapanma saati: 20.45 

Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — 01. Ali Fuad Oebesoy (Konya) 

KÂTtPLER : Sait Koksal (İsparta), Atalay Akan (Urfa). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Müsaade ederseniz müzakerenin yeterliği 

hakkında önergeler vardır, okuyalım. 
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

Tarihî bir celse yaşıyoruz. Bu itibarla, demin 
görüşülen konu üzerinde, ben de konuşacağım 
ve önce, yeterlik aleyhinde, söz söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. İçtüzüğün hükümleri dai

resinde oya müracaat edilmesini teklif ederim. 
Gazianteb Milletvekili 

C. S. Barlas 

Yüksek Başkanlığa 
Mufassal raporu dinledik. Bu konu üzerin

de konuşma yeter. Konuya ait önergenin oya 
konmasını arz ve teklif ederiz. 

Sivas Milletvekili Malatya Milletvekili 
Fikri Tirkeş M. Sadık Eti* 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, onu da 
okutacağım. 

Başkanlığa, 
Rapor şüpheler uyandırır mahiyetledir. Ra

porda adı geçen arkadaşlar Meclis soruşturma
sını istemişlerdir. Müzakere kâfidir. Meclis so
ruşturulması açılmasının oya konulmasını tek
lif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Behçet Çağlar 

NECMEDDÎN SAHİR SİLAN (Tunceli) — 
Arkadaşlar; önergelere ıttıla etmiş bulunuyo
ruz. Ancak, bizim hayatımızda, Meclis çalışma
larımızda, Anayasa ile İçtüzük esastır. Bu iti
barla İçtüzüğün sarih olan yüz üçüncü maddesi
ni arkadaşlarıma hatırlatırım. Bu maddeye göre, 
görüşme konusunda yana ve karşı söz istiyen-
1 erden... 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Hattâ, 
hakkında; ikişer kişi... 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Devamla) — 
Evet. Görüşme konusunda yana karşı ve üze
rine söz istiyenlerden enaz ikişer Milletvekili 
soz söylemeden görüşmenin yeterliği oya konu
lamaz. Bu itibarladır ki, görüşmelerin yeterli
ği hakkındaki önergeler iltifata kabule şayan 
olamaz. Çünkü, biz, Anayasa ve İçtüzük hü
kümlerine sadakat göstermek zorundayız. Bu 
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sebepledir ki, sizlerden ve Başkanlıktan, İçtü
züğün hükümlerine riayet edilmesini rica edi
yorum. (Reye sesleri). 

Arkadaşlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
elindeki Anayasa ile İçtüzüğe aykırı hareket 
edemez. Milletvekillerinin içtüzüğe uygun şe
kilde görüşme istekleri önlenemez, sözleri kesi
lemez. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini oyunu
za arzetmeden evvel yana ve karşıya olmak 
üzere iki kişiye söz vereceğim. Bay Necmeddiıı 
Sahii' Sılan siz, lehte mi, aleyhte mi konuşacak
sınız? 

NBCMEDDİN SAHİR SILAN (Devamla) — 
Görüşmelerin yeterliği hakkındaki önergelerin 
aleyhindeyim. Çünkü, İçtüzük çok sarihtir. 
Tekrar ediyorum: Görüşme konusunda yana, 
karşı ve hattâ üzerine en az ikişer kişi söz söy
lemeden görüşmelerin yeterliği mevzuubahis 
olamaz; bu hususta verilen önergeler oya konu
lamaz. 

Vâkaa, hakkında Meclis soruşturması açıl
ması istenilen Atıf İnan arkadaşımız ile demin 
okunan raporda adı geçen Münir Birsel arka
daşımız, kendilerine taallûk eden sözler dolayı-
siyle, konuşmuş bulunuyor. Fakat, raporda adı 
geçen diğer arkadaşlarımız henüz konuşmamış-
tır. 

Bundan başka, bizler de, tarih huzurunda, 
millet huzurunda, bu mesele hakkındaki görüş
lerimizi bildirmek, umumi efkâra aksettirmek 
zorundayız. İşte bunun içindir ki, görüşmele
rin yeterliğinin mevzuubahis edilmesini doğru 
görmüyorum, görüşmeleri yeter bulmuyorum ve 
esasa geçmek istiyorum. (İçtüzüğün maddesi 
okunsun sesleri) O halde İçtüzüğün buna ait 
maddesini de okuyabiliriz. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 103 ncü maddesi şu 
şekildedir: «Bir tasarı veya teklif görüşülmeye 
başlanınca, Başkan, tümü hakkında düşünce
lerini bildirmek istiyenlere söz verir. Görüşme 
konusunda yana, karşı ve üzerine söz isteyen
lerden enaz ikişer Milletvekili söz söylejmeden 
görüşmenin yeterliği oya konamaz» (Bu. tasarı 
hakkında sesleri). 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Devamla) 
— Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin şimdiye kadar geçirmiş olduğu yirmi yedi 
yıllık çalışmalarında, açıkça mevzuubahis edil-
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diği halde, İçtüzük hükümlerine aykırı hare
ket edilmemiştir. Her Milletvekili, Büyük Türk 
Milletinin Vekili sıfatiyle, düşündüklerini bu
radan söyliyecektir: Her Milletvekili kanaati
ni açıkça belirtecektir. Her Milletvekili Anaya
sa ve İçtüzük hükümlerine aykırı hareket edil
memesine dikkat edecektir. İşte bu sebeplerle
dir ki, yüksek müsaadenizle, şimdi esas konu
muza geçiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; her Milletvekili, millet 
huzurunuzda, herhangi bir mevzu hakknda, ka
naatini açıkça belirtmekle mükelleftir. Bu va
zife, fikirlerini burada söylemekle, oyunu kul
lanmak suretiyle görülür; yerine getirilir. İşte, 
ben de bu mevzu üzerindeki kanaatimi açıkla
mak için söz almış bulunuyorum. 

Ancak, ilk önce, şunu ifade etmek mecburi
yetindeyim ki, Milletvekillerinin Büyük Millet 
Meclisinde ve İçtüzüğümüze göre, siyasi parti
lerin Meclis içinde organları olan parti grupun-
daki sözlerini, Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
hakkındaki görüşlerini bazı vicdansız ve izan-
sızların kendi karihalarında uydurarak, dışa
rıya yayması ve indî tefsirler mahiyetinde tav
sif ve işaa etmesi, Milletvekillerine, söyleme
dikleri sözleri atfetmek suretiyle, umumi efkâr
da tahrife yeltenmesi ve hususi maksatlarla na
mus ve şeref düşmanlığında bulunulması ah
lâk kaideleriyle asla telif olunamaz; böyle bir 
hareket, en hafif tâbir ile ahlâksızlıktır. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bunun mev
zu ile alâkası 1. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Devamla) 
— Bunun, mevzuumuz ile çok yakın alâkası 
vardır. Siz de usulü dairesinde söz ister, bu
raya gelir, konuşursunuz ve ozamana kadar 
da dinlemek tahammülünde bulunursunuz. 

Aziz arkadaşlarım; Milletvekillerinin esas 
vazifesi, Millet ve Memleket işlerinde hayırlı 
ve faydalı olmak, Millet ve Memleket hakla
rını korumaktır. Fakat, bunun yanında Mil
leti teşkil eden fertlerin şeref ve haysiyetleri 
üzerinde iyi duygulu olmak, iyi görüşlü olmak 
lâzımdır. Bu itibarla, biraz önce, Sayın Mü
nir Birsel arkadaşımızın bu konu dolayısiyle 
söylediği sözlere ben de candan katılır ve şe
ref düşmanlarına karşı gösterdiği feragati ve 
celâdeti takdirle karşılarım. 

Sayın arkadaşlarım; bugün, burada bahis 
mevzuu olan hâdise, aylardanberi adları istis-

İL„_ - 98 -



B : 67 4 . 6 . 
ınar edilen şu veya bu Milletvekillerinin, şu ve
ya bu Başbakan veya Bakanın, şu veya bu va
tandaşın, atıf ve isnat olunan vaziyetten ko
runması, kurtarılması değildir. Türlü kisveler 
ve şekillerle umumi efkârı, Hükümete karşı 
tahrik edici, güveni sarsıcı mahiyette ortaya 
atılan ve ileri sürülen meselelerin kapatılması 
değildir. 

Hsasen, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç
bir zaman, hiçbir hâdiseyi kapatmamıştır ve 
kapatamaz da. Ne mutlu ki, Büyük Millet 
Meclisimiz bugün de bunun en güzel bir örne
ğini göstermiş bulunuyor. 

Aziz arkadaşlarını; genel düşüncelerimi böy
lece belirttikten sonra, şimdi, konuştuğumuz 
mevzuu, Anayasa ve İçtüzük hükümleri bakı
mından, hukuki bir gözle, , tahlil etmek istiyo
rum. Bu konuda, içimizde, hukuki bilgileri 
daha üstün, daha değerli, daha yetkili arka
daşlarımız vardır. Fakat ben de, düşünceleri
mi açıklamayı, tarih bakımından olduğu kadar, 
vazifemizin icabı sayıyorum. Bu yöndeki gö
rüşlerimi, bir Parti mensubu olmaktan başka 
bir hukuk mensubu olarak bahsetmeyi faydalı 
buluyorum. 

Arkadaşlarını; Devletimiz, Hukuk Devleti
dir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun 
koruyucusu olduğu kadar kanunların ve Tü
züklerin en iyi ve en doğru işlemesini de te
min etmekle mükelleftir. 

Aziz arkadaşlarım; bildiğimiz gibi, Meclis 
soruşturması iki türlü açılabilir: 

1. İçtüzüğümüzün yüz altmış dokuzuncu 
maddesi gereğince,bu maddede derpiş edilen se
beplerle Milletvekilleri tarafından verilen öner
ge ile; 

2. Adalet makamlarınca bir işin koğuştu-
rulması sırasında bir Bakanın görevinden do
ğan bir işten dolayı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine başvurulması suretiyle. 

Şimdi, hâdisemizi gözden geçirebiliriz. Bu 
hâdiselerin de mensubu olmakla fahir duydu
ğum Cumhuriyet Halk Partili bir- Milletvekili 
arkadaşımızın bir soru önergesinden sonra üç 
müstakil Demokrat Milletvekili tarafından ve
rilen bir önerge ile mevzuubahis edilmiştir. 
Bunun üzerine soru önergesini konuşulduğu bir
leşimi kovalıyan diğer birleşimde görüşmeler ol

muş, İçtüzüğümüzün yüz altmış dokuzuncu maddesi 
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gereğince Yüksek Kamutayın Meclis sorıışlıır-
ınası açılmasına hemen karar vermesi mümkün 
bulunduğu ve usûl de bunu gerektirdiği halde 
Başbakan Yardımcısının açıklaması üzerine 
yepyeni bir istikamet almıştır. Hükümet adına 
vâki bir açıklamaya göre, buğday işleri ve 
Ofis muamelâtı hakkında üç aydanberi devam 
etmekte olan teftişin bir aya kadar bitirilece
ği anlaşılmış ve Çoruh Milletvekili arkadaşı
mız tarafından verilmiş olan önerge üzerine 
Meclis soruşturması açılması hakkındaki görüşme
nin Toprak Ofisteki teftiş ve tahkikin sonuna bı
rakılması kabul edilmiş ve böylelikle yeni bir 
çığır açılmış, yeni bir şekil ihtiyar olunmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; bu şekil ne Osmanlı İm
paratorluğu zamanında, Mebusan Meclislerinde 
ne de yeni Devletimizde, Büyük Millet Meclisi
nin hayatında, görülmüş değildir. Bu şekil, 
Meclis soruşturulması açılmış olan benzeri hâ
diselerde dahi görülmemiş, bir şekildir; âdeta 
bir bid'attir. Bununla beraber bu şekil kabul 
edilmiş olduğu için, Hükümet, Maliye müfettiş
lerinin vermiş olduğu raporu, olduğu gibi, Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. 

Ancak benim anlayışıma göre, bu rapor 
dolayısiyle, hukuki bir hâdise ile karşılaşmış 
bulunuyoruz. Çünkü, muhtevası ne mahiyette 
olursa olsun, Maliye müfettişlerinin, verdik
leri rapor üzerine tahkikata geçilmek isteği 
esas hukuk kaideleri bakımından tetkik edile
cek, üzerinde durulacak bir A'aziyet arzeder. 
Bana göre. Maliye müfettişlerince tanzim olu
nan raporun Başbakanlıkça doğrudan doğruya 
Savcılığa verilmesi ve ondan sonra işin Büyük 
Millet Meclisine getirilmesi, mevzuatımız itiba
riyle olduğu kadar tçtüzük hükümleri bakı
mından da, en doğru bir hareket olurdu. Fa
kat, Başbakan, Hükümet adına Büyük Millet 
Meclisi önünde verilen söze, verilen vaide sa
dık kalmak maksadiyle olacak ki, Maliye mü
fettişlerinin raporunu, Başbakanlıkta hiç bir 
muameleye tâbi tutmadan, Büyük Millet 
Meclisine sunmuş ve bugün beş saat süren oku
ma sonunda da rapor muhtevasına ıttıla edil
miştir. 

Ancak, böyle bir raporun, Meclis soruştur
ması açılabilmesi için, gereken tahkikata mes
net ve nıemsek teşkil edebilmesinin doğru ola
nı ıyacağını da ifade ve kabul etmek lâzımdır. 
Bu, ileride tekevvün edebilecek olan bu gibi 
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hâdiseler için üzerinde durulmaya değer bir 
konudur. 

Bununla beraber, üzerinde durulacak diğer 
bir nokta da şudur: Büyük Meclise sunulan 
Başbakanlık yazısında « . . . Ofis memurlarının 
Memurin Muhakemat Kanunu hükümlerine tâbi 
olmamaları hasebiyle, yapılan incelemenin bir 
soruşturma derecesine götürülemediği ve bazı 
satışların bizzat Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan 
tarafından sevk ve idare edildiği . . . »bildiril
mektedir. 

Bu bildirişe göre, şöyle bir sual sorulabilir: 
Ofis memurları. Memurin Muhakemat Kanunu
na tâbi olsaydı, ne olacaktı! Hiç şüphesiz, ev
rak, Danıştaya gidecek ve Bakan ile alâkası 
görülünce, tıpkı Tekel işlerinde olduğu gibi 
eski Milletvekili arkadaşımız Suat ITayri ür-
güblü hâdisesinde okluğu gibi. Başbakanlık 
voliyle Büyük Meclise sunulacak idi. 

Halbuki, Tekel memurları, özel kanunu ge
reğince. vazifei memurelerinden dolayı Me
murin Muhakemat Kanununa tâbi bulundukları 
halde. Devlet İktisadi Teşekküllerindeki me
murlar, Toprak Ofisteki memurlar, Yargıtay'ın 
Tevhidi içtihat kararma göre, Memurin Muha
kemat Kanununa tâbi değildir. 

Bununla beraber. Maliye müfettişleri, vuku
una muttali oldukları suçu. kanun mucibince, 
adalet mercilerine tevdi ile mükellef olan ma
kamlara bildirmekle ödevlidir. 

işte, bu sebepledir ki Maliye müfettişleri, 
Toprak Ofisteki memurlar hakkında vâki tah
kikatta. işlerin eski Bakana ait olduğunu gö
rünce yapılan incelemenin bir soruşturma de
recesine götürülemediğini ve bazı satışların es
ki Ticaret Bakanı tarafından sevk ve idare 
edildiğini ifade etmek suretiyle, Anayasa'ııın 
altmış birinci maddesi muvacehesinde, incele
menin durdurulduğunu tesbit eylemiştir. Bu 
madde hepimizce bilindiği üzere şu hükmü ihti
va etmektedir: 

«Altmış birinci madde — Bakanları, Danış
tay ve Yargıtay Başkanları ve üyelerini ve Cum
huriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak iş
lerden dolayı yargılama için Yüce Divan ku
rulur.» 

Şu hale göre meseleyi bir bakımdan şöyle 
incelemek mümkündür: Demin de arzettiğim gi
bi Maliye müfettişlerinin raporu izah eylediğim 
şekilde bir hüviyet taşımakla beraber Büvük 
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Meclise intikal şekline göre bugün, tamamen adlî 
bir takip yolu tutmuştur. Bu itibarla bu hu
sustaki takibatın içtüzük'ün yüz yetmişinci 
maddesine göre yürütülmesi lâzımdır. 

Bundan başka Maliye müfettişlerinin rapor
larında, tamamen siyasi icraata taallûk eden ve 
Bakanın vazifesi arasında olan ihracat mesele
sinin de tetkik edildiği anlaşılmaktadır. 

Bu duruma göre, yüz yetmişinci madde mu
cibince, işi beş kişilik komisyona verdiğimiz tak
dirde, hangi hususlardan dolayı tahkikat yapıl
ması lâzım geleceğini, Tekel işleri hakkındaki tah-
kikatda olduğu gibi, daha iyi anlamış oluruz, 
daha iyi ayıklamış oluruz. 

Aziz arkadaşlarını; Milletvekilleri, soruştur
ma açılmasına ait önergeyi verdikleri zaman, de
lillerini izah ederler. Fakat, iş, tahkikat dosya
sına istinat edince bunun yüz yetmişinci mad
deye göre beş kişilik komisyona vermekte, işi 
iyice ayıklıyabilmek ve Büyük Meclise, daha 
etraflı incelemelerle getirebilmek için zaruret 
vardır. 

Bu suretle, Meclis Soruşturulması açılması 
hakkında verilen ve o birleşimde oya konula
rak karara bağlanması gereken önergenin, idarî 
bir tahkikat sonuna bırakılması suretiyle, tçtü-
;.ük hükümlerine aykırı mahiyette görülebilen 
hareket, kısmen olsun, .İçtüzük hükümleri ile 
telif edilmiş olabilir. 

Esasen vaziyet, arzeylediğim sebeple, bugün, 
yüz altmış dokuzuncu madde çevresinden çıkmış, 
bir teftiş ve tahkik raporuna istinadeden bir 
şekil almış ve bu itibarla İçtüzük'ün yüz yetmi
şinci maddesi hududuna girmiş bulunmaktadır. 

İşte, bu sebepledir ki, benim anlayışıma gö
re, bu iş bugün adlî bir istikamet, adlî bir hü
viyet almıştır, Adlî bir yola girmiştir. Bu iti
barla ben, demin de izah eylemiş olduğum se
beplerle ve hükümlerle, bu iş için esas itibariy
le beş kişilik komisyon kurulması kanaatinde
yim. r';tcn hangi şekilde olursa olsun, Meclis 
soruşturması meselesi. İçtüzük hükümlerine göre, 
üç türlü incelenebilir: 

1. İçtüzük'ün yüz yetmişinci maddesine gö
re. Meclis soruşturması gerekip gerekmediğini 
anlamak için, önce beş kişilik bir komisyon ku
rulmak suretiyle. 

2. îçtüzük'ün yüz yetmiş ikinci maddesine 
göre. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından, bir 
Karma Komisyon teşkili suretiyle; 
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'•>. Yine bu maddeye göre beşten on beşe ka

dar üyesi bulunabilecek özel bir Komisyon ku
rulmak suretiyle; 

Ancak, ikiuci ve üçüncü şekillere yöre, Mec
lis soruşturması açılması istenilenler, doğrudan 
doğruya, sorgu yargıcı vaziyetinde olan bir He
yet ile karşı karşıya kalır. 

Yavuz - Havuz hâdisesinde, eski Bahriye 
Vekili İhsan Eryavuz hakkında bu suretle mu
amele tatbik edilmiştir. Bu iş, o zaman Başve
kil olan İsmet Paşanın Malatya Milletvekili sıl'a-
tiyle verdiği bir önerce ile ortaya konulmuş ve 
iş Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyona verilmiştir. 

Eski Ciümrük ve Tekel Bakanı Suad Hayrı 
Ürgüblü hakkındaki muamele de ise, Başbakan
lığın bildirişi üzerine, önce beş kişilik Komisyon 
kurulmak suretiyle takibata geçilmiştir. Tabiî 
bu vaziyette o Bakanlara Milletvekili sı ('atiyle 
Mecliste derhal savunma hakları da verilmiştir. 
Yalnız, tahkikat safhasında Milletvekili olını-
yan Suad İfayri Ürgüblü'ye on beş günlük sa
vunma müddeti verilmiştir. 

Bu itibarla, şunu belirtmek istiyorum ki, 
beş kişilik komisyona tevdi edilmeden, işi, ikin
ci ve üçüncü şekilde komisyonlara vermek, tah
kikatın daha etraflı cereyanı bakımından tetki-
ka değer bir mahiyet arzeder. 

Sonra Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
müteşekkil Karma Komisyon veya beşten on be
şe kadar üyeli Komisyon sorgu yargıcı vaziye-
tindedir. Hattâ lüzum gördüğü kişileri tevkif 
etmek salâhiyetini dahi haiz bulunmaktadır. 

Hâdisemizde. Maliye müfettişlerinin önce 
teftiş suretiyle başladıkları muameleler sonra
dan tahkik mevzuu şekline yöneltilmiş ve bu 
suretle adlî bir yola gidilmiş olduğuna göre, ra
porda adı geçenleri doğrudan doğruya bu ko
misyonlara vermek, benim anlayışıma göre, İç
tüzük hükümleri ile telif edilemez. 

Bununla beraber-, bu hâdisede, bugün hepi
mizden ziyade ıstırap içinde olduğunu söyliyen 
eski Ticaret Bakanı Atıf İnan arkadaşımız, bi
raz önce ifade ettiği gibi, işin Anayasa ve Ada
let Komisyonlarından kurulacak Karma bir Ko
misyona verilmesini istediğine göre, ne beş kişilik 
komisyon teşkili mevzuubahis olabilir, ne de 
yüz yetmiş ikinci maddenin son fıkrası gere
ğince beşten on beşe kadar üyeli yeni bir komisyon 
kurulabilir. 

Bu itibarla, bu mevzu üzerindeki görüşleri
mi Büyük Meclisin Tutanak Dergisinde tesbit 
suretiyle tarihe tevdi ederken, hâdisenin arzet-
liğim şekildeki seyrine ve bugün tahassul eden 
emrivakii ve burada ileri sürülen isteğe göre, işi 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurula
cak Karma bîr Komisyona vermek en müreccah 
şekil olacaktır, işte bunun içindir ki, bir öner
ge sunuyor ve kabulünü rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; her ne şekilde olursa ol
sun, bu mevzu üzerinde aylardanberi devma et
mekte olan söylentiler karşısında işi Anayasa 
ve İçtüzük hükümlerine göre, adı geçen arkadaşı
mızın da belirttiği ve istediği gibi, en kısa za
manda incelemek ve hakkın, adaletin tezelden te
cellisini temin ile birlikte memleket ve fertlerin 
şeref ve haysiyetlerini de her türlü şaibe ve is
natlardan tenzih etmek imkânını vermek hepimi
zin samimi dileğimizdir. 

CEMİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Ye
terlik lehinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEMİL SAlD BARLAS (Devamla) — Arka

daşlar, yeterlik lehinde konuşmak üzere kürsüye 
çıktım. 

Sayın arkadaşlar; hâdisede adı geçen çok 
sevdiğim iki arkadaşımız kendilerine taallûk eden 
hâdise dolayısiyle noktai nazarlarını belirttiler. 
Muhalif parti arkadaşlarımız da kemali sükûnetle 
bu işi dinlediler, muvafık arkadaşlarımız da dinle
diler ve çok ağır bir azabın yükü altında aylardan
beri ıstırap duyan insanların elemiyle dinlediği
miz bu hâdise muvacehesinde, esasen içtüzük mu
cibince de bir kanun teklifi mevzuunahis olmadı
ğına göre, bu bakımdan beş kişi lehte, beş kişi 
aleyhte söylesin gibi bir yola gitmeden, Heyeti 
Celileden, müzakerenin yeter görülmesini rica edi
yorum. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Yeterlik 
a ley h ind e konuşacağım. 

CEMİL SAlD BARLAS (Devamla) — Ko
nuşmayı yeter görürken de biz B. M. Meclisi 
asla, benden evvel konuşan arkadaşımın dediği 
gibi, bu kararı verirken gayri kanuni hareket 
eder bir vaziyete de düşmüyoruz. Çünkü arkada
şımın işaret ettiği gibi, İçtüzüğün 171 nci mad
desi değil de, söyledikleri beş kişilik komisyon 
olsa bile biz içtüzük hükümleri mucibince karar 
vermek mecburiyetindeyiz. Kaldı ki, kürsüde ko-
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nuşan hukuki mesnetleri ve aklı selimleri bir 
olan muvafık ve muhalif ve bağımsız arkadaşlar
dan da eminim, asla ve asla, Büyük Meclisin 
Kur'anı olan İçtüzüğün çerçevesi dışına çıkamaz
lar. Bu böyle olduğuna göre, Atıf İnan da ken
di talebi veçhile ve azaptan biran evvel kurtul
ması bakımından, müzakerenin yeterliğini, İçtü
züğün hususi maddesi mucibince meselenin Ada
let ve Anayasa Komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona havalesini teklif ediyorum. 
(Doğru sesleri). 

Yapılacak iş, ilk tahkikat mahiyetindedir. 
Muvafık, muhalif ve bağımsız Milletvekilleri de 
o komisyonda hazır bulunacaklardır, bu suretle 
efkârı umumiye ve arkadaşlarımız tatmin edil
miş olacaktır. Müzakerenin yeterliğinin oya ko
nulmasını rica ediyorum. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — 
Yeterlik lehinde benden başka söz almış varsa 
bilmem. Ben lehinde konuşmak istiyorum. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaş
lar, yıllardanberi gazetelerle, şifahi beyanlarla 
18 milyon Türk vatandaşının kulağına girmiş 
bir hâdisenin bugün adlî kararını vereceğiz. Ma
liye müfettişleri bir rapor hazırladılar ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde bu rapor okundu. 
Bu rapor okununca bu memlekette mühim vazi
feler almış, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ça
lışmış, Bakanlık mevkiini işgal etmiş, Türk Mil
letinin mukadderatı üstünde kararlar almış bazı 
arkadaşların isimleri mevzuubahis olmuştur. Gö
rüyorum ki, yeterlik takririni kabul ederek bu 
işi hemen bitirmek istiyoruz, bu iş bitecek ve şüp
hesiz Soruşturma Komisyonuna gidecektir. Yal
nız sizden rica ederim, bu konu bu kadar mevzu
ubahis olduktan sonra vakaları bütün Türk Mil
letinin duyabilmesi ve icabettiği kadar, tafsil 
edilmesi, açıklanması için imkân veriniz. Çünkü 
kısa bir celsede bu şekilde karar verirsek va
kaların tafsilâtını millet duymayacak şüphede ka
lacak ve bilmem kaç ay veya kaç sene sonra adlî 
takibatın neticesini ya öğrenecek veya öğrenmi-
yecektir, onun için yeterlik önergesini müsaade 
buyurursanız kabul etmiyelim. Ve bu rapor, ev
velce düşünüldüğü gibi, tab ve tevzi edilsin ve 
herkes okusun Söz almış olanların hepsi söz
lerini söylesin, ondan sonra kararımızı verelim, 
ı böylece millet hâdiselerin tafsilâtına vâkıf olur. 
Ben böyle düşünüyorum. Siz ister böyle yapar 
isterseniz yeterlik takririni kabul edersiniz. Fa-
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kat arkadaşlarım şahsı mevzuubahis olan bir 
Milletvekilinin söz istemesi halinde ona muhak
kak söz verilir, yeterlik ondan sonra düşünülür. 
Raporda benim de ismim mevzuubahis olmakta
dır. Sizden rica ediyorum, bana söz verin konu
şayım ondan sonra yeterlik takririni reye koyar
sınız. Vakit ilerledi onun için teferruata girmiye-
ceğim ve kısa konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde konuşmak 
üzere söz istemiştiniz. Devam ediyor musunuz? 
(Devam devam sesleri). 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Benim 
bahsetmek istediğim zamanımda yapılmış olan 
100 bin ton arpa satışıdır. 

Bu satıştan, raporda da bahsedildiği gibi, 
memlekete 28 milyon küsur lira para girmiştir. 
üfisde kendi hesabına bu satıştan 14 milyon 
lira para kazanmıştır. 

Şimdi deniliyor ki, Ofisin içinden bir adam 
çıktı, tertibat aldı, Raif Karadeniz'i tazyik 
altında bulundurdu, onu satışa imale etti, ve 
bu satışı yaptırdı. 

Arkadaşlar; bu tamamen yanlış bir görüş
tür. Ben Ticaret Bakanl sıfatiyle yaptığım işin 
mesuliyetini müdrik ve onun memlekete olan 
menfaatini ölçebilecek muhakemeye sahip bir 
insan olarak bu satışı yaptım. Şuna buna 
sordum fikir topladım fakat hiçbir tazyik altın
da kalmıyarak, hiçbir kimsenin iğvaatma ka-
pılmıyarak bu satışı kendim yaptım. (Bravo 
sesleri). Yalnız, arkadaşlar; Toprak Mahsulleri 
Ofisi teşkilâtı denince, bu hakikaten bedbaht 
bir müessesedir. Mütemadiyen bir suiistimal 
meınbaı olarak gösterilmiş ve hakkında daima 
fena yazjlar yazılmış ve fena sözler söylenmiş
tir. Bu müessesenin içinde, suiistimal yapanlar 
olmuştur, fakat zamanında bu müesseseyi ida
re edenler büyük gayret göstermişler T e memle
kete cidden iyi hizmetler yapmışlardır. Bunla
rın içinde yeralan ve yeni yetişen genç eleman
lar göze görünür hizmetler yapmak ve bunu 
yaptıkça daha iyi mevkilere çıkarak üstün ba
şarılar elde etme emeliyle heyecanlar göster
mişlerdir. Onların içinden bazılarının gösterdik
leri bu heyecanları fena emellerin tahakkuku 
için gösterildiğini zannetmek mümkündür. 

Fakat bununla beraber şunu da ifade etme
liyim ki; bu satışın yapılacağını duyan ve alı
nacak kararlar] evvelden sezerek bundan ken-

* 
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dişine ve dökülen baldan şalisi menfaat temin 
etmek istiyen betbahtlarda bulunabilir. Benim 
burada söylemek istediğim şey satışın benim 
emrimle yapıldığını ifade etmekten ibarettir. 

Arkadaşlar; satılan arpadır. 1946 yılında 
mahsul idrak edildiği zaman elimizde 58 bin ton 
arpa mevcut idi. Bu arpayı satmak için çok 
uğraştık, hattâ Millî Savunma Bakanlığına tek
lif ettik. Bakanlık; bizim ihtiyacımız kadar eli
mizde arpa vardır, diye cevap verdi. Yıl bo
yunca mütemadiyen arpa satışı için baş vurma
dığımız yer bırakmadık. 30 bin ton kadar ar
payı İspanya'ya satmıştık. Yalnız bu satış bi
ze döviz bakımından ferahlık verdi, bizim gö
zümüzü biraz açtı. Fakat buna rağmen 58 bin 
ton arpa memleketimizde, ambarlarımızda kai
misin-. Arpa çok bekliye bil en mal değildir, bir-
kere bitlenmeye başladı mı, onu ambardan dışa
rı döküp yakmak lâzımdır.. 

1946 yılı mahsulü boldu, bereketli idi. Bu 
arzedilen mahsulleri nasıl alacağız, nasıl karşı
layacağız diye endişe ediyorduk. 

Köylü arpa veya buğdayını, ilân. ettiğimiz 
fiyata, bize alın derse bunu nasıl karşılıyacağı-
mızı düşünüyorduk. Ofiste çalışan bütün Ofis 
erkânı endişe ediyordu, büyük bir kampanyaya 
giriyorduk^ bütün bunları nazara alarak bir fi
yat ilân ettik ve arpa satacağız, yulaf sataca
ğız, diğer maddelerden satacağız dedik, yüz
lerce insan, müracaat ediyor, opsiyon alıyor, fa
kat bir ton bile satamıyorduk. 

(iünün birinde tngiliz îaşe Nezareti büyük 
mikyasta arpa mubayaasına karar vermiş, İn
giltere'deki bir firma vasıtasiyle bir mubayaa 
yapmak istiyor. Fakat bize müracaat etmedi. 
Keski etseydi doğrudan doğruya onlara ver
seydik, komüsyon kazanırdık. Fakat bunu yap
madılar. Biliyorlardı ki, Türkiye'de arpa tama
men Devletin elinde, Ofisin elindedir. Bunu bil
dikleri halde doğruca bizden istemediler. Bir 
vasıta ile almak istediler. Böyle bir müracaat 
karşısında kaldık; bize 80 bin ton arpa verir-
misiniz dediler. Aynı zamanda fiyatı da düşük 
teklif ettiler. Dünya fiyatlarına nazaran bizim 
ilân ettiğimiz fiyatlar hemen yüzde yüz dere
cesine kadar yüksek bulunuyordu. Fakat bu
nun reel olarak ifadesi hiç olmazsa %50 yük
sekti. Satış yapamamak zarureti fiyatlarda in
dirme yapmayı icabettiriyordu. Bir mal satı-
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lamazsa fiyatı düşürmek lâzımgelnıez mi? Bu 
iktisadın en iptidai bir kaidesidir. Bize vâki 
olan yüz bin ton arpa mubayaası teklifi ko-
müsyonctılariyle Ofis müzakereye girişti, ko
nuştu. Konuşma neticesi %3 komüsyon kentlile
rine verilecek, yalnız çabuk bozulan Siha arpa
dan tenzilât yapacağız, diğerlerinden yapmıya-
cağız. Sonra hektolitre ve mevaddı ecnebiye he
saplarında alıcı lehine bazı değişiklik yapaca
ğız. 

Ofis müdürleri bu neticeyi gelip bana söy
lediler. Bu satışı yapalım sonra şu zararımız 
olur dediler, yaparsak şu kârımız olur dediler. 
Düşüncelerini söylediler. O halde gidin dedim, 
İdare Heyetinden bu işin muvafık olup olmadı
ğına dair bana bir karar getirin dedim. Tecrü
beli insanlar olan ve Ofisi idareye memur edilen 
bu heyet toplandı, konuştular. Bu satışta mem
leketin faydası vardır diye karar verdiler, bu
nun üzerine satışın yapılmasına izin verdim. 

Şimdi arkadaşlar, bu raporun, bu hikâye 
kısmı iktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He
yetinde uzun boylu münakaşa edildi. Opartü-
nite bakımından işin yerinde yapılmış bir iş ol
duğu kabul olundu ve tasvip edildi. 

Şimdi müfettişler Ofis müdürünün burada 
suiistimal yaptığını seziyoruz diyorlar, hakları
dır, çünkü orada bu işin kapanmış olması cezai 
mesuliyeti bertaraf etmez. Ancak görüyorum ki 
raporun meseleyi hikâye eden kısmı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetine verilen 
rapordan, alınmıştır. O rapor Umumi Murakabe 
Hey e tinindir. 

Şimdi gerek Murakabe Heyetinin, gerekse mü
fettişlerin yazdıkları raporda ne diyorlar? tki 
milyon liraya yakın zarar var! Neye nazaran? 
Evvelden bizim tesbit ettiğimiz fiyatlara naza
ran: yani bir fiyat istedik, bulamadık, sonra 
tenzilât yaptık arada fark var, işte bu zarardır 
diyorlar Bu nasıl hesaptır/ Bunun adı zarar de
ğil ümit edildiği halde elde edilemiyeıı paradır, 

Sonra arkadaşlar; bilâhara bu arpa fiyat
ları yükselmiş, sebebi de, uzaman bizce meçhul 
olan Unra teşkilâtının artık Avrupa'yı besleme-
meye karar vermiş olmasıdır. Bu bizce nasıl 
malûm olabilirdi? Deniliyor ki, arpa satılma saydı, 
sonra tenzilâtsız satılabilecekti. Ben ne bilirdim 
ki, Saraçoğlu Kabinesi çekilecek, onunla beraber 
ben de Ticaret Bakanlığından çekileceğim. Sonra 
gelen Recep Peker Kabinesi 7 Eylül kararı di-
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ye bir karar çıkaracak ve bu karar yüzünden 
eşya fiyatları daha çok talebe mâruz olacağın
dan yükselecek ve diğer eşya fiyatları da buna 
mütenazır olarak artacaktır. İnsanlardan ancak, 
keşfi mümkün olan şeyler beklenir. 

Arkadaşlar, inşaalah her biriniz Bakan olur
sunuz. (gülüşmeler) Bakanların neler çektikle
rini, ozanı an görürsünüz. Bir umum müdür ça
ğırırsınız şu işi ne yapalım dersin; size bir 
yığın mütalâa söyler. Bir başka müşavir çağı
rırsın başka türlü mütalâada bulunur. Yapsan 
bir türlü, yapmasan başka türlü. Ozaman kelle
yi koltuğa alacaksın, karar vereceksin. (Gülüş
meler) Eğer ozaman ben bu satışı yapmaday
dım sonra bana bunları ne diye çürüttün diye
cektiniz. 

Mesele takdir ve inanış işidir. 
Size açık bir misal vereceğim, hepinizin 

müttefikan kabul ettiği bir işten bahsedeceğim: 
Biz bir milyar iki yüz milyon liralık bütçenin 
yarısını Millî Savunmaya veriyoruz ve her sene 
böyle yepıyoruz. 

Şimdi farzedelim ki, iki sene üç sene beş se
ne sonra ve günün birinde beynelmilel vaziyet 
tavsamış ve neticede çekindiğimiz ve korktuğu
muz taraftan hiçbir tecavüzün gelmiyeceği anla
şılmış olsun. Ozaman bize beyhude milyonlar ve
rildi Türk Milletini beyhude sefalete sürükle-
diniz memleketi harap ettiniz malen ve iktisa-
den hatırdınız derlerse bu kararı veren bizler 
mesul olacakmıyız. 

Arkadaşlar; ben bunları benim hakkımda bu 
iş konuşulurken bir hatam zuhur ederse bundan 
dolayı Büyük Millet Meclisi beni affetsin mülâ-
hazasiyle söylemiyorum. Ne zaman arzu ederseniz 
beni bir adalet mekanizmasının röntgeninden 
geçirmenize ve hattâ Yüce Divana göndermenize 
hazırım. Ben bu satışı memleketin ve Milletin 
menfaatine uygun olduğunu düşünerek ve buna 
iman ederek yaptım. Arada suiistimal etmiş 
olanlar varsa bunlar şüphesiz cezalarmı görecek
lerdir. Mâruzâtım bu kadardır. (Bravo sesleri 
alkışlar). 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Balıkesir) — Ar
kadaşlar, konuşmanın yeterliği hakkında verilen 
takrir talebine ben de iştirak ediyorum. Yani 
konuşmayı yeter buluyorum. Ancak bir noktanın 
tebellür etmesi faydalı olacaktır kanaati bana 
hâkimdir. Kısaca ve hattâ çok kısa bir surette 
bu noktai nazarı izaha çalışacağım. 
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Arkadaşlar müzakere mevzuumuz, verilen 

takrirle istenen şey, yalnız eski Ticaret Bakanı 
Atıf İnan'nm Ticaret Bakanlığı zamanında vâ
ki olmuş bazı işlemler ve eylemlerden dolayı 
onun hakkında Meclis Soruşturması açılmasına 
dairdir. (Doğru sesleri). Alacağımız karar da, 
bu muayyen, mahdut mevzua inhisar edecektir. 

Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
yaratan, yaşatan Türk Milleti gibi, her birerle
rimiz onun hâkim ve nâzım, kudsal iradesini kul
lanma ve onun namusu mukaddesini kullanma 
yetkisini ondan almış insanlarız. Bizim her işte 
olduğu gibi bu kabîl işlerde de yapacağımız ve 
yapmakta bulunduğumuz, geçmişte de yaptığımız 
işler, ancak böyle ulvî bir inanışın, kudsal bir 
vazife telâkkisinin icabıdır. O da şudur: Türk 
Milletini temsil eden Türkiye Büyük Millet Mec
lisi ve onu teşkilü terkip eden Türk Milletve
killeri bir tek şey isterler: Hakkın tezahürü 
hakikatin tecellisi, adaletin icrası. Bunu yaparken 
mevki, zaman, şahıs, nispet, şu veya bu, hiçbir 
endişe, hiçbir mülâhaza bizim üzerimizde mües
sir olmadan, eğer bu Milletin yüksek menfaatine 
ve onun büyük irade ve hâkimiyetine aykırı iş
ler yapan suçlu, kabahatli ve hatalı durumda bu
lunan insanlar varsa, onlar kim olursa olsun, 
mutlaka cezalarını görmesini, mutlaka bir apse
nin neşterlenip açılması gibi, ortaya atılmasını 
istemek hakkımızdır. Bunun yerine getirilme
sini,, milletin nâzım ve hâkim iradesini kullan
mak suretiyle isteriz. Bugün de Meclisimizde hâ
kim olan ruh ve zihniyet bundan ibarettir. 

Hakkında Meclis tahkikatının açılmasını isti-
yen arkadaşımızın da, büyük bir vuzuhla, temiz 
nasiyeli bir adamın taşıyacağı vicdan ve iç hu
zuru ile istediği şeyi yapmak, hem büyük Mille
tin arzusuna hem de arkadaşımızın bizden dile
diğine uygundur. Onun için, bugünkü konuş
mayı kâfi görelim ve Cemil Said arkadaşımı
zın teklifine iştirak ederek işi Karma Komisyona 
sevkedelim. 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliği hakkın
daki takrir okunmadan evvel lehte ve aleyhte iki 
arkadaşımıza söz verdik, bitti. Şimdi müzakere
nin yeterliğini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi diğer önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
i İçtüzüğün hususi maddesi mucibince Anaya-
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sa ve Adalet Komisyonlarından mürekkep bir 
heyete verilmek üzere hâdisenin oya konulmasını 
teklif ederim. 

(Jazianteb Milletvekili 
Cemil Said Barlas 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerle, işin Anayasa ve Ada-
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let Komisyonlarından kurulacak Karma Komis
yona verilmesini teklif ederim. 

Tunceli Mil let vekil i 
Necin eddin Sah ir Sılan 

(Erzincan Milletvekili Behçet Kemal Çağlar'm 
önergesi tekrar okundu.) 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Ev
velce vermiş olduğumuz önergemizi oya koyunuz. 

5. — ÖNERGELER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şahin 
Lâçin ve iki arkadaşının, buğday ihracı dolayı-
siyle Ticaret eski Bakanı hakkında Meclis soruş-
turma-sı yapılmasına dair önergesi (4/84) 

Yüksek Başkanlığa 
24 . IV . 1948 

Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın sözlü 
sorusundan da anlaşılacağı üzere: 

Geçen yıllardaki buğday ihraeatı memleketin 
istok, istihlâk ihtiyacı ve yeni yılın mahsul duru
mu nazarı itibara alınmadan yapılmıştır. İhra
cat kararlarının tatbikmda da memleket zararına 
ve muayyen şahısların lehine muameleler cere
yan ettiği anlaşılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca 1947 yılında Hükümetçe tesbit edilen 
yanlış ve mesnetsiz hububat fiyatları da bugünkü 
ekmek buhranının başlıca âmillerinden biri sayıl
mak lâzımdır. 

Bu sebeplerden dolayı eski Ticaret Bakanının, 
mesuliyetlerinin tesbiti ve mesuller hakkında 
Meclis soruşturulması yapılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Afyon Milletvekili Muğla Milletvekili 
Şahin Lâçin Dr. Mitat Sakaroğlu 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

BAŞKAN — Efendim asıl müzakere konu
su olan önerge evvelâ Meclis soruşturmasını 
teklif ediyor. Diğer önergeler de, bu kabul bu-
yurulduktan sonra hangi cins komisyona hava
le edilmesi lâzımgeldiğini ifade etmektedir. 

Şimdi evvelâ Meclis soruşturması açılması
nı oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Müttefikan kabul edilmiştir. 

Şimdi hangi cins komisyona havale edilmesi 
mevzuu vardır. Aşağı yukarı üç önerge de şu 
mealdedir: Anayasa ve Adalet Komisyonların-
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dan mürekkep bir Karma Komisyon teşkili hak
kındadır. 

Binaenaleyh böyle bir Karma Komisyonun teş
kilini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi 174 ııcü madde mucibince; Kamutay 
kararında, soruşturma ile ödevli komisyonun 
görevini ne kadar zamanda bitireceği, gerekir
se başka yerlere de gidip gitmiyeceği, mesele
si vardır. Binaenaleyh bu ikinci hususu da re
yinize arzedeceğim, komisyon ne kadar zaman
da bu işi bitirecektir, buna dair elimde bir 
önerge yoktur. (Dört ay olsun sesleri, üç ay ol
sun sesleri). 

Arkadaşlar, vasatisini alırsak iki ay eder. 
SAÎM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efendim ; 

önümüzde tatil var, nasıl olur? 
BAŞKAN — Meclisi Âli bövle bir vazifeyi 

j . • » • 

verecek olursa o komisyon tatil yapmaz, işine 
devam eder. 

('EMİL SAİD BARLAS (Oazianteh) — Ar
kadaşlar; tensip buyurursanız Meclisin tatil 
devresine girinceye kadar bu komisyonun top
lanmasına salâhiyet verelim. Komisyon toplan
sın, ondan sonra kendi takdir edeceği müddeti 
heyetten istesin. 

BAŞKAN — İçtüzük mucibince bunu evve
lâ siz tâyin edeceksiniz, eğer tatil olursa o va
kit komisyon tekrar bizden sorar, ona göre bir 
karar alırız. 

Şimdi bu komisyonun iki ayda işini bitirme
sini kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edil
miştir. 

Arkadaşlar, üçüncü bir mesele var. Gerekir
se bu komisyonun veyahut teşkil edeceği bir su 
komisyonun, Ankara haricine de tahkikat yap
mak salâhiyetine malik olduğunu oya arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 



B : 67 4 . 6 
2. — Denizli Milletvekili Kemal Vemal ön

cel ve dört arkadaşının sel felâketine uğ riyan 
Amasya halkına Büyük Millet Meclisinin teessür
lerinin bildirilmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Etendim, bir önerge daha var
dır, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Bakanının şimdi dinlediğimiz izaha

tı ile Amasya'nın uğradığı büyük sel felâketini 
derin acı ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kamutayın 
duyduğu bu teessürün ve acılarının paylaşıldı
ğının aziz Amasya'lı yurttaşlarımıza tebliğini 
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saygılarımızla arz ve teklif eyleriz. 
Denizli Milletvekili Konya Milletvekili 
Kemal Cemal öncel Mitat Altau 
Çorum Milletvekili Konya Milletvekili 

Süh.eyp Karai'akıoğlu Rasim Krel 
Konya Milletvekili 
Dr. Aziz Perkün 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız Baş
kanlık Divanı bu vazifeyi yerine getirecektir. 
(Muvafık sesleri). 

Vakit geçmiştir. 7 Haziran Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 22. 
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