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kimlere ve hangi esasa göre tevzi edildi
ğine dair sualine Ticaret Vekili Abdullah 
Aker'in tahrirî cevabı (7/164) 393 

1. - SABIK ZABIT HULÂSASI 

îzmir Mebusu ilhan Sipahioğlu'nun, 3499 sa
yılı Avukatlık Kanununun 49 ncu maddesinin 
3 ncü fıkrası ile 117 nci maddesinin kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifine dair mazbatanın, 
Adliye Encümeni Reisliğinin talebi üzerine, en
cümene iadesi kabul edildi. 

Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu ve iki ar
kadaşının, Kırşehir vilâyetinde sel baskını dola-
yısiyle vukua gelmiş olan zararların telâfisi hak
kındaki kanun teklifinin de Muvakkat Encümene 
verilmesi kabul edildi. 

Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edirne vilâ
yetinde tekrar afyon ziraatine ne zaman başla
nacağına dair Gümrük ve İnhisarlar Vekilinden 
olan şifahi suali, talebi üzerine, geriverildi. 

Niğde Mebusu Asım Eren'in, Edirne vilâye
tinde çiftçiyi tütün ziraatine teşvik için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair şifahi sualine 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüsman ce
vap verdi. 

Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, Ankara 
Belediyesince şehir suyu fiyatına yapılan zamma 
dair şifahi sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik 
cevap verdi. 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Si
ird'in Müküs nahiyesindeki mahkemenin yeniden 
hizmete açılmasının düşünülüp düşünülmediğine, 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, Siird 
Cumhuriyet Müddeiumumiliği kadrosunun ta
mamlanmaması ve bâzı kazalara Cumhuriyet 
Müddeiumumisi tâyin edilmemesi sebebine dair 
Adliye Vekilinden olan şifahi suallerinin cevap

landırılması, Vekil hazır bulunmadığından, baş
ka inikada bırakıldı. 

Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğluîıun, Cenup 
vilâyetlerimizde kaçakçılığın önlenmsei husu
sunda alınan tedbirlere ilâveten neler düşünül
düğüne dair Ticaret Vekilinden olan şifahi sua
line Ticaret Vekili Abdullah Aker, bu sualin 
kendi vekâletini ilgilendirmediği cevabını verdi. 

Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, an-
tibiotik ve tıbbi malzeme darlığının önlemesi hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
şifahi sualine Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Lûtfi Kırdar cevap verdi. 

Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkun'un, 
Kocaeli Valisinin, körfezde küçük gemilerin çalış
tırılmalarının tehlikeli olacağı hakkında alâka
lılara başvurduğunun doğru olup olmadığına, 

Erzincan Mebusu Nusret Safa Coşkundun, 
izmit gazetelerinin, Körfezdeki vapurların istiap 
haddinden fazla yolcu aldıkları hakkında yaptık
ları neşriyatın dikkate alınıp alınmadığına dair 
şifahi suallerine Münakalât Vekili Fevzi Uçancr 
ayrı ayrı cevap verdi. 

Sivil Müdafaa kanunu lâyihasının maddeleri
nin müzakeresi bitirildi. 

9 . VI . 1958 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Zonguldak Mebusu 
Agâh Erozan Mustafa Saraç 

Kâtip 
Antalya Mebusu 

Attüâ Konuk 
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Sualler 

Şifahi tualler 
1. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Sümer-

bank mamullerine yapılan zammın sebebine 
dair şifahi sual takriri Sanayi Vekâletine gön
derilmiştir. (6/200) 

2. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, et 
sıkıntısının giderilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair şif ahi sual takriri Ticaret Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/201) 

3. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, kö
müre yapılan zammın sebebine dair şifahi sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/202) 

4. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, peraken
de et satışı hakkındaki şifahi sual takriri Ticaret 
Vekâletine gönderilmiştir». (6/203) 

5. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Lozan 
meydanından Kızılay semtine kadar olan 
Atatürk Bulvarının kaç defa sökülüp yapıl
dığına dair şifahi sual takriri îmar ve İskân 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/204) 

6. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Yeni
mahalle'de oturan bir vatandaşın gaz ve et al
mak için beklemek yüzünden öldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair şifahi sual takriri Ti
caret Vekâletine gönderilmiştir. (6/205) 

7. — Kırşehir Mebusu Hayri Çopuroğlu'-
nun, Kaman kazasmdaki ilk ve ortaokul bi
nalarının inşasına ne sebeple ara verildiğine 
dair şifahi sual takriri Maarif Vekâletine gön
derilmiştir. (6/206) 

8. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, kasap 
dükkânlarında et bulunmaması sebebine dair 
şifahi sual takriri Ticaret Vekâletine gönderil
miştir. (6/207) 

9. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçın'm, Kır
şehir Belediye Reisliği için seçim yapılmaması 
sebebine dair şifahi sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/208) 

10. — Kırşehir Mebusu Osman Canatan'm, 
Kaman kazasına bağlı Akpınar nahiyesindeki 
mahkeme teşkilâtının lağvı sebebine dair şi
fahi sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (6/209) 

Tahriri sualler 
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-

nun. Keskin kazası Çelebi nahiyesine bir ebe , 

tâyininin düşünülüp düşünülmediğine dair tah
rirî sual takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve^ 
kâletine gönderilmiştir. (7/186) 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'" 
nun, Kırıkkale kazasına bağlı Kılıçlar köyünün 
sulama ve içme suyu tesislerinin tamirinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual tak
riri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/187) 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Çiçekdağ kazasiyle Kaman köylerinde mah
sule ânz olan süne haşeresi ile mücadele husu
sunda ne gibi tedbir alındığına dair tahrirî sual 
takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/188) 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Koşum hayvanı kredisinin artırılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual 
takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/189) 

5. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlur-
nun, Keskin kazasında bir sanatoryum inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî su
al takriri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/190) 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin İmam - Hatip Okulu binasmn ik
mali için yeniden yardım yapılması hususunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/191) 

7. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı köylerin Ça-
talağzı elektrik enerjisinden istifadesi) hususu
nun düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/192) 

8. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
.nun, Ankara kapalı spor sarayının çökmesi mu
vacehesinde alâkalı mühendis ve mütaahhit-
ler hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/193) 

9. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Ankara ve Kırşehir'in bâzı köylerindeki ko
yun ve keçilerde görülen çiçek ve ağrı hastalık
larının önlenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Ziraat Vekâletine gön
derilmiştir. (7/194) 

10. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'm, Şar-
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kışla 'daki Kanakçayı üzerine yapılması kararlaş
tırılmış olan barajın inşasına ne zaman başlana
cağına dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/195) 

11. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmaz'in, Şar
kışla'nın Yapaltun köyündeki küçük sulama ben
dinin ne zaman ikmal edileceğine dair tahrirî su-

Mazbatalar 
1. — Rize mebusları İzzet Akçal ve Muzaf

fer önal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/10) (Ruznameye) 

2. — içel Mebusu Yakup Karabulut'un, Tür-
.kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
105 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/57) (Ruznameye) 

3. — Afyon Karahisar Mebusu Orhan Kök
ten'in, ilk tedrisat müfettişlerinin muvazenei 
umumiye içine alınmasına dair 3407 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin birinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/137) (Ruznameye) 

4. — Maden Kanununun birinci maddesinin 

al takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/196) 

12. — Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlu '-
nun, çiftçinin akar yakıt ihtiyacını temin husu
sunda ne gibi tedbirler alındığına dair tahrirî su
al takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/197) 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve iktisat 
Encümeni mazbatası (3/221) (Ruznameye) 

5. — Millî Korunma 1953 yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/56) 
(Ruznameye) 

6. — istanbul mebusları Enver Kaya ve Nec
la Tekinel'in, imar Kanununun 28 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifi ve Dahiliye ve 
Nafıa encümenleri mazbataları (2/15) (Ruzna
meye) 

7. — Afyon Karahisar Mebusu Murad Âli 
Ülgen'in, Arzuhal Encümeninin 9. IV. 1958 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 396 sayılı Kara
rın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri 
ve Arzuhal Encümeni mazbatası (4/41) (Ruz
nameye) 

8. — Tebligat kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/105) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — ReisveMli İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Atıtilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REÎS — Yoklama yapacağız. 
(İzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1, — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti EmekU 
Sandığı Kanununun 40 ncı maddesinin (Ç) fık
rasının II numaarlı bendinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin geriveritmesine dair takriri 
(2/175,4/48) 

REÎS — Takriri, okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
12 . V . 1958 tarih ve 2/175 numaralı, Tür

kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı maddesinin (Ç) fıkrasının II numaralı 
bendinin tadili hakkındaki kanun teklifimin 
jÇeriverilmesini saygı ile rica ederim. 

Yozgad Mebusu 
Ömer Erzurumluoğlu 

REÎŞ — Geriverilmiştir. 

2. — Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, 
Türkiye Cumhuriyetinin ilânından önceki ta
rihlerde tapuda kayıtlı olup âa intikalleri ya
pılmamış olan gayrimenkullerin hare, resim ve 
vergiden muaf olarak vârisleri namlarına tes
cilleri hakkındaki kanun teklifinin geriverilme-
sine dair takriri (2/69, 4/49) 

T. B. M. M. Reisliğine 
Esas kayıt 2/69 sayı ile Dahiliye Encüme

ninde görüşülmekte olan (Türkiye Cumhuri
yetinin ilânından önceki tarihlerde tapuda ka
yıtlı olup da intikalleri yapılmamış olan gay
rimenkullerin hare, resim ve vergiden muaf ola
rak vârisleri namlarına tescilleri) hakkında
ki kanun teklifimin geriverilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 

REÎS •— Geriverilmiştir, efendim. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Ka

nunla muaddel 16 ncı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/214) (1) 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 
REÎS — Tefsir fıkrasını da okuyoruz. (Tef-

sir fıkrası okundu.) 

(1) 120 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

Tefsir fıkrası üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok.. Fıkrayı reylerinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tefsir fıkrası kabul 
edilmiştir. 

2. — Sivil Savunma kanunu lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/100) 

REÎS — Bundan evvelki inikatlarda mü
zakeresi bitmiş olan kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesini açık reylerinize arz ediyorum. 
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3. — Mült Korunma 1952 yılı bilançosunun ı 

sunulduğuna dair Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
Muhasebat Encümeni mazbatası (3/55) (1) 

REİS — Heyeti Umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun Hamza Eroğlu! 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem ! 
arkadaşlar; Millî Korunma Kanununa göre, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1952 yılı bilan
çosu huzurunuzda tetkik olunurken ilgili mevzu
ata göz atmakta fayda mülâhaza: olunmuştur. 

Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesi 
şöyle demektedir : 

(Madde 51. — Bu kanun gereğince yapıla
cak işlere ait hesaplar 3460 sayılı Kanunla ku
rulan Umumi Murakabe Heyeti tarafından ince
lenir. Şu kadar ki, her yılın bilançosu ve Umu
mi Murakabe Heyeti raporu işleriyle ilgili Ba- I 
kanlığın mütalâasiyle birlikte hesabın taallûk et
tiği yılın sonundan itibaren en geç bir yıl için
de Başbakanlıkça B. M. Meclisine gönderilir. Bu 
bilançonun B. M. Meclisince onanması ilgililerin 
ibrasını tazammun eder.) 

Millî Korunma Kanununa göre bu İktisadi 
Teşekküllerin 1952 yılı bütçesinin hesaplarının 
tetkiki şu anda huzurunuzda yapılmaktadır. 

İki bakımdan gecikme mevzuubahistir : Bi
rincisi; 51 nci maddenin sarih hükümlerine ay
kırı olarak Başbakanlık bilançoyu 1953 senesi ni
hayetinde Yüksek Meclise arz etmesi icabederken 
1954 senesi nihayetinde, yani bir senelik gecik
me ile arz etmiştir. Kanunun sarih hükümlerine 
aykırı olarak, Meclise bilançoyu bir senelik ge
cikme ile arz eden Başvekâlet ve ilgili dairelerin 
mesuliyeti açık ve sarihtir. Kanun lâyihasının 
Yüksek Meclise intikalinden üç buçuk sene son
ra Umumi Heyette görüşülmesi, Meclis organla
rının çalışma ve gayretlerinin tatminkâr olmadı
ğı yolundaki görüş ve kanaatleri tevsik etmekte
dir. 

Millî Korunma Kanununa müsteniden iktisa
di teşekküllerin bütçelerinin 25 . XII**. 1954 yı
lında Meclise arz edildiği düşünülecek olursa 
üç buçuk yıl sonra Meclisçe tasdiki keyfiyetinin 
arzının, Yüksek Meclisin murakabe vazifesinde 
ne kadar ağır hareket ettiğini göstermek bakı
mından maalesef ehemmiyet arz eden bir misal-

(1) 106 Sıra sayılı matbua zaptın sonıındadw. \ 

195â 0 : 1 
dir. Bizi bekliyen ehemmiyetli hizmetlerin mev-' 
cudiyetini düşünerek,, sanki görüşülecek iş yok
muş gibi, bu Meclisin XI nci Devrede bir, bir 
buçuk, üç dakikalık toplantılar yapması, malî 
mevzuları Umumi Heyete getirmeyip bu kadar 
müddetle geciktirmesi teşriî organın mensubu 
olan bizlerin Meclisin çalışma sisteminin tenki
dini yapmakta ne kadar haklı olduğumuzu açık 
şekilde göstermektedir. 

Bu gecikmelerin dışında, ayrıca Millî Korun
ma Kanununun 50 ve 51 nei maddelerinde gös
terilen sözü geçen teşekküllerin murakabe siste
mi de tatminkâr olmakdan uzaktır. Millî Korun
ma Kanununa müsteniden kurulan iktisadi te
şekküllerin murakabe sistemlerinin kifayetsizliği 
büyük bir ilim adamı olan Ordinaryüs Prof, Sıd-, 
dik Sami Onar'in «idare Hukukunun umumi 
esasları» adlı kitabında açık ve beliğ bir suret
te belirtilmektedir: 

«Görülüyor ki, Millî Korunma Kanunu mu
cibince kurulmuş olan bu ofisler hizmet ademi-
merkeziyet teşkilâtının en basit birer şeklidir. 
Üzerindeki murakabe de gayet basit, hiyerarşik 
ve bir mal sahibinin işlerini murakabe şeklinde 
bir murakabeden ibarettir.» 

Âmme hizmetinin iyi bir şekilde tanzimi ve iş
lemesi kuvvetli bir kontrol sistemine bağlıdır. 
Hizmetlerin tarafsız bir murakabeden uzak ol
ması, hizmetleri keyfîliğe, ferdîliğe» şahsi kayır
malara ve suiistimallere götürür. Bugün ısrarla 
Millî Korunmaya müsteniden kurulan teşekkül
lerin, murakabesini eksik, hatalı ve kusurlu bu
luyorsak, her zamandan daha çok şu anda mü
kemmel bir kontrol sistemine ihtiyacımız oldu
ğundandır. 

REİS — Encümen. 
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ RE

İSİ ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın arkadaşımızın izahatını dik
katle dinlemiş bulunuyoruz. Filhakika Millî Ko
runma müesseselerine ait hesabı katî cetveli hu
zurunuza biraz geç gelmiş bulunmaktadır. 1950 
senesinden bugüne kadar aynı Komisyonda vazi
fe görmekteyim. 

Arkadaşlarım, 1950 senesinde geldiğimiz za* 
man bizim gündemimizdeki işler 1945, 1946 ve 
1947 senelerinin mazbataları teşkil etmekte idi. 
O günkü gecikmeler bugünkü hesaplara müessir 
olmakla beraber, haddi zatında kanuni müddeti 
içerisinde komisyonumuza sevk edilmiş olan 1952 
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•senesi hesabatmm gecikmesinde başlıca rolü 1951 
hesabatmda komisyonumuzca reddedilen bâzı hu
susların uzun bir müddet teftişe tâbi tutulması 
ve Ticaret Vekâleti tarafından bunların uzun 
müddet üzerinde çalışılması teşkil eylemiştir. 

Bu sebeple, bu gecikme vukubulmuş oluyor. 
Nitekim, önümüzdeki günlerde 1953 - 1954 ve 
hattâ 1955 senesi hesapları bir hafta içinde gün
deme alınmış bulunacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğım. 

REİS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, huzurunuzda konuşan ben Adana 
Milletvekili, 1957 seçimlerinde bu Meclise, aranı
za katılmış bulunuyorum. 

SELİM ERENGÎL (İstanbul) — Kendini tak
dime ne hacet var? 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Söz söyli-
yecekseniz buyurun, konuşun. Sizin de boyunuzu 
ölçmeye, hesabınızı vermeye hazırım. (Soldan, gü
rültüler, gülüşmeler) (Sağdan, -bravo sesleri) 

MİTHAT PERİN (İstanbul) — Nezakete da
vet ederim. 

REİS — Arkadaşlar, müsaade buyurun, ha
tibin konuşmasını kesmeyiniz. Hamza Bey, siz de 
tahrikimiz konuşmayınız. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — En fazla 
nezakete muhtaç bir arkadaş varsa o da sizsiniz. 
Bütçe müzakereleri esnasındaki konuşmalarınızı 
hatırlayınız. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Karşılıklı konuşma yapmıyalım ar
kadaşlar. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Ben 1952 
yılı Millî Korunma bütçesinin tasdiki münasebe
tiyle bu bütçenin Divanı Muhasebat Encümenin
de, 3,5 yıllık bir gecikme sebebiyle, geç kalmış ol
masından dolayı tenkidde bulundum. Eğer 1950 
den önceki hesaplar sorulacaksa buna her zaman 
cesaretle, her hususta, cevap verecek paşamız var, 
paşamız! Anladınız mı? (Sağdan alkışlar) Soru
nuz, 1950 den önceki devreye ait ne isterseniz so
runuz, açık alınla cevap verecek adamımız vardır. 

REİS — Hamza Bey, lütfen mevzua avdet 
edin. 

HAMZA EROĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, 
Divanı Muhasebat Encümeni Başkanı 1951 yılı
nın bütçesinden bahsetti. Birkaç gün evvel 1951 
yılı bütçesi 4,5 senelik bir gecikme ile Divanı Mu-
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hasebat Encümeni tarafından Umumi Heyete arz 
edilmişti. 1953 senesininki ise 2 senelik bir ge
cikmeden sonra Umumi Heyete arz edilebiliyor. 
Divanı Muhasebat Encümeni Reisi olan arkadaş, 
bu kadar gecikmeden sonra, ne cesaretle söz alıp 
da bu kürsüden konuşabiliyor? (Soldan, «Ooo...» 
sesleri) (Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı? 

FERiD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğım efendim. 

REİS — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Ticaret Ofisinin 

tasfiyesi ne âlemdedir? 
REİS — Encümen. 
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ REİSİ 

ŞEVKİ HASIRCI (Bilecik) — Ticaret Ofisinin 
tasfiyesi işi bitirilmek üzeredir. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
FERİD MELEN (Van) — Müsaade eder 

misiniz? 
REİS — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, raporda okuduğumuza göre Ticaret 
Ofisi 1950 yılında tasfiyeye girmiş ve tasfiyesi 
bilâhara 1953 yılında Et ve Balık Kurumuna 
tevdi olunmuştur. Aradan beş sene geçmiş oldu
ğuna göre bu tasfiyenin bu ana kadar tamamlan
mış olması icabederdi. Bu hususta Ticaret Ba-. 
kanı, zannediyorum bize daha sağlam malûmatı 
verecektir. Ondan rica ediyorum. 

REİS — Ticaret Vekili, buyurunuz. 
TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER (iz

mir) — Sayın arkadaşlarım; Ticaret Ofisinin 
muamelâtına ait bir kısım dosyalar mahkemede
dir. Muhakemenin neticesi alınıncaya kadar 
beklemek icabetmektedir ve her halde yakında 
neticesi alınacaktır. 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde başka 
söz istiyen var mı?.. Yok. Maddelere geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait 1952 takvim yılı bilançosunun 

kabulü hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş olan har-
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canıalara ait 1952 yılı bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı kabul edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize 'arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir, efendim. 

Sivil Millî 'Savunma kanunu lâyihası hakkın
da reylerini kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt
fen kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — Osmaniye'nin Çardak köyünün 64 nu
maralı hanesinde kayıtlı Osmanoğlu Fatma Ay
şe'den doğma İbrahim Ersoylu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (3/167) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
Mazbata hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Mazbata 'kabul edilmiş, ölüm 
cezası tasvip ve tasdik olunmuştur. 

5. — Muş vilâyetinin Kızılmescit köyünün 14 
numaralı hanesinde kayıtlı Baranoğlu M. Reşit 
Biçer (Bicanj m ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/180) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Adliye Encümeni mazbatası okundu.) 
Mazbata hakkında söz istiyen var mı?.. Yok. 

Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiş, ölüm 
cezası tasvip ve tasdik olunmuştur. 

Millî Korunma 1952 yılı bilançosuna ait lâyi
haya reyini kullanmamış arkadaşlar varsa, lüt
fen reylerini kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

(1) 108 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 109 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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I Sivil Savunma kanunu lâyihasına (325) ar

kadaş rey vermiştir. (323) kabul, (1) ret, (1) 
müstenkif, lâyiha (323) reyle kabul edilmiştir. 

6. — Afyon Karahisar Mebusu Rıza ÇerçeVin, 
Munzam değerli posta pullan çıkarılmasıyla dair 
kanun teklifi ve Münakalât, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/21) (1) 

• REİS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz. 

Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına 
dair Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletmesince dahilî ve haricî 
posta maddelerinde kullanılabilecek değerlerde 
olmak ve ilâve bir değer ihtiva etmek üzere se
nede iki defa hâtıra pulları bastırılır ve ihtiyari 
olarak kullanılır. 

Bu pullardaki munzam değerler posta ücret
lerine ait değerleri geçemez. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul •edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukardaki madde mucibince 
çıkarılacak pulların munzam, değerlerinden el
de edilecek gelirin % 75 i Kızılaya, % 25 i Ço
cuk Esirgeme Kurumuna tevzi olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 ve 2391 sayılı kanunlarla 
2459 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

I REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka-
[ bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
p baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dadrr. 
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7. — Bankalar kanunu lâyihası ve Muvak- I 

kat Encümen mazbatası (1/70) (1) 

REİS — Birinci müzakeresi yapılacak madde
ler bölümünün sonuncu maddesinde Bankalar ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
vardır. Bu lâyihanın tercihan ve takdimen görü
şülmesi teklif edilmektedir. Takdimen görüşül
mesini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankalar kanun lâyihasının heyeti umumiye-
si üzerinde söz istiyen var mı? Buyurun Hasan 
Bey. 

HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arkadaşla
rım; Bankalar Kanununun, bendenizin de dâhil 
olduğum Ticaret Komisyonunda müzakeresi ya-, 
pılırken, Muvakkat Encümene havale edilmiş ve 
müstaceliyet karariyle Meclise takdim edilmiştir, 
şimdi de huzurunuzdadır. Encümende de arz et
tiğim gibi, Yüksek Heyetinize bâzı hususları arz 
etmek istiyorum. Memlekette bir Ticaret ve Sa
nayi Odaları Birliği vardır. 

Yine 5373 sayılı Kanunla kurulnıuş esnaf te
şekkülleri vardır. 

Aziz arkadaşlarım; Ticaret ve Sanayi Odaları 
Kanununda tacir vasfını taşıyanlar ve küçük ta
cirler oraya kaydedilmekte ve içinde bulundu
ğumuz bugünkü şartlar içinde bankalardan 
kredilerini az çok temin edebilmektedirler. Fakat 
esnaf teşekküllerine 5373 sayılı Kanunla kayıt
lı bir milyondan fazla esnaf ve küçük sanatkâr, 
maalesef, kanunda müsait madde bulunmama
sından dolayı, 495 liradan fazla kr*edi alama
maktadır. Bugünkü hayat şartları içinde em
tianın pahalılığını Yüksek Heyetinizin takdi
rine arz ederken, bu esnafın 495 lira ile ne ço
luk çocuklarının nafakasını temin bakımından, 
ne de dükkânına mal temini bakımından müsait 
durumda olmadıklarını ifade etmek isterim. 
Küçük sanatkâr, memlekete en büyük hizmeti 
yapan zümredir Sabahleyin yatağından kalkan 
bütün vatandaşlar esnafa müracaat eder. Ek
meğinden, simidine ve her türlü ihtiyacına va-
rmeıya kadar memlekette en büyük hizmeti ya
pan esnaftır. 495 er liradan fazla kredi ala-
mıyan bu binlerce esnafın derdini Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda arz "ediyorum. Bu ka
nun lâyihası görüşülürken bu küçük esnafın 

(1) 121 say ıh matbua zaptm sonundadır. 
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durumu da göz önüne alınmalıdır. Bu küçük 
esnaf Ticaret Odasında kayıtlı değildir, yarm 
her hangi bir hâdise dolayısiyle iflâs ederse di
ye bunlara 495 liradan fazla bir kredi verilme
mektedir. 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Bu 
konuşmanın kanunla alâkası yok. 

HASAN TEZ (Devamla) — Necmeddin Bey 
beni iyi dinle! 

REÎS — Dinliyor efendim, siz sözünüze de
vam edin. 

HASAN TEZ (Devamla) — Necmeddin Bey; 
bu, kongrelerde yazılı nutuk çekmeğe benze
mez. Sözlerimi iyi dinle. 

REÎS — Siz Umumi Heyete hitap edin. 
HASAN TEZ (Devamla) — Konuşmama mü

dahale ediyor, kendisine ceza verin Reis Bey. 
Efendim; Esnaf Dernekleri Kanununun ıs

lâh edilmesi lâzımdır. Şimdi Bankalar Kanunu 
görüşülüyor. Bu kanun görüşülürken bu ci
hetler de nazarı itibara alınmalıdır. 

Bu hususlar tesbit edildikten sonra esnafın 
malî takatine göre esnaf ve sanatkârın da bu 
zavallı zümrenin, yani esnafın aynı muameleye 
tâbi tutulmasını rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER (İz
mir) — Hasan Tez arkadaşımız bu dernağin baş
kanı iken, bu kanunun tekemmül etmemesi için 
senelerce çalışmışlardır. Esnaf 495 lira almakta 
iken diğer taraftan esnaf kredi kooperatifinden 
de 2 500 lira almaktadır. Binaenaleyh bir defa 
neyi müdafaa ettiklerini öğrenelim ona göre 
konuşalım. Sonra bu esnaftan 400 bini, çıkar
dığımız kanunla vergiden muaf tutulmuşlardır; 
rica ederim! 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Aziz arka dağlar, 

Sayın Ticaret Vekili küçük esnafın kefalet koo
peratiflerinden de 2 500 lira kredi aldıklarından 
bahsetti. Arkadaşlar, Sayın Vekile cevap vere
yim: Bununla Hükümetin esnafa müzahereti di
ye övünmesin. O esnafın kendi teşekkülüdür. 
Esnafın kendi sermayesiyle kurulmuş kendi pa
rasıdır. Hükmetin hakkı yoktur. (Soldan, «O...» 
sesleri, gürültüler.) 

Müsaade buyurun; ben kuru gürültüye pa
buç bırakmam. Reis Bey, lütfen gürültü yapan
lara ceza verin. 
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Bu, seçim nutkuna benzemez. Burada milletin 

dertlerini konu§uyoruz. 
Arkadaşlarım, önümüzde belediye seçimleri 

var. Esnafın aleyhinde konuşursanız, esnaftan 
zor rey alırsınız. 

REİS — Rica ederim, Bankalar Kanunu üze
rinde konuşun. 

HASAN TEZ (Devamla) - Aziz arkadaşla
rım, memleket esnafının 5373 sayılı Kanunu 
Sayın Vekil, hakikaten kendisini sevdiğim Sayın 
Vekil, çıkarmamaya çalıştığımı söylediler. 5373 
sayılı Kanunu çıkarmak Allah razı olsun 1948 de 
O, H. Partisi iktidarına nasibolmnştur. Bunun 
hangi maddesini siz esnafın lehine inkişaf ettir
diniz, hangi maddesini tadil ettiniz? (Soldan, 
gürültüler) Müsaade buyurun... 

Aziz arkadaşlar, Türkiye Esnaf Konfederas
yonu İkinci Başkanı olarak çalıştığım zaman 
birkaç kere Vekâletten kanunun tadilini rica et
tik. Geçen gün küçük esnaf kanun lâyihası üze
rinde sorduğum bir suale Vekil; «Beni alâkadar 
etmez.» dedi. Binaenaleyh halen Esnaf Kanunu
nun burada görüşülmesi mevzuubahis değilse de 
ben esnafın krediden müstağni kalmaması için 
Yüksek Heyetinizin müzaheretini istirham ettim. 
Kanunda bir madde ile 495 liradan fazla para 
verilemez; kaydının kaldırılması suretiyle esnafın 
kredi hacminin tâyinini rica ediyorum. 

REİS — 5780 sayılı Millî Korunma Kanunu
na göre yapılmış olan harcamalara ait 1952 tak
vim yılı bilançosunun kabulü hakkındaki kanun 
lâyihasının oylamasına «323» zat iştirak etmiş
tir. 298 kabul, 18 ret, 7 müstenkif vardır. Lâyi
ha kanunlaşmıştır. 

Bankalar Kanununun heyeti umumiyesi üze
rinde başka söz istiyen yok. Maddelere geçilmesi
ni reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyetle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. Müstaceliyetle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankalar Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye'de kurulmuş ve kuru
lacak bankalar ile yabancı memleketlerde teşek
kül etmiş olup da Türkiye'de şube açmak suretiy
le faaliyette bulunan veya bundan sonra Türki
ye'de şube açarak faaliyete geçecek olan banka
lar bu kanun hükümlerine tâbidir. 
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Bu kanunda sarahat olmıyan ahvalde umumi 

hükümler tatbik olunur. 
Hususi kanunlarla kurulmuş bankalara ait 

hükümler mahfuzdur. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mil 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun tatbikatında, aşağı
daki tâbirlerin ifade ettikleri mânalar karşıların
da gösterilmiştir. 

1. Millî Banka: Türk Kanunlarına göre te^ 
şekkül etmiş ve sermayesi Türk parası olarak ko
nulmuş ve sermayesinin ekseriyeti ve idare ve 
murakabesi Türklere aidolan bankalara millî ban
ka denir. 

2. Şube veya banka şubesi: Ayrıca tasrihe 
lüzum kalmaksızın bankaların şube, ajans ve ban
ka muamelâtı ile iştigal eden sabit veya seyyar 
büroları gibi her türlü mahallî teşkilâtını ifade 
eder. 

3. ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis edilmiş 
sermaye: Bankanın, muayyen bir hesap devresi 
sonunda fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis 
ve tediye edilmiş sermayesinden bilançoda görü
len ve ihtiyatlarla karşılanamıyan zarar düşül
dükten sonra kalan bakiyedir. 

4. İhtiyat akçeleri: Bu kanunun 35 nci mad
desine, bankaların kendi statülerine ve Türk Ti
caret Kanununun 466 ve 467 nci maddelerine 
göre ayrılan ihtiyatlar yekûnundan, mevcut ise, 
zararların mahsubu sonunda elde edilen bakiye
dir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir." 

I I - Kuruluş 

Bankaların kuruluşları 

MADDE 3. — Bankaların Anonim Şirket şek
linde kurulmaları şarttır. Türkiye'de banka mu
ameleleri yapacak yabancı bankaların, tâbiiyetle
rini taşıdıkları memleket kanunlarına göre ano
nim şirket veya muadili bir statüye sahibolmala-
rı lâzımdır. 

Bu kanunun neşri tarihinde mevcut millî ban
kalarla halen Türkiye'de şubesi bulunan yabancı 
bankalar, hususi kanunlarına göre teşkil olunan 
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veya sermayesinin tamamı yabancı bir Devlete 
ait bankalar ve İstanbul Emniyet Sandığı bu hü
kümden müstesnadır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hisse senedi ve ortaklar 

MADDE 4. — Bankacılıkla iştigal etmek üze
re kurulacak anonim şirketlerde: 

1. Hisse senetlerinin nakit mukabili ihrace-
dilmesi ve en az % 51 inin nama muharrer ol
ması, 

2. Hisse senetlerinin itibari kıymetlerinin 
1000 lirayı geçmemesi, 

3. Bütün hisse senetlerinin menkul kıymet
ler borsasına kote edilmesi, 

4. Reye iştirak hakkını haiz hissedar adedi
nin 20 den az olmaması, 

Mecburidir. 
REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Hisse senetlerinin 

% Sl.nden fazlasının nama muharrer olması hak
kındaki hükme niçin lüzum hissedilmiştir? Başka 
memleketlerde var mıdır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Bankayı tesis ede
cek olan vatandaşların şahsi durumları müessis-
ler kısmında gösterilmiştir. Bir bankayı kuracak 
kimselerin gerek piyasadaki şöhretleri, gerek va
tandaş olarak iyi tanınmaları bankanın kurulu
şunda ne kadar müessir ise, bankanın hayatını 
idame için de aynı ehemmiyeti taşımaktadır. Bir 
bankanın büyük ekseriyetini elinde tutan hisse
darların durumunun o bankanın malî hüviyeti 
için de büyük ehemmiyet taşıdığına kaani olan 
encümen, hissedarların % 51 inin belli edilmesi 
için, bu hükmü vaz'etmiş bulunmaktadır. Türki
ye'nin zaruretleri bunu icabettirmektedir. Arkada 
bıraktığımız tatbikattan ders alarak bu hükmü 
koyduk. Başka memleketlerde de vardır, fakat 
şimdi hangisi olduğunu zikredemiyeceğim. 

REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 
Bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Sorun. 
REŞAT AKŞEMSETTÎNOĞLU (Bolu) — 

Efendim, 4 ncü fıkrada «reye iştirak hakkını 
haiz hissedar adedinin 20 den az olmaması» şartı 
konulmuştur. Bunun sebebi nedir, daha az olduğu 
zaman durum ne olacaktır? 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVM 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, banka 
bir malî müessese olarak bir memleketin iktisadi 
hayatında mühim rol oynamaktadır. Böyle bir 
müessesenin mahdut ellerde toplanmış sermaye, 
ile, iktisadi hayatta belli menfaatlere hizmet et
mesine mâni olabilmek için asgari bir hissedar 
adedine sahibolması düşünülmüştür. Ticaret Ka
nunundaki hükme göre beşten aşağı hissedara 
düştüğü zaman, anonim şirketlerin nasıl tasfiyesi 
icabediyorsa, bankalarda da bu biraz daha geniş 
tutulmak suretiyle 20 den aşağı düşmemesi arzu 
edilmiştir. 20 den aşağı düşerse ne olur? İlerdeki 
maddelerde görüleceği veçhile Maliye Vekâleti 
yeminli murakıpleri bu vaziyeti tesbit ederlerse 
bankaya lâzımgelen ihtarda bulunacaklar. Bu 
adedi 20 ye iblâğ hususunda kendilerine altı ay
lık bir mehil verecekler ve bu mehilde bu vaziyet 
tashih edilmezse o zaman Ticaret Kanununun 
anonim şirketlerin hissedarlarının beşten aşağı 
düşmesi halinde tatbik edilecek hükümler banka
lar hakkında da tatbik edilecektir. 

REİS — Ferid Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; bu kanun memleketimizde banka kurul
ması esaslarını tâyin, tesbit eden ye nizamlıyan 
bir kanundur. Binaenaleyh bu kanuna aykırı 
olarak ve bu kanunun esaslarına uymıyacak şe
kilde bir müessese kurulmasına imkân olmadı
ğı için bu kanun hükümlerinin inhisar mahiye
tini taşımamasına bilhassa itina etmek lâzımdır. 
Bankacılıkta daha çok küçük sermayeyi sefer
ber ederek ondan faydalanmak esası güdüldüğü 
için birçok memleketlerde olduğu gibi bizde de 
bankaların anonim şirketler halinde kurulması 
esası kabul edilmiştir. Bundan evvel limitet de 
olabiliyordu. Bu madde içinde bir fıkra neden
se sermaye unsurunu değil şahısları birinci plâ
na almıştır, anonim şirket hisse senetlerinin yüz
de 50 den fazlasının nama muharrer olması kay
dı konmuştur. Bu bizi tamamen zıt bir istika
mete götürmektedir. Bugünkü Avrupa medeni
yeti iktisadî demokrasi sayesinde meydana gel
miştir. Yani küçük sermayeler bir araya getirti
lerek büyük teşebbüsler başarılmıştır. Bizde de 
bu hedefe doğru daha çabuk ilerliyebilmek için 
bu maddenin derpiş ettiği gibi, bankaların ano
nim şirket şeklinde kurulması lâzımdır, ancak 
şahısları ön plânda tutmamak kayıt ve şartiyle, 
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Aksi halde, memlekette bankacılık muayyen in
sanların inhisarına terk ve tahsis edilmiş olur. 
Bundan dolayı bu fıkradan bu hükmün kaldı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
— Muhterem arkadaşlarım; Ferid Melen arka
daşımızın ileri sürdüğü mucip sebeple encümen 
yüzde yüz mutabakat halindedir. Fakat vardı
ğı neticelerle mutabakat halinde olmamıza im
kân yoktur. 

Şurasını arz edeyim, bankaların daha küçük 
sermayelerle kurulmak suretiyle meydana gel
mesi tezini biz, Ticaret Kanununun esasmdan 
da ayrılmak suretiyle hisse senetlerini bin lira
dan fazlaya çıkarmamak hükmünü maddeye ko
yarak maksada daha fazla hizmet etmeye ça
lıştık. 

Şimdi; bâzı insanların inhisarına terk edil
mesi şeklinde ifade edilen maddedeki hüküm, 
asla bu mânayı ifade etmemektedir. Zira nama 
muharrer hisse senetlerinin behemehal namına 
muharrer olduğu kimsenin elinde kalması icab-
etmez. Nama muharrer hisse senetleri muayyen 
şartlarla başkalarının eline de geçebilir. Nite
kim, Ticaret Kanunu, hisse senetlerini hem na
ma muharrer olarak, hem hâmiline muharrer 
olarak veya hem nama muharrer ve hem de hâ
miline muharrer olmak üzere bir nispeti muay
yene dâhilinde taksimine mesağ vermiştir. Bu 
sebeple, nama muharrer hisse senedi çıkarmak 
suretiyle bir bankanın kurulması şahıslar lehi
ne bir inhisarın teminini değil elden ele dolaşır
ken şahısların hüviyetlerini yakından takibedil-
mesine imkân vermektedir. Bu bakımdan ser
maye, meselâ, bin liradan fazla olamaz, kanun
da böyle yazılıdır. Bu şerait altında 2 milyon 
lira ile kurulmuş olan bir bankanın bir milyon 
liradan fazlası nama muharrer, geri kalan kıs
mı hâmiline muharrer olabilir, fakat nama mu
harrer olan kısım 100 kişiye, 200 kişiye, bin 
kişiye-taksim edilmiş olabilir, başka bin kişiye 
intikal edebilir. 

Görülüyor ki, nama muharrer hisse senetle
rinin yüzde 51 olmasına dair hüküm bir inhisar 
tesis etmemektedir. O itibarla başka bir mâna 
çıkarmak imkânı olmayan bu hükmün böylece 
muhafazası daha yerinde olacaktır. 

REİS — Maliye Vekili. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; nama mu
harrer olması ile, hâmiline aidolması keyfiyeti
nin küçük tasarruf ile, büyük tasarruf ile irti
batı yoktur. Çünkü nama muharrer olması de
mek, beher hisse senedinin küçük tasarruf erba
bının alamıyacağı nispette büyük bir meblâğ 
üzerine çıkarılması demek değildir. 

Kaldı ki; kurulmuş veya kurulacak bir ban
kanın yabancılar eline geçip geçmediğini yahut 
ne mikttrmııı yabancılara aidolup olmadığını 
veya hissedarların şayanı itimat insanlardan 
ibaret olup olmadığı hususunun tesbit için, ban
kanın kimlerin elinde bulunduğunun bilinmesi
ne ihtiyaç ve zaruret vardır. 

Hisselerin % 51 inin nama muharrer olma-
siyle, küçük tasarruf erbabının hisse alıp alma
ması arasında hiçbir münasebet yoktur. 

Başka memleketlerde var mıdır, dediler. 
Başka memleketlerde de vardır. Meselâ İtalya'
da millî bankaların aksiyonları nama muharrer
dir. Muhtelif memleketlerde, o memleketin ken
di bünyesine uygun çeşitli tarzlar mevcuttur. 
Ferid Melen arkadaşımdan rica ederim, bu nok
tada hiçbir mahzuru yoktur. 

REİS — - Madde üzerinde başka söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Müessislerin şahsi durumları 

MADDE 5. — 7 nci madde mucibince mezu
niyet istihsali için yapılacak müracaat evrakına 
şirket müessislerinin, Maliye ve Ticaret Vekâ-
letlerince hazırlanmış bir numuneye uygun şe
kilde ve noter huzurunda tanzim ve imza edecek
leri birer beyanname eklemeleri mecburidir. 

Bu beyannamelere, müessislerin : 
1. İsimleri ve ikametgâhları; 
2. Müracaat tarihine kadar hangi işlerle ve 

ne müddet meşgul oldukları; 
3. Son beş sene içindeki yıllık gelirleri; 
4. Mahkûmiyetleri bulunup bulunmadığı, 

varsa hangi suçlardan tevellüdettiği ve cezala
rın nev'i ve. miktarları; 

5. Ticari ihtilâflardan dolayı şahsan ve ida
resi ile mükellef bulundukları şirketlerin tazmi
nat ödemeye mahkûm edilip edilmedikleri, edil-
mişlerse miktarları; 
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6. Nam ve hâmiline,muharrer hisse senetle

rinden satınalmayı deruhde edecekleri miktarlar; 
İle Maliye ve Ticaret Vekâletlerince lüzum 

görülecek diğer malûmat dercedilir. 
REİS — Madde hakkında encümen buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Maddede tabı ha
tası vardır, «nam ve hâmiline» deniyor, halbu
ki «nama ve hâmiline» olacaktır. 

REÎS — Maddeyi bu tashih şekliyle reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Asgari sermaye 

MADDE 6. — Türkiye'de teşekkül eden ban
kaların tediye edilmiş sermayeleri ile ihtiyat ak
çeleri baliğinin ve yabancı memleketlerde teşek
kül edip Türkiye'de şube açmak suretiyle faali
yette bulunan bankaların Türkiye'deki şubelerine 
tahsis ettikleri tediye alınmış sermayeleri ile Tür
kiye'deki ihtiyat akçeleri yekûnunun en az 2 mil
yon lira olması şarttır. 

Bu miktar, nüfusu 1 milyondan fazla şehirler
de 5 milyon liradan ve nüfusu 500 binden fazla 
1 milyondan az şehirlerde 3 milyon liradan az ola
maz. 

Bankaların, yukardaki esaslar dâhilinde, şu
belerine tahsis edecekleri sermaye miktarlarının; 

1. Nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde en az 
5 milyon lira, 

2. Nüfusu 500 binden fazla ve 1 milyondan 
az olan şehirlerde en az 3 milyon lira, 

3. Nüfusu 250 binden fazla ve 500 binden az 
olan şehirlerde en az 2 milyon lira, 

4. Nüfusu 100 binden fazla ve 250 binden 
az olan şehirlerde en az 1 milyon lira, 

5. Nüfusu 50 binden fazla ve 100 binden az 
olan şehirlerde en az 500 bin lira, 

6. Nüfusu 50 binden az şehir ve kasabalar
da en az 250 bin lira, 

Olması şarttır. 
Muhtelif şehir ve kasabalarda şubeleri bulu

nan bankalar için, en az sermaye miktarı, başka 
merkezi nüfusu en fazla olan şehirde addedil
mek suretiyle hesap ve tesbit olunur. 

yukardaki hadlerin hesabında bir bankanın 
aynı şehir ve kasaba hudutları içindeki şubeleri 
bir şube itibar olunur. 

Muhtelif şehirlerde şubeleri bulunan bankalar 
için bu maçldede derpiş edilen sermaye hadleri 
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merkez ve şubelerinin bulundukları şehir ve ka
sabalara ait hadler ayrı ayrı hesap ve cemedil-
mek suretiyle tesbit olunur. • 

ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 10 
milyon liradan fazla olan bankaların, nüfusu 20 
binden az şehir ve kasabalarda açacakları şube
leri için en az 50 bin lira ve nüfusu 20 bin ile 50 
bin arasındaki şehir ve kasabalarda açacakları şu
beler için de en az 100 bin lira sermaye ayırma
larına, Ticaret Vekâletinin mütalâası alındıktan 
sonra Maliye Vekâletince izin verilebilir. 

Bankalar, umumi nüfus sayımlarından sonra 
ilk neticelerinin İstatistik Umum Müdürlüğü ta
rafından neşrini takibeden bir yıl içinde şube
lerine tahsis etmeleri gereken sermaye miktarları
nı bu madde hükümlerine göre tezyide mecbur
durlar. 

İstanbul Emniyet Sandığı, asgari sermayeye 
mütaallik kayıtlardan müstesnadır. 

REİS — Said Bilgiç. 
SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlarım; asgari sermaye mevzuunda bir endişe
mi ifade için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

İsparta'nın Şarki Karaağaç kazasında 32 se
ne evvel kurulmuş olan bir banka vardır. Bu ban
kanın sermayesi yekûnu 250 000 lira civarında
dır. Bu kanuna göre böyle bir müessesenin duru
munun ne olacağı, tabiî düşünülmek iktiza eder. 
Bu sebeple ilk olarak Sayın Encümenden bunun 
cevabını istiyorum. 

İkinci olarak da, bu müessese, hakikaten yeni 
bir şube açmak imkânına sahip değildir. Bunun
la beraber, küçük esnaf ve rençperin ufaktefek 
ihtiyaçlarına cevap veriyor. Böyle bir müessese 
ortadan kalkarsa bu küçük muhit için hakikaten 
acı bir kayıp olacaktır. Onun için encümenin bu 
noktada beni tenvir etmesini rica ediyorum. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim; durum
ları hususiyet arz eden bu çeşit bankalar, halen 
mevcut bankalar gibi, durumlarını bu kanunun 
neşri taririnden itibaren üç yıl içinde intibak 
ettireceklerdir. 

Ancak; mevcut şartlar ve görmekte oldukları 
hizmetleri dolayısiyle bu üç yıl intibak için kifa
yet etmezse Maliye Vekâleti bu zaruretleri tet
kik ederek, takdir ederek, bu müddeti uzatabilir. 
Bu bakımdan yasıvan ve bir fonksiyonu bulunan 
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ve hizmet imkânları ile muayyen bir vatandaş 
kütlesini faydalandıran bu gibi müesseseler hak
kında Maliye Vekâleti elbette ki, takdir hakkını 
kullanacaktır. Maliye Vekâleti bu durumda bu
lunan bankanın yavaş yavaş yeni kanunun istih
daf ettiği hedeflere doğru intibakını sağlamak 
üzere gayret etmesini elbette ki istiyecektir. Müm
kün olmadığı takdirde Maliye Vekâleti bir za
ruret mevcut ise bunu takdir etmek suretiyle 
kendisinin intibakını temin etmek için yeniden 
munzam bir müddet de verecektir. Ama 32 sene
lik bir müessese ihtiyatları artırmamış, şimdi de 
verilen müddet için intibakını yapmamışsa, ha
kikaten ondan beklenen hizmeti yapıp yapamıya-
cağından şüphe edilir. O sebeple bu kanuna in
tibak bu müessese için de şart olacaktır, arkadaş
lar. 

REİS — Buyurun Said Bilgiç. 
SAlD BİLGÎÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar, benim bahsetmiş olduğum müessese ku
rulduğu zaman yüz bin lira sermayeli idi. O gü
nün ölçülerine göre yüz bin lira büyük bir pa
radır. Hakikaten birçok esnafın ve müşterinin 
ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Bu müesseseyi 
bunca hizmetlerine rağmen böyle bir hükmün 
ağırlığı altında tasfiyeye mecbur kılmak doğru 
değildir. Sermayesini iki milyon liraya iblâğ et
mek, beş bin nüfuslu bir kasaba için de mümkün 
değildir. Halbuki bugünkü haliyle bu müessese 
kendi muhitinde az çok bir hizmet ifa ediyor. 

Diyor ki, muhterem Server Somuneuoğlu -, 
«Eğer Maliye Vekâletinin verdiği mehil içinde 
sermaye iki milyona iblâğ edilmezse bu müessese
nin yaşaması mümkün değildir.» Hayır arkadaş
lar, yaşaması zararı olan bu küçük müessesenin 
hisse senetleri o küçük muhitte bugün kapışıl
maktadır. Binaenaleyh nüfus durumu nazarı 
itibara alınarak şubeler için 50 - 1000,000 arasın
da plasman kabul edilebildiğine göre şube açmı-
yacak bankalar için otuz binden aşağı nüfuslu 
ka-sabalar için 400 ilâ 500 000 liralık yatırılmış 
sermaye kâfi görülmelidir. 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, Said Bilgiç arkadaşımızın mahallî bir 
banka dolayısiyle ortaya attıkları fikir, ehemmi
yetle üzerinde durulmaya lâyık bir noktai na
zardır. Biz şimdi yurdun muhtelif köşelerinde bu 
vüsatteki bankaların, ne malî vaziyetlerini, ne 
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I sermaye vaziyetlerini, ne de adedini biliyoruz. 

Fakat Şarki Karaağaç gibi bir yerde 250 bin lira 
sermaye il'e kurulmuş bir bankanın mahallî bir
takım hizmetler ifa edebilmesi mümkündür. Çı
kartacağımız kanunda bunların tasfiyesine mün
cer olacak bir hüküm vaz 'edecek olursak o mahal 
halkı için felâketli olabilir. Sözcü arkadaşımız 
bunların geçmiş olan mahzurlu hareketleri dola-

1 yısiyle bu hükmü sevk (etmekten bahsettiler. Bu 
kanuna rağmen çeşitli mahzurlar tekerrür edebi-

| lir. Bu mahzuruna bakarak müesseseyi yok etme 
| yoluna gitmek yerinde olmaz, mahzurları berta

raf edecek tedbirler düşünülebilir. Unutmamak 
lâzımdır ki, Türkiye'de bilhassa kasabalarda ku
rulmuş olan bu çeşit bankalar para meselelesinde 
spekülatif zihniyetle hareket eden topluluklar 
değildir, muhafazakârdırlar. 

Arkadaşımız Şarki Karaağaç'tan bahsettiler, 
I fakat memleketin dört bir bucağında daha böyle 

pek çok banka bulmak mümkündür. Kanun 
muvacehesinde bu bankaların ne hale geeelekle-
ririi bilmeden hüküm vermek doğru olmaz, ar
kadaşlar. Şarki Karaağaç'taki bir banka 
250 000 liralık sermayesini 2 milyona iblâğ ede
mez,* bunu yapamaz. Kendileri dediler ki, hisse 
vsenetleri kapışılıyor, buna karşılık denebilir ki, 
mademki, kapışılıyor hisse senedi satsın ve ser
mayesini 2 milyona çıkarsın. Ama arkadaşlar, 
Şarki Karaağaç'taki .bankanın hisse senetleri 
orada kapışılır, izmir'de, İstanbul'da veya 'baş
ka bk büyük şehirde satılmaz. Buna imkân 
yoktur. 

Bu bakımdan arkadaşlar, şayet komisyonun 
bu bahiste yapmış olduğu bir tetkik varsa bile
lim. Hangi bankalar ne hale gelecektir. Bu ba
kımdan ezbere ibir şey yapmıyalım. Müşahhas 
mevzularla mahalline faydalı oldukları sabit 
olan müesseseleri burada tasfiye edecek bir hü
küm koymıyalım. Mahallî halka faydalı olacak 
müesseseleri koruyalım. Komisyondan rica edi
yorum, bu hususta izahat versin, bilelim, mem
leketin bu konuda envanteri nedir? 

REİS — Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Muhterem arkadaşlarım, yeni getirilen tasarının 
6 ncı maddesinde tezat halinde bulunan üç fık
ra görülmektedir. 

Bir defa deniliyor M; Türkiye'de iki mil-
I yondan az sermayeli banka mevcudolamaz. 
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îkineî olarak deniliyor ki; IbİT bankanın nü

fusa göre açacağı şubelerde 20 bin nüfusa (ka
dar olan yerlerde 250 000 liraya kadar şube 
açabilir. 

Üçüncü fıkrada; ödenmiş sermayesi 10 mil
yon olan bankaların nüfusu 20 binden az olan 
yerlerde şube için 50 bin lira vaz'etmeleri kâfi 
gelecektir. 

Bu üç tezadın küçük (bankaların hususiyetle
rine ne kadar uyabileceğini' takdir buyurursu
nuz. 

İsviçre'de Alter gölü kenarında birçok köy
ler vardır ve bunlar da küçük küçük 'bankalarla 
doludur. Acaba komisyon azaları bu bankaların 
o köylere yaptıkları hizmetleri hiç takdir bu-
yurmuyorlar mı? 

îsveçte hususi orman sahipleri vardır. Ev
lerinin etrafında ormanlara maliktirler. Ve 
bunlar kendileri hususi banka kurmuşlardır. 
Bu bankalarla kerestelerini ve istihsal ettikleri 
diğer maddeleri alır ve satarlar, bundan geniş 
mikyasta faydalanırlar. Bunların sermayeleri 
büyük değildir. 

Türkiye'de şu yeni kanunla manzara tama
men değişmektedir, iki milyon veya daha faz
la sermayeli büyük bankalar kurulması arzu 
edilmektedir. Bana öyle geliyor ki, Maliye Ve
kâleti bâzı küçük bankaların üzüntülerine mâ
ruz kalmıştır. Bu bankaları bu nevi bir yolla 
doğrudan doğruya kaldırmak tarafına gidilme
melidir. Çok istirham ederim, bu üzüntüleri 
nazarı itibara alarak, bu küçük bankaların ma
hiyetini değiştirmemeliyiz. Üzüntüler kalkar, 
bu bankalar memleketin bünyesinde faydalı ol
maktadırlar. Biliyorsunuz ki îslâmiyette ribih ha
ramdır. Artık riphin haramlığınm prensibini 
Vatanın en ücra köşelerine kadar bu küçük mü
esseseler kaldırmakta ve yıkmaktadır. Zan
nedersem Said Bilgiç arkadaşımız bu mevzuda 
takrir hazırlamaktadır. Bu takriri kabul edi
niz, • bu tezatlar ortadan kalkacaktır. Küçük 
bankalarrcn sermayesi 250 bin, veya 500 bin 
olarak kabul edilsin. Mahalli bankaların ser
mayeleri hiç olmazsa 250 000 lira ile 500 bin lira 
arasında hüviyetlerini muhafaza etsinler. Ve 
böylece memleketteki hizmetlerine devanı et
sinler. 

REİS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka-
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I dağlar, ben de,bu maddeyi yabancı bankalar ba

kımından ele almak istiyorum. 
Memleketimizle ticari münasebet tesis eden 

I bâzı memleketlerin eski zamandan beri kurduk
ları bâzı müesseseler vardır. Bilmiyorum, bunla
rın vaziyetini komisyon tetkik etmiş midir? As
gari miktarlara uymazlarsa ne olacaktır? Yabancı 
sermayeye mühtacolduğumuz ve yabancı serma
yenin gelmesini istediğimiz bir zamanda bunlara 
buyurunuz, gidiniz mi diyeceğiz? Bu noktanın 
tenvirini bilhassa rica ederim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen
dim, bu maddenin Hükümet teklifi ile encümen
den çıkış şekli arasında esaslı farklar vardır. 
Zannediyorum ki, münakaşalar da bu farklar
dan ileri gelmektedir. Hükümet teklifinde, Tür
kiye'de kurulmuş olan ve kurulacak olan banka
lar için sermayenin asgari haddini nüfusa göre 
kademeli bir şekilde tâyin edilmiş, basit bir as
gari had tâyin edilmemiştir. Hükümet teklifi 
şudur : «Nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde en 
az 5 milyon lira..» Bu nüfusa göre aşağıya doğ
ru iniyor ve «Nüfusu 50 binden az şehir ve ka
sabalarda en az 250 bin lira, olması şarttır.» di
yor. Hükümetin teklifi bu. » 

Bendeniz encümenin bu maddeyi müzakeresi
nin ilk kısmı sırasında bulundum, son kısımların
da bulunamadım, Bu şekilde bu maddeyi hazır
larken ne düşündüklerini bilmiyorum. Hükümet 
teklifi şubelerin sermayesini şehrin nüfusuna gö
re bir kademeye tâbi tutmuş, fakat o şubenin bu
lunduğu yerdeki asıl bankanın sermayesine ge
lince nüfusu şu kadar olursa üç milyondan, nüfu
su şu kadar olursa beş milyon aşağı olamaz, de
miştir. 

Şimdi bakınız ne olacak; meselâ nüfusu 
50 000 den aşağı bir şehirde iki banka var farz 
edelim, birisinin merkezi orada, başka yerde şu
besi yok, diğer banka falan bankanın oradaki şu
besi. Şubesi olan bankaya o yer için tahsis edilen 
para 250 000 liradır, ama ötekinin mutlaka iki 
milyon lira sermayesinin olması lâzımdır. Yani, 
«Allah rızası için banka açmayın.» demenin baş
ka türlü bir ifadesi. 

Şimdi kanaati âcizaneme göre Hükümet tekli
findeki esasın muhafaza edilmesi lâzımdır. Yani 
bankaların sermayelerinin, bulundukları şehirle
rin nüfusuna göre kademelendirilmesi ve açacak
ları şubelerin de o kademeye mütenazır olarak 

I yine kademelendirilmesi çok yerinde olur. 
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Başka bir şey daha var, encümenin kabul et
tiği madde diyor ki; «Sermayesi on milyondan 
fazla olan bir banka şayet nüfusu 50 000 den 
aşağı olan şehirlerde şube açmak isterse, - zanne
derim - Maliye Vekili, Ticaret Vekâletinden mü
talâa almak suretiyle bu şubeye tahsis edilecek 
sermayenin 50 bin, 100 bin lira olmasına izin ve
rebilir.» Meselâ; 11 milyon lira sermayeli bir ban
ka Yalvaç'ta bir şube açmak istiyor. Maliye Ve
kili diyecek ki; bu şubeye 50 bin lira tahsis ede
bilirsiniz. Diğer taraftan 9 milyon lira sermayeli 
bir banka, yani sermayesi daha az olan bir ban
ka yine Yalvaç'ta bir şube açmak isterse bu şu
be için tahsis edilecek sermaye 250 bin lira ola
cak. Yani sermayesi fazla olana 50 bin lira, ser
mayesi az olana 250 bin lira. Burada tezat var. 
Encümen bu maddeyi alsın, Hükümetin getirdiği 
lâyiha metin itibariyle düzgün olmamakla bera
ber o esası kabul etsin ve nüfus esasına göre ka-
demelendirsin ve maddeyi bu şekilde tanzim et
sin. İsabetli olur kanaatindeyim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOÖLU (Sinob) — Efendim, bâzı ar
kadaşlarımız, kanunun metninde tezatlar ol
duğuna işaret ettiler. 2 milyon sermaye, as
gari sermaye şartını ileri sürdükten sonra 
10 milyon lira sermayeli bankaların, nüfusu 
muayyen hadlerde olan şehir ve kasabalarda 
açacakları şubeler için Maliye Vekâletinin 
müsaadesiyle 50 bin liradan 100 bin liraya ka
dar birtakım hadlerde sermaye tahsisleri ya
pabilmesinde tezat mevcudolduğunu ifade et
tiler. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel şu 
noktayı göz önünde tutmak lâzımdır. Bir ban
ka falanca kasabada açılan şube'siyle değil, 
heyeti mecmuasiyle nazarı itibara alınır. Bi
naenaleyh bir bankanın muayyen bir kasaba 
ve şehirde iş yapacağı sırada gireceği taah
hütlere dolayısiyle mesuliyete sadece şube
lerinin değil, bilâkis merkez ve bütün şube
leriyle muhatabolaeağı aşikârdır. O itibarla 
10 milyon lira gibi bir sermayeyi tahsis et
miş ve bunun yanıbaşında ihtiyatlar koymuş 
bir vaziyette teşaubederken muayyen borçla
rın kabili mutalebe olması bir şehirde açıl
mış 50 bin lira sermayeli bir bankanın, yahut 
açılması istenen 250 bin liralık bir bankanın 
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borçlarına cevap verebilmesi kabiliyeti birbi
rinin aynı değildir. 

O itibarladır ki, encümen sırf bu bakımdan 
taahhütlere cevap verebilmek ve mevduat sa
hiplerine karşı mesuliyetini tanı ve kâmil ola
rak yerine getirme bakımından bu nevi bir
takım kademeleri vaz'etmiş bulunmaktadır, 
bu bir tezat değildir, bunlar birbirini tamam
layıcı hükümlerden ibarettir. 

Yabancı bankalara gelince; bunların ser
mayeleri, 1,5 milyondan az, ihtiyatları ile bir
likte, 4 milyondan aşağı değildir. Binaenaleyh 
Ferid Melen arkadaşımızın, yabancı tâbiiyet ta
şıyan bankaların Türkiye'de açmış oldukları 
şubeleri, ve halen faaliyette bulunan bankala
ra müteveccih olan sualini de bu suretle cevap
landırmış bulunuyorum; 

Sebatı Ataman arkadaşımızın fikirlerine 
gelince; kendilerinin söyledikleri bu mahzur 
vardır, yerindedir. Yalnız daha evvel Yüksek 
Meclisçe kabul edilmiş olan Ticaret Kanunu
na göre, anonim şirket bünyesinde teşekkül 
edecek olan bankaların bir kere asgari 500 bin li
ra sermaye ile teşekkülünü şart koşmaktadır. Bu
nun dışında tesbit edilecek hadlerin hepsinde bu 
söylenilen mahzurlar doğacaktır. Bunlar uzun -
uzadıya encümende müzakere edildi. Fakat bir 
taraftan fiyat seviyesi bir taraftan işlerin müte
madiyen genişlemesi muayyen ve mahdut bir va
tandaşa hizmet yapıldıktan sonra bankaların ge
ri kalanlara hizmet yapamıyorum, diyecek vazi
yette olmaması için sermayenin iki milyon olma
sı ittifakla kabul edildi. Kendilerinin buyurduk
ları mahzurları ortadan kaldıracak her hangi bir 
kıstas mevcut değildir. Hangi ölçüyü alırsanız alı
nız yeniden bulunacak ölçünün birtakım tezatla
rı kendini yeniden gösterecektir. Bu itibarla Tür
kiye'nin içine girdiği genişlikle mepsuten müte
nasip hükümler koymak mecburiyetindeyiz. Esa
sen Hükümetin, Ticaret Kanunu hükümlerini na
zarı dikkate almadan sevk ettiği maddeyi, tadi-
len ve tamamlıyarak huzurunuza getirmiş bulun
maktayız. Açılacak bankaların ve şubelerin iş 
görme kabiliyetlerinin mevcudolabileeeğine en
cümen inanmaktadır. 

FETH.Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Mahallî 
bankalardan bahsediyorsunuz. Ama benim anla
mak istediğim hususlara temas etmiyorsunuz, 
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MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Efendim, böyle 
bankalar mevcuttur. Bir listesini de zatâalinize 
takdim edebiliriz. Yalnız, her bankanın durumu, 
şubelerine göre ayrı ayrı yerlerde olarak mütalâa 
edilemez. Muayyen ve cüz'i sermayelerle teşekkül 
etmiş olan bir banka, şu veya bu sebeple bugün 
gayet mahdut bir müşteri zümresine hitabedebi-
liyorsa ve hayatını idame ettirmekten âciz ve hiz
met edemez bir hale geliyorsa böyle bir müesse
senin yaşamasında ısrar etmekte artık bir menfa
at meycut değildir. Bununla beraber, eğer ma
hallî sermaye kendisine yardım etmiyorsa, serma
yesini de yükseltmek kaabil değilse, eğer o banka 
bulunduğu muhit için faydalı ise, bütün bu hu
susları Maliye Vekâleti nazarı dikkate alarak Hü
kümetin yardımlariyle ve ona sermaye tahsis et
mek suretiyle bu kanunun istediği seviyeye ge
tirmek kaabildir. Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
söyledikleri gibi bu vaziyette birçok bankalar 
mevcuttur. 

Sonra; Muhterem Çelikbaş birtakım speküla
tif muamelelerin genişlemesinden ve onların ön
lenmesinden bahsettiler. Bu sözlerinin görüşülen 
madde ile ne alâkası var, bilmiyorum. Bankala
rın bu gibi spekülatif hareketlerini önliyecek, on
ları bu gibi muamelelerden uzaklaştıracak, gay-
rimenkule plasman yapmaktan alıkoyacak mev
zular bundan sonraki maddelerin esasını teşkil 
edecektir. 

Bunun dışında spekülatif sebeplerle sermaye
sinin 250 000 ve daha yukarı çıkarılması lüzu
munu bendeniz idrak edemedim. Muhterem Çe
likbaş arkadaşımız hangi noktaların açıklanması
nı istediklerini beyan' ederlerse, zamimeten huzu
runuza çıkar, izahat veririm. 

REÎS — Sebati Ataman... 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen

dim, bendeniz huzurunuzu fazla işgal etmemek 
için müşahhas bir misal arz edeyim; 

Sermayesi 10 milyon bir lira olan bir ban
kanın 20 şehirde şube açtığını farz edelim. Bu 
şubelere tahsis etmesi iktiza eden sermaye 50 
bin lira olacaktır. Ama sermayesi 9 milyon 999 
bin 999 lira olan banka aynen 20 şehirde şube 
açarsa sermayesinin' 14 milyon 999 bin 999 lira 
olması ieabedecektir. Mesele bu. 

İkincisi, sermayesinin 500 bin lira asgari şart 
olan anonim şirketler için - burada iki milyon -
hiç olmazsa beş yüz bine indirin, 
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Asıl mesele sistem meselesi. Yani şubeler için 
kabul ettiğimiz nüfusa göre kademelendirme sis
temini - Hükümetin teklifinde o var - bankalar 

* içinf-kabul etmek gerekir. 

Sebebi basit: Yalvaç buna bir misaldir. Banka 
hizmeti görür kıymet ve ehemmiyette bir müesse
sedir. Bu hizmet beş yüz bin liralıktır. Hükümet 
de yardım ederek iki milyona çıkarırsa orada iki 
milyonluk iş göremez. Ama beş yüz bin liralık 
işi orada yapıyor. Hizmetinin envergüre'ü var
dır. Onun haricinde bunun envergure'ünü kimse 
almaz. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Somuncu-

oğiu bankaların asgari iki milyon lira ile ku
rulması fikrini müdafaa ederken Türkiye'de 
bankacılık tarihinde bâzı mahallî bankaların 
üzüntüyü mucip vaziyetler ihdas ettiğini bir 
mucip sebep olarak ileriye sürdü. Ben de ona 
karşı, bunu başka şekilde önlemek mümkün
dür, diyorum. Esasen de spekülâsyon muamele
lerinden bunun doğduğu mucip sebebolarak 
sördedilemez. 

Şimdi mevzu bidayette taşıdığı ehemmiyet
ten de daha çok ölçüde bir ehemmiyet taşır. 

«Türkiye'nin ekonomik varlığını teşkil eden 
insanların iktisadi ve malî takatları göz önünde 
bulundurulacak olursa Türkiye'de asıl mahallî 
kredilere muhtacolanlar orta halli sanatkâr 
zümredir. Küçük sanatkârlar, küçük müstah-
sıllardır. Ziraat Bankası bir nebze bunların ih
tiyaçlarını karşılıor. Esnaf Kredi kooperatif
lerinin süratle gelişmesi göstermiştir ki, Ana
dolu'da kendi elemeği ile, çırağı ile, Çoluğu çocu
ğu ile çalışan işletmeler büyük ölçüde kredi ihtiya
cından mahrum bulunmaktadır. Türkiye'de vak
tiyle otuz küsur kasabada böyle mahallî banka
lar teşekkül etmiştir. Sebati Beyin gayet doğru 
olarak işaret ettiği veçhile 2 milyon asgari 
sermayeyi bulsun, diye çıkarabilirsiniz ama, 
o paranın fazlası kasada bekler. Muayyen çap
ta işe, muayyen sermaye ile cevap veren bir 
bankayı zorlıyarak asgari sermayesini 2 milyon 
liraya çıkarmak mümkün değildir, bu mahallî 
bankalar bu sermayeyi temin edemezler, dedik. 
Maliye Vekâleti, salâhiyetini kullanır, iblâğ etti
rir, dediler. 

Arkadaşlar bu sermaye 2 milyon liraya çı
kacak olursa, belki bu gibi müesseseleri biz 
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israfa sevk etmiş oluruz. Çünki oranın yıllar yılı 
alışmış olduğu bir şey vardır. Bu birdenbire 
8 misli, 10 misli artamaz, organik değildir, uzvi 
değildir. Buna birdenbire imkân verdiğiniz 
takdirde bu küçük mahallî teşekküllerde büyük, 
riskli işlere girmek hevesi uyanır ve onları bu , 
yola teşvik etmiş olursunuz. Bu doğru değildir. \ 

Mademki, hükümet teklifinde de memleketin i 
bu realiteleri daha yakından göz önünde 
bulundurmuştur. 30 küsur millî bankada bu çe- j 
şit vaziyetleri ihdas edecek olursak iyi birşey I 
olmaz. Çıkaracağımız kanunda bir tek mües
sesenin ortadan yok edilmemesi imkânları mev
cutken iki milyon olsun, yahut da tasfiyeye uğ
ratılsın bu, doğru bir fikir değildir. Ben ar
kadaşıma arz edeyim, Almanya'da bu çeşit ban-
kacıkları, kooperatif karakterini taşıyan bu 
bankaları (Sutzedeliç) bilâhara banka vaziye
tine getirmiştir. Kendi teşebbüsleriyle kurul
muş bu küçük esnaf kooperatiflerini koruyaca
ğımız yerde kurulmuş olanları tasfiyeye mec
bur etmek doğru değildir. Evet, bir huzursuz
luk olmuş, bâzı tatsız hâdiseler geçmiştir. Te
kerrür etmiyecek midir? iki milyona çıkarırsanız 
bunlar yine olacaktır. Kurucuların şahıslarını 
arıyorlar. Sebebini kendileri izah ettiler. Bun
ların piyasadaki itibarı nedir, başladığı işlerde 
ne dereceye kadar muvaffak olmuştur? Riskli 
işe girmesinler, sergüzeşte atılmasınlar diye bu 
hüküm vaz'olunmuştur. Mahallî küçük serma
yeli insanlar bir araya gelerek bir bankacık 
kurmuşlar. Bunları tasfiye etmekte ne fayda 
vardır? Çok rica ederim, Hükümet bunda ıs
rar etmesin. Hükümet bunu geri almalı ve mem
leket şartlarına intibak edecek yeni kanuni bir I 
hüküm sevk etmelidir. Kanun bilhassa orta "hal
li vatandaşlara hizmet eder bir hale o zaman ge
lecektir. 

Mâruzâtım budur. 
REÎS — Maliye Vekili. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; konuş
tuğumuz ticaret branşı bankacılıktır. Ticaret 
Kanunumuz her hangi bir anonim şirketin ku
rulabilmesi için meselâ sandalya, masa imal eden 
mobilyacılık yapan bir anonim şirketin kurula
bilmesi için dahi, 500 bin lira sermayeyi mec
buri kılmıştır. Ticaret Kanunumuz, her hangi 
bir anonim şirket için, asgarî 500 bin lira ser-
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mayeyi zaruri görür iken bir emniyet ve iti
bar müessesesi olan bankacılık için, kredi aça
cak, teminat ve kefalet mektubu verecek, tev
diat toplıyacak bir müessese için sermaye mik-
darmın ehemmiyeti olmadığını, mütalâa etmek 
doğru bir fikir olamaz. Muvakkat Encümen bu 
maddede Hükümetin teklifini değiştirmiştir. 
Bendeniz Hükümet veya encümen teklifi üze
rine konuşmıyacağım. Meselenin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmek için konuşuyorum. Bankacı
lığımız 1950 den bu yana, Allaha şükür, çok bü
yük inkişaf göstermiştir. 1950 senesinde mem
leketimizde 46 banka ve bunların 549 şube ve 
ajansı vardı. Bugün 104 banka mevcuttur ve 
bunların 1500 e yakın şube ve ajansı vardır. De
min Hasan Tez arkadaşımız esnaf kredisinden 
bahsetti. Ben kendilerine kredi mevzuunda da 
bir iki rakam vereyim: 1949 sonunda bankala
rımızın açmış olduğu kredi miktarı 1 milyar 
330 milyondu. Bugün 6 milyara yakındır. Ban-
kalarımızdaki mevduat miktarı 1949 da 986 mil
yon lira iken bugün 6 milyar liraya yakmdır. 

Hasan Tez dinlesin. 1949 da Halk Bankası
nın esnafa açmış olduğu kredi miktarı 3 mil
yon 700 bin "lira idi. Bugün 80 milyon liradır. 
495 liradan bahsetti, bankalardan veya Halk 
bankasından 495 lirayı alabilmek için esnaf ol
maya lüzum yok. Bir memur da olsa banka
lar bunu verirler.Bir şahsa kredi açabilmek 
için muayyen formalitelerin yerine getirilmesi 
lâzımdır. Fakat kanun vazıı 495 lira gibi asgari 
bir miktarın ikrazı için kolaylık göstermiş, for
malitelere tâbi tutmamıştır. Bu istisnai bir kai
de gibi kabul edip, esnaf ancak 495 lira kredi 
alabiliyor, diye konuşmak külliyen hatadır. 

Bir arkadaşımız da yüzbin lira sermayeyi 
müdafaa ediyor. «Ne olur 100 bin lira olsa» di
yor. Arkadaşlar; bir banka açabilmek için bir 
bina kiralıyacaksmız ve bunu tefriş edeceksiniz. 
Zannederim ki, bu sermaye ancak bu ikisine kâ
fi gelir. (Yetmez bile, sesleri) yetmez diyorlar, 
bâzı şehir ve kasabalarımızda hakikaten yetmez, 
doğrudur. Ben asgarisini söylüyorum. 

Sermaye banka mudileri için bir teminat
tır. Yüz bin lira olursa bu da kira ve mefruşa
ta ancak yeterse nerede teminat? Tevdiat sa
hipleri için kanuni birtakım teminat mevcut
tur, mûdinin tevdiatını teminat altına alan ka
yıtlar vardır, ama tevdiatın, bankadan alacak
lı olanların ilk teminatı elbetteki bankanın 
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sermayesidir. Sermayesini mobilya ve bina ki
rası için harcıyan bankanın tevdiat sahibinin 
karşısına koyacağı bir sermaye teminatı yok
tur. . 

Diğer bir nokta, kurulan bir banka, umum 
müdür ister, muhasebeci ister, memur ister. 
Bugün bankacılık sahasında görülen inkişaf 
dolayısiyle banka memurları âdeta müzayede
ye tâbidir. Bir banka, müdürüne ayda 1 000 
lira veriyorsa, diğer bir banka ona iki bin 
lira teklif ederek bankasına almaya çalışmak
ta, bir diğer banka bu memura ayrıca lojman 
vermek suretiyle kendi bankasına çekmek için 
uğraşmaktadır. Halen bankalar sabahtan ak
şama umum müdür aramaktadırlar. Bankacılık 
bir ticaret şubesidir, nasıl şubesidir? Sermaye
nin ehemmiyeti yoktur, bankanın faydası 
aşikâr, kurulsun kabul edelim demek caiz de
ğildir. Bu mütalâanın yanıbaşında birçok şey
leri de beraber düşünmek mecburiyetindeyiz. 

Bankancılığın bugünkü inkişafı karşısın
da, artık biz zayıf bünyeli, çok sayıda banka 
değil, kuvvetli bünyeli teşkilâtı sağlam ve ge
niş, kuvvetli banka istemek mecburiyetinde
yiz. Esasen bankacılığın bir noktasından son
ra, inkişafın bir merhalesinden sonra alınacak 
istikamet de budur. Yoksa, her kasabada zayıf 
bünyeli bir bankanın kurulması değil. Bu 
tarzda kurulacak küçük bankaların da fay
dası vardır. Fakat zannediyorum ki, memle
ketimiz bu merhaleyi geçmiş bulunuyor. Ar
tık zayıf bünyeli çok sayıda banka değil, 
kuvvetli ve geniş teşkilâta sahip, sağlam ser
mayeli, bol mevduat toplıyan ve halka itimat 
veren büyük bankacılığa doğru gitmek zo
rundayız. Memleketimiz bu seviyeye gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sebati Ataman arkadaşım diyor ki; 10 mil
yon lira sermaye yerine 9 milyon 999 bin 999 
lira sermayesi olan bir barikanm açacağı bir 
şube için şu kadar sermaye tahsisi, gereki
yor. Arkadaşlar on milyon değil, beş milyon 
dediniz. Elbette bir haddi kabul etmek mec
buriyetindeyiz. Gene Sebati Ataman arkada-
ımzm mütalâasına rücu ederek 4 milyon 999 
999 lira olursa elbette buna tâbi değildir de
necek. Hangi haddi koyarsanız koyunuz bu 
mütalâa varittir. 

Bir milyon rakamını esas almamız, 999 999 
lira için istisna teşkil edecektir. Bir had ko-
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yunca, bir esas kabul edince elbette bu. ra
kamın 1 lira dûnunda olan rakam size mi
sal olarak verilebilir. Binaenaleyh bu mütalâa
ya hak vermemekteyim. . 

Sonra, sermayenin nüfus esasına göre alı
nışı bir icat değildir. Amerika'da bu esas var
dır. Banka deyince sermayesi için bir esas is
ter. Acaba bu esas ne olacaktır.? Sermayesi 
asgari şu kadar olacaktır, demek mecburiyetin
desiniz, banka kurulurken bir kıstas bulacak
sınız, ya doğrudan doğruya rakam olur, yahut 
faaliyette bulunacağı yerin nüfus esasına gö
re olur. Biz nüfus esasına gitmeyi uygun mü
talâa ettik. Asgari sermaye ve ihtiyat akçesi
ni bu nüfus esasına göre kabul ettik. 

Zannederim, vaziyet tavazzuh etmiştir, tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Reşat Akşemsettinoğlu. 
REŞAT AKŞEMSETTİNOĞLU (Bolu) — 

Çok muhterem arkadaşlarım; yeni getirilen lâ
yihanın 3 ncü maddesi, bankaların anonim şir
ket şeklinde kurulacağını şart koşmuştur. Tür
kiye'de kurulacak olan bankaların, Ticaret Ka
nununun Anonim Şirketler bahsindeki şartlara 
uygun olması icabeder. Türkiye'de kurulacak 
olan anonim şirketler, 500 bin lira sermayeli ola
biliyor. 

Sayın Maliye Vekili buyurdular ki; «Türki
ye'de küçük bir anonim şirket dahi 500 bin 
lira sermaye ile kurulursa, banka gibi çeşitli ta
sarruflarda bulunan bir müessese nasıl olur da, 
500 bin lira ile kurulabilir?» 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de 1940-1941 
yıllarına kadar Anadolu beş aded anonim şirke
te malik idi. Bu tarihten sonra ancak, anonim 
şirketler tekâmüle başlamış ve memleket bünye
sinde hizmet almışlardır. Bunların arasında, kü
çük bankalar ekseriyeti teşkil eder. Pek azı limi
tet şirket halinde, diğerleri hep anonim şirket 
halindedir. Bugün nüfusumuzun % 65 inden 
biraz fazlası küçük kasaba ve küçük kasabalar 
etrafında teşekkül etmiştir. Buralarda yalnız 
Ziraat Bankası, varsa, bir şube açmıştır. Onun 
dışında • milyonluk bankaları oralara getirmek 
mümkün değildir. Şu halde % 65 ten fazla nü
fus, tüccari banka kredilerinden mahrum bulun
maktadır. Bizim elimizde öyle kasabalarımız 
vardır ki; Ziraat Bankasının oralara vermekte 
olduğu plasman insanı hayrete düşürecek kadar 
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azdır. Yani 20 - 50 bin lira arasındadır. Bunla
rı da çok ağır şartlarla verdiği için fazlalaştır-
maya imkân bulamaz. Onun için bu gibi küçük 
kasabalar ve onun etrafındaki bünyenin tekâmü
lü için küçük küçük bankalar seri halinde çık
maya başlarken bâzı üzüntülü durumlar doğ
muş olabilir ve Maliye Vekâleti bunlar üzerinde 
fazla eğilmeye mecbur olmuş olabilir. Fakat şu
nu da arz edeyim ki; bu küçük bankalar bu böl
gelerde muhakkak surette faydalı olmuşlardır. 
Bir misal vereceğim. Bolu'nun bir kazasında 
bir banka 100 bin lira sermayelidir. Maliye Ve
kâleti tarafından çok uzun tetkiklere tâbi tutul
muş, hattâ kısırlaştırılmıştır. Fakat buna rağ
men bugün yüz vatandaşın çalışmakta olduğu 
devamlı bir fabrikayı meydana getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; böyle bir müesseseyi 
başka türlü kurmak kabil değildir. Onun için 
biz memlekette bu küçük bankaların sermayele
rini hiç olmazsa anonim şirketler hakkındaki 
sermaye miktarında tutmazsak, âdil bir hareket 
olmaz. Bu maddenin geri alınmasını, nüfusu 20 
binden aşağı yerler için 500 bin liranın kabulü
nü ve bu maddenin encümene havalesiyle bu 
yolda tanzim edilmesini rica ederim. Bu husus
ta bir de takrir vermiş bulunuvorunı. Kabulü-
nü istirham ederim. 

REİS — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET ıDAÎM ISÜALP (Siird) —Muhte

rem arkadaşlar, Sebatı Ataman arkadaşımız Hü-
mümet tasarısındaki hükmün realiteye daha uy
gun ve muvafık olduğunu beyan ettiler. Bu gö
rüş tamamen yanlıştır. 

Sayın Polatkan izah ettiler; bir anonim şir
ketin kurulabilmesi için asgari 500 000 lira ser
maye aranır. Hükümet teklifinde ise 'bankala
rın kurulabilmesi için bâzı hallerde 250 000 lira
lık sermaye kâfi (görülmüştür. Anlaşılıyor ki, ta
sarıdaki bu hüküm anonim şirketlerin teessüsü 
için kabul edilen haddin dununda !bir had ka
bul etmiştir. O halde bu hüküm yanlıştır'. Çün
kü bankaya anonim şirket kadar kıymet veril
memiştir. 

MALİYE V!KıKJLt HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Ticaret Kanunundan evveldi bu 
tasarı. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Devamla) — Ma
liye Vekili oturduğu yerden söylüyorlar; bu ta
sarı Ticaret Kanunundan evveldi, diyorlar. 1955 
te idi. O sebeple bu yanlışlığa tesadüf edilebi-
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lir tasarıda. Fakat Ticaret kanunu lâyihası ka-
nuniyet kesbettikten sonra bugünkü müza'kere-
lerde Hükümetin maddesini daha doğru göster
mek bence yanlıştır. Kaldı ki, küçük bankaların 
çokluğundan hepimiz şikâyetçiyiz. Büyük şe
hirlerin köşe başlarında bakkal dükkânı kadar 
banka şubesi açılmaktadır. 'Bunların iktisadi ha
yattaki menfi rolünü bendeniz her fırsatta di
lim döndüğü kadar izaha çalıştım. 

Said Bilgiç arkadaşımız bir kazada bir ban
kayı misal alarak gösterdi, bunun 30 - 32 sene 
evvel kurulduğunu ve ilk sermayesinin 100 bin 
lira olduğunu söylüyor. Bendeniz bundan 32 se
ne evvelki 100 bin liranın bugünkü 2 milyon li
raya muadili olduğu kanaatindeyim. 

Şimdi komisyonun hazırladığı madde hüküm
lerine gelelim; 

Muhterem arkadaşlarim, komisyonun hazır
ladığı madde iki kısımdır. Birincisi, bankanın 
teessüsü için lâzmıolaıt asgari sermaye, bir de 
vilâyetlerde ve kazalarda, şube açarken şubelere 
tahsis edeceği paranın miktarı. Bunları ayır
mak lâzımdır. 

Bir banka, her hangi bir kazada, Sebati Ata
man'm dediği gibi sadece o kazaya münhasır 
olmak üzere açılacak olsa bile, asgari 2 milyon 
lira ile kurulması şart olduğuna göre başka bir 
büyük banka -orada şube açarsa nüfus elli bin
den aşağı ise şubesine elli bin lira - Hükümet 
tasarısına göre - tahsis edecek. Bu iki banka 
arasında büyük bir garabet ve müsavatsızlık hu
sule ıgeleeektir. Açılmak için asgari haddi 500 
bin lira yapalım, diyor. Fakat beş yüz bin lirayı 
teklif ederken bu farkın yine meveud'olacağmı 
gözden kaçırıyor. Bir taraftan elli bin lira, bir 
taraftan o kazaya münhasır olmak üzere ban
kanın yatıracağı para beş yüz bindir. Demek 
burada da müsavatı teinin etmek mümkün değil
dir. O halde bu noktai nazar kanaatimce külli
yen yanlıştır. Kaldı 'ki, başka bir arkadaşımız 
Ziraat Bankasının birçok kasabalardaki şube
lerine tahsis etmiş olduğu ticari kredi çok az
dır, gülünç mesabesindedir, diyor. İşte bu mad
de bu gibi gülünç tahsisatı önlemektedir. Mad
de diyor ki : «Nüfusu 100 binden aşağı olan 
yerlerde açılacak olan şubelere bankaların ayı
racağı tahsisat 250 bin liradan aşağı olmaz,» 

O halde bulgun (Elli bin sesleri) Hükümet 
teklifinde elli hindir, asgari had. Komisyonun 
kabul ettiği maddede 250 bindir. Nüfusu elli 
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binden aşağı olan yerlerde 250 (binden aşağı ol
maz. Kanunun kabul ettiği takdire göre bu hü
küm kanuna girecek olursa hepimizin şikâyet 
ettiği banka kredilerinin azlığı ortadan kalka
caktır. Kasabalarımızda ve küçük vilâyetleri
mizde şubesi bulunan bankalar vatandaşlarımı
zın kredi ihtiyacını karşılıyacak parayı tahsis 
edecekler ve böylelikle buıgün'kü şikâyetlerin 
hemen hepsi ortadan kalkmış olaca'ktır. Binaen-
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aleyh komisyonun, uzun müzakerelerden sonra 
bulup huzurunuza getirdiği hüküm kanaaıtimes 
en iyi ve ihtiyaçlara en doğru «evap veren hü
kümdür. Kabul edilmesini ben de rica- ediyorum. 

REİS — Efendim, muhtelif tafeirler ve daha 
Söz almış birçok arkadaşımız vardır. 

11 Haziran Çarşamba günü saat 15 te top-
lanma'k üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Seyhan Hidro - Elektrik Santralinden Cey
han kazasına elektrik cereyanı verilmesi hususun
da ne düşünüldüğüne dair sualine Sanayi Vekâ
leti Vekili Sıtkı Yırcah'nın tahrirî cevabı (7/114) 

T. B. M. Meclisi Sayın Reisliğine 

Sanayi Vekilinin yazılı olarak cevaplandırıl
masını istediğimiz, sual takririmiz eklidir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygı ile istirham 
ederim. 

Adana Mebusu 
Avukat 

K. Sarıibrahimoğlıı 

Sanayi Vekilinin yazılı olarak cevaplandır
masını istirham ettiğimiz sual : 

1. Adana'nm Ceyhan kazasında, belediye 
elektrik işletmesine ait motorların çalışamaz ha
le gelmiş bulunmasından dolayı şehir karanlıklar 
içinde kalmış bulunmaktadır; 48 kilometre uzak
lıkta bulunan Seyhan Hidro - Elektrik santralin
den, Ceyhan şehrine elektrik cereyanı verilmesi 
hususunda vekâletin her hangi bir hazırlığı var 
mıdır ve ne zaman gerçekleşebilecektir? 

II - Seyhan Hidro - Elektrik santralinden ce
reyan verilmiyecekse, şehrin aydınlatma ve ener
ji ihtiyacı ne şekilde karşılanacaktır?. 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 

Enerji Dairesi Reisliği 
Şube : Plânlama 

Sayı : D. 156/2 - 3 4675 

6 . VI . 1958 

özü : Ceyhan'a Seyhan 
Hidro - Elektrik santra
linden elektrik verümesi-
hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
8 . IV . 1958 tarih ve 7/114, 1058 - 3972 sa

yılı yazıları karşılığıdır. 

Seyhan Hidro - Elektrik santralinden Ceyhan 
kazasına elektrik cereyanı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, Adana Mebusu Kemal Sa-
rıibrahimoğlu tarafından verilen tahrirî sual tak
ririnin cevabı ekli olarak sunulmuştur. 

Yüksek bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Vekâleti Vekili 

S. Yırcah 

Adana Mebusu Kemal 
tahriri sual takriri : 

Sarıibrahimoğlıı 'nıııı 

I - Adana'nm Ceyhan kazasında, belediye 
elektrik işletmelerine ait motorların çalışamaz 
hale girmiş bulunmasından dolayı şehir ka
ranlıklar içinde kalmış bulunmaktadır; 48 kilo
metre uzaklıkta bulunan Seyhan Hidro - Elek
trik Santralinden, Ceyhan şehrine elektrik çere-
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yanı verilmesi hususunda Vekâletin her hangi bir 
hazırlığı var mıdır ve ne zaman gerçekleşebile
cektir? 

I I - Beyhan Hidro - Elektrik santralinden ce
reyan verilmiyecekse, şehrin aydınlatma ve ener
ji ihtiyacı ne şekilde karşılanacaktır? 

Cevap : 
Seyhan santralinden Ceyhan ve Hatay'a elek

trik enerjisi verilmek üzere 66 Kv. lık enerji na
kil hattı projesi Vekâletimizce 27 . IV . 1957 ta
rihinde tasdik edilmiştir. 

Çukurova Elektrik Türk Anonim Ortaklığı 
ile Defne Harbiye Elektrik Birliği tarafından 
müştereken tesis edilecek bu hattın direkleri 
İzmir'de bulunan Betontaş'a ihale edilmiş bu
lunmaktadır. Dış memleketlerden gelecek nakil
lerle izolatör ve trafoların da siparişine geçil
miştir. 

Bu suretle yakın bir zamanda Ceyhan 'm mııh-
tacolduğu enerji Seyhan Hidro - Elektrik santra
linden tamamiyle karşılanmış olacaktır. 

2. — Sivas Mebusu Süleyman özsever'in, 
1957 yılı ba§ıridan 1958 yılı Mart ayı sonuna 
kadar kaç aded otomobil, kamyonet ve kamyon 
ithal edildiğine ve bunların tevzi §ekline dair 
sualine Ticaret Vekili Abdullah Aker'in, tahrirî 
cevabı (7/149) 

12 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta-

1958 0 : 1 
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Süleyman özsever 

1957 yılı bidayetinden 1958 yılı Mart ayı so
nuna kadar memlekete kaç binek otomobili ile, 
muhtelif tonajda kaç aded kamyonet ve kamyon 
ithal edilmiştir. Bu vasıtalar ne suretle tevzi 
edilmektedir, bu tevzi tarzına göre kaç adedi 
«cins ve tonajları gösterilmek suretiyle» merkez 
ve mülhakat resmî müessese ve teşkillerine ve kaç 
adedi eşhasa tahsis edilmiştir, tahsis yapılan vilâ
yetlerin isimleriyle tahsis edilen araba adedi ne
den ibarettir? 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Özel 1/481 

6 . V I . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 14 . V . 1958 

tarihli ve 7 -149/1286 - 4806 sayılı yazıya C : 
1957 yılı başından 1958 yılı sonuna kadar 

kaç aded otomobil, kamyonet ve kamyon ithal 
edildiğine ve bunların tevzi şekline dair Sivas 
Mebusu Süleyman özsever tarafından verilen 
tahrirî sual takririne ait cevabın ilişik olarak 
takdim kılındığını saygı ile arz ederim. 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

1. 1957 yılı bidayetinden 1958 yılı Mart ayı sonuna kadar memleketimize ithal edilen muh
telif motorlu kara nakil vasıtalarını gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

1957 
Maddenin adı 

Otomobil 
Kamyon - kamyonet 
1958 (2 aylık) 
Otomobil 
Kamyon - kamyonet 

Tarife ve ist. 
numarası 

87.02.10 
87.02.20 

87.02.10 
87.02.20 

Kilogram 

364.584 
3.923.407 

2.533. 
569.468 

Lira 

1.741.450 
17.929.655 

12.119 
2.625.263 

2. 1 . I . 1957 - 31 . III . 1958 tarihine kadar resmî ve hususi sektör ihtiyacı için vilâyet
lere tahsis olunan vasıtalarla doğrudan doğruya resmî sektöre tahsis edilen vasıtaların cins ve 
miktarlarım gösterir liste ilişiktir. 

3. Tevziat, K/982 sayılı karara müsteniden 17 . VII . 1956 tarihli 9360 sayılı Resmî gazetede 
neşredilen 21 sayılı Sirküler hükümlerine göre ve mezkûr sirkülerin 5 nci maddesini tadil eden 
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25 sayılı sirküler ahkâmına tevfikan kurulmuş bulunan vilâyet Tevzi Heyetlerince yapılmak
tadır. 

Vilâyetlerde teşkil olunan Tevzi Kmisyonları ihtiyaç mahal ve miktarını tesbit etmekte ve 
her tevziat ionunda tanzim ettikleri kararlar* dosyalarında muhafaza eylemektedirler. 

1 . 1 . 1957 - 31 . III . 1958 tarihine kadar resmî ve hususi sektör ihtiyacı için vilâyetlere tahsis 
olunan vasıtaların cinsleri ile adedlerini gösterir liste 

Kamyon Kamyonet Jeep Otomobil Otobüs 
Vilâyetin adı Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Yekûn 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkal» 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
istanbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kaysari 

11 
1 
8 
2 
3 

39 
4 
4 
9 
4 
1 
5 
2 
6 
3 
7 
7 
4 
3 
9 
5 
4 
7 
3 

10 
5 
2 
5 
3 

1 
6 
9 

86 
15 
4 
5 
6 

5 

1 
1 
2 
4 
1 

— 
2 
2 
2 
1 

— 
2 
1 
2 
4 

— 
2 
1 
3 

— 
1 
1 

— 
1 
2 

5 
2 
1 

— 
2 
1 
2 

2 — 

3 — 

— — 
2 — 
2 — 

.— —• 

— — 
— — 

1 — 
2 

— — 

— — 
1 — 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 

1 — 
— —' 
— — 

— — 
— — 
10 — 

7 — 

— — 

2 
1 

2 

o 
1 

— 
1 

— 
2 

6 
2 

4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 

— 

2 
1 

29 
3 

3 
2 

18 — — _ _ 
— — • — — — • 

— ! _ „ _ _ _ 

• — — - — • 2 — 

2 _ _ — _ 
2 — _ — — 

1 
— — — — — 

— — — — — 
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— — __ — — 
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2 
9 %J 

2 
*-J 

5 Ki 
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5 
7 

16 
10 

6 
7 
2 

10 
5 

17 
13 
4 
7 

13 
7 
8 
S 
6 

13 
9 
5 
8 
3 

6 
10 
11 

126 
30 
5 

10 
8 
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Kamyon Kamyonet Jeep Otomobil Otobüs 

Vilâyetin adı Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Res. Hus. Yekûn 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

10 
1 
4 

10 
6 
2 

15 
4 
2 

10 
3 
7 
5 
6 
4 

13 
4 
5 
3 
6 
3 
1 
5 
5 
2 
1 
3 
2 

14 
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__ 
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1 
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•> 
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12 
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10 
S 
9 
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18 
6 
5 
8 
9 
6 
5 
8 

10 
5 
8 
9 
5 

15 

Yekûn 464 84 35 — 15 39 2 1 6 .1 747 

Resmî sektör Kamyon Kamyonet Jeep Otomobil Station Wagon Ambulans Yekûn 

99 24 212 7 1 2 345 
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3. — Ankara Mebusu İbrahim Imırzalıoğlu'-

nun, Ankara vilâyeti emrine tahsis olunan mo
torlu taşıt iç ve dış lâstiklerinin kimlere ve han
gi esasa göre tevzi edildiğine dair sualine Ti
caret Vekili Abdullah Ak er'in tahrirî cevabı 
(7/164) 

1.8 . V . 1958 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Vekili ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini rio,a ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

t. tmirzalıoğlu 

Tevziat sisteminin ihdasından itibaren, ka-
zalariyle birlikte Ankara vilâyeti emrine tahsis 
ve tevzi olunan motorlu taşıt tekerlekleri için 
iç, dış lâstiklerinin, kimlere (Tevziata tâbi ha
kiki ve resmî ve gayriresmî hükmi şahıslar dâ
hil) hangi ebat ve miktarda ve hangi tercih esa
sına göre, hangi makam ve teşekküllerce tevzi 
edildiğinin (Mümkün ve münasip ise bir tablo -
cetvel halinde) açıklanması. 

T. C. 
Ticaret Vekâleti 6 . VI . 1958 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı Özel: 1/480 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 22 . V . 1958 ta

rihli ve 7 -164/1323 - 4972 sayüı yazıya cevap. 
Tevziat sisteminin ihdasından itibaren, kaza-

lariyle birlikte Ankara vilâyeti emrine tahsis 
olunan motorlu taşıt iç ve dış lâstiklerinin kim-

. 1958 O : İ 
1 lcre ve hangi esasa göre tevzi edildiğine dair 
| Ankara Mebusu İbrahim tmirzalıoğlu tarafm-
! dan verilen tahrirî sual takririne ait cevanın ili-
\ şik olarak takdim kılındığını saygı ile arz ede-
j rim. 
| Ticaret Vekili 
| A. Aker 

1. Tevziat sisteminin ihdasından itibaren 
kazalariyle birlikte Ankara vilâyeti emrine tah-

j sis edilmiş bulunan otomobil lâstiklerinin ebat 
üzerinden seneler itibariyle iç ve dış lâstik mik-' 

I t arlarını gösterir liste ilişiktir. 

I 7.TX.1956 tarihli ve 12487 sayılı tamimimizle 
Ekim 1956 ayından itibaren lâstik tahsislerinin 

I ebat üzerinden yapılmasını sağlamak maksadiy-
le vilâyet belediyelerine veya Trafik Bürosuna 
kayıtlı motorlu kara nakil vasıtalarının cins ve 
adedleri ile kullandıkları lâstik ebatları ve ihti-

I yaç miktarları talebedilmiş ve bu tarihten itiba-
I ren ebat üzerinden tahsis yapılmaya başlanmış

tır. 

Mezkûr listenin not kısmında bildirilen iç ve 
dış lâstik miktarları, bu tarihten önce yapılan 
muhtelif ebattaki lâstiklere ait bulunmaktadır. 

2. Tevziat, K/982 sayılı Karara müsteniden 
.17 . V I I . 1956 tarihli 9360 sayılı Resmî Gazete-
de neşredilen 21 sayılı Sirküler hükümlerine gö
re ve mezkûr sirkülerin 5 nci maddesini tadil 
eden 25 sayılı Sirküler ahkâmına tevfikan kurul
muş bulunan Vilâyet Tevzi Heyetlerince yapıl
maktadır. Vilâyetlerde teşkil olunan Tevzi Ko
misyonları ihtiyaç mahal ve miktarlarını tesbit 
etmekte ve her tevziat sonunda tanzim ettikleri 

I kararları dosyalarında muhafaza eylemektedirler. 
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Ankara vilâyetine 1956 yılından 26 . V . 1958 tarihine kadar tah
sis edilmiş olan iç ve dış lâstiklerin ebat ve miktarlarını gösterir 

liste 

Verildiği tarihler 
1958 

195« 1957 (5 aylık) 
Ebat îç Dış îç Dış İç Dış 

550X13 
590X13 
640X13 
550X14 
590X14 
400X15 
425X15 
500X15 
550X15 
560X15 
590X15 
600X15 
640X15 
650X15 
670X15 
700X15 
710X15 
750X15 
760X15 
800X15 
820X15 
825X15 
890X15 
500X16 
525X16 
550X16 
600X16 
650X16 
700X16 
710X16 
750X16 
760X16 
825X16 
900X16 
550X17 
650X17 
700X17 
750X17 
550X18 
600X18 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
— 
—. 
— 
40 
15 
45 
— 
110 
— 
74 
— 
84 
__ 
—-
— 
— 
— 
— 
18 
102 
148 
80 
6 
—, 
— 
— 
— 
—. 
— 
__ 
— 
—. 
___ 

— 
__ 
— 
— 
_ 
— 
5 
— 
— 
— 
62 
36 
81 
— 
356 
— 
244 
— 
192 
— 
238 
— 
,— 
— 
— 
18 
250 
148 
101 
6 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
, 

— 
11 
8 
— 
55 
— 
9 
— 
139 
10 . 
171 
22 
267 
942 

1 629 
56 
315 
24 
446 
— 
14 
27 
— 
— 
30 
403 

1 195 
1 287 
198 
— 
18 
— 
9 
13 
12 
10 
14 
18 
8 
12 

2 
— . 
— 
12 
52 
—' . 
9 
2 

302 
— 
141 
26 
329 
600 

2 715 
116 
848 
32 

1 198 
23 
203 
46 
10 
— 
28 
325 
576 
524 
79 
— 
17 
10 
2 
6 
— 
10 
— 
— 
— 
10 

— 
40 
— 
— 
11 
17 
52 
— 
14 
14 
— 
— 
12 
10 
29 
— 
16 
— 
3 
— 
4 

— • 

— 
— 
10 
60 
44 
26 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 

— 
50 
— 
— 
33 
115 
52 
__ 
60 
62 
— 
— 
52 
10 
468 
— 
302 
— 
26 
— 
110 
44 
— 
68 
40 
137 
243 
180 
8 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
90 
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İ : 78 9.6.1988 0 : 1 
Sivil Müdafaa Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Bey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
325 
323 

1 
1 

275 
10 

ADANA 
Nevzat Arman 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Hıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Necati Topeuoğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Osman Alişiroğlıı 
Faik Ahmed Barutçu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Ete m Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait döker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Tiifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 

Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Nezih Tütüneüoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Hulusi Köymen 
Nurullah İhsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Ahmet Hanıdi Sezen 
Katin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacıreeepoğlıı 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kadrettin Oğuzalıcı 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Münip Özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Samih inal ' 
Süleyman Kuranel 
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Nedim ökmen 
GİRESUN 

Sadık Altmcan 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkınen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şellmm Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

tÇEL 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

ÎSTANBUL 
Nazım Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 

î : 78 9.6 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Şükrü Esen 
Münif Islâmoğlıı 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğiu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakınan 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Nüzhet Un at 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılme 
Sıtkı Koraltan 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

1958 0 : 1 
KÜTAHYA 

Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin , 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Oeakoğlu 
Cevdet özgirgiıı 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nıısret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Acıkan 
Halim Kermooğhı 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâvcr Argını 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlr 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ün er 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
M im ir iükşi 
Fer<!a Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlıı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Nec m ettin Doğuyıld ı zı 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri" Şen 
ilamdı Tekay 
Nüzhet-Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nıısret Kuruoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlıı 
Şinasi Mor an 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
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Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet îspirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek * 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi üner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır (I.) 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

t : f 8 9.6 
Fikri Karanis 
0. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
tsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Aralan Bora 

URFA 
Osman Ağan 

. 1958 0 : 1 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
Abdıırrahman Odabaşı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Sahcı 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen 

[Reddedenler] 
ORDU 

Hüsrev Yürür 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Bülent Ecevit 

[Reye iştirak etmiy enler] 
AMASYA 

Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Halil Sezai Erkut 
İsmail inan 
ibrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 

Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Ali ileri 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BÎTLÎS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlıı 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 

YOZGAD 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
I. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Hüseyin Bayn 
Agâh E rozan. (R,s. V. 
(I.) 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddiıı Karaca.gil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENÎZLÎ 
tsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü \t.) 
Mehmed Hüsrev Ünal 
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Mehmet Hazer (î.) 
Rasim ilker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçeltbi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (î.) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

EDİRNE 
Rasih Gürkan (î.) 
Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora . 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taskesenli-
oğlu 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt * 
Mustafa Çürük 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
İhsan Dal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 

HATAY 
İzzettin Çilli (I.) 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 

î : 78 9 .6 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Asslan Nihad Bekdik 
(î.) 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Nihat Halûk Pepeyi 
Yusuf Salman 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş (t.) 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 

' Turgut Göle 

KOCAELİ 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen (1.) 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
S. Sururi Nasuhoğîu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt (1.) 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bora» 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NlöDE 
Asım Eren 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Kahraman Sağra 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişeioğlu 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğhı 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SÎİRD 
Baki Erden 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
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Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Hasan Değer 
Necati llter 
Edip îmer 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Şahap Kitapçı 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Selâhattin K araya vuz 
(î.) 
\utev Sanaç 

Osman Turan 
TUNCELİ 

Fethi Ülkü 
URFA 

E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

VAN 
Abdülvehap Altmkay-
ııak 
Tevfik Doğuışıker (1.) 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Aydın 
Bursa 
istanbul 

5 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Van 

1 
1 

— 
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t : 78 9.6.1958 O : 1 
Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1952 takvim yılı bilançosunun kabulü 

hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
• " (Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Rıza Tekeli 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Mustafa öztürk 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Übeyde Elli 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhan ettin Onat 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Neeati Celini 

, i k.za adedi : 610 
Rey verenler : 323 

Kabul edenler : 298 
Reddedenler : 18 
Müstenkifler 7 

Reye iştirak etmiyenler 277 
Münhal mebusluklar : 10 

[Kabul edenler] 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğhı 
Muzaffer Eıniroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştm 
Arif Kahpsızoğhı 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timıırtaş 
Muharrem -Tuncay 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ek reni Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Gtiçbilmez j 

İhsan Gülez 
Nezih Tütüncü oğlu 

BURSA 
Müfit Erkuyimıcu 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacağı! 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan T ol on 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit (Jubüken 
Sezai Demi ray 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kadrettin Oğuzalıeı 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erdtiman 
Şevki Erker 
Sait Kantar el 
Münip özer 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

OAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargıııalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 

İÇEL 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil • 
Ali Harpııtlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizam ettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazan oğlu 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Öebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah "Aker 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 

î : 78 9 .6 
İlhan Sipahioğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz* 
Ahmet Ünal 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 

1958 C : 1 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğln 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Turgut Topaloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 

RİZE 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Şinasi Moran 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
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M, Kesit Tarakçioğlu 

TUNOELÎ 
Arslan Bora 

UEFA 
M. Yaşar Alhas 
I. Etem Karakapıcı 

ADANA 
Elanıza Eroğlu 

ANKARA 
Muammer Akpmar 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 

UŞAK 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

YOZGAD 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

HATAY 
îhsan Ada 
Ahsen Aral 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

MALATYA 
Mehmet Kartal 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

Suat Başol 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 

Şefik Refik Soyer 
SİVAS 

Turhan Feyzioğlu 
URFA 

Abdurrahman Odabaşı 
VAN 

Sait Erdinç 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

[Müstenkifler] 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır (t.) 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 

[Reye iştirak 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
ismet Olgaç 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim tmirzalıoğlu 
ismail inan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Selim Soley 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

etmiyenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Ekrem Torunİu 
Cevat Ülkü 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

Agâh Erozan (Rs. V.) 
(t) 

Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü (I.) 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan (I.) 
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Nurettin Manyas 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik F u a t 
Hasan Nuınanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğîu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Henıiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
HATAY 

İzzettin Çilli (1.) 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 

î : 78 9 , 6 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
İsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisieum 
hur) 
Arşlan Nihad Bekdik 
(t) 

Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunea 
Aleksandros Haeopulos 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyori 
Yusuf Salman 
Nizamettin Âli Sav 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necini Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

ÎZMtR 
Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Eme* 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Vamık Tayşi 

KARS 
Fevzi Akta§ (İ.) 

Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazeı (î.) 
Rasim İlker 
Behram Öeal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeni araş 
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KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş 

KAYSERİ 
Kami] Gündeş 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (İ.) 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağııaeık 

.Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen (I.) 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Haliî Özyöriik 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
S. Surııri Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu \V.) 
Nebil Sadi Al tuğ 
Semi Ergin 

MARAŞ 
Kemali Bay azı t (İ.) 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDÎN 
Mehmet Kâmil Boran 

Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Ur as 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri Özsan 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NÎĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Kahraman Sağra 
Atıf Topa'loğlu 
Hüspev Yürür 

RÎZE 
Hüseyin Agıuı 
Osman Kavrakoğhı 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Necmettin Doğuyıkh YA 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Fetid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SttRD 
Baki Erden 
Fikri Şendur 

SÎNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Hasan Değer 
Necati tlter 
Edip Imer 
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Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özean 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
İsmail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğl 
Sıtkı Eken 

İ : 78 9.6 
Keramettin Gençler (l.N 

Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

1968 C : 1 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Aziz öökkan 
E. Mahmud Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Abdülvehap Altınkay 
nak 

Tevfik Doğmşıker (t.) 

YOZOAD 
Atıf Benderlioğlu 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Nazım Tanıl 
I. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal Mebusluklar] 
Ankara 
Aydın 
Bursa 
istanbul 

5 
1 
1 
1 

Kocaeli 
Van 

1 
1 

— 
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Devre : XI I f\g% 
içtima: 1 S. S A Y I S I : | UÖ 

Millî Korunma 1952 yılı bilançosunun sunulduğuna dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni 

mazbatası (3/55) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . XII . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 32-40, 1174 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1952 yılı Millî Korunma bilançosu ve buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporiyle ilgili vekâ
letler mütalâalarının 3780 sayılı Kanunun 4945 sayılı Kanunla muaddel 51 nci maddesi gereğin
ce, ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesi gereğince heyetimiz tarafından 1952 yılı 
Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zarar hesapları üzerinde yapılan tetkik ve murakabe neticesin
de hazırlanan rapor saygı ile sunulur. 

I - Toplu bakış 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde görülecek işler için bu kanunun 43 ncü 

maddesi gereğince hükümet emrine hazine tarafından 100 milyon liraya kadar bir sermaye tahsis 
edilmiş bulanmakta idi. 

Bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da bu vesile ile arz edilmiş olduğu veçhile bahis ko-. 
nusu sermayenin 14 600 000 lirası 4604 sayılı Kanunla kurulan Zirai Donatım Kurumuna, 10 mil
yon lirası 4911 sayılı Kanunla kurulan Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğüne ve 9 844 567,01 lirası 
da 5433 sayılı Kanunla kurulan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve bu 
suretle 1952 yılında Millî Korunma mevzuatına göre tahsis edilebilecek sermaye 65 555 432,99 li
raya inmiş bulunmaktadır. 

Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan mü
esseselerden bâzıları bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarını zamanında tanzim edip Millî Korunma 
Muhasebe Bürosuna gönderememiş olmaları dolayısiyle Umumi Millî Korunma Bilançosunun tanzimi 
teehhüre uğramış olduğundan heyetimizce bu bilanço ile merbutatı üzerinde yapılan tetkik ve mura
kabeye dair rapor da bu sebeple gecikmiş bulunmaktadır. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1952 yılı Millî Korunma Umumi Bilançosuna göre : 
a) Mütaaddit Koordinasyon kararlariyle muhtelif tahsis mahalleri emrine, Millî Korunma umu

mi sermayesinden 1952 yılı sonuna kadar tahsis edilen 65 554 946,41 liranın 45 257 489,10 lirasını 
mütedavil, 420 786,52 lirasını sabit sermayeler ve 12 155 670,79 lirasını teşkilât ve idare masrafla-
riyle 7 721 000 lirasını da ikrazların teşkil ettiği, 

b) Mecmuu 65 554 946,41 liradan ibaret bulunan tahsislere müsteniden Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasından çekilen paraların yıl sonu yekûnu ise 71 909 003,94 liradır, 
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Aradaki farkı teşkil eden 6 354 057,53 lira da kredinin faizlerini ifade etmektedir. 
c) 71 909 003,94 liralık ödemelerin 41 284 432,99 liralık kısmı Hazine kefaletini haiz bo

noların reeskontu suretiyle Merkez Bankasından temin edildiği ve geriye kalan 30 624 570,95 li
ranın banka menabiinden sağlandığı, 

d) Buna ilâvten Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi gereğince tefrik olunan fazla 
kârlar fonlarından 4 995 000 lira ve Millî Korunma kârlarından da 1 253 105,99 lira tahsis 
edildiği, 

e) 1952 yılı sonuna kadar tahsis mahaller ine e T. C. Ziraat Bankasından çekilmiş olan pa
raların 23 570 976,16 liralık kısmına ait hesap ve evrakı müsbitenin bu yıla ait Millî Korun
ma Bilançosunun tanzimi tarihine kadar Millî Korunma Muhasebe Bürosuna verilmemiş ve ik~ 
raz tahsislerinin de iade edilmemiş bulunduğu görülmektedir. 

Millî Korunma topluluğunun 1952 yılı bilançosunun aktif ve -pasifinde yer alan hesaplar 
hakkında bilançosunun tahlili vesilesiyle gereken izahat verilecektir. 

II - Temenni ve teklifler 

Millî Korunma topluluğunun 1952 yılı faaliyeti hakkında tanzim olunan bilanço ve kâr ve 
zarar hesabı ile namlarına mütedavil sermaye tahsis edilmiş bulunan teşekkül ve müessesele
rin işletme faaliyetlerine dair heyetimizce hazırlanmış olan raporda yer alan müşahede, temenni 
vo tekliflerin belli başlıları aşağıda hulâsa edilmiştir. 

I - Bilançonun tetkik ve tahlili: 
a) Geçmiş yıllar raporlarımızda açıklanmış olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban

kası Millî Korunma Bürosuna yalnız sene içindeki sarfiyata mütaallik evrakı müsbiteyi gön
dermekle iktifa ederek yıl sonunda bilanço tanzim etmiyen sermaye tahsis mahallerinin, 
Millî Korunma sermayesi ile satıııalmış oldukları sabit kıymetlerin son durumları tesbit edi
lerek bunların alâkalı müesseselere mal edilmesi veyahut satılarak tasfiye cihetine gidilmesinin, 

b) Kaput ve pamuk bezinin satış işlerinin düzenlenmesi, çimento sanayiinin tevsi ve inkişafın
da kullanılmak üzere K/716 ve K/822 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Sümerbank'a verilen 
ve mecmuu 5 milyon lira olan ikrazın bugünkü duruma göre tahsis gayeleri kalmamış, bulunmasın
dan istirdadının, 

e) Kok stoku yapılması için Etibanka K/5 sayılı 7 . il . 1940 günlü Koodinasyon Heyeti Ka
rariyle verilen sermayenin işletilmesinden elde olunan 38 404,41 lira kâra mütaallik katî hesabın Mil
li Korunma Muhasebe Bürosunca talep ve takibodilmesinin, 

ç) Toprak Mahsulleri Ofisi marifetiyle yapılan, fasuliye, kuş yemi, kuru bakla gibi, müdahale 
alımlarının satışları neticesinde hâsıl olan 638 450,88 lira kârın K/784 sayılı 'Koordinasyon Heyeti 
Kararı gereğince yaptırılan yemeklik yağ müdahale alımları satışları neticesinde hâsıl olan zarar
larla mahsubu cihetine gidildiği, mezkûr kârın zararla mahsubu cihetine gidilmesi için bir koordi
nasyon heyeti kararma bağlanmasının, 

iktiza ettiği, • " * 
I I - İ ş l e t m e f a a l i y e t l e r i : ''" "' ':: ' ""'' *' * " '- ' "•"''. *- l* * ' ; T i' 
1. Petrol Ofisi : 
Bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda belirtilmiş olduğu veçhile Petrol Ofise tahmil edil

miş bulunan işlerin kaydetmiş olduğu büyük inkişafa muvazi olarak Ofisin merkez ve taşra teş
kilâtında alınması zaruri organizasyona mütaallik tedabirin tatbiki sırasında Ofis daha da büyük 
inkişaflara mazhar olmuş ve mevcut teşkilât ihtiyacı karşılıyanlamıştır. 

Tetkikatımızm yapıldığı 1953 yılı sonunda organizasyon mevzutınun yeniden ele alındığı, buna 
müteferri olan ve ofisin iştigal mevzuu ile alâkalı işlere mütaallik talimatname ve izahnameler ha
zırlanarak tatbik mevkiine konulduğu görülmüştür. 

Ancak, 1952 yılında Ofisin ıslâhı zaruri olarak görülen işleri ve muameleleri arasında: » 
a) Ofise daimî bir hüviyet verilmesinin, 

( S. Sayısı ; 106 ) 
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b) Müddeti 1952 yılı sonunda biten K/863 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle alman me

mur ve müstahdem kadrosunun 19513 yılında da tatbikine devam edildiği, mezkûr kadro ihtiyaca 
cevap vermediğinden bizzarure asli vazifelere kadar yevmiyeli memur istihdam edildiği görülmüş
tür, Bu vazyetin ıslahı cihetine gidilmesinin, 

e) Satış işleriyle alâkalı tank, yol fireleri ile fire emsallerinin, alarak takiplerinin, acenteler
le olan münasebetlerin ıslah edilmesinin ve malzeme 'stoklarının merkezden takibedilmesinin, inşa
at işlerinin salâhiyetle tedvir edecek kalifiye elemanlar temin edilmeden büyük inşaat şlerine gi 
rişilmemesiniıı, Umum Müdürlüğe bağlı bir muayene tesellüm komisyonunun ihdas edilmesinin, 

ç) Akdedilen mukavelelerin, şahsi dosyalarda saklanmayıp muhaberat ve arşiv müdürlüğünde 
muhafaza edilmesinin ve Hukuk Müşavirliğinin mütalâasının alınmasının, 

d) Bir malzeme mubayaa hesabı tutulmasının, stokların asgari ve âzami hadlerinin tesbit ve 
takibedilmesinin, kasa ve ambar sayımlarına ehemmiyet verilmesinin, yaptırılmakta olan madeni 
yağ stok sayımının zamanında temininin derpiş edilmesinin, eâki yıllardan müdevver yağların 
tasfiyesi cihetine gidilmesinin, nakliye işlerine ehemmiyet verilmesinin ve alacaklıların takibedilme
sinin, 

zaruri bulunduğu, 
2. İstanbul Mahrukat Ofisi : 
a) Fırın binasının Et ve Balık Kurumuna, meşkûk matlubat dâvalarının Hazineye devredile

rek tasfiyeye son verilmesinin, 
b) Her sene 12 bin lira civarında olan yıllık tasfiye masraflarından Ofisin kurtulması için tas

fiye işlerinin Ticaret Ofisi Tasfiye Heyetindeki memurlar tarafından yapılması ve tasfiye işinin sü
ratlendirilin esinin , 

c) Borçlu cari hesaplara. Yerli Ürünler Türk Anonim »Şirketinde olduğu gibi faiz yürütülme
ni esi için bir karar ittihaz edilmesinin, 

uygun olacağı, 
3. Türk Tütün Limitet Şirketi : 
a) Şirket nezdinde geçmiş yıllar müdahale mubayaatmdan kalan 22 353 kilodan ibaret tütün 

istok bakiyesinin tasfiyesinin, 
b) Müdahale tütünlerinin işlenmesi için mubayaa olunan alât ve edevatın amortismanlarının 

tenzilinden sonra kalacak bedelleri üzerinden şirketçe satılması veya satmalmmasmın, 
c) Müdahale alımları çoktan nihayete ermiş olması dolayısiyle şirket nezdinde bilâfaiz bekle

tilmekte ve şirketçe kullanılmakta olduğu anlaşılan 1 488 189,10 liranın Ziraat Bankası nezdinde 
millî korunma namına faizli bir hesaba yatırılmasının, 

icabettiği, 
4. T. C. Ziraat Bankası nezdindeki tohumluk hesabı : 
K/708 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle muhtaç çiftçilere 1947 - 1948 yılında ödünç olarak 

yapılan tohumluk yardımının 31 . XI I . 1948 tarihine kadar aynen veya nakden geri alınması icab-
ederken mezkûr hesabın el'an bakiye devretmekte olduğu görülmektedir. 

Yurdun zirai inkişafı göz önüne alınarak bu hesap bakiyesinin tasfiyesinin gerektiği, 
5. izmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği : 

(Devlet yağları) 
Davalı ve ihtilaflı alacaklar hesabında yar alan 130 160,60 liralık hesabın hassasiyetle taki-

bedümesi, bu hesapta mevcut ve Çuko Birliğin borcunu teşkil eden 97 910,96 liranın tahsili hu
susunda müspet bir netice alınmadığından Ekonomi ve Ticaret Vekâletince mevzuun ele alın
masının, 

münasibolaeağı, 
6. Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi : 
Müdahale tütünlerinin günden güne artmakta olan bakım, muhafaza masraflarını önlemek ga

yesiyle mevcut istoklarm bir an evvel elden çıkarılmasının, 
elzem olduğu, 
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7. Ticaret Ofisi : 
a) K/850 sayılı Kararla Ofis sermayesinin tahsisi neticesinde bakiye kalan 1 453,92 lira ser

maye bakiyesinin idari bir kararla tasfiyeye tâbi tııtulmıyarak bir Koordinasyon Heyeti Kararı 
istihsali suretiyle kapatılmasının, 

b) Hukuk a u tasfiye haline girmiş bulunan Ticaret Ofisinin, İstanbul yaş nıeyva ve sebze 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tasfiye kai'arından mukaddem ikraz ettiği 500 000 liranın is
tirdadı ile tasfiye muamelesinin bir an evvel tekemmül ettirilmesinin münasip olacağı, 

8. Tekel Genel Müdürlüğü : 
Tekel Genel Müdürlüğünün elindeki ambar istiap hacımlariyle tütün maliyetine her sene inzi

mam etmekte olan bakım, muhafaza masrafları ve kredi faizleri nazarı dikkate alındığı takdirde, 
mevcut tütün stokunun bir an evvel elden çıkarılması hususunda gayret sarf edilmesinin temenni
ye değer bulunduğu, 

Neticesine varıl makta d ı r. 
1952 yılı Millî Koranın a Umumi Bilançosu ile kâr ve zarar hesabının tasdiki saygı ile yüksek 

tasviplerine «arz olunur. 

III - Bilançonun tetkik ve tahlili 

Raporuum/Ain sonuna eklenmiş bulunan Millî Korunma camiasının 31 . XIT . 1952 tarihi itiba
riyle tanzim edilmiş bulunan bilançosunun aktifi aşağıya çıkarılmıştır, 

A) Aktif : 

Tahsis edilmiyen sermaye 
Tahsis edilen sermaye 
Sermaye tahsisinden borçlular 
Diğer tahsislerden borçlular 
Muhtelif borçlu hesaplar 
Mutavassıt hesaplar 
Stoklar 
Sabit kıvmetler 

65 
2;? 
i) 

83 
17 
83 
14 

Lira 

554 
570 
248 
716 
785 
342 
780 

486 
946 
976 
106 
261 
887 
275 
471 

K. 

58 
41 
16 
99 
81 
35 
28 
11 

Yekûn 294 999 411 m 

I - il - Tahsis edilmiyen ve tahsis edilmiş bulunan sermaye : 
Raporumuzun toplu bakış bahsinde de açıklanmış olduğu veçhile 1952 yılında 65 555 432,99 lira

dan ibaret bulunan Millî Korunma umumi sermayesinin bu yıl sonuna kadar 65 554 946,41 liralık 
kısmının tahsis edildiği 486,58 liralık kısmının da tahsis harici kaldığı görülmektedir, 

.1.1.1 - Sermaye tahsisinden borçlular : 23 570 976,16 lira. 

I 
11 

III 
IV 
V 

VI 
vır 

VIII 

(S . Sayısı : 106) 



Bu hesabın müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Teşkilât ve ida-
Mütedavil re. masrafları 
sermaye karşılığı İkrazat Yekûn 

Vekâletin adı Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Ticaret . Vekâleti 853 656 38 2 682 36 — 856 338 74 
işletmeler » — — 6 000 000 6 000 000 00 
Tarım » — — " 1 700 000 1 700 000 00 
Ulaştırma » 14 998 546 08 — — 14 998 546 08 
Muammer Alemdar — — 16 091 34 16 091 34 

Yekûn 15 852 202 46 2 682 36 7 716 091 34 23 570 976 16 

Bu tabloda yer alan paralar hakkında gereken izahat aşağıda arz edilmiştir : 
1. Mütedavil sermaye : 15 852 202,46 lira. 
a) Ticaret Vekâleti 
Bu vekâlet emrine 1952 yılı sonuna kadar tahsis edilmiş olan mütedavil sermayelerin Millî Ko

runma Bilâçosunun tanziminde hesabı verilmemiş kısmı ifade eden 853 656,38 liralık borç bakiyesi
nin müfre'datı şöyledir : 

Lira K. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 638 450 88 
Petrol Ofisi 209 360 71 
Ticaret Ofisi 5 103 98 
Mahrukat Ofisi 740 81 

Yekûn 853 656 38 

Petrol, Ticaret ve Mahrukat ofislerinin borcu olarak görülen paralar bu müesseselerin yıl sonu 
kasa mevcutlarıdır. Bu paralar diğer tahsis mahallerinde olduğu gibi, Millî Korunma Muhasebe 
Bürosunca hesabı verilmemiş meblâğ telâkki edildiğinden mezkûr müesseseler hesaplarından düşü
rülmüş bulunmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin borcunu gösteren 638 450,88 lira, bundan evvelki yıllara ait ra
porlarımızda da belirtilmiş olduğu veçhile ofis marifetiyle yapılacak kuşyemi, bakla ve pirinç gibi 
müdahale alımlarının satışları neticesinde hâsıl olan kârdır. 

Ofis nezdindeki mezkûr kâr bakiyesi bir evvelki yıl 319 219,22 liradan ibaret bulunmakta idi. 
Müdahale hesaplarına ofisçe fuzulen tahakkuk ettirilmiş bir kısım umumi masraf hisselerinin bu 
kere ikazımız üzerine tashihi cihetine gidilmiş olması neticesinde mezkûr bakiye 638 450,88 lira
ya yükselmiş bulunmaktadır. 

Tetkikatımızm yapıldığı 1954 yılı bidayetinde de; mezkûr kârın 25.VI.1949 tarih ve K/784 
sayılı Koordinasyon Kararı gereğince Toprak Mahsulleri Ofisi marifetiyle yapılan yemeklik yağ 
müdahale alımları satışları neticesinde hâsıl olan zararlardan mahsubu cihetine gidileceği öğrenil
miştir. Mezkûr zararın bahsi geçen kârdan mahsubu cihetine gidilebilmesi için bir Koordinasyon 
Heyeti. Kararına bağlanması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

b) Ulaştırma Vekâleti : 
Bu vekâletin borcu olarak görülen 14 998 546,08 lira, 26 . 111 . 1951 tarih K/818 sayılı Koor

dinasyon Kararı ile evvelâ Ticaret Ofisi tarafından Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Mü-
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düriüğü hesabına satınalınan 14 998 546,08 liralık vagon bedellerine karşılık olarak mezkûr Genel 
Müdürlükçe verilen bonolar tutarının bu kere Ticaret Ofisi sermayesinden tenzili ile aynı miktar
da bir meblâğın Millî Korunma umumi sermayesinden ulaştırma Vekâleti namına Devlet Demiryol
ları ve Limanları Genel Müdürlüğü hesabına tahsisinden ileri gelmektedir, 

Bilâhara yayınlanan 17 . X . 1952 tarih ve K/878 sayılı Koordinasyon kararı ile de Ulaştırma 
Vekâletinin uhdesinde görülen 14 998 546,08 liralık kredinin 5 milyon "liralık kısmı, iptal edilerek 
yeni kurulan Et ve Balık Kurumuna sermaye olarak tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Et ve Balık Kurumunun her ne kadar 1952 yılında kurulduğu görülmekte ise de mezkûr kuru
mun 1953 yılı bidayetinden itibaren faaliyete geçmiş olması dolayısiyle kurumun çalışmaları hak
kında gerekli izahat 1953 yılı raporumuzda yer almış olacaktır. 

2. İkrazat : 7 716 091,34 lira ikrazdan borçlu tahsis mahallerinin 1952 yılı sonu borç bakiyesini 
gösteren bu meblâğın sureti terekkübü aşağıdaki gibidir : 

Ekonomi Vekâleti (İşletmeler Vekâleti) 

• W • Lira K. 

Sümerbank - Kaput bezi ve pamuk ipliği 2 000 000 
Sümerbank - Çimento 3 000 000 
Etibank - Krom 1 000 000 

Tarım Vekâleti : 
Zirai Donatım Kurumu 1 700 000 

Şahıslar : 
Muammer Alemdar' 16 091 34 

Yekûn 7 716 091 34 

a) Kaput bezi ve pamuk ipliğinin satiş ve tevzii işlerinin düzenlenmesi için muhtelif koor
dinasyon karariyle Ekonomi Vekâleti adına Sümerbank emrine verilmiş bulunan mütedavil ser
mayeler K/444 sayılı Koordinasyon Karariyle tahsis tarihlerinden itibaren ikraza kâlbedilerek 
4 000 000 liraya, iblâğ edilmiş ve bilâhara intişar eden K/716 sayılı Koordinasyon Karariyle de mezkûr 
meblâğ 2 milyon liraya indirilmiş bulunmaktadır. 

b) Sümerbank tarafından çimento sanayiinin tevzi ve inkişafında kullanılmak üzere 28 . IV . 
.1951 tarih K/822 sayılı Koordinasyon Kararı ile evvelce K/716 sayılı Kararla adı geçen banka 
emrine tahsis olunan 3 000 000 liralık mütedavil sermayenin ikraz şeklinde kullanılması karar
laştırılmıştır. Yukarda zikrolunan ve yekûnu (5) milyon lira olan ikrazın bugünkü duruma göre 
tahsis gayeleri kalmamış bulunmasından istirdadı cihetinin, teemülü arza şayan görülmektedir, 

c) Bilûmum krom istetmeleri istihsalâtmm memleket dışında satışını bir elden tanzim, ve 
idare etmek maksadiyle 1942 yılında K/283 sayılı Koordinasyon Karariyle Ekonomi Vekâleti he
sabına Etibank emrine tahsis edilmiş olan 1 milyon liralık mütedavil sermaye K/535 sayılı Koor
dinasyon Karariyle ikraza kalbedilmiş ve 14. I I I . 1947 tarih ve K/692 sayılı Kararla da krom 
müstahsılları kredisine tahsis edilmek üzere Etibanka verilmiştir. 

d) K/783 sayılı Koordinasyon Karan ile tamirhaneler satınalmak üzere Zirai Donatım Ku
rumu emrine tahsis olunan 1 700 000 liralık mütedavil sermayenin 7 . I I I . 1951 tarih K/816 sayılı 
Kararla ikraz şeklinde kullanılması uygun görülmüştür. 

e) Muammer» Alemdar'a ait Hasankale'de bulunan un fabrikasının bir kısım tesisatının ikmali 
ile işletilmesi için fabrikanın yarı hissesi Hazine namına birinci derecede ve birinci sırada ipotek 
edilmek suretiyle 1940 yılında K/47 sayılı Koordinasyon Karariyle fabrika sahibi Muammer 
Alemdar'a 15 000 ve 1941 yılında K/86 sayılı Kararla 6 000 lira ki, ceman 21 000 lira kredi açılmış 
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ve K/338 sayılı Kararla da her iki borç birleştirilerek altışar ay fasıla ile ve ilk taksit vâdesi "1042 
yılında gelmek üzere on müsavi taksitle ödenmesi tesbit edilmiştir. 

1943 yılında 21 495,39 liraya yükselmiş bulunan borcun ilk taksiti olan 5 403,05 liranın haczen 
tahsil edildiği ve bakiyenin 16 091,34 liraya indiği görülmüştür. 

T. C. Ziraat Bankasında mevcut Muammer Alemdar'a ait hesabı cari dosyasının tetkikinde 
de, alacağın tahsili zımnında yapılan mahkeme ve takip masrafları ve inzimam eden faizler ile borç 
bakiyesinin 1952 yılı sonunda yirmi küsur bin liraya yükseldiği anlaşılmaktadır. 

Muammer Alemdar'dan mezkûr alacak, Ziraat Bankasının Ticari Krediler Şubesi tarafından 
takibedilmektedir. Borç bakiyesine inzimam eden masraf ve faizlerin bu şube tarafından Millî Ko
runma Muhasebe Bürosuna henüz aksettirilmemiş olması dolayısiyle, bu borcun Millî Korunma he
saplarında son durumu görülememektedir. 

Badema, mezkûr hesabın yıl içinde görmüş olduğu harekâtın Millî Korunma Muhasebe Büro
suna intikal ettirilmesi lüzumuna işeret etmek isteriz. 

Diğer taraftan Ziraat Bankasının Pasinler'deki ajansı ile mahallî malmüdürlüğünün müştereken 
borcun icra yolu ile tahsili hususunda yaptıkları teşebbüsten de henüz bir netice, alınmamış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

IV - Diğer tahsislerden borçlular (6 248 1.06,99 lira). Bu hesabın müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

a) Fazla kârlar fonlarından yapılan tahsislerden borçlular 4 995 000 00 
1. Tekel Genel Müdürlüğü 4 795 000,— 
2. Bursa Koza Birliği 200 000 — 

b) Kârlardan yapılan tahsislerden borçlular 1 253 106 99 

(Sümerbank - Çimento) yekûn 6 248 106 99 

a) Fazla kârlar fonlarından yapılan tahsislerden borçlular : ^ 
1. Tekel Genel Müdürlüğünün borcu olarak görülen 4 795 000 lira, K/797 sayılı Koordinasyon 

Kararı ile 1951 yılı ekici tütünleri için açılacak tütün piyasasında Devlet nam ve hesabına destek
leyici mahiyette mubayaatta bulunmak üzere Tekel idaresine tahsis olunan paradır. 

Tekel İdaresince mezkûr tütün alımlarına dair hazırlanan Bilanço ile kâr ve zarar hesapları 
hakkında gerekli izahat raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde arz edilmiştir. 

2. Bursa Koza Birliğinin, borcu olarak görülen 200 000 lira 22. VI . 1951 tarih K/833 sayılı 
Kararla açılacak koza piyasasına iştirak etmeK gayesiyle Bursa Koza Tarım. Satış Kooperatif
leri Birliğine % 3 faiz mukabili müt'edavil sermaye olarak verilen meblâğdır. Bu husus 1952 
yılı için K/874 sayılı Koordinasyon Heyeti -Karariyle yenilenmiştir. 

b) Sümerbank'm borcu olarak görülen 1 253 106,99 lira 28 . IV . 1951 tarih K/822 sayılı 
Kararla Zeytinburnu Çimento Fabrikasının işletilmesinden tahassul eden ve Ifletmeler Vekâleti 
emrine T. O. Ziraat Bankası nezdinde bloke bir hesapta bekletilmekte olan kârların ikraz şek
linde çimento sanayiinin tevsi ve inkişafında kullanılmak üzere' Sümerbank'a verilmiş olma
sından ileri gelmektedir. 
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V - Muhtelif borçlu hesaplar : 83 716 261,81 lira. 
1952 yılı sonu itibariyle muhtelif şahıs ve müesseserin Millî Korunma topluluğuna olan borç-

•arını gösteren bu hesabın, sermaye tahsisi mahallerine göre dağılışı aşağıdaki gidir: 

Lira K. 

57 073 690 
18 373 947 
3 078 124 
587 508 

1 103 447 
1 960 732 
678 498 
265 906 
185 498 
169 330 
145 504 
88 346 
5 725 

03 
18 
49 
87 
95 
75 
06 
60 
99 
82 
09 
07 
91 

Petrol Ofisi 
Ticaret Ofisi 
Türk Tütün Limitet Şirket î 
Tekel C4enel Müdürlüğü 
Fazla kârlar fonları 
Giresun Fındık T. Ş. K. 
Mahrukat Ofisi 
Devlet yağları 
Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Tohumluk hububat (Zerban) 
İthal Çimentoları (Sümerbank) 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Dağıtma Ofisi 

83 716 261 81 Yekûn 

Bu paraları borçların mahiyetine göre aşağıda gösterildiği üzere üç grupta toplamak mümkündür. 

Lira iv. 

1. Borçlu bankalar 5 524 122 76 
2. Borçlu şahıslar (Hakiki ve 

hükmi şahıslar) 34 307 951 11 
3. Diğer borçlu hesaplar 43 884 187 94 

Yekûn 83 716 261 81 
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1. Millî Korunma topluluğunun muhtelif bankalar nezdindeki nakit mevcudunu göstermekte 
t>lan 5 524 122,76 liranın sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

1 255 724. 26 Ticaret Ofisinin muhtelif bankalar nezdindeki alacakları * 
1 900 562 60 Petrol Ofisinin muhtelif bankalar nezdindeki alacaklı cari hesaplarının yıl sonu 

bakiyeleri 
1 139 935 39 Türk Tütün Limitet Şirketinin Ziraat Bankasındaki alacaklı cari hesabının yıl sonu 

bakiyesi. 
478 457 71 Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi gereğince birikmiş olan fazla kârlar 

fonları olup T. C. Ziraat Bankasına yatırılan fonların yıl sonu bakiyesi. 
394 242 31 Ziraat Bankası nezdindeki müdahale pamukları hesabının matlup bakiyesi. 
170 267 68 Millî Korunma fonu ile ithal olunan çimentoların satışından tahassul eden kârdan 

mütevellit Sümerbankm borcu. 
125 271 16 Devlet yağlarının T. C. Ziraat Bankasındaki alacaklı cari hesabının yıl sonu baki

yesi. 
38 404 41 Kok kân olup Etibank tarafından T. C. Ziraat Bankasına yatırılan para. 
21 257 24 Yalvaç Deri Fabrikasının işletilmesinden tahassul eden kâr olup T. C. Ziraat Ban

kasına yatırılan meblâğ. 

5 524 122 76 Yekûn 

İthal çimentolarının satışından elde edilip Sümerbank merkezinde bulunan 170 267,68 liradan iba
ret Millî Korunma kârının Ziraat Bankasında faizli bir hesaba yatırılması zaruretine bir defa daha 
işaret etmeyi yerinde buluruz. 

2. Muhtelif hakiki ve hükmi şahısların Millî Korunma müesseselerine olan borçlarını gösteren 
34 307 951,11 liranın sermaye tahsis mahallerine göre dağılışı aşağıdaki gibidir. 

Lira K. 

30 619 340 34 Petrol Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselerden alacaklariyle çeşitli matlubatı. 
1 938 189 10 Müdahale tütün satışlanndan doğma olup Millî Korunmanın Türk Tütün Limitet 

Şirketinden alacağı. 
1 236 436 04 Ticaret Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselerden alacağı. 

203 592 03 İstanbul Mahrakat Ofisinin muhtelif şahıslardan alacağı. 
185 498 99 Yerli Ürünler T. A. Şirketinin alacağı. 
119 168 70 Zerbank nezdindeki tohumluk hububat hesabının zürradan alacağı. 

5 725 91 Dağıtma Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselerden alacağı. 

34 307 951 11 Yekûn 
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3. Yatırılan depozitolardan, açtırılan akreditiflerden, alacak senetlerinden, avanslardan ve 

diğer borçlu hesaplardan doğma 43 884 187, 94 liralık Millî Korunma alacağının aidolduğu» 
müesseseler itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmişti)!, 

Lira K. 

15 881 786 88 Ticaret Ofisinin bayilerden, depoiztolardan, akreditiflerden, borçlu müessese
lerden ve diğer borçlu hesaplardan doğma alacakları. 

24 553 787 09 Petrol Ofisinin muhtelif depozitolardan, akreditiflerden, fiyat istikrar hesa
bından alacak senetlerinden, avanslardan mütevellit alacakları. 

587 508 87 Tekel Genel Müdürlüğünün muhtelif alacakları. 
1 960 732 75 Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin muhtelif alacakları. 

474 906 03 Mahrukat Ofisine ait Balat ' taki fırın binası bedeli ile sair alacağı. 
145 504 09 Erken tahliyeden, Muamele Vergisinden, navlun ücretinden mütevellit ithal çi

mentoları hesabının alacağı. 
140 635 44 Tariş Devlet yağlarının muhtelif alacakları. 
88 346 07 Zeytinburnu Çimento Fabrikasının işletilmesinden doğma alacak bakiyesi. 
50 162 12 Tohumluk he.sabının matlup bakiyesi (Zerbank) 

818 80 Millî Korunma muhasebe bürosunun Millî Korunmaya olan borcu. 

43 884 187 94 Yekûn 

VI - Mutavassıt hesaplar : 17 785 887,35 lira, 
Bu hesapta yer alan paraları aşağıda gösterildiği üzere iki grupta mütalâa etmek mümkündür. 
1. İnşaat hesapları namı altında yer almakta olan ve toplamı 1 399 942,76 liraya baliğ olduğu 

görülen bu paralar, Petrol Ofisinin merkez ve bölgelerinde 1952 yılı nihayetinde sitüasyonlarm eı-
karılamadığından ilgili hesaplara henüz intikal ettirilememiş inşaatın bedellerini teşkil etmektedir. 

2. Muhtelif hesaplar adı altında görülmekte olan 16 385 944,59 liranın müfredatı aşağıdaki 
gibidir 

Lira K. 

6 628 249 33 Yerli ürünler Türk Anonim Şirketinin 1946, 1951 ve 1952 yılları zararları. 
5 183 778 77 Petrol Ofisinin faturası gelmiyen mallar ile yoldaki mallar gibi muhtelif mutavas

sıt'hesapları 
4 427 030 94 Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin muhtelif mutavassıt hesapları. 

146 885 55 Tohumluk hesabının 1952 yılı zararı. 

16 385 944 59 Yekûn 

Mutavassıt hesaplarda yer alan paralardan üzerinde durulması icabedenler hakkında gereken 
malûmat raporumuzda müesseselerin işletme faaliyetleri bahsinde verilmiş bulunmaktadır. 
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•VII - Stoklar : 88 342 275,28 lira. 
Millî Korunma Kanunu hükümlerine göre kurulan ve Millî Korunma umumi sermayesinden nam

larına mütedavil sermaye tahsis edilmiş olan müesseselerin 1952 yılı sonu itibariyle emtia mevcudunu 
gösteren yukarda miktarı yazılı, paraların aidoldukları sermaye tahsis mahallerine göre müfredatı 
aşağıya çıkarılmış bulunmaktadır, 

Lira K. 

27 748 028 
27 284 947 
18 965 330 
9 190 269 
119 554 
34 145 

0 

83 342 275 

57 
04 
22 
38 
45 
45 
17 

28 

Petrol Ofisi 
Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi B. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Yerli Ürünler T. A. Ş. 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Ticaret Ofisi 

•Millî Korunma camiasının yıl sonu ticari emtia stoku ile hammadde işletme malzemesi mevcudu 
hakkında gereken izahat raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde verilmiş olduğundan bu konu 
üzerinde burada ayrıca durulmamıştır. 

Ancak; geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tasfiyesinin senelerden beri sürüncemede kaldığı anlaşılan 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasının işletilmesine ait 119 554,45 liralık çeşitli malzeme stokunun bir an 
evvel tasfiye edilerek neticenin Millî Korunma Muhasebesine intikal ettirilmesi, zaruretine bir defa 
daha işaret etmek isteriz. 

VIII - Sabdt kıymetler: 14 780 471,11 .lira. 

Bu hesapta yazılı olan 14 780 471,11 lira Millî Korunma umumi sermayesinden namlarına mü
tedavil veya sabit sermaye ile teşkilât ve idare masrafları tahsis olunan mahallerin 1952 yılı ni
hayetine kadar satmalmış oldukları sabit kıymetlerin (amortismanlar hariç) net bedellerini gös
termektedir. 

Mezkûr sabit kıymetlerin nevileri, iktisap bedelleri ve 1952 yılı nihayetine kadar tefrik olunan 
amortisman payları ile net bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Sabit kıymetin nev'd 

Binalar 
Arazi ve arsalar 
Sabit makina ve tesisat 
Alât ve edevat 
Büro demirbaşlan 
Diğer Demirbaşlar 
Nakil vasıtaları 

İktisap bedeli 
Lira 

3 322 254 
358 237 

8 889 603 
20 049 
429 771 

6 387 065 
6 420 369 

K. 

76 
53 
69 
60 
69 
29 
42 

Amortismanı 
Lira 

695 442 
.— 

3 289 000 
1 846 

337 856 
2 593 118 
4 129 616 

K. 

21 

50 
99 
01 
53 
63 

Net bedeli 
Lira 

2 626 812 
358 237 

5 600 603 
18 202 
91 915 

3 793 946 
2 290 752 

K. 

55 
53 
19 
61 
68 
76 
79 

Yekûn 25 827 351 98 11 046 880 87 14 780 471 11 

..(& Sayısı: 106) 



- lâ -
Yukardaki tabloda müfredatı yazılı sabit kıymetlerin yıl sonunda bulundukları vekâlet, teşek

kül ve müesseseler itibariyle iktisap bedelleri üzerinden dağılışı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

25 019 107 
418 841 
181 887 
133 125 
20 049 
19 514 
15 134 
10 054 
5 985 
2 512 

590 
549 

73 
43 
22 
76 
60 
98 
30 
03 
06 
— 
— 
87 

Petrp.1 Ofisi 
Millî 'Savunma Vekâleti (Deniz nakil vasıtaları) 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Adalet Vekâleti 
Türk Tütün Limitet Şirketi 
Yerli Ürünler T.A.Ş. 
Dışişleri Vekâleti 
Başvekâlet Koordinasyon Bürosu 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
Maliye Vekâleti 
İçişleri Vekâleti 
Mahrukat Ofisi 

25 827 351 98 Yekûn 

Millî Korunma umumi sermayesinden teşkilât ve idare masrafları tahsisleriyle muhtelif vekâ
letler nam ve hesabına satmalmıp bilançoda sabit kıymetler meyanında yer almış bulunan demir
başların tahsis mahalleriyle iktisap bedelleri ve 1952 yılı nihayetine kadar ayrılan amortismanları 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir : . 

Demirbaşın 
İktisap bedeli Amortisman 

Tahsis mahalleri Lira K. Lira K. 

Koordinasyon Bürosu 
Millî Korunma Muhasebe Bürosu 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Adalet Vekâleti 
içişleri Vekâleti 
Dışişleri Vekâleti 
Maliye Vekâleti 

Yekûn 

10 054 
5 985 

181 887 
133 125 

590 
15 134 
2 512 

349 288 

03 
06 
22. 
76 
— 
30 

37 

10 053 
5 462 

164 788 
114 631 

590 
12 438 
1 803 

309 766 

47 
17 
52 
06 
.— 
20 
40 

82 

Amortismanlar : 11 046 880,87 lira. 
1952 yılı sonuna kadar Millî Korunma camiasına ait sabit kıymetlerin iktisap bedelleri üzerinden 

tefrik edilen amortismanların yekûnu İ l 046 880,87 liraya baliğ olmuştur. 
Bu amortismanların müfredatı hakkında gereken izahat sabit kıymetlerin tahlili vesilesiyle arz 

edilmiştir. 
Bundan evveUri yıllara ait raporlarımızda da arz edildiği üzere (Adalet Vekâleti hariç) yukar

da müfredatı yazılı demirbaşlar için şimdiye kadar yıl sonu sayım zabıtları tanzim edilerek Millî Ko
runma Muhasebe Bürosuna gönderilmemiş ve ha leh' de bu teşkilâtın kâffesi ilga edilmiştir. 

Kısmen Vekâletlerin muhtelif dairelerine ve mühim bir kısım da il, ilce ve bucaklar ile belediye 
teşkilâtına dağıtılmış olan ve yıllardan beri kullanıldıkları anlaşılan bu demirbaşlardan itfa müddet-
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lerini ikmal etmiş olanlarının amortismanlariyle karşılaştırılarak kayıtlarının terkini ve vekâletler
de mevcudolanların da tesbit edilerek itfa paylarının mahsubundan sonra ya bulunduklan vekâlete 
satılması yahut da Maliye Vekâletine aynen teslim edilmesi suretiyle tasfiye edilmeleri yolundaki he
yetimiz temennisi, Millî Korunma 1948 ve mütaakıp yıllar hesaplarının tetkiki vesilesiyle, Büyük Mil
let Meclisi Sayıştay Komisyonunca da uygun görüldüğünden mezkûr muamelenin bir an evvel inta-
cedilmesini bir defa daha belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

B) Pasif: 
1952 yılma ait Millî Korunma umumi bilançosunun pasifi aşağıya çıkarılmıştır. 

Lira K. 

IX 
X 

XI 
XII 

XII I 
XIV -

XV -

- Sermaye 
- Fazla kârlar fonları ile kârlardan ya

pılan tahsisler karşılığı ı 
- Sermaye tahsisinden alacaklılar 
- Muhtelif alacaklı hesaplar 
- Mutavassıt hesaplar 

Karşılıklar 
Kâr 

65 555 432 

6 248 106 
71 909 003 

119 250 027 
1 103 087 
2 707 917 

28 225 834 

99 

99 
94 
29 
77 
94 
77 

Yekini 294 999 411 69 

IX - Sermaye : 65 555 432,99 lira. 
Millî Korunma Kanununun tatbikatı iyin tahsis edilebilecek sermaye ile 1952 yılı sonuna kadar 

fiilen tahsis edilmiş olan sermaye miktarı hakkında gereken izahat raporumuzun genel durum kıs
mında verilmiş olduğu cihetle bu konu üzerinde burada ayrıca durulmasına lüzum görülmemiştir. 

X - Fazla kârlar fonları ile kârlardan yapılan tahsisler : 6 248 106,99 lira, 
Bu hesapta kayıtlı bulunan paralar hakkında gereken izahat raporumuzun aktifinde diğer tah

sislerden borçlular bahsinde verilmiştir. 
XI - Sermaye tahsisinden alacaklılar : 71 909 003,94 lira. 

• Millî Korunma umumi sermayesinden sabit ve mütedavil sermaye teşkilât ve idare masraf lan 
karşılığı ve ikraz suretiyle tahsis olunan 65 554 946,41 liradan, muhtelif tahsis mahallerinin fiilen 
kullanmış oldukları mebaliğ ile bu paralara tahakkuk ettirilen bir kısım faizlerin 1952 yılı nihaye-
tindeki bakiyesini gösteren 71 909 003,94 liranın temin edildikleri kaynak itibariyle müfredatı 
aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

41 284 432 99 Maliye Vekâletinin kefaletini haiz bonoların reeskontu suretiyle 
30 624 570 95 T. C. Ziraat Bankası menabiinden temin olunanlar ile bu paralara tahakkuk ,'tti-

rilen bir kısım faizler 

71 909 003 94 Yekûn 
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Millî Korunma umumi sermayesinden muhtelif sarf mahalleri emrine tahsis olunan kredilerle 

bu 'kredilerden fiilen kullanılan paralar ve bu paralara Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca 
1952 yılı için tahakkuk ettirilen faizler, vekâletler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Kui'lanılai! 
K re dinin 'kısmın 

Açılan kredi kullanılan kısmı 1952 yılı faizi 
Sarf mahalleri 

Başvekâlet 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
İsletmeler Vekâleti 
Millî Savarıma Vekâleti 
Ulaktırma Vekâleti 
Adalet Vekâleti 
Malive Vekâleti 
Tarım Vekâleti 
Dışişleri Vekâleti 
İçişleri 'Vekâleti 
G-ümrûk ve Tekel Vekâleti 

o o 
O.-i, 

6 

10 
o 

o 

9 

Yekûn 65 

Lira 

734 781 
601 037 
150 000 
122 786 
002 012 
583 667 
Tl 657 

300 000 
113 038 
397 961 
205 000 

551 916 

K, 

82 
13 

52 
60 
19 

74 
78 

41 

— 

29 
6 

15 
o 
4 
2 

10 

71 

Lira 

687 587 
339 964 
150 000 
120 843 
002 012 

232 725 
016 204 
108 272 
397 658 
000 000 

909 003 

K. 

35 
19 
___. 
• — 

60 
51 
81 
87 
63 
98 

94 

Lira 

-10 289 
934 398 
444 186 

25 250 
900 120 
213 224 
219 571 
102 000 

6 496 
23 859 

633 509 

3 542 907 

K, 

76 
56 
42 
58 
77 
10 
98 
—-
38 
54 
73 

82 

Yukardaki tabloda, Ulaştırma Vekâleti namına açılm.ış olan kredide görülen dcpasman, K/87S 
sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Et ve Balık Kurumuna sermaye olarak tahsis edilen ve bilan
çonun tanziminde henüz devir ve mahsubu cihetine gidilmemiş olan 5 milyon liradan ileri gelmiş
tir. 

Maliye Vekâletinin borcu olarak görülmekte olan 4 232 725.81 lira da, K/162 sayılı 'Koordinas
yon Heyeti Kararı gereğince; sabit sermaye teşkilât ve idare masrafları tahsislerine nıütaallik fa
izlerin bu vekâlet namına açılan borçlu bir hesaba kaydedilen paralarla ticari kredileri tanzim 
komitesi tarafından çekilen meblâğı ifade etmektedir, 

XII • Muhtelif alacaklı hesaplar : 119 250 02 7,29 lira, 
Bu hesapta kayıtlı bulunan paralar, Milli K'o rıınma topluluğunun 1952 yılı sonundaki borçla

rını göstermektedir. 

Bu paraları aşağıda gösterildiği üzere üç grupta toplamak mümkündüı. 

Lira K. 

i. Alacaklı bankalar 12 935 280 90 
2, Alacaklı şahıslar (hakikî ve 

hükmi) 53 789 174 76 
3. Diğer alacaklı hesaplar 22 525 571 63 

Yekûn 119 250 027 29 
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1. Bilançoda bankaların alacağı olarak görülmekte olan 42 935 280,90 liranın müfredatı 

aşağıdaki gibidir. 

Lira K, 

24 784 836 35 Giresun Fındık T. Ş. Ko. Birliğinin fındık müdahale mııbayaatmdan T. C. Zi-
raat Bankasına olan borcu. 

14 919 824 85 Petrol Ofisinin muhtelif bankalara olan borcu. 
o 230 443 68 Müdahale mubayaatı tütünlerinden doğma olup Yerli Ürünlerin T. €, Ziraat 

Bankasına olan borcu. 
176 05 Ticaret Ofisinin T. C. Ziraat Bankasına olan borcu, 

42 935 280 90 Yekûn 

2. Muhtelif şahıs ve müesseselerin Millî Korunmadan alacağını göstermekte olan 53 789 174,76 
liranın müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira İL 

36 994 814 75 Petrol Ofisinin muhtelif şahıs ve müesseselere olan borcu, 
4 787 376 48 Tariş marifetiyle yaptırılan müdahale pamukları satışlarından tahassul eden 

zarar olup Birliğin Millî Korunmadan alacağı, 
8 887 874 38 Ticaret Ofisi kârlarına karşılık olarak T. C. Ziraat Bankasınca müdahale alım

ları için Fisko Birliğine ödenen meblâğ olup Birliğin borcu. 
3 038 235 28 Adana Çiko Birlik marifetiyle yaptırılan müdahale satişmdan tahassul eden 

zarar olup Birliğin Millî Korunmadan alacağı, 
33 396 06 Ticaret Ofisinin muhtelif şahıslara olan borçları. 
21 302 64 Tariş Devlet Yağlarının muhtelif borçları. 
8 150 49 İstanbul Mahrukat Ofisinin muhtelif şahıslara olan borcu. 

11 50 Ziraat Bankası nezdindeki tohumluk hesabından alacaklılar. 
17 653 18 Yerli Ürünler T. A. Şirketinin muhtelif borçları. 

53 789 174 76 Yekûn 
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3. Diğer alacaklı hesaplar namı altında yer alan ve miktarı 22 525 571,63 liradan ibaret bulu

nan paraların müesseseler itibariyle dağılışı aşağıya dercedilmiştir: 

Lira K. 

11 493 782 28 Petrol Ofisinin depozitolardan, icra tevkif atından, vergilerden ve diğer hesaplar
dan doğma borçları. 

9 377 904 70 Tekel Genel Müdürlüğünün müdlıale tütünleri hesaplarına olan muhtelif borçları 
1 474 245 11 Ticaret Ofisinin bayilere ve diğor alacaklı hesaplara olan borçlariyle vergilerden 

doğma borçları 
91 088 53 izmir Tarım Satış Kooperatif leı ı Birliğince Millî Korunma nam ve hesabına müda

hale yolu ile yapılan üzüm ve in-'ir mubayaa satış zararından Millî Korunmanın 
Birliğe olan borcu. 

53 618 38 Yerli Ürünler T. A. Şirketinin muhtelif borçları. 
28 300 00 Zeytinburau Çimento Fabrikasının muhtelif borçları. 

3 995 15 Tariş Devlet yağlarının muhtelif şahıslara olan borcu. 
2 637 48 Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin Millî Korunma hesabına yatırdığı demirbaş satış 

bedelleri. 

22 525 571 63 Yekûn 

XII I - Mutavassıt hesaplar :. 1 103 087,77 lira. 
Bu hesapta yer alan ve yekûnu 1 103 087,77 lira olan bu meblâğın müfredatı aşağıdaki gibidir. 

Lira K. 

647 279 38 Petrol Ofisinin muhtelif mutavassıt hesapları 
174 934 39 Tekel Genel Müdürlüğünün muhtelif mutavassıt hesapları. 
100 087 38 Tariş Devlet yağlarının 1952'yılı müspet fiyat farkı. 
86 195 32 Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinin 1947 yılı kân. 
94 591 30' Türk Tütün Limitet Şirketinin 1949 ve 1950 yılları kârları. 

1 103 087 77 Yekûn 

Mutavassıt hesaplarda kayıtlı bulunan paralar hakkında gereken izahat, raporumuzun işletme fa
aliyetleri bahsinde verilmiş bulunmaktadır. 

XIV - Karşılıklar : 2 707 917,94 lira. 
Bu paraların müfredatı aşağıdaki gibidir. 

Lira K. 

1. Fazla kârlar fonları 478 457 71 
2. Kok kârı 38 404 41 
3. Pamuk kârı 395 233 38 
4. Diğer karşılıklar I 795 822 44 

Yekûn 2 707 917 94 
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1. Fazla kârlar fonları namı altında yer alan 478 457,71 lira, Millî Korunma Kanununun 27 nci 

maddesi gereğince tahassul eden müspet fiyat farklarının 1952 yılı sonundaki bakiyesini teşkil et
mektedir. - "• * 

Bu bakiye aşağıda müfredatı yazılı giriş ve çıkışların muhassalasından meydana gelmiştir. 

At) €ftrişter ; 
Lira K. 

1951 yılından devren -gelen fon hesabı bakiyesi 1 375 193 87 
Fon hesabına 1952 yılı için tahakkuk ettirilen faiz 376 233 94 

Yekûn 1 951 427 81 

B) Çıkışlar: 
K/850 sayılı Karar gereğince ınütedavil sermaye olarak Fisko Birliğine fon he

sabından verilen para v 1284 000 00 
Fonlardan ödenen zararların 1952 yılı faizi 188 970 10 

Yekun 1472 970 10 
1953 yılma devrolunan fazla kârlar fonları bakiyesi " 478 '457 71 

Yekûn 1 951 427 81 

2. Bilançoda kok kârı olarak görülmekte olan 38 404,41 lira geçmiş yıllara ait raporlarımız
da da açıklanmış olduğu veçhile 5 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle kömür stoku yapmak 
üzere Millî Korunma sermayesinden Etibank emrine verilen mütedavil sermayenin işletilmesinden 
elde edilen kârdır. 

Kok hesaplarının 1941 yılından beri "bugüne kadar henüz katî bir neticeye bağlanmamış olması 
dolayısdylebu1 meblâğ muvakkaten Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde açtırılan faizsiz bir he
sapta bekletilmektedir. 

Bahis -mevzuu %ok ««tıslarına dair ka*î hesapların bir *an evvel tamâm «edilerrek Millî Korunma 
Muhasebe 'Bürosuna göncterHmesi zaruretiıse bir defa 3aha işaret -etmeyi yerinde buluruz. 

3. Bu hesapta pamuk kân olarak yer alan 395 233,38. lira da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca, Millî Korunma namına müdahale yoliyle mubayaa olunan pamukların satışından ta
hassul eden kâr bakıyesidir. Bu para fon hesabına yatırılmıştır. 

4. 1 795 822,44 liradan ibaret bulunan diğer karşılıkların 1 330 196,40 lirası Petrol Ofisinin 
dahilî sigorta karşılığını, 140 521,43 lirası Tariş Devlet Yağlannm ihtilaflı ve meşkûk alacaklar 
-karşıhğmı, 145 504,09 lirası Sfeerbank ithal çimentolan hesabının ihtilaflı alacaklar karşılığını 
ve arta kalan 179 600,52 lira da Zeytinburnu Çimento Fabrikasının muhtemel zarar karşılığını 
teşkil etmektedir. 
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XV - Kâr: 28 225 834,77 lira. 
1952 yılı sonunda 28 225 834,77 liradan ibaret bulunan Millî Korunma topluluğuna ait umumi 

kârların sureti terkibi aşağıdaki gibidir : 

Lira K. Lira K. 

1942 -1951 yıllarına ait kârlar 97 212 151 77 
1940 ve 1941 yılları zararı 826 115 84 
1952 yılma ait zarar 1 892 911 41 
4604 sayılı Kanunla Zirai Donatım Kurumuna devrolunan 

1943 yılı kârı 98 733 80 
5433 sayılı Kanun gereğince Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğüne devrolunan kârlar 64 596 229 74 

Yekûn 67 413 990 79 

K/822 sayılı Kararla Sümerbank'a ikraz edilen Zeytinburnu 
Çimento Fabrikasının kârı 1 253 106 99 

Toprak Mahsulleri Ofisince mubayaa olunan fasulye, kuşye-
mi, kuru bakla satışlarından 1941 -1943 yıllarında tahassul eden 
ve Millî Korunma hesaplarına intikâl ettirilen kârların bu kere 
tashihi cihetine gidilerek yeniden kâr ve zarar hesabına alınmış 
olmaları dolayısiyle evvelce intikal ettirilen kârların iptalinden 319 219 22 

Yekûn 68 986 317 00 68 986 317 00 

1952 yılı sonu itibariyle kâr bakiyesi 28 225 834 77 

Her ne kadar Millî Korunma umumi bilançosunda 28 225 834,77 lira kâr bakiyesi görülmekte 
ise de, bir kısım sermaye tahsis mahallerinden henüz ka.tî netice hesabı alınmamış bulunması ve bir 
kısım müdahale mübayaatınm da halen devam etmekte olması dolayısiyle bu kâr bakiyesine katî 
nazarla bakılmaması icabetmektedir. * 

Bu hususta gereken izahat mütaakıp yıl raporlarımızda arz edilecektir. 
Tetkik mevzuumuzu teşkil eden Millî Korunmanın 1952 yılı umumi faaliyetinden tahassul eden 

1 892 911,41 liralık zarar hakkında gereken izahat kâr ve zarar hesabının tahlili vesilesiyle aşağı
da arz edilmiştir. 

IV - Kâr ve zarar hesabının incelenmesi 

Millî Korunma camiasının 1952 yılı sonu itibariyle hazırlanmış bulunan umumi kâr ve zarar 
hesabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Zimmet Lira K. Matlup Lira K. 

Ticari işletmelerin masraf ve Ticari işletmeler geliri ile sair 
zararları ile sair çıkışlar 25 825 779 93 girişler 24 249 814 53 
Teşkilât ve idare masrafları 316 946 01 Zarar bakiyesi 1892 911 41 

Yekûn 26 142 725 94 - * Yekûn 26 142 725 94 

Bu tablonun tetkikinde, Millî Korunma topluluğunun 1952 yılı içinde 24 249 814,51 lira muh
telif gelirleri ile sair girişleri olduğu ve aynı yıl zarfında 26 142 725,94 lira çeşitli masraf ve 

(S. Sayısı : 106) 



— 19 — 
zararları ile sair çıkışları bulunduğu ve binnetice bu yıl faaliyetinin 1 892 911,41 liralık bir zararla 
kapandığı anlaşılmaktadır. 

A) Zimmet : 
a) Ticari işletmelerin masraf *v$ zararları ile sair çıkışlar namı altında görülen 25 825 779,93 

liranın 19 920 479,59 lirası masraf ve zararları ve 5 905 300,34 lirası da sair çıkışları ifa etmektedir. 
Ticari işletmelerin masraf ve zararları hakkında gereken izahat raporumuzun işletmeler bahsinde 

arz edilmiş bulunmaktadır. 
Sair çıkışlar namı altında görülen 5 905 300,34 lira neticeleri fon hesabına intikal ettirilmesi ica-

beden mebaliğ olup kâr ve zarar hesaplarından mutavassıt hesaplara nakillerini teminen kaydedilen 
paralardan ileri gelmektedir. 

Bu meblâğın tahsis mahalleri itibariyle müfredatı da şöyledir : 

Lira K. 

Yerli Ürünler T. A. Şirketi 
Tohumluk Zerbank 
Devlet yağları 
Giresun fındık 

1 180 678 05 
197 503 97 
100 087 38 

4 427 030 94 

Yekûn 5 905 300 34 

b) Teşkilât ve idare masrafları olarak görülen ,316 946 01 liranın müfredatı şöyledir 

Lira K. 

Faizler 
Maaş ve ücretler 
Amortismanlar 
Müteferrik masraflar 

253 935 98 
35 855 72 
26 747 36 

406 95 

Yekûn 316 946 01 

Yekûnu 316 946,01 liraadn ibaret bulunan teşkilât ve idare masraflarının aidolduklan sarf mahalleri 
itibariyle müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Adalet Vekâleti 
Dışişleri Vekâleti 
Maliye Vekâleti 
İçişleri Vekâleti 
Millî Korunma Muhas ebe Bürosu 

Yekûn 

14 445 
12 876 
1 513 

254 187 
59 

33 864 

316 946 

03 
77 
27 
18 
00 
76 

01 

Bu sarf mahallerinden 1952 yılında yalnız Millî Korunma muhasebesi faaliyette bulunmuştur. 
Teşkilât ve idare masrafları meyanında görülen; 253 935,98 lira, teşkilât ve idare masrafları kar

şılıkları ile sabit sermayeye 1952 yılı için tahakkuk ettirilen faizleri ifade etmektedir. 
35 855,72 lira maaş ve ücretlerin 33 297,05 liralık kısmı Millî Korunma Muhasebe Büorsunun 
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1952 yılı personel masraflarını ve. 2 558,67 lirası da Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından Millî 
Korunma hesabına ödenen açık maaşlarını göstermektedir. 

26 747,36 lira amortismanlar da teşkilât ve idare masrafları tahsisatından satmalınmış bulu
nan bir kısım demirbaş eşyaya ait amortisman payları ile M*ü Savunma Vekâletine tahsis edil
miş bulunan sabit sermaye ile satıııalman deniz nakil vasıtaları bedelleri üzerinden tefrik edil
miş bulunan amortismanları teşkil etmektedir. 

B) Matlup: 
Ticari işletmeler gelirleriyle sair çıkışlar namı altında görülıen 24 249 814,53 Liranın müfredatı 

şöyledir : 

Lira K. 

Emtia satış gelirleri 16 714 555 50 
Faiz ve komisyonlar 315 275 84 
Sair gelirler 1 318 120 61 

Yekûn 18 £47 951 95 

Sair gelirler 5 *901 862 58 

Yekûn 24 249 814 53 

Gelirler hakkında gerekli izahat raporumuzun işletme »faaliyetleri bahsinde arz edilmiş bulun
maktadır. 

5 901 862,58 liradan ibaret" bulunan sair girişlerin müfredatı da şöyledir: 

Lira K. 

Yerli Ürünler T. A. §. 1 157 190 60 
Tohumluk Zerbank 146 885 55 
Ticaret Ofisi . 70 668 11 
Devlet yağları 100 087 38 
Giresun fındık 4 427 030 94 

Yekûn 5 90*1 862 58 

Zarar : 1 892 911,41 lira. • - . • • < , . . • , 
. Bu meblâğ Millî Korunma camiasının 1952 yılı faaliyeti neticesinde hâsıl olan gelir ve giderler 

yekûnları arasında hâsıl oları menfi farkı teşkil etmektedir. 

V - işletme faaliyetleri 

A) Petrol Ofisi • " ' " 

a) Kuruluşu : 
1. 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesine müsteniden Koordinasyon Heyeti

nin 18 . II . 1941 tarih ve 103 sayılı Karariyle ku rulan Petrol Ofisi, tüzel kişiliği haiz, hususi hu
kuk hükümlerine göre idare edilen ve mesuliyeti sermayesiyle mahdut bulunan Ekonomi ve Tica
ret Vekâletine bağlı malî ve idari muhtariyeti ha iz bir müessesedir. 

Ofis, Artırma, Eksiltme ve ihale ve Muhasebei Umumiye kanunları dışında bulunmaktadır. 
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h) İştigal sahası : 
1. Halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için lâzım olan her türlü petrol ve müştaklarını satırı-

almak ve satmak, memleket haricinde satınaldığı petrol ve müştaklarını . ithal etmek memleketin 
muhtelif mahallerinde petrol ve müştakları stokları vücuda getirmekten, 

2.- Memleket dâhilinde bütün petrol ve müştakları fiyatlarının tesbiti ve tevziatının tanzimi, 
memleket dâhilinde vücuda getirilecek bilûmum petrol ve müştakları stoklarının sevkıyatı işleriylev 
meşgul olmaktan, 

3. Petrol ve müştaklarının iddihar ve nakline mahsus tank, her türlü kap ve nakil vasıtalarının 
inşa, mubayaa icar ve isticar etmek ve bunları icabında satmaktan, 

4. Lüzumunda ve imkân nispetinde tasfiyehaneler tesis, iştira ve isticar etmek ve bunları işlet
mek ve bu - maksatla ham petrol satınalmaktan, 

5. Muhtelif ihtiyaçlara göre petrol ve müştaklarının terkibini değiştirmek ve bunlara icabeden 
diğer maddeleri karıştırmak ve bu maksatla lüzumlu tesisat ve teşkilâtı vücuda getirmekten 
ibarettir. 

e) Malî kaynaklar : 
Gecen seneki raporuımızda da açıklanmış olduğu veçhile* Millî Korunma Kanununun 43 ııcü mad

desinde bahis mevzuu edilen millî korunma kredisinden bidayette ofise sermaye olarak 5 
milyon lira verilmiş ise de; bilâhara bu para K/393 sayılı Koordinasyon Karariyle 2,5 milyon lira
ya indirilmiş bulunmaktadır. 

20 . 8 . 1948 tarihinde yürürlüğe giren K/756 sayılı Koordinasyon Karariyle de ofisin Millî 
Savunma Vekâleti ihtiyaçlarını zamanında karşılaması için 51 bin tonluk akar yakıt ve madenî 
yağ mubayaa ve ithali zımnında Ofis sermayesine ilâveten Millî Korunma umumi sermayesinden 
9 milyon liraya kadar bir kredi tahsis edilmiştir. 

Bu maksatla : 
Maliye, Tarım, Ekonomi ve Ticaret Vekâletlerince müştereken yapılan tetkik sonunda Mil

lî Korunma sermayesinden henüz kullanılamıyan paralardan ancak 5 milyon liralık bir kredi kıs
mı tedarik edilerek Ofis emrine tahsis edilmiştir. • 

Bu beş milyon liralık kredinin 1 234 500 lirası Zirai Kombinalar mevduatından temin olun
muştu?. 

Bilâhara Kombinalar Dairesi bütün varlığiyie Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne 
devredilmiş olduğundan bu tahsiste mezkûr teşekkül tarafından istirdadedilmiş ve bu itibarla 
bahis mevzuu kredi miktarı da 3 765 500 liraya inmiştir. 

2 . 1 . 1952 tarihinde yayınlanmış bulunan K/85& sayılı Kararla mülga Millî Korunma teşki
lâtının idare masraflarından kullanılmamış olan 229 000 lira ile tohumluk tevziat tahsisinden 
bakiye kalan 700 000 lira ve tasfiye halindeki Ticaret Ofisi sermayesinden de bir milyon lira 
ki, ceman 1 929 000 liralık kredi de Ofis emrine verilmiştir. 

Bu duruma göre, Ofis, 1953 yılı başı itibariyle, Millî Korunma sermayecinden : 

2 500 000 lirası muhassas sermayeye müsteniden açılan kredi 
3 765 500 » Millî Savunma Vekâleti istoku için kredi 
1 929 000 » Akar yakıt mubayaa kredisi olmak ceman 

8 194 500 liralık bir krediden istifade etmektedir. 

Petrol Ofis,, kuruluşuna dair KJ103 sayılı Kararın 15 nci maddesine göre, bu sermayeden 
başka Ticaret Vekâletinin tesvibi ve göstereceği bankalardan yapılmak- kaydiyle 5 milyon liraya 
kadar, istikraz akdine de yetkili kılınmıştır. 

Bankalar tarafından ofis emrine açılan ticari krediler ise yukarda bahis mevzuu edilen istikraz; 
akdi limitinin dışında addedilmiştir. 

Bu suretle ofis Ziraat Bankasından 6 000 000 lira, Osmanlı Bankasından 1 500 000 lira» Emlâk-, 
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Kredi Bankasından 1 500 000 lira ki, ceman 9 milyon liralık reeskont kredilerinden ve aynca 
3 000 000 lirası Ziraat Bankasından, 530 000 lirası Osmanlı Bankasından, 1 500 000 lirası da Emlâk 
Kredi Bankasından olmak üzere toplamı 5 030 OOOliraya baliğ olan açık kredilerden, Caltex Şirketi
nin Ofis namına açmış olduğu 5 000 000 dolarlık rotatif krediden istifade etmiştir. 

Bunlara ilâveten 1953 yılında Osmanlı Bankası muhtelif vadeli bonolar karşılığında 4 000 000 
liralık bir krediyi de Ofis emrine açmıştır. 

Bu suretle Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü tetkikatımızm yapıldığı 1953 senesinde; Millî Korun
ma sermayesinden 8 194 500 lira, ticari kredilerden 32 156 000 lira olmak üzere ceman 40 350 000, 
liralık krediden istifade etmiştir. 

1952 yılı bilançosunda; amortismanların tenzilinden sonra Ofisin sabit kıymetleri 15 milyon li
raya ulaşmakta ve bu yıl nihayetinde stokları da 32 milyon liraya yaklaşmaktadır. Bunlar nazarı 
itibara alınacak olursa; Ofis sermayesinin bugünkü iktisadi işletme mefhumu ile telif edilemiyeeek 
derecede kifayetsiz bulunduğu anlaşılır. 

Bu durum kargısında; Ofise daimî olarak verilecek hukuki veçhenin bir an evvel tâyin ve tesbit 
edilmesinde ve sermayesinin de faaliyet hacmiyle mütenasip bir miktara yükseltilmesinde fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

d) îdari bünye; 
1. Teşkilât ve kadrolar : 
Merkezi Ankara'da bulunan Petrol Offsi bir Umum Müdürlük tarafından idare edilmektedir. Ge

çen seneki raporumuzda da açıklandığı üzere İstanbul, İzmit, izmir ve İskenderun'da birer şube
si bulunmaktadır. 

1952 yılı için de İcra Vekilleri Heyetince tasvibolunan Ofis kadrosunun tatbik mevkiine konul
ması neticesinde; Nisan 1952 sonundan itibaren, bu şubeler bölge müdürlükleri namı altında faali
yete geçmişlerdir. 

Petrol Ofisinin 1952 yılı nihayetinde merkeze ve bölgelere bağlı, tâli ve askerî ikmal depoların
dan başka, muhtelif bölgelerde de 163 kadar acentesi ve 62 aded de müstakil bayilikleri mevcut 
iken 1953 yılanda bunlara 17 acente ve 14 te müstakil bayilik, ilâve edilmiştir. Ofisi, idari ve kazai 
merciler nezdinde Umum Müdürlük temsil etmektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından Ofisin mevzuuna giren işlerin tedviri hususunda Umum 
Müdürlüğe gerekli emir ve talimat verilmektedir. 

Malî, idari ve teknik hususata mütedair bilûmum işler merkezde kurulmuş olan Umum Müdür
lük komitesi tarafından tasvibedildikten sonra tatbik mevkiine vaz'edilmektedir. 

Ofis teşkilâtında, 1952 yılı zarfında da, âmir ve memurların vazife ve mesuliyetlerini tâyin ve 
tesbit eden bir statünün henüz tatbik mevkiine konulmamasmdan müessese muvakkat tedbirlerle 
idare edilmiştir. 

Ancak; tetkikatımızm yapıldığı tarihte (Aralık 1953) Ofis işlerinin düzgün ve yeknesak bir 
tarzda yürütülmesini teminen lüzumlu talimatnamelerden Hukuk Müşavirliğine, Teftiş Heyetine, 
kasaya, telefon işlerine mütaallik olanlar hazırlanarak tatbik mevkiine konulmuştur. 

Teşkilât, vazife ve salâhiyet, müteselsil kefalet, kasa tazminatı, organizatörlere ait vazife talima
ta, vazife evleri ve misafirhaneler talimatnameleri tatbik mevkiine konulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bu bakımdan Umum Müdürlüğün 1953 yılında bahis mevzuu talimatnamelerin ihzar ve tatbiki 
hususundaki gayretini memnuniyetle kaydetmek isteriz. Diğer taraftan Ofisin satmalma, muhasebe, 
memur ve müstahdem, depo ve saire gibi talimatnamelerin de bir an evvel ihzar edilerek tatbik 
mevkiine konulmalarını temenniye değer görmekteyiz. 

Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz edildiği üzere; Ofisin merkez idare binası konusuna 
*bu yıl bir defa daha temas etmeyi lüzumlu bulmaktayız. 

Kuruluşundan bu yana, Ofisin faaliyeti günden güne artmış ve bilhassa son yıllar zarfında iş 
hacmi bir hayli inkişaf etmiştir. 

Bu inkişafa muvazi olarak personel adedi artırılmış ve binnetice Umum Müdürlüğün merkezde 
İşgal etmekte olduğu idare binası ihtiyaca kifayet etmemiştir. 
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Bu durum karşısında merkez idare binasına ilâveten daha dört bina tedarik edilmesi cihetine gi

dilmiştir. 
Bu itibarla kuruluşundan bugüne kadar Ofis, miktarı yüz binlerce liraya baliğ olan bir kira 

bedeli ödemek mecburiyetinde kalmıştır. Yalnız 1953 yılında merkezde işgal ettiği, aşağıda tahsis 
yerleri gösterilen binalar için Ofis kira olarak 54 900,— lira gibi mühim bir meblâğ ödenmiştir, 

Lira 

30 000 Umum Müdürlüğün işgal ettiği binanın yıllk kira bedeli 
17 250 Muhasebe binasının » » » » » » 
3 600 Tesisat bürosunun » » » » » » 
2 400 Memurlar lojmanı olarak kullanılan binanın » » 
1 050 Malzeme şubesinin » » » (5,5 aylık kira bedeli) 

54 900 Yekûn 

Mülkiyeti Ofise ait Ziya Gökalp caddesinde kâin arsaya veya münasip bir mahalde intihap ve te
darik edilecek diğer bir arsaya Ofisin müstakbel durumu da göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
merkez teşkilâtını bir araya toplıyacak bir idare binası inşası cihetine gidilmesi Ofisin menfaatleri
ne daha uygun olacaktır. 

Nitekim geçmişi yıllara ait raporlarımızdaki temenni, B. M. M. Sayıştay Komisyonunca da ye
rinde görülerek tasvibedilmiştir. 

Bu konunun bir an evvel ele alınarak intacı cihetine gidilmesinin yerinde olacağını bir defa da
ha belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Ofiste, bölgelerin arz etmekte olduğu hususiyete göre memur, müstahdem ve işçilerin muayyen 
saatte işlerinin başında bulunmalarını temin gayesiyle evvelce mahdut sayıda yapılmış olan memur 
ve işçi lojman sayılarının çoğaltılmasına doğru fikrî bir temayülün belirmekte olduğu anlaşılmak
tadır. 

Yapılacak lojmanların bölge ve depolarda daima bulunacak bir personele inhisar ettirilmesine 
işaret etmek isteriz. 

. e) Teşkilât ve faaliyetleri : 
1. Petrol Ofisi; Millî Korunma müessesesi olarak muvakkat mahyette bir statüye tâbi tutulmuş 

bulunmasına rağmen 12 senelik faaliyeti zarfında seri bir inkişaf ve tekâmül sağlamış memleketin 
askerî ve iktisadi bünyesinde büyük bir boşluğu doldurmaya muvaffak olmuştur. 

Bunun neticesi olarak Ofis son yıllarda dünyanın en büyük petrol müesseseleriyle sıkı münase
bet idame eden bir İktisadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde müspet faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple Ofisin muvakkatlik vasfından çıkartılarak devamlı bir statüye bağlanmasına mütaal-
lik geçmiş yıllardaki Heyetimizin temennileri, Sayıştay Komisyonunca tasvibolunmuştur. Bu mak
satla mezkûr komisyonca tanzim olunup B. M. M. Riyasetine takdim olunan 29 . XI . 1953 günlü 
raporun icaplarının bir an evvel -yerine getirilmesini belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

2. Küçük bir müessese halinde faaliyete geçen Ofis bidayette merkezde muhasebe, ticaret, tesisat 
ve malzeme şubelerinden ibaret olarak çalışmıştır. 

Harb sonu yıllarında büyük bir inkişaf kaydeden müesesenin bu inkişafa muvazi olarak yeniden 
teşkilâtlandırılmasında zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple Ofis idarecileri müesseseyi mütaddit 
yerli ve yabancı mütehassıslara tetkik ettirmişlerdir. Yapılan tetkik sonunda alman raporlara na
zaran gerekli organizasyonun yapılması sırasında Ofis daha büyük inkişaflara mazhar olmuş ve bin-
netice bu raporlardaki temenni ve teklifler bugünkü ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 

I - Umum Müdürlük : 
103 sayılı Kararın 10 ncu maddesine göre Ofisin idare uzvunu teşkil eden Umum Müdürlük, 1952 

yılı zarfında, umum müdür ile bir muavininden terekkübetmiştir. 
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1952 yılında idari, malî ve teknik hususata mütaallik bilûmum işler merkezde kurulmuş olan 

Umum Müdürlük îdare Komitesi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe konulmuştur. 
Umum Müdürlük, 14.VII.1953 tarihinden itibaren vekâletle idare edilmektedir. 
Ofisin kuruluşuna mütedair 103 sayılı Kararın 11 nci maddesine göre; Umum Müdürün Ekonomi 

ve Ticaret Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince tâyin edilebileceği kayıtlıdır. Bu 
mercilerin inha ve tasdikine iktiran etmiyen tâyinlerin hüküm ifade etmiyeceği kanuni bir icabol-
duğuna ve ayrıca vekâleten tâyin edilecek zata verilecek vekâlet maaşının tesbiti de vekili tâyin 
edecek makama aidolduğu 1108 sayılı Maaş Kanununun 6 ncı maddesinin hükmü iktizasından, bu
lunduğuna göre; Umum Müdür vekâletini ifa eden Umum Müdür muavinine verilmekte olan 1/3 
maaşın mevzuata uygun olmadığı ve tâyin keyfiyetinde de kanuni formalitenin yeriner getirilmediği 
görülmüştür. 

Bahis konusu formalitenin bir an evvel yerine getirilmesi, aksi takdirde gsâyrikanuniolaarak öde-
• nen vekâlet ücretinin istirdadı cihetine gidilmesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Günlük işler göz önünde bulundurulmak suretiyle müstakbel inkişaflar için karaeiar. ittihaz 
eden Umum Müdürlüğün uzun zaman vekâletle tedvir edilmesinde idari bakımdan bâzı ma'hmdar 
tevlidedebileceği kanatindeyiz. 

2. Teftiş Heyeti : 
Tetkik konumuzu teşkil eden 1952 yılı zarfında teftiş işlerinde 4 müfettiş ve ref »kette de bir 

muavin vazife ıgörmüştür. 
Teftiş Heyeti kadrosunda istihdam edilecek elemanların meslekî bilgi ile mücehhez ve tecrübeli 

kimselerden bulunmalarına işaret etmek iseteriz. 
l.XII.19'53 tarihinde yürürlüğe giren Teftiş Heyeti Talimatnamesinin 19 ncu maddesi; müfettiş

lerin ;fcasa mevcutlarının ve bunu takiben de diğer kıymetlerin sayımını yaparak keyfiyeti zabıt
larla tesbit ve tevsik edeceğini yalamaktadır. Fakat bu, diğer kıymetlerden kasdm akar yakıt, 
madenî yağ, malzeme, demirbaş eşya, teminat mektubu, tahvil, pxıl ve saire gibi şeylerin olup olma
dığı mevzuunda bir 'açıklama mevcut değildir. 

Gerçi mezkûr talimatnamenin 21 nei maddesinde bu kabil kıymetlenin tesbitinden sonra bütün 
muamelâtın tarama suretiyle teftişi yapılacağı kayıtlı ise de; tesbitinden neyin kastedildiği açık
lanmamış bulunması hasebiyle Ofis için ehemmiyeti haiz olan sayım işlerine müfettişlerin önem 
vermesi için kasa mevcudu kadar ehemmiyeti olan mezkûr ayniyatın sayılmasında da zaruret der-
kârdır. 

Ofisin bankalardaki hesabı cari bakiyelerinin müfettişler tarafından tesbiti ve mezkûr cari 
hesap harekâtı ile vezne kayıtlarının uygun olup olmadığının araştırılması hususunda talimatna
meye dercedilmiyen eksikliğin izalesi de gerekmektedir. 

Yine mezkûr talimatnamede; teminat mektupları, kefalet senetleri, tahviller ve kuponları gi
bi kıymetlere ait senetlerin bitme müddetleri, tahvil ve kuponları faizlerinin zamanında tahsil edi
lip edilmediği hususunda müfettişlerce tetkik ve tesbit edilerek yapılması icabeden muameleye 
yer verilmediği müşahede edilmiştir. 

3. Zatişleri : 
Zatişlefi Şubesi bir Müdür, bir Muavin ve 14 memurla çalışmıştır. Şube 1952 yılında K/86-3 

sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Ofise tahsis edilen 840 memurun ayrıca daimî, muvakkat 
yevmiyeli ve mukaveleli olarak çalışan bilûmum personelin tâyin, terfi, nakil ve tecziyelerine ait 
işlerle uğraşmıştır. 

Bu şubede; 
1. Memurların sicil karne ve hulâsalarından bir kısmının kurşun kalemle doldurulduğu ve 

mütebaki dosyalar üzerinde henüz bir muameleye tevessül edilmediği görülmüştür: Memurlara ait-
zatî dosyaların tasfiyeye tâbi tutularak buna göre sieil karnelerinin ve hulâsalarının daktilo ile 
yazılmak suretiyle itmam edilmesindeki zarureti kaydetmek isteriz. 

2. Emekli Sandığı kanunu ile alâkalı bulun mıyan Ofis memur ve müstahdemlerinin, 5417 
sayılı İhtiyarlık; 5502 sayılı Hastalık ve Anahk Sigortası kantmiarticapiarınmtatbik-eâttmemiçin 
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şube muamelâtının ikiye bölünerek iş ve İşçi Sigortaları Jcanunlariyle alâkalı çeşjtli işle 
lecek sosyal serviste görülmesi uygun olaca^ır. 

3. İşçi Sigortaları Kanununa tâbi bulunan, Ofijs memur ve iş|ilerinjn vazife. Ija 
ları hastalık günlerine münhasır olmak üzere de işçi sigortalanndan ücretleri verilme 
aynı günler için Ofisçe yevmiye ye aylık ücretlerinin de tediye edilmekte bulunduğu 
Bu durumun ıslahı cihetine gidilmesi uygun olur. 

4. Bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda bahfs nıeyzuu $dü#n K/677 ve K/7 
dinasyon Heyeti kararlariyle Petrol Ofisine verilmiş olan 404 aded memur ve müsta 
1952 yılı zarfında kaldınlnuştır. Bunun yerine İcra Yejfilleri Jfeyetinin tasvibi ve 
Heyetinin K/863 sayılı garariyle 840 adedlik bir fcadro ikame edilmiştir. 

* Bu kadro ile Ofisin personel bakımından takviyesi cijıefine gedilmiş olduğu gprij 
servislere tahsis olunan kadronun iş hacmiyle mütgnasüjplarak ayar4anm|dığj ye j ^ 
sonelinin kemiyet ve keyfiyet bakımlanndan da takviye edilmediği, dolayısiyle kadrp 
den de beklenilen neticelerin sağlanamamış bulun duğu görülmüştür. 

Bu kadronun 1952 yılı zarfındaki harekâtı ve bir evışreljp yıl £adrqsu ile mukayes 
tablo aşağıya çıkanlmıştır : 
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Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1951 yılı kadrosuna nazaran, 1952 yılı nazari kad
rosunda 436 adedlik bir tezayüt göze çarpmaktadır. ^ 

1952 yılı zarfında kadro dahili olarak ofise 116 memur ve müstahdem yeniden intisabetmiş ve 
63 personel de görevinden ayrılmıştır. 

Bu suretle sene sonunda memur adedi 788 e ulaşmış ve nazari kadroda ise 52 kişilik bir fark hâ
sıl olmuştur. 

Ofis idarecileri, yıl zarfında bir taraftan kadroda 52 münhale tâyin yapmamalarına mukabil, 
diğer taraftan aynı yılda muhtelif memuriyet unvanları altında 5 - 45 lira arasında değişen 54 kişi
yi yevmiye ile istihdam etmişlerdir. 

Bu yevmiyelilerden maada İzmir'de bir, İstanbul'da iki olmak üzere üç mukaveleli avukat kul
lanılmış ve bunlara senelik verilen ücret yekûnu da 16 600 liraya baliğ olmuştur. 

Ayrıca muhtelif bölgelerde 7 mukaveleli doktor kullanılmaktadır. Tetkikatımızın yapıldığı 
1953 yılı sonlarına doğru yevmiyeli memur adedinin 77 ye baliğ olduğu da müşahede edilmiştir. 

Halbuki, Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesi j Ofis teşkilâtında istihdam olunacak bilûmum 
memurlara ait kadroların İcra Vekilleri Heyeti tarafından tasdik edilmesini âmir bulunmaktadır. 

Kanunun bu âmir hükmü hilâfına olarak Ofis idarecilerine yevmiyeli memur istihdamı cihetine 
gidilmesi kadroların bir nevi tevsiki mahiyetini arz etmektedir. 

Ofiste salahiyetli ve sorumlu makamlara barem dışı veya yevmiye ile tâyin yapılarak esas kad
roların bir tarafa bırakılması suretiyle yevmiye usulünün asli vazifelere kadar teşmil edilmesi çarı 
mevzuatla kabilitelif görülememektedir. 

Geçen seneki raporumuzda da arz edildiği veçhile, Petrol Ofisinin memur ve hizmetlilerinin tâbi 
bulunduğu 3659 sayılı Bankalar ve İktisadi Dev let Teşekkülleri Barem Kanununun 9 ncu maddesi 
gereğince Ofiste ihdas olunacak ihtisas mevkii ka drolar için 3460 sayılı Kanunla kurulmuş olan Baş
vekâlet Umumi Murakabe Heyetinin mütalâası alı ndıktan sonra bu kadroların İcra Vekilleri Heye
tinin tasdikine iktiran etmesi icabetmektedir. 

Halbuki 1952 yılı için Koordinasyon Heyetinin tasvibine .arz olunan Ofis kadrosunda ihtisas yer
leri için bu kanuni lâzime yerine getirilmemiştir. Ancak 1954 te ihdas olunan ihtisas yerleri kadro
ları için mütalâa alınmıştır. 

K/863 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle alman Ofis memur ve müstahdem kadroları sadece 
1952 yılı için muteber bulunmasına rağmen mezkûr karar 1953 yılma da teşmil edilerek tatbik 
edilmiştir. 

Gerçi mezkûr kadroların 1953 yılında aynen tatbik edilmesine dair Ekonomi ve Ticaret Vekâleti
nin muvaffakati lâhik olmuşsa da bahis mevzuu kadroların 1953 yılı nihayetine kadar mer'i olabil
mesi için kanuni icabatm yerine getirilmesi zaruretini belirtmek isteriz. 

4. Levazım Müdürlüğü : 
Ofisin merkez ve bölgelerinin demirbaş eşyasiyle matbu evrak ve kırtasiye ihtiyaçlarını temin et

mekle görevli bulunan bu şube; 1952 yılında 7 memur ve 38 müstahderi^ ile vazife görmüştür, 
1953 yılında iş kesafeti dolayısiyle merkezde yeni binaların kiralanması yüzünden müstahdem kad
rosu 42 ye çıkarılmıştır. 

Levazım Müdürlüğü emrinde bulunan Merkez Kırtasiye Ambarının dar oluşu ve bir kısım evrakı 
matbuanın j^tanbul 'da bulunması dolayısiyle matbu evrak ve defterlerin muntazam bir şekilde 
tasnif edilmesine imkân hâsıl olamamıştır.. 

Miktarı bir hayli kabarık bulunan formüllerin bir tasnife tâbi tutulmasının; Matbu Evrak Amba
rının daha muntazam bir hale ifrağ edilmesinin ve bu işe kısa bir zamanda gereken veçhenin verilme
sinin lüzumlu olduğunu kaydetmek isteriz. IC'T.•••/.•* 

5. Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğü : 
Ofise gelen ve giden bilcümle evrakın kayıt takip ve muhafaza işleri ile meşgul olan bu şube, 1952 

yılında 14 memurla çalışmış ve 1953 yılında memur adedi 17 ye yükselmiştir. 
Müessesenin bâzı firmalarla akdetmiş olduğu sözleşmelerin bu şubede usulüne tevfikan muha-
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faza edilmesi gerekirken bu lâzimenin yerine getirilmemiş olduğu ve bâzı mühim evrak ve mukave
lelerin şahsi dosyalarda saklandığı anlaşılmıştır. 

Şöyle ki : 
a) Petrol Ofisi ile yağ, akar yakıt ve kredi anlaşması yapan Caltex Şirketine ait l / A ve 13/2 

işaretli dosyalarda bulunması ieabeden bâzı evrakın umumi evrakta bulunmaması hasebiyle bunla
rın meydana çıkarılması için keyfiyetin Vekâlete intikal ettirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

b) New - York ve Philadelphie'dan Türkiye limanları arasında muntazam sefer yapan bir kum
panyanın Türkiye'deki acantesi, Ofise ait makina yağı ve tenekelerin taşıma inhisarını kendi kum
panyasına verilmesi halinde, diğer Amerikan armatörlerinin aynı mesafe için almakta oldukları 
navlunlardan % 5 iskonto yapmayı taahhüdettiğini Umum Müdürlüğe bildirmiştir. 

Bu talebe Umum Müdürlük müspet cevap vermiş ve taahhüde uyularak nakliyat yapılmıştır. 
Ancak mukavele şahsi dosyalarda saklandığından risturn tahsili için idare henüz harekete geçe

bilmiştir. 
e) Ticaret Dairesi Müdürlüğü: 
1952 yılında 31 memurun vazife gördüğü Ticaret Dairesi, 1953 yılında, Ofisin inkişafına mu

vazi olarak akar yakıt, madenî yağ, satış ve organizasyon, nakliat ve sigorta şubeleri adlariyle 4 
şubeye ayrılmıştır. 

Bu şubelerde halen 48 memur vazife görmektedir. 
Ofisin en hareketli şubelerinden biri olan Ticaret Dairesinde : 
a) Akar yakıt ve madenî yağ mubayaalarına, 
b) Akar yakıt ve madenî yağ satışlarına, 
c) Acentelerin Ofisle olan münasebetlerine, 
ç) Acentelere açılan kredilere, 
d) Nakliyat ve sigorta muamelâtına, 

.mütaallik mevzularla alâkalı bellibaşlı işler görülmektedir. 
1. Fireler, 
a) Tank fireleri : 
Petrol Ofisinin en mühim vazifelerinden birini, halk ve Millî Savunma ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere yurda ithaJl olunan akar yakıt ile madenî yağların bölgelerde depolama, muhafaza ve tevzi 
işleri teşkil etmektedir. 

Akar yakıtın tanklara doldurulmasından şevki anma kadar zuhur edecek noksan ve fazlalıkların 
mahallinde tesbit ve tevsiki için, (tetkikatımız tarihi olan Kasım 1953 e kadar) çeşitli sebeplere, ik
lim şeraitine ve teknik esaslara göre bir talimatnamenin henüz yapılmadığı müşahede edilmiştir. 

Bu itibarla Ofisin elyevm tatbik ettiği fire tesbit mevzuunun bir esasa istinadettirilmesinin mü
nasip olacağını belirtmek isteriz. 

b) Fire emsalleri : 
1952 yılında Umum Müdürlük, gazhane, depo, yol, aktarma ve lehimlerde hâsıl olacak zayiatla 

alâkalı kilometre ve deniz mili esaslarına göre bâzı fire emsali kabul etmiştir. 
Bir kısam Şark vilâyetleri acente ve bayileri mütaaddit vasıta değiştirerek istihlâk mahallerine 

sevk edilen akar yakıtta zuhur eden zayiatın bahis mevzuu emsallere tekabül etmemekte olduğu
nu, ileri sürmektedirler. 

Mahal ve nakil şeraiti icaplarına göre bu fire emsallerinin yeni baştan ele alınarak bir kere 
daha tetkik edilmesinin yerinde olacağına işaret etmek isteriz. 

2. Alacak takipleri : 
Ofisin resmî daire, müessese ve şirketlerle olan borçlu ve alacaklı durumu hakkında satış şu

besinde her an tetkika amade bir kaydın mevcudiyetine rastlanamamaktadır. 
Her ne kadar muhasebede, borçlu ve alacaklı bir hesap mevcut ise de, faturalar muhasebeye 

geç intikal ettiğinden borç miktarı günü gününe tesbit edilmemektedir. 
Bu durum karşısında şubede bir alacak takip usulünün ihdası lüzumuna işaret etmeyi yerinde 

buluruz. 
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3. Belediyelerce alman resim ye vergi ; 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu maddesine göre, belediye encümenlerince tâ

yin edilip mahallerinde alınmakta olan İstihlâk Resmi ve Asker Ailelerine Yardım Vergisi belediye
lere varidat temini ve mahallî ihtiyaç mevzuları itibariyle bir vahdet arz etmemektedir. 

Bu itibarla yurdun muhtelif yerlerinde satılan akar yakıt fiyatlarında da bir birlik tesis edile
memektedir. 

Ordu birliklerine verilen akar yakıt ise bu vergiden muaf tutulmuş olmasına rağmen mahallî 
aeentalar tarafından bâzı birliklere verilenlerden belediyelerce istihlâk Resmi ve Asker Ailelerine 
Yardım Vergisi talebedilmekte ve binnetiee bu mevzu ihtilâflara vesile teşkil etmektedir. 

Bu resim ve verginin de akar yakıtın yurda ithali sırasında alınmakta olan diğer vergilerde ol
duğu gibi gümrüklerce muayyen bir esas dâhilinde alınarak bil âhara belediyelere dağıtılması suretiy
le bir muameleye tâbi tutulması takdirinde yurt içi akar yakıt fiyatlarının bir vahdet altına alınması 
mümkün olacaktır. 

4. Mıntaka aeeııtalıkları : 
Ana ve tâli depoların hemen civarındaki istihlâk bölgelerinde kurulmuş veya kurulacak olan pe

rakende satış yerlerinin ikmallerini doğrudan doğruya bu depolardan yapmak ve aradaki aeenta kâ
rından bir miktarını perakendecilere terk etmek suretiyle fiyatların bir miktar daha düşürülmesi im
kânı üzerinde durulması temenniye şayan görülmektedir. 

Bölgelere, uzak mahallere yapılan sevkiyatta umumi masraflara yapılan ilâve, o mahal acentala-
rma verilen kârların inzımamiyle akar yakıt fiyatları bir hayli artmaktadır. Bu durum mütaaddit 
şikâyetlere yol açmaktadır. 

Geniş bir mmtakayı kaplıyan büyük istihlâk merkezlerinde bölge acenteliği ihdası cihetine gidil-
mişse de buralarda bölge acentelikleri mi yoksa nispeten küçük satış çevresi olan acenteliklerin mi 
yurt ve müessese menfaatine daha uygun olacağı hususunda alâkalılarca kati bir fikir serd edilme
mektedir. 

Ofisçe satış imkânları göz önünde bulundurularak yaptırılacak tetkikat sonunda alınacak netice
lere göre küçük veya büyük satış çevreli mıntaka acenteliklerden birinin ihdası hakkında bir karara 
varılması temenniye şayan görülmektedir. 

5. Mukaveleler : 
Acente ve müstakil bayilerle yapılan mukavelelerin tek taraflı olduğu görülmektedir. 
Tek taraflı bir mukaveleye bağlı olan acenteler veya müstakil bayiler, yalnız Ofisin vermiş oldu

ğu malzeme ve vasıtanın kullanılması suretiyle faaliyette bulunmaktadırlar. 
Birkaç büyük acente müstesna diğerleri şahsan bir masraf ihtiyar ederek kendi malzemeleriyle 

faaliyette bulunmaları cihetine yanaşmadıkları anlaşılmaktadır. 
Bu sebeple, tek taraflı mukavelelerden ziyade gerek Ofise ve gerek acentelere vazife ve mükelle

fiyetler tahmil eden ve Ofisin satış seviyesini yükseltecek hükümleri ihtiva eden bir mukavele statü
sünün tatbik mevkiine konulması lüzumlu görülmektedir. 

6. Gazhanelerdeki akar yakıtlar : 
Acente veya müstakil bayilerin siparişleri üzerine bölgeleree bunlar namına mahallî belediye 

gazhanelerine akar yakıt sevk edilmektedir. 
Akar yakıtın bedelleri Ziraat Bankasına yatırıldıkça gazhanelerdeki bu stoklardan acentelere ve

rilmektedir. 
Bâzı acente ve bayiler adına belediye gazhanelerinde stok olarak bekletilen akar yakıtın miktarı 

mahallî ihtiyacın fevkinde bulunmaktadır. 
Acenteler emrinde, belediye gazhanelerindeki akar yakıtların mevcudiyetini merkezden takibede-

cek bir usulün ihdası takdirinde buralarda sebepsiz olarak bekletilen emtia daha lüzumlu yerlere 
tahsis edilebilecektir. 

Bu suretle Ofis her acente ve bayie ait talebin sıhhat derecesini salâhiyetle kontrol etme imkânı
na da mâlik olacaktır. 

7. Akar yakıt sevkiyatı : 
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Son yıllarda memlekette artan akar yakıt sarfiyatı dolayısiyle yurdun muhtelif bölgelerine, ge

lişmekte olan iktisadi durum muvacehesinde, demiryolu ile veya Ofis kamyoıüariyle yeter derecede 
sevkıyatın yapılmasına imkân hâsıl olamamakta ve raporumuzun çeşitli işletmeler bahsinde görül
düğü veçhile Ofise bir hayli malî külfet de tahmil etmektedir. 

Bu sebeple yurdun geniş istihlâk bölgelerine, ana depolardan memlekette faaliyette bulunan ec
nebi akar yakıt şirketleriyle müştereken döşenmesi düşünülen büro (Pipe Ü n e ) ile akar yakıt nakli
yatının yapılması için derpiş edilen projenin tahakkukunu temenniye değer görmekteyiz. 

7. Tesisler ve Malzeme Müdürlüğü : ' 
Tesisler ve malzeme şubesi, akar yakıtın şevki yat ve muhafazasına .mütaallik ve bunlara müte-, 

ferri her türlü işlerle malzemenin temini ve tesisatın sağlanması ve bunların tamir ve ıslahı ile alâ
kadar olmaktadır. 

Bu sebeple Ofise lüzumlu malzemenin sipariş ve ihale işleri bu şubenin başlıca vazifeleri meya-
nında bulunmaktadır. 

1952 yılında 10 memurla çalışan bu şube 1953 yılında 20 memurla çalışmaya başlamış ve aynı 
yılın son günlerinde de iş hacminin inkişafına uygun olarak : 

1. Tesisat ve bakım, . 
2. înşaat ve Bakım, 
3. Malzeme Müdürlüğü, " 

namı altında 3. kısma ayrılmıştır. ' - •• 
1. Malzeme temini ve inşaat işleri : 
1952 yılı zarfında Ofis teşkilâtınca ihtiyaçların zamanında hesap ve tesbitinin yapılmaması ve 

Umum Müdürlükçe de mubayaası gereken ihtiyaç madde ve malzemesinin zamanında temin edile
memiş bulunması bâzı şikâyetlerin tahaddüsüne vesile teşkil etmiştir. 

Malzeme stokunun merkezden takibedilememesi neticesinde hâsıl olan bu durumun süratle izalesi 
cihetine gidilmesi ve malzeme stoklarının yakînen takibedilmesine mütaallik bir usulün de vaz'edil
mesi lüzumlu görülmektedir. 

önceden malzemenin evsaf ve miktarı ayarlanmadan girişilen mubayaa ve ihalelerde ofis men
faatleri haleldar olmaktadır. 

Ofis tarafından yaptırılmakta olan bâzı büyük inşaat işlerinin temel zemini ve statik hesaplan 
yapılmadan inşaata geçildiği görülmektedir. Ofisçe bu kabil büyük inşaat işlerinin gösterdiği ve 
göstereceği hususiyetleri evvelden salâhiyetle tedvir ve kontrol edebilecek .kalifiye elemanların te
minini mütaakıp harekete geçilmesi temenniye değer görülmektedir. 

Bu arada, Umum Müdürlüğe bağlı bir Muayene ve Tesellüm Komisyonunun kurulması suretiy
le mubayaa olunan emtianın bu komisyon tarafından muayene ve tesellüm edilmesi cihetine gidil
mesinde de fayda mülâhaza edilmektedir. 

a) 27 . VIII . 1952 tarih ve 1 No. lu satmalına Karariyle yurt dışından mubayaa edilen 5 bin 
aded varilin galvanize mütaallik.şeraitini ihtiva eden 10 ncu maddesinde bir, bidonun ikiye kat
lanmasından sonra katın tekrar eski haline getirilmesinde galvaniz tabakasının bükülmeye gelir 
şekilde olacağı ve galvaniz imalinin Alman Din'ine uygun olacağı kayıtlıdır. 

Galvaniz muayenesini ofis namına yapan Veritas firması ise (Müşteri tecrübelerin Alman Din 
Nizamnamesine göre yapılmasını istemekte, ancak; Din Nizamnamesi müşterinin şartnamesinde 
gösterilen fennî şeraiti haiz olmadığından) tecrübelerin müşterinin istediği gibi yapıldığını bildir
miştir. Bunun üzerine Ofis Umum Müdürlüğünce teşkil edilen bir heyet marifetiyle fennî şartna
menin 10 ncu maddesiyle Veritas firmasının muayene neticesinde tanzim edilen raporun telifi su
retiyle galvanizli varillerin kabulü cihetine gidildiği görülmüştür. 

b) 14 . VIII . 1952 günlü ve 592 sayılı Kararla Umum Müdürlük Kurulu, Ankara - istanbul 
yolunun 13 ncü kilometresinde bir servis istasyonunun inşasını karar altına almıştır. 

İstasyonun bina ve müştemilâtı hazırlanmış olan 37 270,92 liralık birinci keşif dâhilinde % 5,51 
tenzilâtla mütaahhidine ihale edilmiştir. 
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inşaatın seyri esnasında 1 nci keşif dâhilinde bu inşaatın bitirillemiyeceği anlaşılmış ve 35 000 

liralık ikinci keşif yapılmış ve aynı mütaahhidine tevdi olunmuştur. 
Servis istasyonu suyunun temini için avanprojede açılması düşünülmüş olan kuyudan su çık

madığından başka bir mahalde kuyu açılmıştır. Oraya bir tulumba dairesinin yapılması, şose ile 
istasyon binası arasındaki çamur sahanın stabilize malzeme ile kapatılması için 9 629,41 liralık 
başka bir keşifle bu işin aynı mütaahhide yaptırılması uygun görülmüştür. 

Bilâhara istasyona ihata duvarı çevrilmesi etraftaki fazla toprakların hafri ve nakli, binanın 
dış yağlı boya ve reklâm levhası da, mukavele şartlarına tâbi tutulmadan ayrıca yaptırılmıştır. 
31.VIII.1953 tarihinde mezkûr servis istasyonu inşaat ve müştemilâtı için !(îşletme tesisatı, tank, 
pompa, jeneratör, su tulumbası, sU tankı hariç) 93 738,34 liranın harcandığı anlaşılmıştır. 

2. Tanklar : 
Mezkûr müdürlüğün akar yakıt muhafaza ve depolamasına mütaallik 1962 yılı faaliyetine 

gelince : 
1952 yılı nihayetine kadar memleketin muhtelif bölgelerinde gerek Petrol Ofisi tarafından te

sis edilmiş olan ve gerekse Ofisçe 'emaneten kullanılan ana ve tâli depolarla askerî hava meydanları 
ikmal depolarının bulundukları mahalleri buralardaki yerüstü ve yeraltı akar yakıt tanklarının 
aded v€ istiap hacımlarını gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Tankların 
bulunduğu yer 

Adana 
Afyon 

5» 

Balıkesir 
» 

Bandırma 
» 
» 

B. Köprü 
Ceyhan 
Çubuklu 

» 
» 
» 

Diyarbakır 
Erzincan 
Eskişehir 
Gaziemir 
Frengülüs 
Güvercin 

» 
İskenderun 

» 
» 
» 
» 
» 

Yerüstü 
Beherinin hacmi 
Ad. 

4 
4 
1 
4 
1 

4 
5 
3 
2 
5 

— 
„ _ 

3 
— 
— 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
3 

M3 

195 
166 

66 
332 

1 034 

208 
500 
750 
400 

80 
— 
___ 

160 
— 
— 

380 
270 
440 
880 

3 420 
4 800 
3 700 
7 500 

Yeraltı 
Beherinin hacmi 
Ad. 

1 

1 
2 
4 
2 
1 

16 
6 

— 
3 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

M! 3 

50 

50 
70 
60 
35 
35 

50 
35 
— 
35 
50 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
__ 

Yekûn 
Umumi hacmi 

Ad. 

4 
-__ 

6 
— 

6 
___ 
___ 

8 
1 
4 

— 
— 
— 
15 
16 
6 
3 
3 
4 

— 
3 

— 
— 
— 
— 
_ 
13 

M8 

780 
___ 

780 
_ 

2 412 
'-— 
— 

450 
35 

832 
__ 
— 
— 

5 950 
800 
210 
480 

* 105 
200 

— 
920 
— 
— 
— 
— 
— 

52 520 
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Tankların 
bulunduğu yer 

izmir 
» 

izmir 
» 

izmit 
» 
» 
» 
» 

Konya 
» 

Kuruçeşme 
Malatya 
Hacıbayram 

» 
Yeşilköy 

» 
Söke 

Yi jrüstü 
Beherinin hacmi 
Ad. 

4 
2' 
2 
6 

11 
2 
6 
1 
1 
3 
6 

— 
1 
4 
2 

— 
— 

103 

M3 

5 000 
4 800 

780 
180 

1 020 
7 100 
7 500 

340 
500 
150 
50 
— 
15 

150 
50 
—-
— 
— 

169 539 

Ye raltı 
Beherinin hacmi 
Ad. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
5 

_— 
— 
— 
3 
1 
3 

53 

M3 

— T — 

, 

50 
54 
— 
— 
— 

270 
70 
50 

3 250 

Yekûn 
Umumi hacmi 

Ad. 

— 
— 
14 
— 
— 
— 
__ 
21 
__. 
10 
5 
1 

— 
6 

— 
4 
3 

156 

M3 

— 
— 

32 240 
— 
___ 
,— 
— 

71 260 
—. 

800 
270 
15 
— 

700 
— 

880 
150 

172 789 

1952 yılı nihayetinde 171 489 M8 hacmmda olan akar yakıt tankları kapasitesi 1953 yılı içeri
sinde 1 300 M8 bir fazlalık kaydederek 172 789 M3 e ulaşmış bulunmaktadır. 

3. Yangına karşı alınan tedabir : 
Ofisin dört bölgesindeki akar yakıt depolarında mevcut tanklarla sair inşaat ve tesislerin, Vekil

ler Heyetince 15 . II . 1952 tarih 8/15556 sayılı Kararname ile kabul edilen (parlayıcı ve patlayıcı 
tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerlerinde alınacak tedbirler hakkındaki) Nizamnamenin 
12 - 38 nci maddelerinde bahis mevzuu edilen yangına karşı alınması icabeden tedbirin (tetkikatımız 
tarihi olan 1953 yılı sonunda) henüz yeni alınmakta olduğu görülmüştür. 

Nizamname esaslarının bölge ve depolarda süratle tatbik mevkiine konulması mevzuu üzerinde 
durulmasını ehemmiyetle belirtmek isteriz. 

8. Hukuk Müşavirliği : 
1952 yılında bu şubenin işleri 4 kişi tarafından tedvir «dilmiş bulunmaktadır. 
Hukuk müşavirliğinin belli başlı vazifeleri meyanında bulunan mukavele tetkik işinin bu şubeye 

muntazaman yaptırılmadığı anlaşılmaktadır. 
Son zamanlarda taahhüdünü ifa edemediğinden feshi cihetine gidilip alacağın tahsili için mahke

meye müracaat edilmesine zaruret hâsıl olan, 33 sefere raci yerli bir armatörle ilk zamanda temi
nattan mahrum bir şekilde tanzim olunan akar yakıt mukavelesi bunun bariz misalini teşkil etmektedir. 

Mukavele ahkâmının armatöre tatbik edilmemesi yüzünden Ofis menfaatleri haleldar olmuştur. 
Mukavelenin bu eksikliği ek bir mukavele ile bilâhara izale edilmiştir. 

Bu itibarla gerek armatörlerle ve gerekse diğer şahıslarla Ofis idarecilerinin yarmış olduk
ları anlaşmalardaki esaslar hakkında Hukuk Müşavirliğinin mütalâasının alınması ve bilâhara 
mukavelenin tanzim edilmesi üzerinde Umum Müdürlükçe ehemmiyetle durulmasını tavsiyeye 
şayan görmekteyiz. 
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i') İş pragramı ve bütçe : 
1. İş programı : 
En geç kasım ayı sonunda Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde bulundurulması icabeden 1952 

yılı iş programı Ofisçe ancak senenin ikinci yarısından sonra tanzim ve ikmal edilebilmiştir. 

Bu müddet zarfında alınan ve satılan akar yakıt ile malzeme ve tesislerin, çeşitli ana mev
zuların Ofisçe şahsi görüşlere göre idare edilmiş olduklara müşahede edilmiştir. 

Bütçe, kadro ve iş programlarının behemehal miadında ihzar ve tanzim edilmesi ve Vekâletin 
tasdikinden geçirildikten sonra tatbik edilmesi icabeder. 

Sene içerisinde yapılmasında mutlak surette zaruret hâsıl olan değişikliklerin de yine Vekâ
letin tasvibinden geçirilmesi cihetine gidilmesi lâzımdır. 

Millî Savunmaya ait akar yakıt ihtiyacının hemen tamamını ve halk ihtiyaçlarının da 1/3 
ünü temin, etmekte olan ve yıllık mubayaa miktarı da yüz milyon lirayı geçen bu müessesenin 1952 
yılı nihayetine kadar bir esasa istinadetmeksizin faaliyete devam etmesi mevzuatla kabili telif gö
rülmemektedir. 

Yukarda Ofis tarafından tanzim olunduğu belirtilen iş programına nazaran; C. 1. F. fiyat üze
rinden 53 070 525 lira değerinde 377 500 ton muhtelif cins akar yakıt ile madenî yağ mubayaa 
olunacağı tahmin edilmiştir. 

Fakat son yıllar zarfında iktisadi ve sosyal hayattaki kalkınma ve bilhassa makinalı ziraâtin 
inkişafı Millî Savunma cihazının motorize edilmesi, yurt içerisinde akar yakıt sarfiyatının çoğal
masını intacetmiştir. 

Bu itibarla 1952 -yılı iş programında derpiş olunan rakamlara nazaran, Ofis aynı yıl zarfında, 
22 842 ton fazlasiyle C. î. F. bedeli 60 200 810,53 liraya ulaşan 400 342 239 ton çeşitli akar yakıt 
ile madenî yağı doğrudan doğruya yurda ithal etmiştir. Ayrıca, memleket dâhilinde faaliyette bu-

'kman rakip petrol şirketleri ithalâtından da transfer suretiyle alman 21 106 404 ton akar yakıtla 
birlikte 1952 yılı mubayaa yekûnunun 421 448 643 tona ve cif bedelinin de 62 888 310,26 liraya 
ulaştığı müşahede edilmiştir. 

,dfeı mnbay?öalfcra 'kadılık iş programında 119 299 763 liraya satılacağı tahmin olunan 375 200 ton 
4<$iÜi «akar -yakıt i le madenî yağa mukabil 133 863 184,40 lira değerinde 322 704 457 ton pet
rol <raâi|!yâcları aafelmag ^e bu satışlardan tahassui edeceği düşünülen 6 852 527 liraya mukabil 
8 664 488,31 lira kâr elde edildiği görülmüştür. 

*t§ programına nazaran, ithalât ve satışlarda görülen bu artışların sebebi olarak son yıllar zar
fında iktisadi ve sosyal hayattaki kalkınma, bilhassa makinalı ziraâtin inkişafı ve Tffîllî "Savunma 
birliklerinin motorize edilmesi gösterilebilir. 

«g) iBütge : 
Petrol Ofisinin 1952 yılı umumi idare masrafları, geçen seneki fiilî sarfiyata nazaran 761 024 

liua fazlasiyle 4 766 667 lira olarak tahmin edilmiştir. 

-Aymm THBİaeme ~ve stemirtmş nrabayaasiy^le tesis, tevsi ve inşaat işlerine mütaullik gider tahmini 
•8e 1^6*0®4âîracbr. 

Son senelerde Ofiste iş hacminin süratle inkişaf etmesi üzerine çalışan personel adedinde de 
fazlalık kaydedilmiştir. Bu sebeple 1952 yılı için K/863 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Ofi- ^ g İ 
se 840 adectlik bir kadro tahsis olunmuştur. 1952 yılı nihayetinde Ofis teşkilâtında istihdam oluna? J ^ ^ ^ 
yevmiyelerin adetli 54 olarak tesbit edilnûş ve bunlara aynı yıl içerisinde ödenen yevmiye tu tan 
da "3B4 662,51 liraya baliğ olmuştur. 

C.Ş, Sayısı : 1Ö6) 



Cinsi 
1951 den devir 

Kg. Lira 

Peöûi 08si ümam töû4ürlüg& 1932 yılı akar jght ttok hareket ottve 

( G I B Î Ş L B R ) 

1951 emtiaları (—) 
Kg. Lira 

Oto benzini 
Benzol 
Gaz yağı 
Motorin 

7.345.234 1.491.657,12 
294.947 126.927,49 

8.675.756 1.115.167,31 
4.855.817 602.559,26 

4.065.676 2.007.439,88 

549.824_ 120.472,18 
781.830 1621273,49 

1952 mubayaaları (CİF.) 
Kg. Lira 

126.660.857 17.516.249,43 
943.663 198.323,19 

59.340.606 6.871.100,63 
106.248.979 11.298:185,32 

Transferle 
Kg. 

4.322.281 

2.813.555 
12.085.572 1 

Yekûn 21.171.754 3.336.311,18 5.388.330 2.290.185,55 293194.105 35.878.858,57 19.221.408 2 

Tayyare benzini 
Jet yakıtı 
Mazot, D. Oil 

Yekûn 

Madenî yağ 

Umumi yekûn 

8,273.160 2.312.906,22 

9.610.701 755.750,— 

4.570.236 1162.611,14 21.013.849 5.158.530,73 
14.946.146 1.888.756,28 
43.108.174 3.528.864,03 

1.884.996 

17.883.861 3.068.656,22 4.570.236 1.162.611,14 79.068.169 10.576.151,04 1.884.996 

11.723.852 7.497.478,69 60.604 37.356,54 28.079.965 13.745.800,92 

50.779.467 13.902.446,09 10.019.170 3.490.153,23 400.342.239 60.200.810,53 21.106.404 2 

Cinsi 
1952 

Kg. 
satışları 

Lira 
Kârlar (—) 

Lira 
Transferler 

Kg. Lira 

( Ç f l E I Ş L A B ) 

P i r e l e r 
Kg. Lira 

Şirketlere Güm. Teslimat 
Kg. Lira 

Oto benzini 
Benzol 
Gaz yağı 
Motorin 

Yekûn 

Tayyare benzini 
Jet yakıtı 
Mazot, D. Oil 

Yekûn 

Madenî yağ 

107.559.605 
991.934 

44.311.418 
89.268.669 

242.131.626 

5.402.985 
8.967.111 

48.353.685 

62.723.781 

17.349.050 

64.894.136,50 
250.185,11 

15.673.774,49 
26.006.472,77 

106.824.568,87 

2.222.208,29 
1.155.968,67 
9.007.510,68 

12.385.687,64 

14.652.927,89 

3.567.017,46 

1.328.941,60 
2.330.617,49 

7.226.576,55 

173.312,55 
37.763,76 

443.127,17 

654.203,48 

783.708,28 

6.355.339 

6.240.375 
12.620.391 

25.216.105 

8.348.456 

8.348.456 

879.953,88 

743.651,23 
1.345.109,90 

2.968.715,01 

1.950.190,97 

1.950.190,97 

50.810 

42.404 
50.750 

143.964 

492.910 

362.770 

855.680 

24.430,30 

11.061,93 
11.496,39 

46.978,62 

274.748,27 

46.603,59 

320.351,86 

13.552.342 6.478.019,48 

10.976.871 3.080.074,90 
9.528.920 2.535.316,64 

34.058.133 12.093.411,02 

Umumi yekûn 322.704.457 133.863.184,40 8.664.488,31 33.564.561 4.918.905,98 999.644 367.330,48 34.058.133 12.093.411,02 





— 33 — 
H) işletme faaliyetleri : 
i. Mubayaa ve stoklar: 
Millî .Savunma birliklerinde gün geçtikçe daha fazla motorlu vesaitin kullanılması, zirai istih

sal fiyatlarının müstahsili tatmin edici seviyede tutulması sebebiyle makinalı ziraat her yıl bir 
miktar daha gelişmiş vc^bu durum yurt içerisinde akar yakıt ile madenî yağ istihlâkinin çoğalma
sını intacetmiştir. 

1952 yılında, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Ofis akar yakıt ile madenî yağların kısmı nıühiınmi-
ııi doğrudan doğruya dış memleketlerden ithal etmiş ve cüzi bir kısmını yurt içinde faaliyette bu-, 
lunan yabancı şirketlerden transfer suretiyle temin ederek halk ve Millî Savunma ihtiyaçlarını 
sağlamıştır. 

Geçen seneden devren gelen, 1952 yılı zarfında mubayaa olunan, transfer suretiyle şirketler
den alman ve şirketlere verilen, satılan, mütaakıp yıla devredilen akar yakıt ile madenî yağları, 
miktar ve kıymet itibariyle, gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 
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Bu tabloya nazaran, Ofisin 1951 yılından devren gelen 13 902 446,09 lira değerinde 50 779 467 

kilo çeşitli akar yakıt ile madenî yağ stoku bulunduğu görülmektedir. 
Bu stokun 3 490 153,23 lira kıymetinde 10 019 170 kiloluk kısmı ciheti askeriyeye satılıp yıl 

sonunda birliklerce henüz tesellümü yapılmamış olan Ofis nezdindeki emanet emtiayı teşkil etmek
tedir. 

Bahis mevzuu emanet emtianın aktifte ayrı bir hesapta gösterilmesi zaruretine işaret etmeyi ye
rinde buluruz. 

Tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1952 yılı zarfı nda Ofis C. î. F. kıymeti 60 200 810,53 liraya ba
liğ olan 400 342 239 kilo çeşitli akar yakıt ile ma denî yağ mubayaa etmiştir. Bu emtia için gümrük 
resmi, ardiye ücreti, dahilî nakliye, akıntı ve fire karşılıkları istihlâk resmi ve saire gibi 
88 406 211,32 liralık masraf yapmıştır. 

Diğer taraftan Ofis aynı yıl zarfında memleket dahilindeki akar yakıt işleriyle ilgili diğer petrol 
şirketlerinden cif bedel üzerinden 2 687 499,73 lira değerinde 21 106 404 kilo muhtelif cins pet
rolü transfer suretiyle devren almıştır. 

Buna mukabil mezkûr yıl içerisinde Ofis 322 704 457 kilo sikletindeki muhtelif cins akar yakıt 
ile madenî yağları 133 863 184,40 liraya satmış ve bu satışlar neticesinde 8 664 488,31 liralık kâr 
elde etmiştir. 

C. t. F . bedel üzerinden 4 918 905,98 lira tutarında 33 564 561 kilo akar yakıt transfer su
retiyle 12 093 411,02 lira değerinde 34 058 133 kilo çeşitli akar yakıtı da gümrüklü ana depo ma
liyet tutarı üzerinden petrol şirketlerine devren 'teslim etmiştir. 

Bu hareket neticesinde, ana depodan satış anına kadar geçen müddet zarfında Ofis depoların
da mevcut bilûmum benzin, gaz, motorin, mazot ve dizeloilden 367 330,48 lira değerinde 999 644 
kilo fire zuhur etmiştir. Bu vesile ile fire mevzuu üzerinde durulmasını bir defa daha belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1952 yılı sonunda, Ofis depolarında 22 064 3 23,30 lira değerinde 85 541 615 kilo akar yakıt 
ile madenî yağ bulunmaktadır. 

Bu stokun 2 935 852,43 lira kıymetinde 14 659 470 kiloluk kısmı ciheti askeriyeye satılıp "birlik
lerce tesellüm edilmemiş emanet emtiadır. 

Ofisin kuruluş tarihi olan 1941 ilâ 1952 yılları zarfında Ofis ile yurt içerisinde çalışmakta olan 
petrol şirketleri tarafından ithal olunan ve satılan akar yakıt ile madenî yağları miktar itibariyle 
gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

ithal olunan akar ya/kıt Satılan akar yakıt 
(1000 ton 'olarak) (1000 ton olarak) 

Seneler 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Şirketler Petrol Ofisi 

134,1 
91,1 

131,0 
132,1 
160,2 
167,4 
175,5 
247,9 
299,0 
258,9 

• 388,0 
518,1 

— 
• — 

2,3 
8 
5 

53,7 
95,4 

190,4 
159,5 
192,7 
271,9 
396,5 

Yekûn 

134,1 
91,1 

133,3 
132,9 
160,7 
221,1 
270,9 
438,3 
458,5 
451,6 
659,9 
914,6 

Şirketler 

126,5 
86,0 
90,6 

105,5 
122,9 
177,7 
192,1 
229,0 
268,0 
304,5 
385,1 
490,7 

Petrol Ofisi 

14,5 
29,5 
24,4 
32,5 
43,1 
50,3 
79,1 

118,8 
162,4 
197,8 
267,9 
363,6 

Not : Bu tablodaki rakamlar Ticaret Şubesinin istatistik kayıtlarından alınmıştır. 

Yekûn 

141,0 
115,5 
115,0 
138,0 
166,0 
228,0 
271,2 
247,8 
430,4 
502,3 
653,0 
854,3 

Diğer taraftan, Ofisin akar yakıt ile madenî yağ mubayaalarından başka, kuruluş gayesiyle 
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ilgili ticaretin mütemmim cüz'ünü teşkil eden levha teneke ve muhtelif kablar ile çeşitli malzeme alım
ları da bulunmaktadır. 

Geçen seneden 1952 yılma 3 385 969,4? lira kıymetinde bir malzeme stokumun devrettiği ve 
1952 yılı zarfında da Ofis teşkilâtınca 4 978 433,59 lira değerinde muhtelif cins malzeme mubaya-
atmda bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak Ofiste malzeme mubayaa hesabı tutulmamış olması dolayısiy-
le mubayaaların muhasebe kayıtlarından tesbiti mümkün olamamıştır. 

Badema muhasebe kayıtlarında bir malzeme mubayaa hesabının tesisi lüzumunu bir defa daha 
belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Ambarlarda malzeme cinslerine göre tasniflerin yapılmamış olması dolayısiyle depolardaki 
mevcut malzemenin cins ve nevilerinin nelerden ibaret bulunduğunun tesbitine imkân hâsıl ola
mamaktadır. 

Bu itibarla ambar mevzuu üzerinde hassasiyetle durulmasını ve bu .hususla ilgili talimatname
nin bir an evvel çıkarılmasını temenniye değer görmekteyiz. 

Yıl sonumda Ofis depolarında mevcut bilûmum emtianın bilfiil sayılarak veya tartılarak sayım
larının yapılması ve neticede zuhur edecek noksan ve fazlalıkların da muhasebe kayıtlarına in
tikal ettirilmesi gerekirken bâzı depolarda bu lâzime yerine getirilmemiştir. Buralarda kayıtlara gö
re yıl sonu envanter cetvellerinin tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Badema sayımların sadece bir formalite icabı olarak değil, fiilen ifa etmek suretiyle yapılmasını 
belirtmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1953 yılma 11,5 milyon liraya yakın çeşitli madenî yağ stokunun devredildiği müşahede edilmiş
tir. 

Senelerden beri devren gelen bir kısım madenîyağ stoklarının elden çıkarılamadıkları ve bâzı Ofis 
depolarında senelik istihlâkin fevkinde madenî yağ stokunun vücuda getirilmiş olduğu anlaşılmak
tadır. • 

1952 yılı zarfında, madenî yağ satışlarından 783 708,23 lira kâr tahassul etmiş olduğu görül
müştür. 

Halbuki bu kârın, 11,5 milyon lira tutarındaki madenî yağ stokuna isabet eden senelik kredi 
faizini dahi karşılamıya kifayet etmediği anlaşılmaktadır. Bu husus göz önünde bulundurularak 
madeni yağ satışlarından müspet bir netice almak maksadiyle gereken çarelere tevessül edilmesi
ni kaydetmekte fayda görmekteyiz. 

Ofis eski senelerden müdevver madenî.yağ stokunun tam mevcudunu tesbit etmek gayesiyle ay
lardan beri devam edegelmekte olan bir sayım yaptırmaktadır. 

Miktarı ve bedeli henüz tesbit ve tâyin edilemiyen mezkûr madenî yağların piyasaya arz ile 
satılabilmeleri halen piyasada sürümleri temin olunan madenî yağların evsafına kalbedilmeleriyle 
mümkün görülmektedir. 

Diğer taraftan Ofis zaman zaman piyasada tutulan yağların firmalarını değiştirmektedir. 
Son zamanlarda piyasaya yeni arz edilen yağlardan bir kısmı eskilere nispetle bâzı farklar 

göstermekte olduğundan acenteler ve müşteriler üzerinde menfi tesirler icra etmektedir. Firma 
değişikliklerinin sık sık yapılması madenî yağ satışlarına da müessir olması dolayısiyle bu gibi de
ğişikliklerde Ofisin hassasiyetle hareket etmesini tavsiyeye şayan buluruz. 

2. Satışlar ve neticeleri : 
Geçen senelerde olduğu gibi 1952 yılında da, akar yakıt satışları Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

tarafından tesbit olunan fiyatlar üzerinden yapılmış ve madenî yağ satışları da serbest piyasa fi
yatları dâhilinde cereyan etmiştir. 

Bâzı resmî devaire karşı, Ofisçe girişilen taahhütlerde de vekâletçe tesbit olunan fiyatlarda yer 
alan kârdan sarfınazar edilmek suretiyle münakaşalara iştirak edildiği anlaşılmıştır. 

Ofisçe karşılanmakta olan Millî Savunmanın akar yakıt ihtiyacı ise, sadece umumi masraf hisse
sinin petrol maliyet bedeline ilâvesi suretiyle ve müesseseye her hangi bir kâr sağlanmadan karşı
lanmaktadır. 

1952 yılı zarfında 96 bin ton olarak tesbit edilen Millî Savunma Vekâletinin akar yakıt ile ma-
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dem yağ ihtiyaçlarının karşılanması için yurdun muhtelif mahallerinde depo ve tesisler kurulmak
tadır. Buralarda askerî icaplara göre bulundurulacak stokların Ofise tahmil edeceği malî külfet 
göz önünde bulundurulacak olursa mezkûr vekâletle daha uzun vadeli anlaşmalara girişmek ye
linde olacaktır. 

1952 yılı zarfında Ofisçe yapılan akar yakıt ile madenî yağ satışlarının nev'i, miktarı ve kıymet 
itibariyle müfredatını ve bu satışlardan elde edilen kârı ve artakalan umumi masraflar hisseleri 
karşılıklarım gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

('insi 

Oto benzini 
Benzol 
Gazyağı 
Motorin 
Tayyare benzini 
Jet yakıtı 
Mazot D. Oil 
Madenî yağ 

17. .yekûn 

Satışla r 
Kg. 

107.559,605 
991,934 

44.311,418 
89.268,669 
5.402,985 
8.967,111 

48.353,685 

322.704,457 

64 

15 
26 
2 
1 
9 

133 

Lira 

894 
250 
673 
006 
222 
155 
007 

863 

136 
185 
774 
472 
208 
968 
510 

184 

K. 

50 
11 
49 
77 
29 
67 
68 

40 

kar 
Lira 

1 511 669 
-----

618 752 
1 020 887 

— 
— 

228 282 
385 211 

3 764 803 

K. 

60 

40 
— 

79 
42 

21 

Masraf t; 
Li ra 

2 055 347 
— 

7.10 189 
1 309 730 

173 312 
37 763 

214 844 
398 496 

4 899 685 

•ıs. 
K. 

85 

20 
49 
55 
76 
38 
86 

10 

Kâr ve masraf: 
tas. yekûnu 

3 567 

I 328 
2 330 

"1.73 
37 

443 
783 

8 664 

ı K. 

017 46 
— 

941 60 
6.17 49 
312 55 
763 76 
127 17 
708 28 

488 31 

Bu tabloya nazaran, Ofis 1952 yılında 133 863 184,40 lira değer inde 322 704 457 kilo muhtelif 
cins akar yakıt ile madenî yağ satmıştır. 

Bu satışlar neticesinde, 3 764 803,21 liralık kâr sağlanmış ve bu satışların maliyet unsurları ma-
yanında yer alan umumi masraf hisselerinden, Ofisçe ihtiyar olunan masrafların daha az oluşları do-
layısiylo 4 899 685,10 lira masraf tasarrufu temin edilmiş ve bu suretle satış ve umumi masraf ta
sarrufu toplamından 8 664 488,31 liralık ekzersiz kârı tahassul etmiştir. 

Bu kâr üzerinden 3 086 401,27 lira Gelir Vergisi ödenecektir. » 
Bu durum karşısında 1952 yılına ait not kâr mıktarınnı ise bilançoda görüldüğü üzere, 

5 578 087,04 liradan ibaret bulunduğu anlaşılır. 
3. Çeşitli işletmeler : 
a) Teneke fabrikaları : 
Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz edildiği üzere, Ofisin İstanbul,, İzmit, İzmir ve İsken

derun bölgelerinde, akar yakıt ticaretinin mütemmim bir cüz'ünü teşkil eden birer teneke fabrikası 
bulunmaktadır. 

İzmir bölgesinde bulunan teneke fabrikası 1952 yılında normal 1ıir çalışma gününde (8 saatte) 
10 bin aded, İzmit deposundaki fabrika bir günde' (8 saatte) 5 bin aded, Çubuklu ve İskenderun 
depolarında bulunan fabrikalar ise, aynı müddet zarfında 4 er bin aded teneke imal etmişlerdir. 

Vurdun Doğu bölgelerinde istihlâke arz edilen akar yakıtlar ise daha ziyade teneke!i ambalaj 
içerisinde sevk edilmektedir. 

Bu bölgelerin akar yakıt ihtiyaçları da İskenderun ile Çubuklu depoları tarafından temin olun
maktadır. 

İskenderun bölgesinde mevcut teneke fabrikası tesislerinin eski ve kapasite bakımından da kifa
yetsiz bulunmasından son yıllar zarfında artan talepleri karşılıyamıyacak bir duruma girmiştir. 

Bu vaziyet karşısında iki üniteden müteşekkil olup birisi muattal bir halde bulunan İzmir'deki 
teneke fabrikasından bir ünitesi sökülerek 1952 yılı sonlarına doğru İskenderun'a nakledilmiştir. 

Bu nakil keyfiyeti üzerine İskenderun tenekefabrikasmm imalât kapasitesi, bölgenin ihtiyacını 
karşılıyacak bir seviyeye ulaşmıştır. 
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1952 yılı zarfında bölgelerin teneke imalâtını gösterir bir cetvel, bu hususta mukayeseye imkân 

vermek üzere aşağıya çıkarılmış bulunmaktadır. 

imalât 
miktarı 

Bölgenin adı . aded 

İskenderun teneke fabrikası 1 087 05!.) 
İstanbul Çubuklu » 669 563 
İzmir » » 448 483 
İzmit » » 290 604 

Yekûn 2 495 70() 

b) Kara nakil vasıtaları : 
Geçmiş yıllara ait . raporlarımızda da belirtilmiş olduğu veçhile Ofisin görmekte olduğu madenî 

yağ ve akar yakıt ticaretinin yardımcı bir unsurunu teşkil eden kara nakil vasıtalarını iki grupta 
mütalâa etmek icabetmektedir. 

I - Şehir dâhili, şehir harici akar yakıt ile madenî yağların tevzi işlerini yapan Ofis komyonlan, 
I I - Şehirlerarası akar yakıt sevkiyat işlerini yapan Ofise ait sarnıçlı vagonlar. 
1952 yılı sonunda; Ofis teşkilâtında bulunan muhtelif cins kara nakil vasıtaları değerinin ge

çen seneye nazaran 1 086 093,44 liralık bir artıg kaydederek 5 178 061,13 liraya ulaştığı görül
müştür. 

Bu paraların 2 563 490,73 liralık kısmını sarnıçlı ve sarnıçsız kamyonlar, hizmet otomobil
leri gibi çeşitli nakil vasıtaları ve 2 614 570,40 liralık kısmını da 1952 yılı nihayetinde Ofiste mevcut 
136 aded sarnıçlı vagon teşkil etmektedir. 

Tetkikatımızm yapıldığı .1953 yılı sonlarına doğru Ofis elinde mevcut bulunan kamyonlara takriben 
6,5 milyon liraya yakm bir sermaye yatırmıştır. Her sene bu meblâğın bir miktar daha da artacağı 
tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan 1952 yılı nihayetinde bölgelerdeki kara nakil vasıtaları işletmesinden 473 440,19 li
ra gibi mühim bir zararın tahassul etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu zararın 

38 180,29 lirası İskenderun 
40 183,54 " İzmir 

282 525,69 " İzmit 
92 550,67 " İstanbul bölgelerinde vâki olmuştur. 

Bu vesile ile geçen seneki raporumuzda temenni edilen hususları aşağıda bir defa daha belirtmekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

a) Ofisin kuruluşuna mütedair 103 sayılı Koordinasyon Kararında bahis mevzuu edilen vazifeleri 
sekteye uğramaması kayıt ve şartiyle acentelerin kendi zatî vasıtalariyle nakliyatı yapmalarının 
teşvik edilmesi; 

b) Bu cihetin teminine imkân hâsıl olmadığı takdirde ise, Ofise ait kara nakil vasıtalarına daimî 
olarak iş temin edilmesi ve zarurî ihtiyaç hâsıl olmadıkça da yeniden kamyon mubayaasına tevessül 
edilmiyerek mevcutlarla nakliyat işlerinin tedvir edilmesi ve nakil vvasıtalarmm bakım, muhafaza 
ve revizyonuna âzami surette dikkat ve itina gösterilmesi ve işletme masraflarının mümkün mertebe 
azaltılması suretiyle zararların önlenmesi mevzuları üzerinde durulması tavsiyeye şayan görülmekte
dir. 

c) Deniz nakil vasıtaları : 
Müessesenin iştigal mevzuunu teşkil eden akar yakıt ile madenî yağların sevk ve tevzi işlerini ko

laylaştırmak maksadiyle Ofis tarafından bazı deniz nakil vasıtalarının da satmalmmış olduğu geçmiş 
yıllara ait raporlarımızda açıklanmış idi. 
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1947 yılı içinde mubayaa edilerek birçok tadil ve ilâvelerden sonra servise giren ve İzmit bölge

sine bağlı bulunan petrol I ve petrol II gemileri rantabl çalışmadıklarından dolayı 1952 yılı zar
fında elden çıkarılmış ve bunun neticesinde mezkûr yıl nihayetinde Ofise ait deniz nakil vasıtaları 
kıymetinin bir evvelki yıla nazaran 366 456,57 liralık bir tenezzül kaydederek 821 896,22 liraya 
düştüğü görülmüştür. 

1952 yılı nihayetinde iktisap bedelleri bu miktara inmiş bulunan deniz nakil vasıtalarının 
813 869,33 liralık, kısmı, istanbul bölgesine bağlı petrol III gemisi ile 6 aded duba, Can motoru 
ve ufak teknelerin 4 498,12 lralık kısmı ise iskenderun bölgesine bağlı bir motor ile iki sandalın 
3 528,77 lirası da İzmir bölgesine bağlı bir aded motor ile bir sandalın iktisap bedelini teşkil-
etmektedir. 

istanbul bölgesine bağlı bulunan ve başlıbaşına bir işletme mevzuu teşkil eden deniz nakil va
sıtalarına 1952 yılı içinde bölgece : 

Lira K. 

55 264 43 Personel masrafı, 
16 087 44 Ihrakıye ve akar yakıt, 
2 285 56 Ihrakıye ve madenî yağ, 

70 314 79 Sigorta, 
25 043 16 Tamir ve bakım masrafı, 
37 289 33 Amortisman, 
36 271 29 Muhtelif masraflar, 

ki ceman 242 556 liralık çeşitli masraf ihtiyar edilmiş ve mezkûr deniz nakil vasıtalarının aynı yıl 
zarfında gördükleri işlerin mevcut nakliye rayiçleri üzerinden değerlendirilmeleri neticesinde de, 
249 635,13 liralık navlun ücreti tahakkuk etmiş ve mezkıır faaliyet 7 079,13 liralık kârla kapanmış
tır. 

Deniz nakil vasıtaları işletmesinin daha rantabl bir şekilde çalışabilmesi için bu mevzu üze 
rinde Ofisçe gereken incelemelerin yapılması işletmeye lüzumlu veçhenin verilmesi lüzumuna işa
ret etmeyi yerinde buluruz. s 

Bilançonun tetkik ve tahlili : 

Petrol Ofisi 1952 faaliyet yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarını, müessesenin tâbi bulundu
ğu 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu gereğince hazırlanarak Millî Korunma umumi bilançosunun 
zamanında tanzimini teminen en geç mütaakıp yılın ilk üç ayı zarfında M. K. Muhasebe Bürosu
na tevdi etmesi icabeder iken bu hususu ancak Ekim ayında yerine getirebilmiştir. . 

Mütaakıp yü hesaplarının zamanında tanzim ve tevdi edilebilmelerini teminen gereken tedbirin -
alınmasına işaret etmek isteriz. 

Eaporumuzun toplu bakış bölümünde de belirtilmiş olduğu veçhile müessesenin kaydetmiş oldu
ğu âni inkişaf dolayısiyle Ofisin 1952 yılı bilançosunun yekûnu nâzım hesaplar hâriç 1951 yılma 
nazaran % 45 ve 1950 yılma nazaran da % 100 civarında bir artış kaydedilerek 108 827 096,83 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

( S. Sayısı : 106 ) 



» -
Â) Aktif : 
Petrol Ofisi tarafından 31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim edilmiş bulunan bilançonun ak

tifinde yer alan hesaplar bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıya çıkarılmıştır : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

m 

Aktif 

Muhassas sermaye 
Kasa ve bankalar 
Borçlular 
Petrol ve müştakları 
Levha teneke 
Malzeme demirbaş ve kop 
Sabit kıymetler 
Sair aktifler 

Yekûn 

izim hesaplar 

Umumi yekûn 

1951- .yılı 
Lira 

2 500 000 
881 843 

38 813 871 
14 121 (ı29 

385 497 
3 221 ( •55 

13 843 159 
932 ' 

74 699 S 

4 787 i 

79 486 1 

35 

591 

575 

$66 

K. 

00 
15 
68 
14 
66 
17 
10 
46 

3.6 

41 

77 

1952 yüı 
Lira 

2 500 000 
2 109 923 

55 173 127 
25 579 924 

597 613 
5 086 092 

14 712 295 
3 068 120 

108 827 096 

7 051 432 

115 878 528 

K. 

00 
31 
43 
11 
25 
02 
99 
72 

83 

08 

91 

+ 
+ • 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

Fark 
Lira 

1 228 080 
16 339 755 
11 458 894 

212 115 
1 864 436 

869 136 
2 135 385 

34 127 805 

2 263 856 

36 391 662 

K. 

16 
75 
97 
59 
85 
89 
26 

47 

67 

14 

I - Muhassas sermaye olarak görülen 2,5 inilyon lira Millî Korunma umumi sermayesinden 
Ofise sermaye olarak tahsis olunan ve bilançomun pasifinde yer alan meblâğın kontroportisini teş
kil etmektedir. 

II - Kasa ve Bankalar namı altında yer alan 2 109 923,31 liranın 209 360,71 lirası Ofis teşki
lâtının yıl sonu kasa mevcutlarının ve 1 900 p62,60 lirası da Ofisin muhtelif bankalar nezdindeki 
alacaklı cari hesaplarının yıl sonu bakiyelerini ifade etmektedir. 

Pasifin tahlili vesilesiyle de arz edileceği veçhile aynı devre sonunda 23 milyon liraya yakın bor
cu bulunan Ofisin alacaklı cari hesaplarında mümkün olduğu kadar az para bulundurması ödenen 
faizler bakımından, müessesenin menfaati icabından olduğunu belirtmek isteriz. 

III - Borçlular : 
Bu hesap geçen seneye nazaran 16 359 755,75 liralık bir fazlalık kaydederek 55 173 127,43 lira

ya yükselmiş bulunmaktadır. 
Bu hesabın müfredatı bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir : 

Acenteler 
Müşteriler 
Şirketler 
Akreditifler 
Depozitodan borçlular 
Muhtelif 
Akar yakıt fiyat istik. ha. 
Esham ve tahvilât 

Yekûn 

1951 yılı 
Lira 

3 315 015 
16 223 110 

500 226 
3 049 659 
3 255 383 
5 477 058 
6 992 916 

— 

38 813 371 

K. 

84 
82 
45 
85 
78 
00 
94 

68 

1952 yılı 
Lira 

5 916 102 
22 542 293 
\2 178 944 
2 304 415 
2 534 478 

10 075 257 
9 589 118 

50 517 

55 173 127 

K. 

35 
44 
55 
30 
89 
24 
11 
55 

43 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ Fark 
Lira 

2 601 086 
6 301 182 
1 678 718 

745 244 
720 904 

4 598 199 
2 596 201 

50 517 

16 359 755 

K. 

51 
62 
10 
55 
89 
24 
17 
55 

73 
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1. 1951 yılma nazaran 2 601 086,51 lira fazlasiyle 5 916 102,35 liraya yükselmiş bulunan 

acenteler hesabının 2 milyon liraya yakın kısmı acentelerin kredi suretiyle aldıkları akar yakıt ile 
madenî yağlardan mütevellit nakit borçlarıdır. Geri kalan kısmı da mahallî ihtiyaçların karşılan
ması için acenteler emrine belediye gazhanelerine gönderilen ve yıl sonunda henüz çekilmemiş bu
lunan akar yakıt ile madenî yağlardan acentelerin emirlerine amade, emtiadan mütevellit borçla
rı göstermektedir. 

Acenteler cari hesabında nazarı dikkati celbe den % 80 e yakın artışın başlıca sebebi; 1952 yı
lında akar yakıt fiyatlarına yapılan •% 30 nispetindeki zamdan ve geçen seneye nazaran satış
larda görülen artış ve yeniden ihdas alunan acenteler adedinin fazlalaşmış olmasından ileri gel
mektedir 

Satılmak üzere - acentelere gönderilen ve belediye gazhanelerinde beklemekte olan emtianın 
acenteler cari hesabından çıkarılarak stoklar hesabında açılacak «gazhaneler nezdindeki emtia» 
gibi bir tâli hesapta gösterilmesi yerinde olacaktır. 

Ana depolardan belediye gazhanelerine kadar ihtiyar olunan masraflar acenteler tarafından 
yapılmakta olduğuna göre, bilâhara emtianın satışında mahsubedilmek üzere ana depo maliyet 
fiyatı üzerinden emtia bedelinin hesabedilmesi bilançonun sıhhati bakımından daha yerinde olur 
kanaatindeyiz. 

Evvelce merkezde tutulmakta olan acente hesapları 1952 yılından itibaren bölgelere devredü-
miş bulunmaktadır. . 

Yıl içinde Ofis Muhasebesinin bir hayli tehirle yürütülmekte olması dolayısiyle acente hesapla
rı günü gününe ve sarahatle takibedilememekte dir. 

Bu durumun ıslahı hususunda gerekli tedbirlerin alınması, hesaplarda kredi aşımına meydan 
verilmemesi bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da arz edilmiş olduğu veçhile, yıl sonun
da acenteler ile behemehal hesap mutabakati temin edilmesi, lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Acentelerin vâki talepleri üzerine, mahallî ihtiyaçların karşılanması için belediye gazhaneleri
ne gönderilmekte olan akar yakıt ile madenî yağlar bâzı gazhanelerde ihtiyaçtan fazla emtia 
terakümüne meydan vermektedir. 

Bu sebeple, her mıntakanm hususiyet ve icaplarına uyularak hakiki ihtiyaçların m evvelden 
tesbit edilmesi ve ondan sonra taleplerin karşılanması cihetine gidilmesi için gereken esasların 
vaz'edilmesi lüzumunu belirtmek isteriz. ••> 

2. Müşteriler hesabı bu yıl geçen seneye na/aran 6 301 182,62 lira fazlasiyle 22 524 293,44 
liraya yükselmiştir. 

Bu hesapta yer alan bellibaşlı alacakların müfredatı şöyledir: 

Devlet Karayolları 
Hava K. Komutanlığı 
Kara K. » 
Deniz K. » 
Denizcilik Bankası 
Üretme 'Çiftlikleri 
Ankara Belediyesi 
Muhtelif 

Lira 

7 087 664 
4 699 860 
3 497 479 
1 031 092 
2 219 282 

378 119 
255 145 

3 355 649 

tiekûn 22 524 293 

K. 

01 
73 
43 
50 
46 
40 
02 
89 

44 

Devlet Karayolları hesabının bir evvelki yıl bakiyesi 3 milyon lira civarında iken bu yıl 7 mil
yon liraya yükselmiş olmasının bağlıca'sebebi,'Ofis teşkilatındaki aksak ve ahenksiz çalışma dolayı
siyle alacakların takipsiz kalmış olmasından ileri gelmektedir. D. Karayollarına 1952 yılı zarfında takri-
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ben 14 nıflyon liralık mal satılmış ve bidayette yapılan anlaşma gereğince teslimat bedelinin müta-
akıp ay içinde tediyesi lâzımgelirken bir kısım faturalann zamanında çıkarılmamış diğer bir kısmı 
için de her iki teşkilât arasında mutabakat temin edilmemiş bulunması ve alacakların takipsiz kal
ması gibi sebeplerle alacak bakiyesi, yükselmiş bulunmaktadır. 

Keza Ofisin ciheti askeriyeden olan alacak bakiyesinin, 1951 yılı sonuna nazaran takriben 3 mil
yon liradan, satışlarda kayda değer bir artış olmadığı halde 9 milyon liraya yükselmiş olması se
bebi de aynı esbaptan ileri gelmektedir. 

Zamanında tahsil edilemiyen alacaklar sebebiyle Ofis muazzam faiz külfetine katlanmış ve el'an 
da katlanmaktadır. Bu durumun ıslahı için bir an evvel gerekli âcil tedbirlerin alınması lüzumunu 
belirtmek yerinde olur. 

3. Diğer alacaklı hesaplarda olduğu gibi, Ofisin memleket piyasalarında çalışmakta olan pet
rol şirketlerine satmış bulunduğu akar yakıtlardan mütevellit alacakları geçen sene 500 226,45 lira 
iken bu yıl da teslimatın aynı şerait dairesinde cereyan etmiş olmasına rağmen takipsizlik dolayı-
siyle alacağın 2 178 944,55 liraya yükseldiği görülmektedir. 

4. 1952 yılı sonunda 2 304 415,30 lira bir bakiye arz etmekte olan akreditifler hesabı, açılan 
akreditiflerin yatırılan kısımları ile, gelen bâzı siparişlerin henüz tasfiye edilmemiş bulunan ak
reditif hesaplarının bakiyelerini, teşkil etmektedir. 

Açılmış olduğu maksat tahakkuk etmiş olduğu halde hâlâ kapatılmamış akreditif hesaplarının 
bir an evvel tasfiyeleri lüzumunu belirtiriz. 

5. Depozitodan borçlular hesabında görülen 2 534 478,89 liranın 1 707 636,71 lirası Ofis teş
kilâtınca gümrüğe vergi karşılığı olarak yatırılan depozitoların 1952 yılı sonu yekûnunu ve geri 
kalan 826 842,18 lirası da, Devlet devairi ile muhtelif bankalara yatırılan muhtelif depozito ve te
minatları ifade etmektedir. 

Yatırılan depozito ve teminatların günü gününe takibi ile yatırıldıkları maksadın tahakkukun
dan sonra derhal istirdadı cihetine gidilmesi üzerinde durulması lüzumunu belirtmek isteriz. 

Kaldı ki, bu gibi nakit teminat yterine banka mektubu verilmesi faiz ve masraf' bakımından daha 
uygun bulunmaktadır. 

6. • Gecen seneye nazaran 4 598 199,24 liralık bir fazlalık kaydederek 10 075 257,24 liraya yük
selmiş bulunan muhtelif borçlular hesabının 4 milyon liraya yakın kısmı Amerikan Yardım Heyeti 
tarafından Millî Savunma Vekâletine verilmekte olan çeşitli akar yakıttan henüz memlekete gel
memiş kısmının ihtiyaca ıbinaen mezkûr Yardım Heyeti hesabına Millî Savunma Vekâletine veri
len akar yakıtın bedelidir. 

2,5 milyon liraya yakın kısmı da bölgelere devredilerek gümrük muafiyet vesikaları tutandır. 
Ve geri kalan kısmı da iş ve mubayaa avansları, emaneten verilen birçok malzeme ve emtia be
delleri ile senelerce tasfiyesi sürüncemede kalan muhtelif alacak bakiyelerini teşkil etmektedir. 

Diğer alacaklı hesaplarda olduğu gibi muhtelif alacaklı hesaplarda da (behemehal yıl sonu mu-
tabakatleri yapılması ve tasfiyeleri bugüne kadar yapılamamış alacak bakiyelerinin de bir an ev
vel bir neticeye bağlanması: lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Akar yakıt fiyat istikrar hesabı bu yıl 2 596 201,17 liralık bir artış kaydederek 9 589 118,11 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu meblâğ 19.VI.1948 tarih ve K/744 sayılı Koordinasyon Karardyle akar yakıt satış fiyatlarını 
mümkün mertebe aynı seviyede tutmak gayesiyle ihdas olunan «Akar yakıt fiyat istikrar fonunun» 
Ofis nezdindeki hesabının 1952 yılı sonu bakıyesidir. 

Mezkûr hesabın 1951 yılı sonu 'bakiyesi 6 992 916,94 lira idi. 1952 yılı zarfında bu hesaba 
6 322 583,15 lira aleyhte tahassul eden menfi farklar kaydedilmiştir. Aynı müddet zarfında bu he
sapta 1 726 381,56 lira lehte fark tecelli etmiş ve binnetice bakiye 11 589 118,53 liraya yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Akar yakıt fiyat istikrar hesabının evvelâ müspet bakiye arz ettiği sıralarda Ziraat Bankasına 
yatırılmış bulunan paralardan Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle, bu hesabın çalışma 
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tarzına dair talimatnamesi gereğince mezkûr bankada 1952 yılı içinde 2 milyon lira tahsil edilerek 
hesap bakiyesinin 9 589 118,53 liraya indiği görülmektedir. Ofisin iştirak etmekte olduğu muhtelif 
akar yakıt ve madenî yağ ihalelerinde teminat olarak kullanılmak üzere 42 740,55 lira teminat senet
leri ile 7 777 lira mubayaa kıymeti üzerinden tahvilleri bulunmaktadır. 

Mezkûr tahviller bilançoda iktisap bedeli üzerinden yer aldığından badema bunların sene sonu 
borsa rayici üzerinden gösterilmesi ve kayıtlı bulundukları borçlu hesaplarından çıkarılarak esham 
ve etahvilât namı altında açılacak bir ana hesapta yer verilmesi icabettiğini belirtmek isteriz. 

Geçen seneye nazaran 11 458 894,97 lira fazlasiyle 25 579 924,11 liraya yükselmiş bulunan pet
rol ve müştakları, 597 613,25 lira değerindeki levha teneke ve 5 086 092,02 lira kıymetindeki mal
zeme, demirbaş ve kab stokları hakkında gereken izahat raporumuzun istoklar bahsinde arz edil
miştir. 

Akar yakıt ile madenî yağ istokları meyanmda raporumuzun satış ve istoklar bahsinde de açık
lanmış olduğu veçhile ciheti askeriyeye satılıp da yıl sonunda henüz teslimatı yapılmamış 2 935 852,43 
lira tutarında muhtelif cins akar yakıt ve madenî yağlar da bulunmaktadır. 

Mezkûr emtiaya ait satışlar bu devre zarfında tahakkuk etmiş ve katiyet kesbetmiş olduğuna göre 
satışı yapılan malların Ofise ait stoklar meyanmda gösterilmesi hesapların sıhhati bakımından ye
rinde bir hareket olarak mütalâa edilmemektedir. 

Binaenaleyh bu gibi hallerde satılıp da henüz tesellümü yapılmıyan malların stoklar hesabın
dan çıkarılarak «emanet emtia» gibi bir hesapta gösterilmesi yerinde olur kanaatindeyiz. 

VII - Sabit kıymetler hesabı bir evvelki yıla nazaran iktisap bedeli üzerinden 3 209 128,00 lira 
fazlasiyle 25 019 107,73 liraya yükselmiştir. 

Sabit kıymetlerin aidoldukları neviler itibariyle müfredatını ve bunlar üzerinden 1952 yılı so
nuna kadar tefrik edilmiş bulunan amortisman paylarını gösterir bir tablo aşağıya dercedilmiştir. 

Lira K. Lira K. 

92 

81 

İntifa hakkı Ofise ait sabit kıy
metler 
Tasurruf hakkı Ofise ait sabit 
kıymetler 
a) Arsalar 
b) Binalar 
c) Tanklar 
d) Tesisat 
e) Makineler 
f) Kara nakil vasıtaları 
g) Deniz nakil vasıtaları 
h) Eablar 
i) Demirbaşlar 
j) Acenteler nez. sabit kıymetler 

358 237 
2 821 796 
4 620 026 
3 473 255 

796 321 
5 178 061 

821 869 
2 133 067 
2 693 482 
1 622 505 

53 
84 
26 
53 
90 
13 
22 
05 
21 
14 

500 457 

24 518 649 

Yekûn 25 019 107 73 
1952 yılı sonuna kadar birikmiş 
amortismanlar ve intifa hakkı 
imha payları 10 306 811 74 

Yekûn 14 712 295 99 
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Ofisin öz kaynaklarına nazaran sabit kıymetlere yapılan yatırımların nispeti bir hayli yüksek ol
duğuna göre bundan böyle yapılacak yatırımlarda daha dikkatli hareket edilmesi temenniye şayandır. 

Yıl sonu sabit kıymet sayımlarının titizlikle yapılması zaruretini belirtmek isteriz. 

VIII - Sair aktifler hesabı bu yıl 2 135 385,26 lira fazlasiyle 3 086 120,72 liraya yükselmiştir. 
Bu meblâğın 1 399 942,76 liralık kısmını yıl sonunda henüz tamamlanmamış inşaatın karşılık 

hesapları ve geri kalanını da gümrük resimleri İstihlâk Vergisi gibi mütaakıp yıl tasfiye edilecek çe
şitli muvakkat hesaplar teşkil etmektedir. 

Muvakkat hesaplarda yer alan mebaliğin titizlikle takibedilerek zamanında kapatılmaları lüzumu
na işaret etmek isteriz. 

Bu bahse son vermeden bilançonun aktifinde yer alan bilûmum hesaplardaki kayda değer artışla
rın başlıca sebebi son yıllar zarfında Ofisin iş hacmında görülen kayda değer inkişaftır. 

B) Pasif : 
Bilançonun pasifinde yer alan hesaplar geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir. 

1951 yılı 1952 yılı + Fark 
Pasif Lira K. Lira K. Lira K. 

I 
II 
III 
IV -
V • 
VI -

Nâzı 

- Sermaye 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 
Emanet paralar 
Sair pasifler 
Kârlar 

Yekûn 

m hesaplar 

Umumî yekûn 

2 500 000 
. 848 773 
38 271 039 
4 941 471 
210 725 

27 927 281 

74 699 291 

4 787 575 

79 486 866 

00 
21 
43 
40 
79 
53 

36 

41 

77 

2 500 000 
1 330 196 
64 319 318 
6 620 011 
646 578 

33 410 992 

108 827 Ö96 

7 051 432 

115 878 528 

00 
40 
33 
26 
23 
61 

83 

08 

91 

+ 
4-
+ 
.+ 
+ 

+ -
4-

481 423 
26 048 278 
1 678 539 
435 852 

5 483 711 

34 127 805 

2 263 856 

36 391 662 

19 
90 
86 
44 
08 

47 

67 

14 

I - 2 500 000 liradan ibaret bulunan Ofis sermayesi hakkında gereken izahat raporumuzun 
toplu bakış kısmında arz edilmiştir. 

II - 1952 yı^nda 481 423,19 liralık bir fazlalık kaydederek 1 330 196,40 liraya yükselmiş bu
lunan karşılıklar, Ofisin iştigal mevzuu ile ilgili işler için ödenmekte olan sigorta primlerinden ta
sarruf etmek, yapılacak tasarrufla da bir sigorta fonu (tesis etmek ve ilerde melhuz riskleri bu 
fondan karşılamak maksadiyle, Ofisçe kurulmuş olan dahilî sigorta fonu hesabının 1952 yılı sonu 
bakıyesidir. 

Mezkûr hesabın 1951 yılı sonu bakiyesi 848 773,21 liradan ibaret bulunmakta idi. 1952 yılı 
zarfında dahilî sigortaya 482 477,31 lira prim tahakkuk ettirilmiş, 1 054,12 liralık muhtelif ha-
saplar karşılanmış ve binnetice 1 330 196,40 liralık bir fon bakiyesinin mütaakıp yıla devredildi
ği görülmüştür. 

Bundan evvelki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ofis nezdindekj dahilî sigorta marifetiyle aşağı
da yer alan hususat % 1,5 prim mukabili sigorta edilmiş bulunmaktadır. Bunlar da; 

a) Dubalarda bekliyen akar yakıtlar, 
b) Bir depodan diğer depoya trenle sevk edilen bilûmum akar yakıt ve madenî yağlar, 
c) Acentelere ve askerî "birliklere gönderilen madenî yağlar, 
d) Acentelerden bölgelere gönderilen kablar, 
e) Liman dahilî yapılan akar yakıt sevkıyatıdır. 
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III - Alacaklı hesaplar .-

Bir evvelki yıla nazaran 26 048 278,90 liralık bir fazlalık kaydederek 64 319 318,33 liraya yük
selmiştir. 

Bir hesabın müfredatı gecen sene ile mukayeseli olarak aşağıdaki gibidir. 

i. 
2. 
o o. 
4. 
5. 

Bankalar 
Acenteler 
Müşteriler 
Şirketler 
Muhtelif alacaklılar 

Yekûn 

1951 yılı 
Lira 

10 227 341 
145 598 
45 481 
95 46.1 

27 757 156 

38 271 039 

K. 

90 
43 
02 
28 
80 

43 

1952 yılı 
Lira 

22 450 031 
336 682 
498 646 

22 098 
41 011 859 

64 319 318 

K. 

41 
15 
60 
39 
78 

33 

+ 
• + 

+ 
— • 

+ 

+ 

+ -Fark 
— Lira 

12 222 689 
191 083 
453 165 

73 362 
13 254 702 

26 048 278 

K. 

51 
72 
58 
89 
98 

90 

1. Geçen seneye nazaran 12 222 689,51 lira fazlasiyle 22 450 031,41 liraya yükselmiş bulunan 
Ofisin muhtelif bankalara olan borçlarının 1952 yılı sonu bakiyesinin 5 694 500, lirası mütaaddit 
koordinasyon kararlariyle Millî Savunma stokları vücuda getirmek ve akar yakıt mubayaalarında 
kullanılmak üzere Millî Korunma menabiinden temin olunan paralardır. 

Kredilerin geri kalan 17 milyon liralık kısmı da Ziraat, îş, Osmanlı ve Kmlâk ve Kredi bankala
rından sağlanmıştır. 

2, 3, ve. 4. Ofisin bankalara olan borçlarından maada yapılmakta olduğu akar yakıt ve ma
denî yağ ticareti ile ilgili olarak 336 682,15 lir i acentelere, 498 646,60 lira muhtelif müşteriler ve 
22 098,39 lira da memlekette çalışmakta olan petrol şirketlerine borçları bulunmaktadır. 

5. Muhtelif alacaklar namı altında görülen 41 011 859,78 liralık Ofis borçlarının 20 milyon 
liralık kısmı akar yakıt ile madenî yağ mubayaatmdan mütevellit hariçte muhtelif ecnebi şirket
lerin alacaklarını, 3 milyon liraya yakın kısmı satılıp da henüz yıl sonunda, teslimatı yapılmam.ş 
çeşitli akar yakıt ile madeni yağlardan müıevellit Ofisin Millî Savunma Vekâletinin muhtelif 
birliklerine olan borçlarını, 3,5 milyon liralık kısmı da Ofisin Denizcilik Bankasına olan navlun 
borcunu, 1,5 milyon liralık kısmı gümrüklenen malların, yapılan anlaşma gereğince ertelenen 
gümrük resimlerini ve geri kalan kısmı da Ofis teşkilâtının muhtelif devir, müessese, şirket ve 
şahıslara olan borçları ile şubeler arası devredilecek muafiyet farklarını ifade etmektedir. 

Muhtelif alacaklılar namı altında yer almakta olan ve miktarı yirmi milyon raddesinde bu
lunan ecnebi bayilerin alacaklılar grupu içinde yeniden açılacak (ecnebi bayiler) namı altındaki 
bir tâli hesabın gösterilmesi bilançosunun vuzuhu bakımından temenniye şayan görülmektedir. 

Mezkûr Ofis borçları meyanında tasfiyeye tabi tutulması icabeden birçok alacak bakiyeleri de 
bulunmaktadır. Bunların mütaakıp yılda tasfiyeleri cihetine gidlmesi ve alacaklı hesaplarda ol
duğu gibi borçlu hesaplarda da sene sonunda bchemahal mutabakat temin edilmesi lüzumuna işa
ret etmek isteriz. 
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IV - Geçen seneye nazaran 1 678 539,86 lira fazlasiyle 6 620 011,26 liraya yükselmiş bulunan 

emanet paralar hesabının müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

Ödenecek vergiler 165 907 44 
Kesilip de henüz yatırılmamı» icra tevkif atı 528 38 
ödenecek istihkaklar 69 856 42 
Almalı depozito ve teminatlar 136 617 56 
Kesilip de henüz yatırılmamış tekaüdiye ve İşçi Si
gortalarına iştirak hisseleri 19 070 38 
İhtilaflı 1950, 1951 ve 1952 yılları Gelir Vergisi 5 879 684 58 
Ofisin henüz tasdik edilmemiş bilânçolarına ait kâr
lar üzerinden ödenecek temettü ikramiyesi 348 346 50 

Yekûn 6 620 011 26 

V - 646 578,23 liradan ibaret bulunan sair pasifler Ofisin çeşitli muvakkat alacaklı hesaplarını 
teşkil etmektedir. 

Bu hesaplar meyanmda yer alan ve senelerden beri devir edegelmekte olan bâzı hesapların bun
dan evvelki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir an evvel tasfiyeleri lüzumunu belirtiriz. 

VI - 1952 yılı sonunda 33 410 992,61 liraya yükselmiş bulunan Ofis kârlarının sureti terkibi aşa
ğıda arz edilmiştir : 

Lira K. Lira K. 

Eski seneler kârları 27 832 905 57 
a) Satış kârları " 13 681 383- 90 
b) Umumi masraf tasarrufu 14 151 521 67 
1952 yılı kârları 5 578 087 05 
a) Satış kârları 3 146 081 39 
1)) Umumi masraf tasarrufu 2 432 005 65 

Yekûn 33 410 992 61 
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İfâr -ue zarm htsdbınm tetkik ve tahlili : 

3 1 . X I I . 1952 tarihi itibariyle Petrol Ofisi tarafından hazırlanmış bulunan kâr ve zarar hesa
bının giderleri bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

1951 yılı 
Lira K. 

1952 yılı 
Lira K. 

+ Fark 
Lira K. 

Personel masrafları 
Vergi ve resimler 
Sair masraflar 
Verilen faizler 
Amortismanlar ve intifa hakkı 
imha paraları 
Temettü ikramiyesi karşılığı 
Muhtelif zararlar 
Gelir Vergisi 
Kârlar 

Yekûn 

2 316 737 
239 716 

1 625 568-
6«8 110 

301 816 
100 481 
75 124 

2 797 406 
5 195 184 

13 340 147 

42 
59 
66 
98 

63 
18 
82 
95 
36 

59 

3 133 443 
266 976 

2 117 120 
794 816 

611 531 
153 801 
110 940 

3 086 401 
5 578 087 

15 853 118 

§2 
82 
40 

33 
04 
86 
27 
04 

68 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

816 705 
27 260 

491 552 
106 705 

309 714 
53 319 
35 816 

288 994 
382 902 

2 512 971 

58 
33 
16 
42 

70 
86 
04 
32 
68 

09 

Bu tablonun tetkikinde; umumiyetle 1952 yılı zarfında Ofis masraflarında kayda değer artış
lar görülmektedir. Bu artışların başlıca sebebi müessesenin iş hacminin seneden seneye artmakta 
olmasıdır. 

Ofisin 1952 yılı zarfında bir evvelki yıla nazaran yekûn itibariyle 816 705,58 lira fazlasiyle 
3 133 443 liralık personel masrafı olmuştur. 

Bu masrafların 1 367 835,53 lirası aylıklar, 364 662,51 lirası gündelikler ve 1 400 944,96 lirası 
yolluklar, fazla mesai ücretleri, işçi iaşesi, işçi sigortaları primi, fevkalâde çalışma ikramiyesi 
ve rasyonel çalışma primleri gibi çeşitli personel masraflarını teşkil etmektedir. 

Ofisin görmekte olduğu akar yakıt ve madenî yağ ticareti ile ilgili olarak teşkilâtta yer alan 
teneke fabrikaları, kara ve deniz nakil vasıtaları, atelyeler gibi çeşitli işletmeler hesabında teknisi-
yen, usta ve amele ücretlerine de yer verilmektedir. 

Buna mukabil aynı elemanlar için ihtiyar olunan iaşe, ibate, işçi sigortaları aidatları ve fev
kalâde çalışma ikramiyeleri gibi masrafların müessesenin umumi masrafları meyanma kayde
dildiği görülmüştür. 

işletme hesaplarının sıhhati bakımından bu gibi masrafların mütaakıp yıllarda ilgili işletme 
hesaplara alınması lüzumunu belirtmek isteriz. 

Yukarda bahsi geçen masraflara ilâveten aynı yıl zarfında müessesenin 266 976,92 lira Bina 
ve Arazi vergileriyle çeşitli, resim ve harçları ve aidatlar, 2 117 120,82 lira sigorta ücretleri, sa
bit kıymetler ve nakil vasıtaları bakım, havale, posta, telgraf aydınlatma ve ısıtma gibi çeşitli 
masrafları, 794 816,40 lira verilen faizler, 611 531,33 lira netice hesaplanna intikal eden sabit 
kıymet amortismanları ve intifa hakkı imha payları, 153 801,04 lira 1952 yılı kârları üzerinden 
tefrik olunan temettü ikramiyesi karşılığı, 110 940,86 lira bir kısım deniz nakil vasıtaları işlet
mesi zararları ile satış kârları hesabına zimmet kaydedilmesi icabederken muhtelif zararlar he
sabına alman paraları teşkil etmektedir. 1952* yılı kârları üzerinden Maliye ile olan ihtilâf dolayı 
siyle tefrik olunan 3 086 401,27 lira Gelir Vergisi karşılığı geçen seneye nazaran 382 902,68 lira 
fazlasiyle 5 578 087,04 lira da safi kârı bulunmaktadır. 
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Kâr ve zarar hesabının gelirler kısmının müfredatı 1951 yılı ile mukayeseli olarak aşağıya çıka

rılmıştır. 

Alman faiz ve komüsyonlar 
Muhtelif gelirler 
Umumi masraf karşılıkları 
Satış kârları 
Fondan alman U. mas. tes. 

1951 yılı 
Lira 

270 495 
622 707 

8 119 085 
2 965 701 
1 362 156 

Yekûn 13 340 147 

K. 

73 
92 
92 
34 
68 

59 

1952 yılı 
Lira 

237 664 
851 265 

10 030 974 
3 851 440 

881 773 

15 853 118 

K. 

96 
72 
11 
04 
85 

68 

+ 

+ 
+ 
-f 

+ 
c 

Fark 
Lira 

32 830 
228 557 

1 911 888 
885 738 
480 382 

2 512 971 

K. 

77 
80 
19 
70 
83 

09 

Bu tablonun tetkikinde giderlerde olduğu gibi gelirlerde de aynı sebeplerden mütevellit yani 
Ofiste iş hacminin artmış olması dolayısiyle kayda değer artışlar görülmektedir. 

Ofisin 1952 yılı zarfında alman faizlerden 118 568,04 lira, lojman kiralarından, acente ve bayi
lere atelyelerde yapılan çeşitli işler ile muhtelif tavassut komüsyonlarmdan 119 095,92 lira ki, 
ceman 237 664,96 lira faiz ve komüsyonları, Ofise ait sarnıçlı vagonlarla yapılan nakliyeden müte
vellit Devlet Demiryollannea verilen 519 708,44 lira vagon risturnlan ve diğer petrol şirketlerine 
Ofisin ana depolarından verilen akar yakıtlardan alman 331 557,28 lira servis ücretleri ile 851 265,72 
lira muhtelif gelirleri bulunmaktadır. 

Biı gelirlerden maada müessesenin, 1952 yılı zarfında satılan akar yakıt ve madenî yağlarm 
maliyetlerine intikal ettirilmiş bulunan umumi masraf karşılıklarından 10 030 974,11 lira, satış kâr 
lan karşılıklarından 3 851 440,04 lira, akar yakıt maliyetlerine intikal ettirilmiş bulunan -umumi 
masraf karşılıklanmn fiilî masrafların fevkinde olması dolayısiyle Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin 
müsaadesiyle akar yakıt fiyat istikrar hesabından şirketlere verildiği gibi Ofise de verilen paralar
dan husule gelen 881 773,85 lira gelirleri ile umumi gelirler yekûnunun geçen seneye nazaran 
2 512 971,09 liraya yükseldiği görülmektedir. 

Aktif 

Petrol.Ofisinin 1952 yılı bilançosu 

Lira K. Pasif Lira K. 

I 
I I 

I I I • 
IV -

- Muhassas sermaye 
- Mütedavil kıymetler 
• Sabit kıymetler 

Sair aktifler 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

• 2 500 000 
88 546 680 
14 712 295 
3 068 120 

108 827 096 

7 051 432 

115 878 528 

12 
99 
72 

83 

08 

91 

I 
II 

III 
IV -

v . 
VI 

- Sermaye 
- Karşılıklar 
- Alacaklılar 

Emanet paralar 
- Sair pasifler 
- Kârlar 

Yekûn 

Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

2 500 000 
1 330 1-96 

64 319 318 
6 620 011 

646 578 
33 410 992 

108 827 096 

7 051 432 

115 878 528 

40 
33 
26 
23 
61 

83 

08 

91 
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Petrol Ofisinin 1952 yılı ikâr ve zarar hesabı 

Zimmet Lira K. 

I - Personel masrafları 3.133.443,— 

II - Vergi ve resimler 266.976,92 
III - Sair masraflar 2.117.120,82 

IV - Verilen faMar ' 794.816,40 
V - Amortismanlar ve intifa 

hakkı imha payları 611.531,33 
VI - 1952 yılı temettü ikra

miyesi karşılığı 153.801,04 
VII - Muhtelif zararlar 110.940,86 

VIII - Gelir Vergisi 3.086.401,27 
IX - Kârlar 5.578.087,04 

Yekûn 15.853.118,68 

Matlup 

I - Alınan faiz ve komüs-
yonlar 

II - Muhtelif gelirler 
III - Umumi masraf 'karşılık

ları 
IV - Satış kârları 

V - Fondan alman masraf 
karşılığı 

Lira K. 

237.664,96 
851.265,72 

10.030.974,11 
3.851.440,04 

881.773,85 

YeMn 15.853.118,68 

1951 yılı Umumi Murakabe Heyeti raporunda yer alan temenni ve tekliflerin tetkikatımız tarihi olan 
1953 yılındaki tatbikatı hakkında not 

İdarî bünyede : 
1. Merkez idare binasının inşasındaki zaruret 
2. ihtisas yeri kadrosunun Murakabe Heyetin

den geçirilmesi 
3. îş programı tanzim edilmesi şahsi görüşlere 

göre işlerin yürütülmesi 
4. Tahsisat tayinindeki isabetsizliklerin izale 

edilmesi 

Temenni devam etmektedir 

1954 yılında geçirilmiştir. 

Tanzim edilmektedir. 
Devam etmekte ve düzeltilmesi temenni olun
maktadır. 

5. Asıl kadrolara tâyin yapılmıyarak yevmiyeli 
memur kullanılması ve kadronun tanzimi 

6. Talimatnamelerin ihzarı ve tatbik mevkiine 
konulması 
işletme faaliyeti : 

7. Tank ve yol firelerinin bir esasa bağlanması 
8. Kara nakil vasıtalarının zarar etmekte olduğu 
9. Acentelerin kendi nakil vasıtaları ile nakliyat 

yapmaları, mübrem ihtiyaç hâsıl olmadan ye
niden kara nakil vasıtası mubayaası cihetine 
gidilmesi 

10. Satışları tatminkâr görül nı iyen acentelerin 
tasfiyesi 

11. Ofis tarafından kurulan satış yerlerinin nıii.ı-
tecirleriyle Ofis arasındaki münasebetlerin ı.--
lahı 
Muhasebe : 

12. Satılıp da teslim edilmiyen emanet emtianın 
ayrı bir hesapta gösterilmesi 

13. Malzeme mubayaa hesabının ihdası 

Temenni devam etmektedir. 
Mühim bir kısmı yapılmış ve tatbik mevkiine 
konulmuştur. 

Temenni devanı etmektedri. 
Zarar devam etmektedir. 

Temenni devam etmektedir. 

Çalışılmaktadır. 

Çalışılmaktadır. 

Temenni devam etmektedir. 
Temenni devam etmektedir. 
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14. Aoente cari hesabınm Mutabakatı 
15. Acenteelre açılan kredilerden depasman ya

pılmaması 
16. Akreditiflerin tasfiyesi hususunda gerekli 

şekilde takip yapılması 
17. Müşteriler borçlu hesabında mutabakat tesis 

edilmesi 
18. Muhasebe dışı envanter çıkarılması için mev

cutları hesabı 
19. Muvakkat hesapların tasfiyesi 
20. Şubelere devredilecek muafiyet farklarına 

dair vesikaların temin ed&raeai 
21. Muhasebe reorganizasyonu 

Diğer temenni ve teklifler : 
22. Durorient firması delâeltiyle İtalya'dan sa-

tınalınan galvanizli variller 
23. Satmalman fenerlerin mubayaasındaki usul

süzlükler 
24. Umum Müdüre masarifi zaruriye olarak öde

nen paralar 
25. iskenderun tesislerinin bulunduğu arazinin 

istimlâkine mütaallik dâva Hazine lehine in-
taeedilmek üzere ikinci başka bir avukata ve
rilmesi 

26. Norveç'ten satmalmmış çıkarma gemisinin 
arızalı oluşu 

27. 1950 yılında Fransız Konsolosluğundan satm
alman 6 aded dubanın gümrük muamelesinin 
yapılması 

28. İskenderun bölgesi memurlarından 15 955 
lirayı zimmetine geçiren Sami Güvendiren 
hakkında takibata geçilmesi 

29. Siipd acentenindi! 237 8İ7,16 ürahk suiistima
linin takibedilmesi 

30. İzmit bölgesi eski muhasebecisinin zimmetine 
geçirdiği 14 562,89 liramı» takip ve tahsili 

31. İzmir şukusi ticaret şef inin on bin lirayı .zim
metine getirmesi 

32. Çubuklu deposunda istihdam edilen bir işçi
nin götürdüğü 2 bin lirayı zimmetine geçir
mesi 

Kısmen yerine getirilmiştir. 

Kısmen yerine getirilmiştir. 

Temenni devam etmektedir. 

Yapılmaktadır. 

Temenni kısmen devam etmektedir. 
Temenni devam etmektedir. 

Temenni devam etmektedir. 
Temenni devam etmektedir. 

Takibedilmektedir. 

Bu mevzu üzerinde durulmamıştır. 

Halen ödenmemektedir. 

Ekonomi ve Ticaret VeMleti müfettişlerince 
tahkik edilmektedir. 

Arızanın tamir bedeli sigorta şirketinden tah
sil olunmuştur. 

Temenni devam etmektedir. 

Temenni devam etmektedir. 

Mahkemeye intikal etmiştir. 

Adlî ınercüe** intikal ettkilnüştir. 

Mahkemeye intikal etmiştir. 

Adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

B) İstanbul Mahrukat Ofisi 

istanbul şehrinin mahrukat ihtiyacını karşılamak üzere 21 . V . 1942 tarihinde yayınlanan 
K/332 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle istanbul Valiliğine bağlı ve onun murakabesine tâbi 
olarak kurulmuş. olan ve Millî Korunma umumi sermayesinden 1,5 milyon lira tahsis edilmiş bulu
nan İstanbul Mahrukat Ofisi 1946 yılı nihayetine kadar faaliyete devam etmiş ve mezkûr tarihte 
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faaliyetini tatil ederek 16 . VI . 1948 tarihinde elinde mevcut stok ve malzemeyi tasfiye ile 
iştigal etmiş bulunmaktadır. 

îcra Vekilleri Heyetinin 24 . VII . 1948 tarihli ve 6966 sayılı Karariyle yürürlüğe giren 
K/755 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle ilga edilerek tasfiye haline konulmuş olduğu ve 
28 . X . 1949 tarih ve K/791 sayılı Kararla tasfiye işlerini takip ve inticama Ticaret Ofisinin 
nıemui' edilmiş olduğu ve Ticaret Ofisinin tasfiyesine mütedair 23 . VI . 1950 tarih ve K/810 sa
yılı Kararın. 6 ncı maddesi gereğiııee de Mahrukat Ofisinin tasfiye işlerinin ikmal ve intacı 
hususunun Ticaret Ofisi Tasfiye Memurluğuna tevdi edilmiş bulunduğu geçmiş yıllara ait ra
porlarımı zd.-, açıklanmış idi. 

Tasfiyenin başlangıcından 1951 yılı sonuna kadar cereyan eden muameleler hakkında ge
reken izahat bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda tafsilen arz edilmiş bulunmaktadır. 

Tetkik konumuzu teşkil eden mülga Mahrukat Ofisinin 1952 yılı nihayetindeki tasfiye duru
mu hakkında bir fikir vermek üzere 31 . XII . 1952 tarihli bilançosunun aktifinde yer alan he
saplar bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir. 

1951 yılı 1952 yılı + Fark 
Aktif Lira K. Lira K. Lira K. 

Tahsia olunan sermaye 1 500 000 1 500 000 
Kasa 411 49 740 81 + 329 32 
Demirbag eşya 549 87 549 87 
Balat'taki fırın binası 474 226 03 474 226 03 
Muhtelif borçlular 263 048 61 203 592 03 + 59 456 58 
Muvakkat tediyat 680 680 
Geçmi§ yıllar zararı 967 490 96 1 088 847 31 + 121 356 35 
Cari yıl zararı 121 356 35 175 773 49 + 54 417 14 

Yekûn 3 327 763 31 3 444 409 54 + 116 646 23 
Nâzım hesaplar 5 650 5 650 

Yekûn 3 333 413 31 3 450 059 54 + 116 646 23 

Bu postalardan üzerinde durulması icabedenler hakkında gereken izahat aşağıda arz edilmiştir. 

1. Muhtelif borçlular : 

Geçen seneye nazaran 59 456,58 liralık bir azalış kaydererek 203 592,03 liraya inmiş bulunan 
muhtelif borçluların bir kısmı mahkemeye intikal etmiş, bir kısmı icra voliyle tahsil edilmiş ve 
geri kalanı da mahiyetleri tesbit edilmek üzere olup henüz tetkik safhasında bulunan alacakları 
teşkil etmektedir. 
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1952 yılında borçlular hesabında görülen 59 456,58 liralık azalışı tevlidedeıı rakama aşağıda yer 

verilmiş bulunmaktadır: Lira K. 

1951 yılı sonu alacak bakiyeleri yekûnu 263 048 61 
1952 yılında borçlular hesabına zimmet yazılanlar : 
Haciz yoliyle tahsil olunan alacaklar üzerinden ödenen tahsil ücretleri 26 
Borçlular hesabında matlup bakiyesi arz etmekte olan bir alacağın ta-

lebedilmemesi dolayısiyle müruru zamana uğrıyan bu alacak bakiyesinin 
bu kere kâr ve zarar hesabına naklini teminen 32 09 

1951 yılı bilançosunda borçlu hesaplarda matlup bakiyesi arz et
mekte olan bu borcun bu kere alacaklı hesaplara naklini teminen 609 21 667 30 

Yekûn 263 715 91 
1952 yılında borçlu hesabına matlup yazılanlar. 
Tasfiye heyetinin mütaaddit kararlariyle Ofis avukatının mütalâ

ası üzerine takibinde bir fayda görülemediğinden terkini cihetine gidi
len alacaklar yekûnu 

19(52 yılı zarfında icra yoliyle tahsil olunan alacaklar 
Aynı şahsın alacaklı ve borçlu bulunması dolayısiyle alacaklı he

saplardan borçlu hesaplara nakil suretiyle kapanan borçlar 

51 916 
4 963 

3 244 

78 
06 

04 

60 123 88 

203 592 0.3 1953 yılma devrolunan borçlu hesaplar yekûnu 

1952 yılı sonunda 203 592,03 lira olarak görülen Ofis alacaklarının kısmı mühimmi bundan ev
velki yıllara ait raporlarımızda da olduğu veçhile, meşkûk alacak olarak mütalâası icabetmekte-
dir. 

Bunlardan çoğu hali ihtilâfta mahkemeye intikal etmiş alacaklardır. 
Bugüne kadar neticelenen birçok alacak dâvalarında olduğu gibi bunların da bâzı evrakı müs-

bite ile dâva müstenidatınm bulunmaması dolayısiyle aleyhe neticeleneceği tahmin edilmektedir. 
Bugüne kadar lehte neticelenen alacak dâvalarının bir kısmının borçluların bulunamaması ve 

bulunanları da tediye kabiliyetlerinin ademi müsadesi dolayısiyle tahsil edilemediği anlaşılmıştır. 
2. Zararlar hakkında gereken kâr ve zarar hesabının tahlili vesilesiyle arz edilecektir. 
Bilançonun pasifinde yer alan postlar geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıya çıkarılmıştır : 

Pasif 1951 yılı 1952 yılı + Fark 
Lira K. Lira K. — Lira K. 

Tahsis olunan sermaye 1 500 000 1 500 000 — 
Bankalar : 
Zerbank 166 B. Hes. 1 450 778 25 1 458 360 1 1 + 7 581 86 
Zerbank faiz Hes. 366 836 50 477 898 94 + 111 062 44 
Muhtelif alacaklılar 10 148 56 8 150 4 9 — 1 998 07 

Yekûn 3 327 763 31 3 444 409 54 + 116 646 23 
Nâzım hesaplar 5 650 5 650 * — 

Yekûn 3 333 413 31 3.450 059 54 + 116 646 23 
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Bu tablonun tetkikinde : 
1. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası nezdindeki, Ofisin 1952 yılı sonunda 1 458 360,11 li

ralık bir bakiye arz eden borçlu cari hesabı, Kuruluş Kararnamesi gereğince tahsis olunan 1,5 mil
yon liralık mütedavil sermayeye karşılık olarak geçirilen paraların yekûnudur. 

Bu hesapta, geçen seneye nazaran görülen, 7 581,86 liralık artış da, Ofisin 1952 yılında tasfiye 
işleriyle ilgili olarak ihtiyar olunan masraflardan bir kısmını karşılamak üzere yeniden bankadan 
çekilen paralardan ileri gelmektedir. 

2. Ofisin, yukarda bahsi geçen Ziraat Bankası nezdindeki borçlu cari hesabı kredi limitinin 
müsaidolmaması dolayısiyle aynı banka nezdindo 1948 yılından beri kullandığı kredilere tahakkuk 
ettirilen faizler ile bu faizlere ait açılmış diğer bir borçlu cari hesabı da bulunmaktadır. 

1951 yılı sonunda, 366 836,50 liradan ibaret tahakkuk eden faizlerden mütevellit borca. 1952 
yılında .1.1.1 062,44 lira faiz inzimam ederek borç yekûnunun 477 898,94 liraya ulaştığı görülmüş
tür. 

Bu yıl tahakkuk eden İ l i 062,44 liralık faizlerin 88 685,38 liralık kısmı, sermayeye karşılık 
olarak kullanılan kredi hesabının 1952 yılı faizlerini ve geri kalan 22 377,06 liralık kısmı da, 1948 
ilâ 1.951 yılları için sermaye kredisi hesabına tahakkuk ettirilen faizler yekûnunun 1952 yılı faiz
lerini teşkil etmektedir. 

3. Muhtelif alacaklılar hesabı geçen seneye nazaran 1 998,07 liralık bir azalış kaydederek 
8 .150,49 liraya inmiştir. 

Alacaklılar hesabının 1952 yılı zarfında görmüş olduğu harekât şöyledir ; 

Lira K. 

Hesabın 1951 yılı sonu bakiyesi 10 148 5(5 
1952 yılında alacaklı hesaplara matlup yazılanlar : 

Maliye Dairesine yatırılmak üzere memurlardan emaneten tahsil olu
nan vergiler .1 376 60 
Tasfiye Heyeti karariyle vazifesine nihayet verilen Ofis hademe»sine 
ödenecek tazminat 630 -----
195.1 yılında aktifle borçlu hesapların matlubunda yer alan bir alaca
ğın bu kere alacaklı hesaplara naklinden 609 21 2 615 81 

Yekûn 12 764 37 
1952 yılında alacaklı hesaplara zimmet yazılanlar : 

Maliye Dairesine yatırılan vergiler " l 362 60 
Aynı şahsın ve borçlu bulunması dolayısiyle alacaklı hesaplardan 
borçlu hesaplara naklolunan alacak bakiyeleri 3 244 04 
İstanbul Sular idaresine yatırılan 7 24 4 613 88 

1953 yılına devrolunaıı alacaklar hesabı bakiyesi dir, : 8 150 49 
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Tasfiye halinde bulunan İstanbul Mahrukat Ofisinin 31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim 

olunan kâr ve zarar hesabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Zimmet 
K. 

Geçmiş yıllar zararları : 
Tasfiyeye devredilen zarar 
1949 yılında zarar kaydedilen 544 742 52 zarar 1 264 620 80 
1950 » » 
1951 » » . 

1952 yılı zararları'- ; 
Umumi masraflar 
Müteferrik zararlar 
Faiz hesabı 

80 

s 

145 228 48 
544 742 52 
277 520 01 
121 356 35 

Yekûn 

Matlup 
Lira 

1 088 847 

12 196 
52 514 
111 062 

1 264 620 

K. 

31 

36 
69 
44 

80 

1958 
dovrec 
za rai

yi ima 
1 il on 

Yekûn 

Lira 

1 264 620 

1 264 620 

Kâr ve zarar tablosunda 12 196,36 liradan ibaret bulunan 1952 yılı umumi masraf hesabının 
müfredatı aşağıda gösterilmiştir.: 

Masrafın nev'i 

Müteferrik masraflar (Pul masrafları) 
Kırtasiye 
Giyim eşyası (Odacıya ait) 
Maaş ve yevmiyeler (Memur, avukat ve odam) 
Balat'taki fırın binasının sigorta ücreti 
Arsaların vergileri 
Mahkeme masrafları 

Lira 

52 
2 
28 

10 445 
291 
77 

1 298 

K. 

69 
50 
50 
__ 
86 
16 
65 

Yekûn 12 196 36 

52 514,69 liralık müteferrik zararlar ise 1952 yılı zarfında kaybolunan dâvalardan alacakla il
gili vesaikin bulunamaması ndan veyahut da yanlış tahakkuklarından tasfiye heyetinin mütaaddat 
kararlariyle terkini cihetine gidilen alacaklar ile kaybolunan dâvalara ait mahkeme masrafların
dan terekkübetmektedir. 

Faizler hakkında gereken izahat da yukarda bilançonun pasifinde alacaklı bankalar cari hesa
bının tahlili vesilesiyle verilmiş bulunmaktadır. 

Hulâsa; 1952 yılı zarfında ofisin tasfiye işlerine ait tasfiye memurluğu tarafından maaş, mah
keme ilâm ve kırtasiye gibi tediyeler için 12 196,36 lira masraf ihtiyar edilmiş ve 52 514,69 liralık 
çeşitli alacakların terkini cihetine gidilerek zarar kaydedilmiş ve Ziraat Bankasındaki borçlu 
cari hesaplara tahakkuk ettirilen 11 062,44 lira faiz ile zararlar yekûnu 175 773,49 liraya yüksel
miş ve geçen seneden müdevver 1 088 847,31 lira zarar bakıyesiyle birlikte, 1952 yılı nihayetinde 
zararlar yekımunun 1. 262 620,80 liraya baliğ.olduğu görülmüştür. 

1. 474 226,03 lira olarak kayıtlı bulunduğu görülen Balat'taki fırın binasının Millî Emlâk 
Umum Müdürlüğünün 29. I X . 1951 tarihli işarı üzerine Ofis tarafından İstanbul Millî Emlâk Mü
dürlüğüne bilâhara tesbit edilecek maliyet bedeli üzerinden devredilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Millî Emlâk Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğü arasm-
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da yapılan sözleşmeye göre mezkûr bina yıllık 13-500 lira bedel mukabilinde kiraya verilmiştir. 
Bina henüz Millî Emlâk Müdürlüğüne intikal etmemiş bulunması hasebiyle bu paranın tasfiye 

halindeki Ofise iadesi gerekli bulunmaktadır. 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından icar mukabili tutulan fırın binası bu kere yeni teşekkül 

eden Et ve Balık Kurumuna devredilmiş ve binada halen kurumun iştigal mevzuu ile ilgili çeşitli 
malzemesi depo edilmiş bulunmaktadır. 

İstanbul şubesinin gıda maddelerini tedarik, depolama ve tevzii hususunda birçok ihtiyaçları kar-
şılıyacak olan kurum şimdiden, bu binayı da depoyu soğuk hava deposu olarak kullanmayı düşün
mekte olduğundan mezkûr fırın binasını satmalnıâk için talepte bulunduğu öğrenilmiştir. 

Diğer taraftan mülga Mahrukat Ofisince mukaveleye müstenit bir odun nakliyatından müte
vellit ve ilâma bağlı bulunan takriben 40 bin liralık bir tazminatın her an ödenmesi melhuzdur. 

Bu itibarla Ofisin nakit mevcudu bulunmaması dolayısiyle mezkûr fırın binasının haczen satı
şına gidilmesi mümkün ve muhtemel bulunmaktadır. 

Cebrî satışa gidilerek fınn binasının kıymetinden düşük bir fiyatla satılarak Hazinenin zarar-
dide olmaması için bu binanın talibi bulunan Et ve Balık Kurumuna, satışının uygun olacağı kanaa
tindeyiz. 

2. Mezkûr fırın binasiyle bir kısım meşkûk matlubatmdan başka bugün için bir varlığı kalmamış 
bulunan ve faaliyeti tamamen zararla neticelenmiş olan Mahrukat Ofisinin, Millî Korunma tahsisin
den bulunan borçlu cari hesabına her yıl yüz küsur bin lira faiz tahakkuk ettirilmektedir. 

Bilindiği gibi, Ofisin tasfiyesi K/810 sayılı Kararnamenin altıncı maddesi mucibince, tasfiye ha
lindeki Ticaret Ofisine devredilmiş bulunmaktadır. 

Bilançonun aktifinde yer alan alacaklı hesaplar vesilesiyle de arz edilmiş olduğu veçhile, alacak 
dâvalarının mühim bir kısmının kaybedildiği ve geri kalanlarının da kazanılmasına imkân görülme
diği ve 1952 yılında borçlulardan yapılan 4 963,08 liralık tahsilata mukabil tasfiye işleri için aynı yıl 
zarfında 12 196,36 liralık masraf ihtiyar edildiği ve bunun on bin liralık kısmını Ofisin personel 
masrafları teşkil ettiği görülmüştür. 

Bu bakımdan Mahrukat Ofisinin daha ziyade personel masraflariyle malî külfete sokulmaması 
gayesiyle mevcut tasfiye işlerinin, süratle yürütülerek bir neticeye bağlanması hususunda tasfiye 
halinde bulunan Ticaret Ofisinin vazifelendirilmesinde fayda mülâhaza edilmektedir. 

3. Zararın terakümünü önlemek gayesiyle Millî Korunma kredilerini teminen reeskonta tâbi tu
tulan Hazine bonolarının Ofisin borçlu cari hesapları nispetindeki kısmının faizden muaf tutularak 
yerli ürünlerde olduğu gibi, borçlu cari hesaplara faiz yürütülmemesi hususunda, geçen seneki tami
mimizi teyiden bir karar ittihaz edilmesinin yerinde olacağını bir defa daha tebarüz ettirmek isteriz. 

Teklif ve temenniler : 
1. Fırın binası, Et ve Balık Kurumuna yıllarca devamı muhtemel görülen meşkûk matlubat ve 

dâvalarının Hazineye devredilerek tasfiyeye son verilmesi, 
2. Her sene on iki bin lira civarında olan yıllık tasfiye masraflarından Mahrukat Ofisinin ku

rularak tasfiye işlerinin Ticaret Ofisi tasfiye heyetindeki memurlar tarafından ifa edilmesi, , 
3. Borçlu cari hesaplara, yerli ürünlerde olduğu gibi, faiz yürütülmemesi için bir karar ittihaz 

edilmesi, 
4. Mevcut tasfiye işlerinin süratle yürütülerek bir neticeye bağlanması, 
Hususunda gereğinin yapılması temenniye değer görülmektedir. • 

C) Türk Tütün Limitet Şirketi marifetiyle yapılan müdahale mubayaatına ait tütün hesabı 

a) Toplu bakış : 
Gecen yıllara ait raporlarımızda da arz edildiği üzere; 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 

26 ncı maddesi hükmüne müsteniden, muhtelif tarihlerde yayınlanan mütaaddit Koordinasyon He
yeti karariyle, doğrudan doğruya müstahsıldan tütün mubayaatında bulunmak maksadiyle, Eko-

*£"'* : ' m &Wfll: İÖ6) 



_ 55 -
nomi ve Ticaret Vekâleti hesabına ve Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi ile Türk Tütün Limitet 
Şirketi namına 10 milyon liralık mütedavil bir sermaye tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu meblâğ ile yapılan tütün alım ve satımlarından lebde tahassul eden fiyat farklarının da mez
kûr tahsise ilâve edilmesi suretiyle elde edilen meblâğın vekâletin gördüğü lüzuma binaen tâyin ve 
tesbit olunan miktarlar dâhilinde yukarda adları yazılı şirketlere tevzi edilmiştir. 

Yurdun muhtelif tütün istihsal bölgelerinde bu şirketler marifetiyle yaptırılan müdahale alım ve 
satımlarına dair gereken izahat bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda etraflıca belirtilmiş bulun
makta idi. Bir taraftan kendi cari muamelâtiyle meşgul olan, Türk Tütün Limitet Şirketi, diğer 
taraftan 1946 yılı nihayetine kadar Karadeniz bölgesinde müdahale mubayaatına devam etmiş ve mü-
taakıp yıllar zarfında da, geçmiş senelerden devren gelen destekleme yaprak tütün stoklarının ba
kımı, muhafazası ve satışı ile ilgili işlerle uğraşmıştır. 

Bu itibarla, tetkik konumuzu teşkil eden 1952 yılında da Şirket, geçen seneden devren gelen ve 
miktarı 22 253 kilodan ibaret bulunan, tütün stokunun bakım, muhafaza ve satış imkânlarının araş-
tırılmasiyle meşgul olmuştur. 

b) Stoklar : 
1952 yılı nihayetinde şirketin kendi depolarında stok olarak bakiye kalan müdahale mubayaatına 

ait yaprak tütünlerin mahsul yılı, cins, balya adedi ile miktarı ve maliyet tutarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir : 

31 . X I I . 1952 tarihindeki işlenmiş yaprak tütün stoku 

Mahsul 
senesi 

1944 
» 
» 
» 
.» 

1945 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

II 
I 
I 
II 
Bs. 

II 
II 
II 
I 
I 
I 
II 
II 

Nev'i 

Kp. 
Kp.K. 
Kp. 

Yekûn 

K. 
E. 
Kp. 
Kp.K. 
Kp. E. 
Kp. 
Kp.K. 

II Kp. E. 

Yekûn 

Umumi yekûn 

Balya 

13 
18 
14 
17 
2 

64 

4 
139 
31 
111 
229 
10 
77 
220 
15 

836 

900 

Kilo 

1 

3 

2 
5 

325 
445 
356 
429 
50 

605 

74 
472 
775 
593 
587 
250 

2 462 
5 

20 

22 

060 
375 

648 

253 

Bedel 
Lira 

1 625 
1 314 
428 
76 
5 

3 448 

339 
6 083 
1 351 
9 974 
9 040 
285 

1 589 
2 461 

69 

30 696 

34 145 

K. 

— 
50 
15 
29 
— 

94 

50 
98 
28 
62 
65 
54 
90 
17 
87 

51 

45 
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YukardaM tabloda müşahede edildiği üzere; 22 253 kilodan ibaret bulunan muhteli 
rin senelerden beri tahmil edilen çeşitli masraflar dolayısiyle, maliyet fiyatlarının yü 
ve evsaf bakımından da düşük bulunmaları yüzünden, Şirketçe birçok teşebbüslere geç 
rağmen, elden çıkarılmalarına 1952 yılında da imkân hâsıl olmadığı gibi tetkikatımı 
(Temmuz 1953) te aynen muhafaza edilmekte oldukları anlaşılmıştır. 

Bu itibarla maliyet fiyatlarının daha da artacağı mülâhazasiyle şirket depoların 
edilmekte olan kalitesi çok düşük bu tütünlere 1952 yılı zarfında bakım ve muhafaza m 
bir masraf tahmil edilmemiştir. Mahaza bu stokların yakında tamamen elden çıkarı 
larca tahmin edilmektedir. 

c) Bilanço : 
Geçen sene olduğu gibi 1952 yılı zarfında da bakım ve muhafazadan başka bir 

mediği anlaşılan Türk Tütün Limitet Şirketi nez dindeki müdahale tütünlerine ait 31 
oo tarihi itibariyle Şirketçe tanzim olunan bilançonun aktifi bir evvelki yıl ile mukayeseli 
m çıkarılmıştır : 
P> 
<3 
2 Aktif : 

§ 1951 yılı 
Lira K. 

I - Alât ve edevat 
I I - Paraya çevrilebilen kıy. 

1944 mah. işlenmiş 
1945 » » 

I I I - Cari iıesaplar 
a) Z. B. 1.139.935,39 
b) Türk T. Lim. Ş. 1.938.189,10 

3.448,94 
30.696,51 

51.587,51 
34.145,45 

3.078.124,49 

1952 

3.448,94 
30.696,51 

a) Z. B. 1.139.935,39 
b) Türk 

T. L. Ş. 1.938.189,10 

Yekûn 3.163.857,45 Yekûn 
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Bilançonun aktifinde alât ye edevat namı altında yer alan ve geçen seneye nazaran, 31 537,91 

liralık bir azalış kaydederek 20 049,60 liraya düştüğü görülen ̂ bu meblâğ müdahale tütünlerinin 
işletme, bakım ve muhafazası için Millî Korunma sermayesiyle mubayaa olunan çeşitli sabit kıy
met bedelleridir. Arada görülen 31 537,91 liralık fark da hurda ve işe yaramaz bir hale gelen 
(Tefrik masası, sırası ve kutusu, tanka sandığı ve saire gibi) bir kısım imha olunan tahta malzeme
nin iktisap bedelini teşkil etmektedir. 

Şöyle ki : l i ra K. 

1952 yılında imha edilen alât ve edevatın iktisap bedeli 31 537 91 
1952 yılı sonuna, kadar mezkûr alât ve edevat üzerinden tefrik olunan amortis
man payları 26 676 69 

l - İ 

Amortismanların mahsubu neticesinde aleyhte zuhur eden farktır 4 86.1 22 

İmhası cihetine gidilerek mahrukat olarak kullanıldığı görülen mezkûr işletme makemesi bir 
kıymet ifade ettiğinden Millî Korunma hesaplarından bilâbedel çıkışlarının yapılmış olması key
fiyeti müdahale hesapları cephesinden yerinde yapılmış bir hareket olarak mütalâa edilmemektedir. 

34 145,45 liralık tütün stoku da, henüz elden çıkarılamamış olan müdahale tütünlerinin, 1952 
yıllı nihayetindeki bedellerini (göstermektedir. Ziraat Bankasındaki 1 130 935,39 lira ile Türk Tü
tün Limitet Şirketinde nakit olarak görülen 1* 938 189,10 lira da destekleme tütünlerinin satışla
rından tahassul eden müspet fiyat farklarını ifade etmektedir. 

MilM Korunmanın alacağı olarak görülen ve şirket nezdinde nakit olarak durmakta olan 
1 938 189,10 liranın 450 000 lirası; 14.V.1953 tarih ve 129 sayılı makbuzla, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde açılmış olan Millî Korunma alacaklı şirket cari hesabına 
kaydedilmek üzere, bankanın Galata Şubesine yatırıldığı müşahede edilmiştir. 

Müdahale alımlarının çoktan nihayete ermiş olması dolayısiyle Türk 'Tütün Limitet Şirketi nez
dinde bilâfaiz bekletilmekte ve şirket işlerinde kullanılmakta olduğu görülen bakiye. 1 488 189,10 
liranın Ziraat Bankası nezdinde Millî Korunma namına faizli bir hesaba yatırılması icabetmektedii'. 
Bu sebeple Limitet Şirketinin kullandığı ve kullanmakta olduğu meblâğ üzerinden Millî Korunma
nın (Hazinenin) zarara sokulmaması bakımından faiz tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 

Müdahale tütünlerinin, 1952 yılı Sonu itibariyle, hazırlanan bilançonun pasif hesapları 1951 yılı 
ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir. 

Pasif 
1951 yıh 1952 yılı + Fark 

Lira K. Lira K. — Lira K. 

I - Alât ve edevat amortismanı 
II - Satış kârları : 
a) İ940 mah. üzerinden 
b) 1941 » » 
c) 1942 » » 
d) 1943 » » 
e) 1944 » » 
f) 1945 » » 

28.523,68 
3.135.333,77 

1.846,99 —26.676,69 
3.130.472.55 — 4.861,22 

1.577.985,49 1.577.985,49 
296.084,88 296.084,88 
169.858,49 169.858,49 
436.658,37 436,658,37 
452.181,45 452.181,45 
202.565,09 197.703,87 4.861.22 

Yekûn 3. .163,857,45 3.132.319,54—31.537,91 
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Pasifte yer alan ve 1951 yılı nihayetine kadar alât ve edevat üzerinden tefrik olunan amortis

man paylarını gösteren 28 523,68 lira, 1952 yılında 26 676,69 liralık bir tenezzül kaydederek 
1 846,99 liraya inmiş bulunmaktadır. 

Arada müşahede edilen bu 26 676,69 liralık fark, imha olunan bir kısım malzemenin imha tarihi
ne kadar birikmiş amortismanlarını teşkil etmektedir, 

Amortismanlara pasifte yer verilmeyip aktifte yazılı bulunan sabit kıymetlerin iktisap bedelle
rinden amortisman paylarının tenzil edilmek suretiyle bakiye kalan bedel üzerinden kaydedilmeleri 
Ticaret Kanununun 328 nei maddesi hükmü iktizasındandır. 

Badema bu esas dairesinde bilançonun tanzim edilmesi yerinde olur kanaatindeyiz, 
1940 - 1945 yılları mahsulü müdahale tütün mubayaatı satışlarından elde edilmiş olan müspet 

fiyat farklarından, geçen seneye nazaran, 4 861,22 liralık bir azalış görülmektedir. 
Bu azalışın sebebi imha edilen bir kısım işletme malzemesi iktisap bedelleri tutarının birikmiş 

amortismanlarla mahsubundan sonra bakiye kalan kısmının da kârlardan mahsubu cihetine gidilme
sinden ileri gelmiştir. , 

Esasen bu fiyat farkları da Hükümetçe İzmir'de Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi marifetiyle 
yaptırılan müdahale mubayaalarından mütevellit zararların mahsubuna tahsis edilmiş bulunmak
tadır. 

d) Teklif ve temenniler: 
Geçen yıl temenni edildiği üzere bu sene de; 
I - Müdahale tütün mubayaatmdan Şirket nezdinde bulunan 22 253 kilodan ibaret tütün is-

toku bakiyesinin uygun bedelle şirketçe satmalınmasmm veya Tekel Genel Müdürlüğüne devre
dilmesinin, 

II - Müdahale tütünlerinin işlenmesi için mubayaa olunan alât ve edevatın da amortismanları
nın tenzilinden sonra kalacak bedeller üzerinden yine Şirkete alınması veya elden çıkarılmasının, 

III - Müdahale alımlarının çoktan nihayete ermiş olması dolayısiyle şirket nezdinde bilâfaiz 
bekletilmekte ve şirket işlerinde kullanılmakta olduğu görülen paraların Ziraat Bankası nezdinde 
Millî Korunma namına faizli bir hesaba yatırılmasının, 

îcabettiğine işaret etmek isteriz. 

Ç) Ziraat Bankası tohumluk hesabı 

Millî Korunma Kanununun 42 nei maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayınlanan 23 . X . 
1947 tarih ve K/708 sayılı Koordinasyon Heyeti-Karariyle 1947 - 1948 ekim yılında tohumluk hu
bubat temini için muhtaç çiftçilere müteselsil kefaletle en geç 3 1 . X I I . 1948 tarihine kadar aynen 
veya nakden geri alınmak şartiyle Ziraat Vekâleti hesabına ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası emrine 3 000 000,— liralık mütedavil bir sermaye tahsis edilmiş İdi. 

Tohumlukların tahsis işleri ile Ziraat Vekâleti vazifelendirilmiş, mubayaa dağıtım ve tahsil iş
leri de Ziraat Bankası eliyle yürütülmüş bulunmaktadır. 

Tevzi edilecek tohumlukların, Toprak Mahsulleri Ofisi depolarından veya Ziraat Vekâleti mü
esseselerinden peşin bedelle tedarik edilmesi ve bu yerlerde yeter miktarda ve uygun evsafta to
humluk bulunmadığı takdirde de piyasadan satmalmması kararlaştırılmıştır. 

Tevziatın, Ziraat Vekâleti ile Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esasa göre alım fiyat
larına, memur ve hizmetlilerin ücret ve yevmiyeleri, yol masrafları, nakliye, depolama, dağıtma, 
kontrol, tahsil ve sair zaruri masrafların karşılığı olarak hesabedilecek masraf hissesi ilâvesi sure
tiyle elde edilecek bedel üzerinden bilâ faiz yapılması ve aynın ödenmesi takdirinde de bahis mevzuu 
masraf hissesinin ayrıca nakden ödenmesi tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Vâde yılının mahsulü, çiftçinin borcunu ödiyemiyecek kadar az olduğu takdirde borcun tecili, vâ
desinde ödenmiyen ve tecil edilmiyen borçlardan tahsil tarihine kadar % 7 üzerinden geçmiş gün
ler faizi alınması ve bu işlerin yürütülmesinden doğacak bilûmum zararların da tahsis olunan ser
mayeden karşılanması karar altına alınmıştır. 
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Yukarda bahis mevzuu edilen sermayenin 1 700 000,— liralık kısmı 28 . V I . 1949 tarih ve K/783 

sayılı Koordinasyon Kararı- ile tamirhanelerinde kullanılmak-üzere Zirai Donatım_ Kurumuna ve 
geri kalan 1 300 000 liralık kısmının 700 000 lirası da 2 .1 .1952 tarih ve K/850 sayılı Koordi
nasyon Kararı ile akar yakıt mubayaalarından kullanılmak üzere Petrol Ofisine tahsis edilmiş ve 
bu suretle mezkûr sermaye 600 000 liraya indirilmiştir. 

Bu karara uyularak 1947 ve 1948 yılları zarfında muhtaç çiftçilere tevzi edilen hububattan mü
tevellit 1953 yılı bidayetinde 450 891 kilo buğday ve arpaya tekabül eden 119 168,70 liralık bir 
alacak bakiyesi mevcut bulunmaktadır. 

Miktar Tutar 
izahat Kilo Lira K. 

1951 yılından müdevver alacak bakiyesi 761 696 203 097 43 
1952 yılında yapılan takip masrafları — 1 594 12 
1952 yılında tahakkuk ettirilen faizler — 24 919 38 
1952 yılında tahakkuk ettirilen masraf 
karşılığı — 53 80 

Yekûn 761 696 229 664 73 

1952 yılında nakten tahsil olunan 310 805 84 086 48 
1952 yılında tahsil olunan takip masraf. — 1 436 37 
1952 yılında tahsil olunan faizler — 24 919 38 
1952 yılında tahsil olunan masraf karşılık. — 53 80 

Yekûn 310 805 110 496 03 
1953 yılma devrolunan alacak bakiyesi 450 891 119 168 70 

Umumi yekûn 761 696 229 664 73 

Bu tablonun tetkikinde; muhtaç çiftçiye ödü nç olarak tevzi edilmiş bulunan hububattan baki
ye kalan ve 1951 yılından devren gelen 761 696 kilo buğday ve arpanın bedelini teşkil eden 
203 097,43 liranın borçlarından tahsili hususunda, 1942 yılı zarfında, 1 594,12 lira takip masrafla
rı ihtiyar edilmiş olduğu görülmektedir. Diğer taraftan vâdesinde ödenmiyen ve ertelenmiyen 
borçların tahsili tarihine kadar % 7 hesabiyle 24 919,38 lira faiz tahakkuk ettirilmiş ve masraf 
karşılığı olarak da tefrik olunan 53,80 lira ile birlikte umumi borç yekûnunun 229 664,73 liraya 
yükseldiği müşahede edilmiştir. Bahis mevzuu edilen bu borçtan, 1952 yılı zarfında, 310 805 kilo 
hububata tekabül eden 84 086,48 liralık kısmının ilgililerden nakden ve ayrıca takip masrafların
dan 1 436,37 lira, faizden 24 919,38 ve masraf karşılığından da 53,80 lira ki ceman 110 496,03 lira
nın tahsil edilmiş olduğu anlaşılmakta ve bu suretle mütaakıp yıla da 450 891 kilo hububatın 
bedelini teşkil eden 119 168,70 lira borç bakiyesinin devredilmiş bulunduğu görülmektedir. 

Muhtaç çiftçilere zincirleme kefaletle ve en geç 31.XII.1948 tarihine kadar aynen veya nakden 
geri alınmak şartiyle tevzi edilmiş olan tohumlukların, dört sene gibi uzun bir zaman geçmiş 
bulunmasına rağmen, bir kısmının henüz tahsil edilememiş olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 
arta kalan borç bakiyelerinin de, yurdun zirai inkişafı ile ahenkli bir surette tahsil edilerek 
bu hesabın tasfiye edilmesi lüzumuna işaret etmeyi yerinde buluruz. 
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'Muhtaç, çiticilere tevzi edilmiş olan tohumluklar hesabının 1952 yılı .sonu İtibariyle tanzim 

edilen bilançosu aşağıya çıkarılmıştır. 

Aktif Lira K. Pasif Lira K. 

1. - Kredinin kullanılmıyan 
kısmı 833 945 75 

II - Dağıtım hesabı 110 168 70 
III - Netice hesabı {zarar) 146 885 55 VI - Muvakkat hesap 
IV - Eshabına iade edilecek pa

ralar karş. I I 50 

V - 708 sayılı Karara göre 
tahsis olunan 3 000 000 lira
lık fonun bakiyesi 600 000 

11 50 

Yekûn 600 011 50 Yekûn 600 011 50 

Bilançoda 119 168, 70 lira olarak görünmekte olan dağıtım hesabının 104 064,13 liralık kısmı tev
ziattan mütevellit ve henüz tahsil edilmemiş bulunan 375 344 kilo tohumluk buğday bedelinin ve 
14 806,38 liralık kısmı da 75 547 kilo tohumluk arpa bedelinin borç bakiyelerini ve geriye kalan 
298,19 lira ise, yapılan takip masraflarından doğma alacakları teşkil etmektedir. 

1947 ve 1948 yularında muhtaç çiftçilere tevzi edilmiş olan tohumlukların, 1952 yılı nihayetine 
kadar çeşitli masrafları ve ayni olarak tahsil edilen hububat satışlarından hâsıl olan menfi fiyat 
farkları ve bvı tevziat ile ilgili olup elde edilen gelir ve gider hesap aşağıya dercedilmiştir: 

Gelir Lira K. 

Kredinin 1952 yılı faizi 
Müteferrik masraflar 
1952 nihayetine kadar şube'.ve 
ajanslarca yapılan çeşitli mas
raflar 

19 424 55 
655 14 

177 424 28 

' Gider 

Tahsil olunan faizler 
1952 nihayetine kadar hâsıl olan 
lehte farklar 

Müteferrik gelirler 
1952 yılı sonu zarar hakıvesi 

Lira K. 

24 919 38 

25 459 10 

239 94 
146 885 55 

Yekûn 197 503 97 Yektin 197 503 97 

Tevzi edilen tohumluklar için temin olunan kredilerin faizleriyle yine bu tevziat ile ilgili olarak 
ihtiyar olunan bir kısım masraflardan husule gelen ve 1952 yılı sonunda 146 885,55 lira zarar ba
kiyesinin mütaakıp yıllarda daha da değişeceği tahmin edilmektedir. 

D) îzmir Tarım 8atı§ Kooperatifleri Birliği nezdinde Devlet yağlan tasfiye hesabı 

Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da arz edildiği üzere, 12 . X I . 1942 tarih ve K/893 sayılı Ko
ordinasyon Heyeti Kararına müstenid<en yurdun muhtelif bölgelerinde istihsal olunan veya imal 
edilen nebati yağlara Devlet hissesi olarak % 15 ine değer fiyatı peşin ödenmek suretiyle el kon
duğu ve bu karar hükmünün tatbiki için de Ekonomi ve Ticaret Vekâleti nam ve hesabına izmir, 
tncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği emrine Millî Korunma sermayesinden gereken 
tahsislerin yapıldığı belirtilmiş bulunmakta idi. 

Mezkur karar gereğince gerek mustahsıldan ve gerekse istihsal müesseselerindeki nebati yağ
lardan alınmakta olan Devlet hissesinin K/665 sayılı Kararın yayımı ile sona ermiş olduğu ve 
bil âhara Toprak Mahsulleri Vergisiyle Muamele Vergisinin de Hazineye nakden tahsili cihetine 
gidilmesi üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden Birlik Umum Müdürlüğüne yazılan 2 1 . VII I . 
1947 tarih ve 858 sayılı Talimat gereğince Devlet yağları faaliyetinin 30. X I . 1947 tarihinden 
itibaren nihayete ererek tasfiyeye tâbi tutulduğu açık binmiş idi. 
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Bu duruma binaen 31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim olunan Devlet yağları tasfiye bilan

çosunun aktif ve pasifi ayrı ayrı olarak geçen sene ile mukayeseli bir şekilde aşağıya çıkarılmıştır. 

Aktif 1951 yılı 1952 yılı Fark 
Lira K. Lira K. Lira K. 

Bankalar cari hesabı : 
T. C. Ziraat Bankası izmir Şb. 
Malsandıkları cari H : 
îzmir Defterdarlığı 
Muhtelif borçlular : 
Muvakkat hesaplar 

Nâzım hesaplar 

112 373 

14 946 25 
131 334 29 
6 916 

125 271 16 

131 334 29 
9 301 15 

112 898 16 

—14 946 25 

f 2 385 15 

Yekûn 265 569 54 265 906 60 f 337 06 

4 500 4 500 f 

Umumi vekûn 270 069 54 270 406 60 337 06 

Aktifte yer alan ve üzerinde durulması icabeden postlardan, 
1. Bankalar cari hesabında kayıtlı bulunan ve tasfiye halindeki Devlet yağlarının îzmir Şube

si Ziraat Bankasındaki alacaklı cari hesabının yıl sonu bakiyesini göstermekte olan bu meblâğ ge
çen seneye nazaran 12 898,16 liralık bir artış kaydederek 125 271,16 liraya yükselmiş bulunmakta
dır. — 

Bu yükselişin sebebi; İzmir Defterdarlığından tahsil olunan para ile Ziraat Bankası nezdindeki 
alacaklı cari hesabına tahakkuk ettirilen yıllık faiz miktarından ileri gelmektedir. 

2. Muhtelif borçlular hesabında yer alan 13.1 334,29 lira, geçen seneki raporumuzda da arz ve 
izah edildiği üzere, Devlet Yağlarınca, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası izmir Şubesiyle ajans
larına fuzulen ödenen acyo masraflarından mütevellit 1 173,69 liralık alacak bakıyesiyle vadeli ve 
ihtilaflı hesaplardan doğma olup aşağıda müfredatı yazılı 130 160.60 liralık matlubatı ifade etmek
tedir. 

Borçlunun adı 

İzzet Demijrel 
Muhsin Ki|)ar 
Celâl Taşay 
G-azianteb Fıstık Birliği 
Mehmet Denizaşan 
Mikalef Fabrikası 
Adana Çuko Birlik 

Lira 

66 
761 

1 023 
1 785 
6 666 

21 947 
97 910 

K. 

27 
33 
11 
40 
81 
32 
3o 

Yekûn 130 160 60 

Bu alacaklardan : 
a) İzzet Demirci'm adresi tespit edilemediğinden 66,27 liranın tahsiline imkân hâsıl olamamış

tır. 
b) Muhsin Kibar ve Evlâtları firmasından talebolunan 761,33 l i ra/a ait ihtilâfın halledilmiş 

olduğunu ve paranın tahsil ©dilmek üzere bulunduğunun Birlikçe ifade edilmiş olduğu geçen seneki 
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raporumuzda açıklanmış ise de bugüne kadar (Nisan 1953) mezkûr paranın tahsil edilmediği gö
rülmüştür. 

Bu paranın bir an evvel tahsili cihetine gidilmesine işaret etmek isteriz. 
c) Muamele Vergisinden 1 023,11 lira borçlu Celâl Tugay aleyhinde açılan dâva neticesinde 

alman mahkeme ilâmı icraya konulmuş ise de borçlunun tecil vesikası ibrazı üzerine bu paranın 
da tahsili mümkün olamamıştır. 

d) 1 785,40 lira; Gazianteb Fıstık Birliği tarafından Devlet Yağları hesabına zeytinyağı ola
rak gönderildiği bildirilen yağların bilâhara muayenesi neticesinde bunların sulu posa zuhur etmiş 
olması hasebiyle arada kalite bakımından aleyhte hus'ule gelen farkı göstermektedir . Bu paranın 
tasfiyesi lüzumuna işaret etmek isteriz. 

e) Sabun imalâtından husule gelen ihtilâftan doğma 6 666,81 liranın Mehmet Denizaşan'dan 
hükmen tahsili için mahkemece verilen karar adı geçen tarafından Temyiz edilmiş ve bu işe ait 
dosya henüz Temyizden gelmemiştir. 

f) Mikalef Firmasiyle rafine zeytin yağı ihtilâfından mütevellit 21 947,32 liralık alacak hak
kında lehte sâdır olan mahkeme ilâmı ilgililer tarafından temyiz edilmiş ise de verilen kararın 
yerinde olduğu Temyizce tasdik edilmesi üzerine mevcut ilâmın icraya vaz'edilmiş olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu alacağın icra yoliyle bir an evvel tahsilinin temin edilmesini tavsiyeye şayan buluruz. 
g) Çiko Birliğin borcunu göstermekte olan 97 910,36 lira, Birliğin Devlet Yağları mümessili 

bulunduğu sıralarda yağ işlerini uhdesine tevdi etmiş olduğu Antakya Mümessilinin zimmetine ge
çirmiş olduğu mebaliğdir. 

Geçen seneki raporumuzda da açıklandığı üzere bu paranın tahsili hususunda her ne kadar Bir
likçe teşebbüse geçilmiş olduğu anlaşılmış ise de bugüne kadar müspet bir neticenin alınamadığı 
müşahede edilmiştir. 

Mevzuun Ekonomi ve Ticaret Vekâletince ele alınmasının yerinde olacağını bir defa daha belirt
mek isteriz. 

3. Geçen seneye nazaran 2 385,15 liralık bir artış kaydederek 9 301,15 liraya ulaşan ve mu
vakkat hesaplarda yazılı bulunan paralardan 1 620,72 lirası Milas Mümessilliğine aidolup mahi
yeti tesbit edildikten sonra tahsil olunacak mebaliği 5 034,88 lirası dâva masraflarını ve 2 645,55 
lirası da fiyat farkı ile karşılanacak hesapları göstermektedir. 

2 645,55 liralık masraf 1953 yılında fiyat farkı hesabına intikal ettirilmiştir. 
Bu bahse son vermeden Devlet yağlarına aidolup Tariş nezdinde tutulmakta olan ve takipsizlik 

yüzünden yıllardan beri tasfiyeleri sürüncemede kalmış bulunan bu hesapların bir an evvel ilgili
ler tarafından bir neticeye bağlanması lüzumuna ehemmiyetle işaret etmek isteriz. 

Pasif ; i-
1951 yılı 1952 yılı — Fark 
Lira K, Lira K. Lira K. 

Birlik cari hesabı : 
Zeytinyağı T. S. K. B. 4 273 39 2 385 1 5 — 1 888 24 
Muhtelif alacaklılar 
Muvakkat hesaplar 
Fiyat farkı hesabı 97 862 08 100 087 38 + 2 225 30 

4 273 
3 995 

159 438 
97 862 

39 
15 
92 
08 

2 385 
3 995 

159 438 
100 087 

15 
15 
92 
38 

— 1 888 
— 
— 

+ 2 225 

Yekûn 265 569 54 265 906 60 + 337 06 

Nâzım hesaplar 4 500 4 500 

Umumi yekûn 270 069 54 270 406 60 + 337 06 
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Pasifte yer alan bellibaşlı hesaplardan : 
1. Tasfiye halindeki Devlet Yağlarının Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 

2 385,15 lira, Çiko Birlikten devren gelen zeytinyağı mükellefleriyle bir müCtahdeme ait ce
man 3 995,15 lira borçları vardır. 

2. Tasfiyeye tâbi tutulan Devlet Yağlarının muvakkat hesaplarda mukayyet davalı ve ih
tilaflı alacaklar için tefrik olunan 140 521,43 lira provizyonları ve ciheti askeriyeye teslim 
olunan sabun bedellerinden mükerrer tahsil edilip iadesi gereken 18 917,49 lira ile 1951 yı
lma nazaran 2 225,30 liralık bir artış kaydederek 100 087,38 liraya yükselen müspet fiyat 
farkları bulunduğu müşahede edilmektedir. 

Teklif ve temenniler : 
Bilançoda tasfiyeleri icabeden ve yıllardan beri sürüncemede kalan paraların bir an evvel 

takip, tahsil ve tasfiyelerinin temini suretiyle bir neticeye bağlanmasını bir defa daha temen
niye değer görmekteyiz. 

E) Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 

Millî Korunma Kanununun verdiği salâhiyete istinaden müstahsıldan doğrudan doğruya 
müdahale yolu ile yaprak tütün mubayaatmda bulunmak üzere K/83 sayılı Koordinasyon He
yeti Karariyle Ticaret Vekâleti hesabına Yerli Ürünler T. A. Ş. ile Türk Tütün Limitet Şir
keti namına 2 milyon liralık bir mütedavil sermaye tahsil olunmuştur. Bu sermaye K/93 sa
yılı Koordinasyon Heyeti Karariyle 4 milyon liraya ve K/128 sayılı Karariyle 5 milyon liraya 
ve nihayet K/2Ö1 sayılı Karariyle de 10 milyon liraya iblâğ edilmiştir. 

Bu sermayenin 5 milyon lirası K/379 sayılı Kararla iptal edilmiş ve 1943 - 1944 yuh piyasasın
da müdahalede bulunmak üzere K/560 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle de bu para tekrar tah
sis edilmiştir. 

Ege bölgesinin 1946 - 1947 yılı tütünlerini satmalmak suretiyle piyasanın tanzim edilmesi ve 
umumiyetle ekiciler tarafından tütün mahsulünün ilân olunan fiyatlar çerçevesi içinde satışım 
mümkün kılacak tertiplerin alınması vazifesi K/683 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Yerli 
Ürünler T. A. Ş. ne verilmiş olup aynı kararla bu tütün alım ve satımlarından doğacak zararın da 
Millî Korunma fonundan mahsubedilmesi hükme bağlanmıştır. 

Yerli Ürünler T. A. Ş. tarafından yukarda bahis konusu edilen kararlar gereğinee tahsis olunan 
paralarla muhtelif yıllar zarfında mubayaa edilerek 1951 yılı nihayetine kadar henüz elden çı
karılmamış bulunan müdahale tütünleri miktarı 2 535 927 kilo ve kıymeti de 11 265 095 liradan 
ibaret bulunmakta idi. 
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1951 yılından devren gelen tütünlerin 1952 yılı içinde görmüş olduğu ambar harekâtı müfredatlı 

olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
İzahat Kilo Lira K. 

1.951 yılından 1952 yılma dev
ren gelen tütün stoku 

1952 yılında satılan tütünler 
(yıl başındaki maliyet fiyatla
rı üzerinden) 
1952 de satılan tütünlerde zu
hur eden fireler 

1953 yılma devrolunan tütün 
stoku (1952 yılı başındaki ma
liyet üzerinden) 
1953 yılma devrolunan tütün
ler için 
1952 yılında yapılan bakım, 
muhafaza masraflariyle öde
nen kredi faizi 
1952 den 1953 yılına devredi
len tütün stokunun yıl sonu 
maliyeti 

2 535 927 

530 240 

12 247 

542 487 

1 993 440 

1 993 440 

11 265 095 37 

2 516 653 

— 

2 516 653 

8 748 442 

441 782 

9 190 224 

1952 yılı içerisinde bu stoklardan 2 516 653,— lira değerinde 530 240 kiloluk kısmı satılmıştır. 
Bu satışlar neticesinde 12 247 kiloluk fire zuhur etmiştir. 1953 yılma 1 993 440,— kilo sikletinde, 
yılbaşı maliyetler üzerinden 8 748 442,— lira kıy netinde bir stok devredilmiştir. 

Ancak Yerli Ürünler T. A. Şirketince Umumi Murakabe Heyeti Başkanlığına hitaben gönderilen 
7 . XII . 1953 gün ve 339 sayılı yazıdan bu stokun 30 XI . 1953 tarihine kadar 1 488 695 kiloluk 
kısmının satıldığı anlaşılmıştır. 

1952 yılı içinde satılmıyan tütünler için ihtiyar olunan 201 525,— lira bakım ve muhafaza mas
rafları ve 240 257 lira kredi faizleriyle birlikte müdahale tütünleri stokunun yıl sonu maliyetinin 
9 190 224 liraya çıktığı müşahede edilmiştir. 

1953 yılma devredilen bu stokun aidolduğu mahsul yılları itibariyle miktar ve kıymetleri aşağı
daki cetvelde gösterilmiştir: 

Kıymet 
Yıl Nev'i Balya Kilo Lira 

1943 mahsul 
1945 mahsulü 
1946 » 
1946 mahsulü 
1946 » 
1946 » 

hasta 
hasta 

» 

B 
A 
B 

hastalıksız A 
» gâ. 
» ak. 

A 

Yekûn 

1 433 
1 209 

1.4 270 
68 

2 136 
17 302 

36 418 

88 397 
73 707 

794 247 
4 320 

102 804 
929 965 

1 993 440 

339 808 
532 96S 

3 750 99! 
28 728 

594 289 
3 943 440 

9 190 224 
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Bu tütünlerin kilo maliyeti 384 ile 723 kuruş arasında tehalüf etmektedir. 
1952 yılında satılan bu tütünlerin o yıl bidayetindeki maliyet tutarlarım ve bunlar için yıl için

de yapılan bakım ve muhafaza, masraflariyle ödenen kredi faizlerini ve bu tütünlerin satış bedelle
rini, satış neticelerini ve satışlar ile alâkalı olarak ihtiyar olunan satış masraflarım toplu olarak gös
terir tablo aşağıya dercedilmiştir. 

Lira 

1952 yılında satılan 530 240 kilo tütünün yıl bidayetindeki maliyeti 
1952 yılında satılan tütünler için yapılan bakım ve muhafaza masrafları 
1952 yılında satılan tütünler için tahakkuk ettirilen kredi faizleri 

1952 yılında satılan tütünlerin satış maliyetleri 
1952 yılında satılan tütünlerin satış bedeli 

Gayrisâfi satış zararı 1 285 320 
1952 yılında satılan tütünlerden bir kısmının takas suretiyle satılmasından elde 
edilen takas priminin tenzilinden sonra kalan zarar bakiyesi 125 212 

_̂_ 

2 416 653 
16 793 
20 020 

2 553 466 
1 268 146 

\ 

1 160 108 
1952 yılında satılan tütünlere ait satış masrafları 19 053 

Satış zararları yekûnu 1 179 163 

1952 yılında satıldığı görülen 530 240 kilo tütüne satış anma kadar 16 793 lira bakım ve mu
hafaza masrafı yapılmış 20 020 lira kredi faizi tahakkuk ettirilmiş ve bu suretle yıl başında 
2 516 653 lira olan tütünlerin satış maliyetleri 2 553 466 liraya yükselmiştir. 

Bu tütünler 1 268 146 liraya satılmış olduğundan 1 285 320 lira gayrisâfi satış zararı tahak
kuk etmiştir. Ancak bunlar takas suretiyle satılmış olduğundan 125 212 liralık bir takas pirimi 
elde edilmiş ve bu miktarın gayrisâfi satış zararından tenziliyle zarar bakiyesi kâr ve zarar tab
losunda kayıtlı olduğu gibi, 1 160 108 liraya inmiştir. 

Mezkûr tütünlerin satışı için 19 058 lira satışmasrafı yapılmıştır. Bunun zarar bakiyesine ilâ
vesiyle satış zararları yekûnu 1 179 166 liraya yükselmektedir. 

1952 yılında satılan müdahale tütünlerinin satış fiyatları 75 - 321 kuruş arasında tehalüf etmiş
tir. Başlıca alıcılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Memleket 

Memleket dahili 
Almanya 
Belçika 

Yekûn 

Balya 

7 979 
1 897 

8 

9 884 

Kilo 

429 833,2 
99 996,-

411,-

530 240,2 

Bedel 
Lira 

1 061 149 
331 563 

,645 

1 393 357 

K. 

04 
65 
24 

93 

Müdahale tütünlerinin 1952 yılı satışları % 50 bir zararla yapılmıştır. Geçen seneki raporları
mızda belirtilmiş olduğu üzere: 

1. 1946 - 1947 mubayaalarının yansına yakın bir kısmının hastalıklı olması, 
2. 1946 - 1947 yılları mubayaa fiyatlarının diğer yıllara nispetle bir hayli yüksek bulunması, 
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3. Müdahale tütünlerine ait maliyetlere her sen© depo, bakım ve muhafaza, faiz ve sigorta 

masraflarının ilâvesi suretiyle satış maliyetlerinin piyasa rayicinin çok üstüne çıkmış olması za
rarlı satışlara âmil olmuştur. 

1952 yılı bidayetinde müdahale tütünlerinin satışından 9 985 milyon lira zarara mukabil geç
miş yıllar tütün satışlarından hâsıl olan 4 514 milyon lira kârın zarardan mahsubu suretiyle za
rar yekûnu 5 471 milyon liraya inmektedir. 

1952 yılında müdahale tütünlerinden 1 157 milyon lira zarar olduğuna göre umumi zararın 
6 628 milyon lirayı bulacağı ve eldeki tütünlerin tasfiyesi neticesinde bu zararın daha da arta
cağı tahmin olunmaktadır. 

Müdahale tütünlerinin günden güne artmakta olan bakım, muhafaza masraflarını önlemek ga
yesiyle geçen seneki İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetince takdim olunan raporlarımızda-
ki temennilerimize uyıtlarak, Ekonomi ve Ticaret Vekâletinde bu tütünlerin Tekel Genel Müdürlü
ğüne devri hususunda kurulan komisyonun 1951 yılında vardığı prensip kararı gereğince, bunla
rın Tekel Genel Müdürlüğüne devrinin sağlanmas ı zaruretine tekrar işaret etmek isteriz. 

Bilançonun tetkik ve tahlili 

Yerli Ürünler Şirketi nezdinde tutulmakta olan tütün müdahale alımları hesaplarının 31.XII. 
1952 tarihli bilançosuna aşağıda temas edilmiş bulunmaktadır. 

Bilançonun aktifi geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir: 

+ Fark 
Aktif : 1952 yılı — 

1951 yılı Lira K. Lira K. 

Depo demirbaşları 
işletme tütün stoku 
Malzeme ambarı 
M. Borçlular 
Müşteriler 
Geçmiş yıllar zararları 
1951 yılı zararı 
1952 yılı zararı 

Yekûn 

11 

5 

17 

18 171 
265 095 

, 568 
203 432 
103 111 
064 350 
406 708 

— 

061 438 

52 
37 • 
48 
88 
24 
72 
01 

22 

9 901 
1 9 190 223 

45 
185 498 

— 
5 471 058 

— 
1 157 190 

16 013 918 

09 
78 
60 
99 

73 

60 

79 

— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 

— 

8 270 
2 074 871 

522 
17 933 

103 101 
406 708 
406 708 

1 157 190 

1 047 519 

43 
59 
88 
89 
24 
01 
01 
60 

43 

Aktifte yer alan bellibaşlı postların tetkikinde : 
1. Depo demirbaşlarından bir kısmının müdahale işlerinin sona ermiş .olmasından satılmış 

ve bir kısmının da imha edilmiş bulunmasında mevcudun 1952 yılı sonunda 8 270,43 liralık bir 
azalış kaydederek 9 901,09 liraya indiği görülmektedir. 

Mezkûr kıymetlerin iktisap bedelleri 19 514,98 liradan ibarettir ve bunlar üzerinden 1952 
yılı sonuna kadar tefrik olunan amortisman payları da 9 613,89 lirayı bulmaktadır. 

Bu vesile ile bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da belirtilmiş olduğu veçhile zama
nında müdahale tütünlerinin işlenmesi için satmalmmamış bulunan alât ve edevatın amortis
manlarının tenzilinden sonra kalacak bedel üzerinden Yerli Ürünlere mal edilmesi veya eş
hasa arz edilmeleri suretiyle tasfiyeleri cihetine gidilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

2. işlenmiş tütün stoku hakkında gereken izahat raporumuzun ilgili bahsinde arz edilmiş 
ti*< 
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3. Muhtelif borçlular hesabının müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

117 456 94 Depo inşaatı için açılan kredi 
14 449 63 Peşin kiralar 
53 592 42 Takatsiz (Alman takas iş hesabının borcu) 

185 498 99 Yekûn 

Senelerden bıeri hâlâ tahsil edilememiş bulunan depo inşaat kredisinin 1953 yılında tasfiye »edil
miş olduğu Yerli Ürünler T.A. Şirketince Murakabe Heyeti Başkanlığına ıhitaben gönderilen 339 sa
yılı ve 7.XII.1953 günlü yazısından anlaşılmıştır. 

4. Geçmiş seneler zararları hesabının sureti terekkübü aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

1946 yılı zararı 32 957 51 
1948 » » 1 924 750 00 
1949 » » 6 378 967 77 
1950 » » 679 612 34 
1951 » » 406 708 01 
1946, 1948 ve 1951 yılı zararları 
faizleri 562 237 69 

Zararlar yekûnu 9 985 233 32 
Ticaret Bakanlığı emriyle geçmiş 
yıllar tütün kârlarından mahsub-
edilen kısım 4 514 174 59 

Zarar bakiyesi 5 471 058 73 

5. 1952 yılı zararları hakkında gereken izahat kâr ve zarar hesabının tahlili vesilesiyle verile
cektir. 

Bilançonun pasifinde yer alan postlar geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıda yer almıştır. 
Pasif : -

+ 
1951 yılı 1952 yılı — Fark 

Lira K. Lira K. Lira K. 

Alman krediler 16 883 261 74 15 856 451 9 1 — 1 026 809 83 
M. alacaklılar 91 981 16 71 271 56 — 20 709 60 
Geçmiş yıllar kârları 86 195 32 86 195 32 — 

Yekûn 17 061 438 22 16 013 918 7 9 — 1 047 519 43 

1. Tütün müdahale alımları için T. C. Ziraat Bankasından kullanılan kredilerin 1952 yılı sonu 
bakiyesini gösteren 15 856 451,91 liranın 3 230 443,65 liralık kısmı % 7 faize tâbidir. 

* Geri kalan 12 626 008,26 liraya da 12.V. 1951 tarih, K/826 sayılı Koordinayon Kararı gere
ğince, 1951 yılı bidayetinden itibaren faiz yürütülmemesi esası kabul edilmiş bulunmaktadır, 
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2. Muhtelif alacakTıların müfredatı da göyledir : 

Lira K. 

53 592 42 Takas primleri hesabı (Bu meblâğ borçlular hesabında yer alan Alman takas primleri 
hesabının kontrpartisidir.) 

17 014 04 Yerli Ürünler Şirketinin alacağı 
665 10 Muhtelif alacaklılar 

71 271 56 Yekûn 

31 . XII . 1952 tarihi itibariyle hazırlanmış bulunan kâr ve zarar hesabı aşağıya çıkarılmıştır : 

Zararlar Kârlar 
tzahat Lira K. İzahat Lira K: 

Bir kısım demirbaş satışların
dan hâsıl olan zararlar 
1952 yılı tütün satış zararları 
1952 yılında satılan tütünlerin 
satış masrafları 

1 511 64 
160 108 40 

19 058 01 

Eski ip ve çuvalların satışın
dan hâsıl olan kârlar 
Satılan demirbaşlardan hâsıl 
olan kâr 
Sigorta risturnları 
Müteferrik kârlar 
Zarar bakiyesi 

19 916 41 

615 94 
1 314 02 
1 641 08 

1 157 190 60 

Yekûn 1 180 678 05 Yekûn 1 180 678 05 

Bu tablonun tetkikinde : 
Raporumuzun satışlar bölümünde de açıklanın 

1 160 108,40 lira zarar hâsıl olduğu, bu satışlar 
yapıldığı ve elden çıkarılan bir kısım demirbaşlar 
rarlar yekûnunun 1 180 678,05 liraya ulaştığı gö 

Diğer taraftan, eski ip ve çuvalların satışmd 
dan hâsıl olan 615,94 lira, sigorta risturnlarından 
sağlanan 1 641,08 lira ile ceman temin edilen 23 
neticesinde zarar bakiyesinin 1 157 190,60 liraya 

Geçmiş yıllar zararları olan 5 471 058,73 lira 
yesi 6 628 249,33 lirayı bulmaktadır. 

iş olduğu veçhile 1952 yılı tütün satışlarından 
ile ilgili olarak 19 058,01 lira satış masrafları 

dan hâsıl olan 1 511,64 lira zarar ile umumi za-
rülm ektedir. 
an elde edilen 19 916,41 lira, satılan denıirbaşlar-

alınan 1 314,02 lira ve müteferrik kârlardan 
487,45 lira çeşitli gelirlerin zararlardan tenzili 
indiği anlaşılmaktadır. 

nın 1952 yılı zararına ilâvesi suretiyle zarar bakı-

V) Ticaret Ofisi 

a) Kuruluş : 
Geçmiş yıllara ait raporlarımızda da izah edildiği üzere, Millî Korunma Kanununun muaddel 6 

ncı maddesi mucibince; Koordinasyon Heyetinin 14 . I I . 1941 tarih ve 104 sayılı Karariyle tesis 
edilmiş olan Ticaret Ofisinin 1 . VII . 1950 tarihinde yürürlüğe giren K/810 sayılı Koordinasyon 
Heyeti Karariyle tasfiye edilerek kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Ofisin tasfiye memurlariyle bu memurlara verilecek ücretin de Maliye, Ekonomi ve Ticaret vekâ
letleri tarafından tâyin edilmesi mezkûr kararname hükümleri iktizasından bulunmaktadır. 

Buı kararname gereğince Maliye Vekâletini temsilen İstanbul Defterdarından, Ekonomi ve Tica
ret Vekâletini temsilen de Ticaret Ofisi Umum Müdüründen müteşekkil Tasfiye Memurluğu 
1 . VII . 1950 tarihinden itibaren faaliyete geçmiş ve bilâhara Ofis Umum Müdürü kadrosunun ten-
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sikata tâbi tutulması üzerine vekâletçe Tasfiye Memurluğuna 14 . ÎI . 1953 tarihinde Et ve Balık 
Kurumu Umumi Müdürünün tâyin edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

K/104 sayılı Kuruluş Kararnamesine göre hükmi şahsiyeti haiz ve hususi hukuk hükümlerine gö
re idare hakkı ve sermayesiyle mahdut sorumluluğu tanınan malî ve idari muhtariyeti haiz bir 
müessese olan Ticaret Ofisi, Ekonomi ve Ticaret Vekâletine bağlı bulunmakta Kazanç ve Taah
hüt vergileriyle Artırma, Eksiltme, ihale ve Muhasebei Umumiye kanunlarının hükümleri dışın
da mütalâa olunmakta idi. 

b) Malî kaynaklar : 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu hükümleri dairesinde iştigal mevzuları kuruluş kararnamesin

de kayıt ve tasrih edilmiş bulunan Ticaret Ofisi emrine mezkûr kanunun 43 ncü maddesinde 
bahis mevzuu edilen sermayeden bidayeten 5 milyon liralık bir tahsis yapılmış ve bu paranın ki
fayetsizliğine binaen 14 milyon liraya ve bilâhara da 17 milyon liraya iblâğ edilen Ofis sermayesi 
3 1 . X I I . 1952 tarihinde yürürlüğe giren K/672 sayılı Kararla 16 milyon liraya indirilmiş bulun
maktadır. 

26.111. 1951 tarihinde yayınlanan K/818 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Millî Korun
ma fonundan Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü namına 14 998 546,08 liralık .kredi açıl
mıştır. 

Ticaret Ofisince Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü nam ve hesabı
na mubayaa ve mezkûr işletmeye teslim edilmiş bulunan vagon bedellerine mukabil olarak Ofise 
verilmiş olan Hazine kefaletini haiz bonolar Ofis kredisinden düşülerek Devlet Demiryolları zim
metine intikal »ettirilmiştir. 

Muhassas sermayenin bu şekildeki transferi neticesinde, Ofis sermayesi 1 001 453,92 liraya 
tenezzül etmiş ve bunun bir milyon lirası da 2 .1 .1952 tarihinde yayınlanan K/850 sayılı Ka
rarla Petrol Ofisine tahsis edilerek Ofis sermayesi 1 453,92 liraya inmiş ve mezkûr hesap baki
yesi de Tasfiye Memur Heyetinin karariyle 3 1 . I I I . 1952 tarihinde tamamen kapatılmış bulun
maktadır. 

Mezkûr sermaye bakiyesinin Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde kapatılabilmesi için 
ayrıca bir Koordinasyon Heyeti Kararma iktiran etmesi icabetmektedir. 

Diğer taraftan, 25 . VI I I . 1951 tarih ve K/840 sayılı Koordinasyon Karariyle tasfiye halindeki 
Ticaret Ofisinin tahakkuk etmiş ve edecek olan ve tasarrufu Ekonomi ve Ticaret Vekâletine 
ait bulunan bilûmum kârlarının bu vekâletçe fındık mubayaasına tahsisi uygun görülmüş bulun
maktadır. 

B u , karara müsteniden 3 1 . X I I . 1952 tarihli itibariyle Ofis kârlarının 9 milyon liralık kısmı 
fındık mubayaasında kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında Vekâlet emrine 
açılan bir hesaba devredilmiştir. 

1.VII.1950 tarihinde yürürlüğe giren K/810 sayılı Kararla Ofisin tasfiye edilerek kaldırılması
nın uygun görülmesi üzerine, bu tarihten itibaren 38 kişilik bir kadro ile çalışmaya başlıyan tas
fiye memurluğu, iş hacmma göre gün geçtikçe bu kadro adedini tenkise başlamış ve tetkikatımız 
tarihi oilan Ağustos 1953 te memur adedini 8 kişiye indirmiştir. 

Filhakika iş hacmına nazaran bu kadronun da fazıla görülmemesi mümkün değildir. 
Tasfiye halinde bulunan Ticaret Ofisi, 1952 yılında 126 098,05 liralık idare masrafı yapmıştır. 

Bu masrafların 69 430,81 liralık kısmını; maaş, ücret, yevmiye, çocuk zammı, İşçi Sigortaları ücreti 
ve sıhhî yardım gibi çeşitli personel giderleri ve geriye kalan 56 667,24 liralık kısmını dâ ; kleza, ten
vir, teshin, kırtasiye ve matbua, nakliye, hamaliye, posta, teHgraf ve telefon gibi muhtelif masraf
lar teşkil etmektedir. 

K/814 sayılı Karar gereğince; Ekonomi ve Ticaret ve Maliye vekâletleri tarafından tâyin edilen 
iki tasfiye memurundan beherine aylık olarak verilen 150 şer liralık ücretin 1952 yılı tutarı olan 
3 600,— lira da personel masrafları meyamna ithal edilmiştir. 
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Yukarda açıklandığı üzere : 
K/810 sayılı Kararın 1. V11.1950 tarihinden itibaren tasfiyeye girmiş olan Ticaret 

uzun bir müddet geçmiş olmasına ve muhtelif vesilelerle bu işin bir an evvel neticelen 
susu da Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından tasfiye memurluğuna tebliğ edilmiş 
rağmen, tetkikatımız tarihi olan Ağustos 1953 ten, hâlâ bu işin bir sonuca bağlanmam 
rülmüştür. 

Bu itibarla tasfiye muamelesini, mümkün mertebe süratlendirecek bir şekilde harek 
tasfiyenin bir an evvel itacı temenniye değer görülmektedir. 

d) İşletme faaliyetleri : 
Tasfiye halindeki Ticaret Ofisi, bundan evvelki yıllara ait raporlarımızda da arz e 

1952 yılı zarfında da faaliyetini, mevcut emtia .stoklarının elden çıkarılmasiyle ihtilaf 
kanuni yollardan takip ve tahsiline borçlu ve alacaklı hesaplarda kayıtlı bulunan para 
den takip ve tasfiyesine hasretmiş olduğu görülmüştür. 

Bu itibarla, tasfiye halindeki Ticaret Ofisi nezdinde bulunan ve 1951 yılından devr 
02 cut emtianın 1952 yılı zarfında görmüş olduğu harekâtı gösterir bir tablo aşağıya derce 

P 

m 

O 

Emtianın cinsi 

Yerli emtia 
Çuval, kanaveçe ve jüt 
Madenî eşya ve alât 
Mensucat ve iplik 
Nakil ve vasıtaları ve yedek 
Nebati maddeler 
Müteferrik emtia 

1951 
yılından devir 

Lira 

2 
558 391 

1 076 374 
24 000 

254 
3 
2 

K. 

85 
44 
92 

74 
69 
98 

Emtia 
fazlası 

Lira 

— 
363 

• — 

— 
1 

— 

K. 

26 

37 

Yekûn 
Lira 

2 
558 391 

1 076 738 
24 000 

254 
5 
2 

K. 

85 
44 
18 

74 
06 
98 

' 1952 
yılı satışları 

Lira 

558 391 
1 076 738 

10 224 
254 

1 
2 

K. 

44 
18 
50 
74 
21 
98 

Muhtelif 
nakiller 
Lira K 

2 85 
— 
— 

13 775 50 
— 

3 68 
— 

Yekûn 1 659 303 62 364 63 1 659 395 25 1 645 613 05 13 782 03 
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Bu tabloya nazaran, tasfiye halinde bulunan Ticaret Ofisinin, 1951 yıİı nihayetinde 1 659 030,62 

lira değerinde muhtelif cins yerli ve yabancı emtia mevcudu bulunduğu ve 1952 yılı zarfındaki 
emtia satışları neticesinde tartı farkından mütevellit 363,26 liralık kalayın ve 1,37 liralık da 
lâteksin • fazla zuhur ettiği ve bu suretle yıl nihayetinde muhtelif emtia kıymeti tutarının 
1 659 395,25 liraya baliğ olduğu görülmektedir. 

Bu emtiadan ,1952 yılı içerisnde, maliyet bedeli üzerinden 1 645 613,05 liralık kısmının satıl
mış olduğu ve 13 782,03 liralık kısmının da ilgili hesaplara nakillerini teminen çıkış kaydedilmiş 
olduğu ve 0,17 liralık kısmının da stok olarak mütaakıp yıla devredilmiş bulunduğu görülmüştür. 

1953 yılma devredildiği görülen 0,17 liralık emtiada, evsafı bozularak işe yaramaz bir hale 
gelen ve beher kilosu bir kuruş kıymetle gösterilen 17 kilo lâteksi ifade etmektedir. Bu emtianın 
da satışı mümkün görülemediğinden 1953 yılı zarfında imha edilerek bedelinin zarar kaydedildiği 
anlaşılmıştır. 

Yukarda, 1952 yılı zarfında, 1 645 613,05 liraya satılmış olduğu açıklanan muhtelif cins emti
anın, maliyet ve satış tutarları itibariyle emtia nevilerine göre müfredatını ve bu satışlar netice
sinde hâsıl olan kâr ve zararları gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır : 

Satılan emtianın 
Maliyet Satış 

Emtianın cinsi 

Çuval, kanaveçe, jüt 
Madenî eşya ve alât 
Mensucat ve iplik 
Nakil vasıtaları ve yedekleri 
Nebati maddeler 
Müteferrik emtia 

tutarı 
Lira 

558 391 
1 076 738 

10 224 
254 

1 
2 

K. 

44 
18 
50 
74 
21 
98 

tutan 
Lira 

516 702 
1 241 466 

10 224 
250 
161 
56 

K. 

48 
65 
50 

Kâr 
Lira 

39 792 
164 728 

— 
5 

159 
53 

K. 

56 
47 

26 
79 
02 

Zarar 
Lira K. 

81 481 52 
—» 
— 
— 
— 
— 

Yekûn 1 645 613 05 1 768 870 63 204 739 10 81 481 52 

Bu tabloya nazaran maliyet kıymeti 1 645 613,05 liraya baliğ olan muhtelif cins emtianın 
1 768 870,63 liraya satılması neticesinde 204 739,10 lira kâr ve 81 481,52 lira da zarar tahassul ettiği 
görülmektedir. 

Bu zararın 76 bin liraya yakın kısmının 1947 yılında yüksek fiyatla yurda ithal olunan kanavi-
çelerin bu kere düşük fiyatla elden çıkarılmasından ve geriye kalan 6 bin liralık kısmının da mühim 
miktarı avaryalı ve piyasa fiyatları düşük bulunan çuvalların satışlarından meydana geldiği anla
şılmıştır. 
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Bilançonun tetkik ve tahlili 

Tasfiye halinde bulunan Ticaret Ofisinin 1952 yılı bilançosunun aktifi bir evvelki yıl ile muka
yeseli olarak aşağıya dereedilmiştir. 

Aktif : 

Sermaye taahhüt 1 
Demirbaş eşya 
Kasa 
Emtia 
Borçlu hesaplar 
Tahsis edilen kârlr 
1949 kâr ve zarar 
1950 » » » 
1951 » » ' ». 

Nâzım hesaplar 

Uı 

ıesabı 

İT 

bakiyesi 
» 
» 

Yekûn 

numi yekûn 

1 

1 
10 
7 

21 

1951 yılı 
Lira 

001 453 
36 157 

3 887 
659 030 
140 291 
000 000 
376,802 
40 979 

945 598 

204 200 

1 195 401 

22 399 601 

K. 

92 
76 
29 
62 
00 
00 
11 
52 
68 

90 

07 

97 

9 

1952 yılı 
Lira 

_ 
— 

5 103 
0 

373 947 
9 000 000 

19 

1 

20 

376 802 
40 979 

945 598 

742 431 

121 877 

864 309 

K. 

98 
17 
18 
00 
11 
51 
68 

64 

89 

53 

— 
__ 
+ 
— 
— 
+ 

— 

Park 
Lira 

1 

1 

2 

1 

1 

001 453 
36 157 

1 216 
659 030 
766 343 
000 000 

— 
__ 
_ 

461 769 

73 523 

535 292 

K. 

92 
76 
69 
45 
82 
00 

26 

18 

44 

Bu tablonun tetkikinde; üzerinde durulması icabeden hesaplar hakkında gerekli malûmat aşa
ğıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

1. 1952 yılında kapandığı görülen sermaye taahhüt hesabı, raporumuzun bidayetinde de açık
lanmış olduğu veçhile 1 001 453,92 lira iken 1952 yılında K/850 sayılı Koordinasyon Kararı ile 
Petrol Ofisine tahsis olunan 1 milyon liranın tenzilinde 1 453,92 liraya inmiş bulunan hesap 
bakiyesi idari bir kararla 31 . I I I . 1952 tarihinde tamamen kapatılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr bakiyenin Millî Korunma Kanunu dairesinde kapatılabilmesi için bir Koordinasyon 
kararma iktiran etmesi ieabetmektedir. 

2. 1951 yılı bilançosuna nazaran 36 157,76 lira kıymetindeki Ofise ait çeşitli büro demirbaş
ları ve eşya, 1952 yılı zarfında tamamen elden çıkarılmış ve mezkûr tarihe kadar bunlar üzerinden 
tefrik edilmiş bulunan 50 424,59 liralık amortismanların tenzilinden sonra vâki satışlar 12 081,90 lira
lık bir kârla neticelenmiş bulunmaktadır. 

3. Satışlar bahsinde de açıklanmış olduğu veçhile 1952 yılında mevcut emtianın tamamı satılmış, 
yalnız 17 kilo kadar kauçuk nev'inden. hurdalaşmış bir durumda «Latex» kalmıştır. Mezkûr emtiaya 
talip çıkmadığından 1953 yılı zarfında terkini cihetine gidildiği öğrenilmiştir. 
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4. Geçen seneye nazaran 766 343,82 liralık bir azalış kaydederek 9 373 947,18 liraya inmiş bu

lunan borçlar hesabının müfredatı geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir. 

Bankalar 
Müşteriler 
Bayiler 
Cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Akreditifler 

Yekûn 

1951 yılı 
Lira 

1 762 910 
1 247 019 
3 793 775 

527 915 
2 808 455 

214 

10 140 291 

K. 

24 
61 
79 
52 
80 
04 

00 

1952 yılı 
Lira 

1 255 724 
1 219 614 
3 810 845 

521 119 
2 566 643 

9 373 947 

K. 

26 -
56 -
80 4-
14 -
42 -

18 -

Fark 
Lira 

507 185 
28 405 
17 070 
6 796 

241 812 
214 

766 343 

K. 

98 
05 
01 
38 
38 
04 

82 

a) Bankalar nezdindeki mevduat hesabı geçen seneye nazaran 507 185,98 liralık bir azalış 
kaydederek 1 255 724 liraya inmiştir. 

b) Müşteriler hesabında 1952 ylımda 28 405,05 liralık tahsilat kaydedilerek bakiye 1 219 614,56 
liraya inmiş bulunmaktadır. 

Müşteri borçlarının en mühimmini teşkil eden 1 173 844,46 liralık borç bakiyesi Devlet De
miryollarına kredi suretiyle satılan vagonlar tutarlarının faizlerini teşkil etmektedir. 

Tetkikatımızın yapıldığı Ağustos 1953 te mezkûr alacağın tahsil edildiği görülmüştür. Geri 
kalan müşteriler borçlarının tahsili hususunda her ne kadar mütaaddit teşebbüslerde bulunuldu
ğu ve kısmen tahsil edildiği görülmüş ise de bunların titizlikle takibedilerek bir an evvel bir 
neticeye bağlanmaları lüzumuna işaret etmek isteriz. 

c) 1952 yılında 17 070,01 liralık bir fiazlalık kaydederek 3 810 845,80 liraya yükselmiş 
bulunan bayiler hesabının 3 707 282,16 liralık kısmı K/758 sayılı Koordinasyon Kararı gere
ğince •, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde mevcut 1947 mahsulü fındıkların Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletince tesbit edilen maliyet fiyatları üzerinden ve kâr ve zararları mezkûr Birliğe 
aidolmak üzere adı geçen vekâletçe döviz alınarak memleket içinde veya dışında satılmaları ne
ticesinde hâsıl olan borcun 1952 yılı sonu bakıyesidir. 

Ofis alacaklarının en bellibaşlısını teşkil eden bu paranın tasfiye dolayısiyle bir an evvel Ofi
se iadesi hususunda mezkûr fındık işleri ile ilgili bulunan Ekonomi ve Ticaret Vekâletince gereken 
hal çarelerinin aranması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Geri kalan 103 563 lira bayi borçlarından tetkikatımızın yapıldığı Ağustos 1953 e kadar cüzi 
bir kısmının kapanabildiği görülmüştür. 

Bu paraların bir an evvel tasfiyeleri lüzumuna işaret etmek isteriz. 
d) Cari hesaplarda görülen 521 119,14 liralık alacağın 500 000 liralık kısmı İstanbul Yaş 

Meyva ve Sebze Kooperatifine verilen paraları, geri kalanı da bâzı müesseselerin borçlu cari 1 e-
sapları bakiyelerini ifade etmektedir. 

İstanbul Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifi nezdinde görülen 500 000 lira Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletinin 29 . I . 1949 tarih ve 44/6/1955 sayılı yazılariyle Ticaret Ofisinin muhtelif faaliyetleri 
meyanına ithal edilen ve İstanbul'da yaş meyva ve sebze tanzimi işleri için mezkûr kooperatif em
rine verilen meblâğdır. 

Bu konu münasebetiyle geçen seneki raporumuzda da arz edilmiş olduğu veçhile Ticaret Ofisi hu-
kukan tasfiyeye tâbi tutulmuş olduğu halde, yukarda bahsi geçen faaliyetin eFan Ofis nam ve hesa
bına devam etmesi yerinde görülmemekte ve bunun da diğer sahalardaki Ofis faaliyetleri gibi sona 
erdirilmesi ve hesaplarının da bir an evvel bir neticeye bağlanması lüzumlu görülmektedir. 

İstanbul'da Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği delaletiyle tanzim satışları 
faaliyetinin avamına ilgili vekâletçe lüzum görüldüğii takdirde, kooperatif emrine verildiği bildiri-
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len 500 000 lira sermayenin Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde bir koordinasyon kararı 
ile Ofis menabiinden tefrik edilerek adı geçen kooperatif emrine tahsis edilmesi yerinde olur kanaa
tindeyiz. 

e) Geçen seneye nazaran 241 812,38 liralık bir azalış kaydedilerek 2 566 643,42 liraya inmiş 
bulunan muhtelif borçluların müfredatı şöyledir : 

Muhtelif depozitolar 
Tahakkuku katîleşecek hesaplar 
Gelmiyen takipteki emtia 
Şube ve memurlar1 

Varlık Vergisi emtiasından borç
lular 
Mahkeme masraflarından borç
lular 
Müteferrik borçlular 

Yekûn 

Lira 

1 644 097 
17 606 

860 608 
3 957 

27 509 

3 127 
9 735 

2 566 643 

K. 

12 
40 
80 
86 

62 

96 
66 

42 

Depozitolar namı altında görülen 1 644 097,12 liranın 1 573 615,93 liralık kısmı çuval, kanaviçe 
depozitolarını ve geri kalan 70 481,19 liralık kısmı da muhtelif depozitoları teşkil etmektedir. 

Çuval, kanaveçe depozitoları namı altında görülen 1 573 615,93 lira ithal olunan çuval, kanaveçe-
lerin tahakkuk etmiş resimlerine ait depozitalar ile zühulen bu hesaba kaydedilmiş bulunan mezkûr 
depozitolara ait banka teminat mektupları faizleri, komüsyonları ve saire gibi gümrük muamelâtı ile 
ilgili bir kısım masraflardan ileri gelmektedir. 

îthal olunan çuıval ve kanaveçelerin Mayıs 1955 sonuna kadar yurt dışına ihraçlarında Gümrük 
vergilerine ait depozitoların istirdadı kabil bulunmakta idi. 

Halen de keyfiyet zaman aşımına uğramış bulunmaktadır. 
Binaenaleyh 1953 yılı bilançosunun tanziminde yukarda açıklanmış olduğu veçhile mezkûr hesap

ta yer alan çeşitli paraların mahiyetleri ayrı ayrı tesbit edilerek hesabın kapanması cihetine gidilme
si lüzumuna işaret etmeyi faydalı görmekteyiz. 

Muhtelif depozitolar unvanı altında görülen 70 481,19 lira Ofisçe açılan dâvalar için mahkemeye 
yatırılan depozitolar yekûnumu teşkil etmektedir. 

5. Tahsis olunan kârlar namı altında yer alan 9 000 000 lira raporumuzun bidayetinde de açık
lanmış olduğu veçhile K/840 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince fındık destekleme mubayaasında 
ve K/818 sayılı Kararla Devlet Demiryolları ve Limanları Genel Müdürlüğüne Millî Korunma ser
mayesinden açılan 14 998 546,08 liralık kredinin bu kere K/878 sayılı Kararla iptal olunan 5 milyon 
liralık kısmını karşılamak üzere, tasfiye halinde 'bulunan Ticaret Ofisi kârlarından Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti hesabına Ziraat Bankasına yatırılan meblâğdır. 

Bu suretle iptal olunan 5 milyon liralık Millî Korunma kredisi de sermaye olarak K/871 sayılı 
Kararla kurulan «Et ve Balık» Kurumuna tahsis olunmuştur. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti hesabına Ziraat Bankasına yatırıldığı bahis mevzuu edilen Ofis 
kârlarına bankaca yıllık % 2,'50 lehte faiz yürütülmektedir. 

Mezkûr paralardan fındık müdahale 'mubayaası için Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği emrine verilen 7 284 000 liraya da Bankaca yılık % 3,50 aleyhte faiz yürütülmüş bulun
maktadır. 

Fındık müstahsilini ve ıhattâ haricî piyasalarda görülen âni sukutlar dolayısiyle memleketteki 
fındık tüccarlarını korumak ve memleket dahilindeki fındık fiyatlarını aynı seviyede tutmak gaye-
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sîyle yapılan î>evlet müdahale aillmları zararları, Millî Korunmanın bizatihi kendine ait paralara 
faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle bir miktar daha yükselmiş bulunmaktadır. 

Fındık müdahale zararlarının seneden seneye daha fazla artmaması bakımından bundan böyle 
findik alımlarına tahsis olunan ıMiİlî Korunma kârlarına faiz yürütülmemesi yerinde bir hareket 
olur kanatindeyiz. 

* 1952 yılı bilançosunun pasifinde yer alan postlar bir evvelki yıl il'e mukayeseli olara'k aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Pasif 

Sermaye 
Alacaklı hesaplar 
1951 - 1948 yılları kârı 
1952 yılı kârı 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

1951 yılı 
Lira 

1 001 453 
2 275 747 

17 926 999 

21 204 200 
1 195 401 

22 399 601 

K. 

92 
95 
03 

90 
07 

97 

1952 yılı 
Lira 

1 507 817 
17 869 814 

364 800 

19 742 431 
1 121 877 

20 864 309 

K. 

22 
06 
36 

64 
89 

53 

Fark 
Lira K. 

— 1 001 453 
— 1 767 930 
— 57 184 
+ 364 800 

— 2 461 769 
— 73 523 

— 9 535 292 

92 
73 
97 
36 

26 
18 % 

44 

Bu tablonun tetkikinde : 
1. 1952 yılında kapandığı görülen sermaye hesabı hakkında gerekli malûmat bu hesabm 

aktifte koiıtrpartisini teşkil eden sermaye taahhüt hesabının- tahlili vesilesiyle arz edilmiştir. 
2. Bir evvelki yıla nazaran 1 767 930,73 liralık bir azalış kaydederek 1 507 817,22 liraya 

inmiş bulunan alacaklılar hesabının müfredatı şöyledir. 

Lira K. 

Alacaklı bankalar 
Alacaklı Bayiler 
Alacaklı müşteriler 
Alacaklı Cari hesaplar 
Muhtelif alacaklılar 

Yekûn 

176 
35 639 

1 521 
42 585 

1 427 893 

1 507 817 

05 
94 
65 
62 
96 

22 

1 427 893,96 liradan ibaret bulunan muhtelif alacaklıların 1 392 531,41 liralık kısmı aktifte 
muhtelif depozitoların tahlili vesilesiyle arz edilmiş bulunan gümrük depozitolarının kontrparti-
sini teşkil etmektedir. 

3. 1941 ilâ 1948 yılları kârlarında görülen 57 184,97 lira azalış ödenen temettü ikramiyelerin
den ileri gelmektedir. 

4. 1952 yılı kârı olarak görülen 364 800,36 lira hakkında gereken izahat kâr ve zarar hesabı
nın tahlili vesilesiyle arz edilecektir. 
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Tasfiye halindeki Ticaret Ofisinin 31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim olunan kâr ve zarar 

hesabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Zimmet Lira K. Matlup Lira K. 

idare masrafları 
Emtia » 
Satış '» 
Muhtelif zararlar 
Emtia satış farkları 

Matlup bakiyesi 

126 098 05 
11 137 86 
3 '942 34 

12 556 43 
81 481 52 

Emtia satış farkları 
Faizler 
Muhtelif gelirler' 
Sigorta, farkları 

204 739 10 
52 691 50 

342 197 18 
388 78 

235 216 20 
364 800 30 

Yekûn 600 016 56 600 016 56 

Kâr ve zarar hesabının incelenmesinde; 
Raporumuzun işletme faaliyetleri bahsinde de açıklanmış olduğu veçhile, Ofis, 1952 yılı zarfın

da 126 098,05 liralık idare masrafı ihtiyar etmiştir. 
7 426,93 lira kira ve ardiye, 424,57 lira tenvir ve teshin, 478,60 lira posta, telgraf ve telefon, 

264,— lira nakliye ve hamaliye, 1 807,74 lira sigorta, 562,50 lira tamirat, bakım ve 173,52 lira da 
muvakkat memuriyet ücret, yevmiye, vergi, resim, harçlar, depo dâhil ve saire gibi çeşitli masraflar 
olmak üzere ceman 11 137,86 liralık emtia masrafları ve 3 942,34 liralık satış masrafları ve müf
redatı aşağıda yazılı 12 556,43 liralık çeşitli zararları olmuş, çuval kanaveçe gibi emtianın satış
larından da 81 481,52 liralık emtia satış farkları (zararlan) tahassııl etmiş ve bu suretle muhte
lif gider ve zararlar yekûnu 235 216,20 liraya ulaşmıştır. 

Bahsi geçen çeşitli zararların müfredatı aşağıdaki gibidir: 

"Zararın mahiyeti Lira K. 

Yurda gelmeyip sigortadan-bedeli alınan malların senesi zarfında aidolduğu hesaba 
alınmaması doiayısiyle bu kere mezkûr rakamın zarar kaydedilmiş olmasından 
Bir kısım demirbaşların amortismanlarının iktisap bedellerinden tenzilinden sonra 
bunların bakiye kalan bedelden düşük fiyata satılmış olmalarından 
İzmir'e çıkarılan 7 balya manifatura için Gümrük Resmi ve cezası olarak Denizyol-
larınca ofis namına ödenen paranın hükmen istirdadı hususunda açılan dâvanın Ofis 
aleyhine neticelenmiş olması doiayısiyle zarar kaydedilen 
Petrol Ofisi hesabına ithal olunan 20 bin varil mukabili ihracolunan palamutlara ait 
masraflarım tahsiline imkân görülmediğinden zarar kaydolunan 
Balıkçı tiresine ait iptali istenen sigorta primlinin şirketçe kabul edilmemesinden za
rara intikal ettirilen 
Yurda ithal olunan kauçuk ile levha tenekeler için liman idaresine ödenen masraf
ları olup bu emtialar satılmış olduğundan zarar kaydolunan 
İstanbul Kız Lisesine satılan aspiratörlerden tahassul eden zarar 
Ankara vilâyetine satılan kahvelerde tesbit olunan noksanlık ve firelerden meydana ge
len mebaliğin sigortadan tahsil edilememesinden zarara alman 
20 balya mensucata ait Gümrük Resmi farkı olup emtianın mevcudu kalmadığından 
zarara kaydolunan 
Yüksek fiyatla satınalınan çuval bedellerine ait ihtilâf neticesinde hâsıl olan zarar 

214 

388 

511 

5 980 

1 507 

1 822 
301 

04 

51 

36 

14 

93 

26 
00 

577 00 

115 23 
107 50 
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Zararın mahiyeti Lira K. 

Yurda ithal olunan sac levhaların İstanbul - Trieste navlun farkı 831 65 
Yurda ithal olunan ham bezlere ait fazla ödenen Gümrük Resminin istirdadı kabil 
olmadığından bu kere zarar kaydedilen 163 04 
Çeşitli zararlar 34 77 

Yekûn 12 556 43 

235 216,20 liraya baliğ olan gider ve zararlara mukabil çeşitli emtia satışlarından 204 739,10 lira 
emtia satış farkları (kârları) tahassul etmiş, 52 691,50 lira faiz alınmış, eski senelerde Devlet Demir
yolları namına getirilen vagonların navlun bedellerinden Ofis lehine meydana gelen 305 091,94 lira 
ve Macaristan'da'işlenen mensucatın navlun tahakkukundan 4 913,01 lira ile demirbaş satışlarından 
lehte hâsıl olan farklar ve muhtelif tahakkukların iptali ki, ceman 342 197,18 lira muhtelif gelirler 
ile 388,78 lira sigorta farklarından (risturnler) ibaret olup ceman 600 016,56 lira gelir elde edilmiş 
bulunmakta ve binnetice 1952 yılında kâr ve zarar hesabı 364 800,36 liralık kârla kapandığı görül
mektedir. 

O) Tekel Genel Müdürlüğü tarafından 1951 malî yılında yapılan destekleme tütün mubayaalar* 
hesabı 

Tekel Genel Müdürlüğü Millî* Korunma Kanununun 26 ncı maddesine müsteniden neşrolunan 
K/815, K/817, K/852 sayılı Koordinasyon kararları gereğince (1JII.1951 den 29.11.1952) tarihleri 
arasında .memleketin muhtelif tütün piyasalarından destekleme mubayaasında bulunmuştur. 

Şöyle ki : 
1. Bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, 1950 yılı ekici tütünleri için açılacak piyasalarda Te

kel Genel Müdürlüğünün Devlet nam ve hesabına piyasalardan destekleyici mahiyette muibayaaTav 
yapması, hastalıklı ve çok düşük kaliteli tütünlerin destekleme mubayaaları 'haricinde bırakılması 
mubayaaların tütün istihsalini meslek edinmiş ekicilerden yapılması K/815 sayılı Koordinasyon Ka-
rariyle uygun .görülmüş ve destekleme mubayaası yapılacak yerlerin tes'biti de destekleme hacmi
nin genişletilmesi ve daraltıDmıası hususlarında Gümrük ve Tekel Vekâleti salahiyetli kılınmıştır. 

Bu maksatla : 
a) K/622, K/720, K/767, K/796 sayılı kararlar gereğince, ekici tütünleri satış bedellerinde a 

kesilip, T. C. Ziraat Bankasına yatırılan ve yatırılacak ollan paralarla faizlerinden şimdiye kadar 
Devlet nam ve hesabına yapılan destekleme alımlarına tahsis.edilmemiş veya tahsis'edilip kullanıl
mamış olan paralar. 

b) 5628 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 1950 mahsulü ekici tütünleri satış bedellerin
den kesilip T. C. Ziraat Bankasına yatırılacak olan % 2 primler ve faizleri. 

e) Destekleme mahiyetinde satınalman 1947 mahsulü tütünlerin satışından elde edilen bedel 
farklarının (kârların) K/768 sayılı Karar gereğince ekici (hissesi) primleriyle ilgili olarak ayrılan 
kısmı, 

d) K/763, K/769, K/793, K/797 sayılı karalarla satılmaları kabul edilmiş olan tütünlerin sa
tılanlarının bedellerinden şimdiye kadar destekleme alımlarında kullanılmıyan veya kullanılmıyacak 
olan kısmı ile bundan sonra satılacakların bedeli ve bedel farkları, Tekel Genel Müdürlüğü emrine 
tahsis edilmiş ve bu suretle alınacak paralar için T. (J. Ziraat Bankasına % 4,5 faiz ödemesi kabul edil
miştir. 

Diğer taraftan, aynı kararnamenin 3 ncü madesinde (d) bendinde bahsi geçen kararlar gere
ğince mubayaa edilip henüz satılmamış olan tütünlerden Tekel tdaresi harmanlarına elverişli 
3 400 000 kiloluk miktarının, stokları hafifletmek gayesiyle, maliyetleri üzerinden Tekel Genel 
Müdürlüğüne devri uygun görülmüştür. 
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Bu karar gereğince satınalmacak tütünler, Gümrük ve Tekel ,Ekonomi ve Ticaret vekâlet

lerinin muvafakatleriyle piyasa icaplarına göre Tekel Genel Müdürlüğünce satılması ve yapıla-
6ak alım ve satışlar dolayısiyle Tekel Genel Müdürlüğüne verilecek hizmet ücretlerinin de aynı 
vekâletler tarafından tâyini esası kabul olunmuştur. 

2. Bilâhara K/817 sayılı 7 . I I . 1951 tarihli Koordinasyon Heyeti Karariyle de 1950 yılı ekici tü
tünleri için açılacak piyasada K/815 sayılı Karar gereğince yapılacak destekleme adlımlarmın, 
hastalıklı ve çok düşük evsaflı tütünlere de teşmili ve 1950 yılı mahsulü tütünlerin alım ve sa
tımlarından hâsıl olacak kâr ve zararların 1948 - 1949 yılları destekelme mubayaaları neticeleriyle 
birleştirilmesi uygun görülmüştür. 

3. Tekel Genel Müdürlüğüne, 1950 yılı ekici tütünlerinin mubayaaları için verilen vazifeye 
ilâveten tetkik mevzuumuzu teşkil eden 1951 malî yılı, yani (1 . III . 1:951 ilâ 29 . XII . 1952) 
devresi zarfında 10 . I . 1952 tarih ve K/852 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle de ayrıca, 
aşağıdaki şerait dâhilinde 1951 mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarında, Devlet nam ve hesa
bına ve destekleyici mahiyette mubayaalar yapması salâhiyeti verilmiştir. 

Bu mubayaalar için : 
a) K/682, kj!20, K7767, K/796 sayılı Koordinasyon kararlarına göre 1946 - 1949 mahsulü 

ve 5628 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin CG 1950 yılı mahsulü ekici tütünleri satış bedel
lerinden kesilip T. C. Ziraat Bankasına yatırılan ve yatırılacak olan paralarla faizlerinden şimdiye 
kadar Devlet nam ve hesabına destekleme alımlarına tahsisi yapılmamış veya kullanılmamış olan 
paralar; 

b) 5628 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 1951 yılı mahsulü ekici tütünleri tasış bedel
lerinden kesilip T. C. Ziraat Bankasına yatırılacak olan % 2 primler ve faizleri; 

c) Destekleme mahiyetinde satmalman 1947 mahsulü tütünlerin satışından elde edilen bedel 
farklarından K/768 sayılı Karar gereğince ekici primleriyle ilgili olarak ayrılan kısmi; 

d) K/763, K/769, K/797, K/813 ve K/815 sayılı kararlarla satılmaları kabul edilmiş olan tü
tünlerin satılanının bedellerinden destekleme alımlarında kullanılmıyan kısmı ile bumdan sonra sa
tılacakların bedeli; 

e) Tekel Genel Müdürlüğünce istikraz yolu ile sağlanacak 25 milyon lira; 

Tekel Genel Müdürlüğü emrine tahsis olunmuştur. 
f) Destekleme mubayaalarına lüzumlu bakiye para ihtiyacının temin şekli, Maliye, Ekonomi 

ve Ticaret, Gümrük ve Tekel vekâletleri tarafından müştereken tesbit olunacağı ve (a, b, c, d) fık
ralarına göre alınacak paralar için T. C. Ziraat Bankasına % 4,5 faiz ödeneceği ve (e) fıkrasına 
göre açılacak kredinin (3) ncü madde gereğince satılacak tütünlerin bedelleriyle karşılaştırılacağı ve 
gerek bu karara ve gerek daha evvelki yıllar için alman kararlara göre Devlet nam ve hesabına mu
bayaa edilen tütünlerin Gümrük ve Tekel Vekâletinin muvafakatiyle piyasa icaplarına göre Tekel 
Genel Müdürlüğünce satılacağı, K/763, K/769, K/797, K/813, K/815 sayılı kararlarla satılmaları 
kabul edilmiş tütünlerden henüz satılmamış olanlardan, Tekel İdaresi harmanlarına elverişli 
3 600 000 kiloluk kısmının stokları hafifletmek üzere maliyetleri üzerinden Tekel Genel Müdürlüğü
ne devrinin uygun olacağı, bul karar gereğince yapılacak alımlar ve satımlar dolayısiyle Tekele veri
lecek hizmet ücretinin Gümrük ve Tekel, Ekonomi ve Ticaret vekâletlerince tâyin edilmesinin icabe-
deceği, aynı kararnamede tâyin ve tasrih olunmuştur. 

Yukarda bahsi geçen kararlar gereğince tahsis olunan paralarla Tekel Genel Müdürlüğü 
1 . III . 1951 ilâ 29 . II . 1952 devresi zarfında yurdun muhtelif istihsal bölgelerindeki ekicilerden 
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aşağıda müfredatı yazılı 28 402 505,— kilo sıkletinde ve 49 677 112,78 lira değerinde mulıtı:.! 
cins işlenmemiş tütün satmalmaştır. 

Kilo Lira K. 
1950 - mahsulü: 

Karadeniz 4 495 160. 10 770 834 71 
Marmara 932 120 1 414 840 97 
Ege 12 769 065 18 509 678 40 

Yekûn 18 196 345 30 695 354 08 
1951 - mahsulü 

Ege 10 206 160 18 981 758 70 

Umumi yekûn 28 402 505 49 677 112 78 

Bundan başka mecmuu 1 684 569,500 kilo sıkletinde 3 631 988,76 lira değerindeki tütünden 
849 602,500 kilo ve 1 944 954,54 liralık kısmı Tekelden münakale yolu ile 834 967 kilo da 
1 687 034,22 liralık kısmı da Di Amerikan Tobako Şirketinden mübadele suretiyle alınmıştır. 

Bu tütünlerin almış şekli ile sureti terkibi aşağıdadır. 
Taahhüdedilen satış partileri harmanlarının tamamlanması için Tekel Genel Müdürlüğünün 

stoklarından münakale yolu ile alındığı görülen tütünden 106 124,500 kiloda 229 497,78 liralık 
kısmı işlenmiş ve mütebaki 743 478 kiloda 1 715 456,76 liralık kısmı da işlenmemiş tütünden iba
ret bulunmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü Müdürler Encümeninin 785 sayılı 12 . VI . 1951 günü Kararında Di 
Amerikan Tobako Firmasına satılan Samsun, Bafra, Ege partilerine ait tütünlerin satışlarının sağ
lanabilmesi için müdahaleye ait bir kilo Samsun, Bafra (AG) tütününe mukabil şirketin (2,5) ki
lo Samsun, Bafra kapası tütünü mübadele etmek esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Buna göre £ i Amerikan Tobako Şirketi tarafından 21 173 balyada safi 834 967 kilo 1948, 1949 
mahsulü Samsun, Bafra kapaları İzmir'de Tekel Yaprak Tütün Bakımevine teslim edilmiş ve bun
ların yerine Tekel Genel Müdürlüğü İstanbul'daki mevcuttan 333 986,8 safi kilo (A. G.) olarak iş
lenmiş 1949 Samsun, Bafra tütününü adı geçen şirkete vermiştir. 

Geçen seneden müdevver işlenmemiş tütün stoku ile yukarda bahsi geçen devre zarfında satın-
alınanları ve bunlardan yine bu müddet içinde işlenenleri ve bu tütünler üzerinden zuhur eden 
ambar ve yol fireleri ile mütaakıp devreye (1952 malî yılma) devrolunan işlenmemiş ve işlenmiş tü
tün stokunun miktar ve bedelini gösterir tablo aşağıya dercedilmiştir. 

İşlenmemiş tütün stoku : Kilo Lira K. 

28 . I I . 1951 den müdevver işlenmemiş tütün stoku 
1 . I I I . 1951 - 29 . I I . 1952 devresi ekici mubayaası 
1 . I I I . 1951 - 29 . I I . 1952 devresi Tekelden münakale 

Girişler yekûnu 40 800 932 72 023 421 42 
1.III.1951 den 29.11.1952 ye kadar işlenmeye verilen tütünler 26 362 116 45 122 625 54 
Tütünlerin yol ve ambar fireleri 415 325,700 
İşlenmemiş tütünlerden bu devrede yapılan satış 10 999,300 29 354 10 

11 654 949 
28 402 505 

743 478 

20 630 851 
49 677 112 
1 715 456 

78 
78 
86 

Çıkışlar yekûnu 26 788 441,000 ~45 151 979 64 

1. I I I .1952 ye devredilen işlenmemiş tütün stoku 14 012 591 26 871 441 78 
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Bu tablonun tetkikinde 28 . 11 . 1951 den müdevver 20 630 851,78 lira değerinde 11 654 949,— 

kilo işlenmemiş tütün stokuna ilâveten 1 . I I I . 1951 den 29 . I I . 1952 devresi zarfında Tekel. 
Genel Müdürlüğünce çeşitli menabiden temin olunan paralarla 49 677 112,78 lira kıymetinde 
28 402 505,— kilo işlenmemiş tütün ekiciden satm ve Tekelden de 743 478 kiloda 1 715 456,76 lira 
kıymetinde münakale yolu ile devir yapılmıştır. Bu devre zarfında bu tütünlerden 45 122 625,54 
lira kıymetinde 26 362 116,— kiloluk kısmı işlenmeye verilmiş ve bu tütünlerden ayrı olarak 29 354,10 
lira değerinde 10 999 300 kiloluk bir kısmı da Amerikalılara satılmış ve bunlardan 415 325 700 
kilo yol ve ambar firesi zuhur etmiştir. 1 ."III . 1952 tarihinde de 26 871 441,78 lira değerinde 
14 012 491 kilo sikletinde işlenmemiş tütün devrolunmuştur. 

1951 malî yılında yalnız ekiciden yapılan mubayaanın bir evvelki yılla mukayesesini gösterir 
bir tablo aşağıya çıkarılmıştır : 

Yıllar Kilo Lira K. 

1951 mubayaası 28 402 505 49 677 112 78 
1950 » 13 542 645 24 330 370 73 
1951 yılında bir evvelki yıla na
zaran yapılan fazla mubayaa 14 859 860 25 346 742 05 

Bu tabloda 1951 malî yılında, 1950 malî yılında yapılan mubayaadan fazla olarak 14 859 860 
kilo sikletinde 25 346 742,05 lira değerinde yaprak tütün alımı yapıldığı görülmektedir. 

28 . I I . 1951 tarihinden müdevver işlenmiş tütün stoku ile 1 . I I I . 1951 ilâ 29 . II . 1952 devre
si zarfında Tekel Genel Müdürlüğünden münakale. ve Di Amerikan Tobako Şirketinden de mübadele 
suretiyle alman işlenmiş tütünleri bu devre içinde bunlar için ihtiyar olunan bakım, muhafaza ve 
satış masrafları ile müdahale mubayaaları için temin olunan kredi faizleri aynı devre zarfında, satı
lanlar ve bu satışlar neticesinde zuhur eden fireleri ve mütaakıp yıla intikal etmiş bulunan işlen
miş tütün stokunu miktar ve kıymet itibariyle gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

İşlenmiş tütün sitoku : Kilo Lira K. 

28 . I I . 195.1 den müdevver işlenmiş tütün sitoku 8 204 598,500 27 042 891 45 
1. I I I . 1951 den 29 . I I . 1952 ye kadar işlenmiş tütün 941 091,500 1 916 531 90 
1 . I I I . 1951 den 29 . I I . 1952 ye kadar işlenen tütünler (Maliyet 
bedeli üzerinden) 24 064 938,— 51 951 067 50 
Aynı devrede tütünler için ihtiyar olunan masraf (Bakını, muha
faza, satış ve kredi faizleri) 12 018 173 22 

Yekûn 33 210 728,000 92 928 664 07 
1 . I I I . 1951 den 29 . I I . 1952 ye kadarki devre de satılan tü
tünler ve maliyeti 6 374 074,830 19 766 716 54 
1. I I I . 1951 den 29 . I I . 1952 ye kadarki devre de zuhur eden 
satış firesi 20 098,670 

Yekûn 6 394 173,500 19 766- 716 54 

1 . I I I . 1952 ye devredilen işlenmiş tütün sitoku . 26 816 554,500 73 161 947 53 

İşlenmemiş tütün sitoku tablosunda istenmeye verildiği görülen 26 362 116,— kilo sikletinde 
45 122 625 lira değerindeki tütünün işlenmesi neticesinde 2 297 178 kilo imalât zayiatı kaydedil
miş ve işlenmesi için 6 828 441,96 lira masraf yapılarak 51 951 067 lira değerinde 24 064 938 
kilo mamul tütün elde olunmuştur. 
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Tütünlerin işlenmesi için ihtiyar olunan 6 828 441,96 liranın müfredatı şöyledir: 

Lira K. 

İşçi ücretleri * 6 251 072 78 
Usta ve nezaretçi ücretleri 494 476 48 
Fazla saat ücreti 82 892 70 

Yekûn 6 828 441 96 

Satış masraflarının kâr ve zarar hesabında mütalâa edilmesi icabederken, Tekel Genel Müdür
lüğünde müesses usule göre tütün maliyetlerinde mütalâa edilmesi keyfiyeti muhasebe tekniğine 
uygun bulunmamaktadır. 

Bu devre zarfında tütünlerin bakıp, muhafaza, satış masrafları ile temin olunan kredi faizlerinin 
yekûnunu teşkil eden 12 018 173,22 liranın müfredatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira K 

Ambar kirası 
Memur maaşı 
Eksper istifçibaşı maaşı 
Eksper harcırahı 
Sigorta 
Demirbaş tamiri 
Muhtelif levazım 
Penniî temizlik 
Tenvir, teshin, su, muhabere 
Nakliye 
Ambalaj 
Bakım, usta, nezaretçi ücreti 
Bakım, işçi ücreti 
Ambalajlama işçiliği 
Muhtelif masraflar 
Çocuk yuvası masrafları 
îşçi yevmiyeleri 
Memur fazla mesaisi 
Ekspen fazla mesaisi 
Bakım işçisi fazla mesaisi 
İçtimai yardım 
Sigorta primleri 
Kredi faizleri 

% , Yekûn 

513 648 
264 681 
324 460 
169 848 
571 346 

6 517 
177 841 

3 543 
90 505 

1 068 369 
847 285 
675 354 

2 230 243 
15 895 

925 895 
16 361 

405 927 
105 286 

71 244 
104 786 
131 416 
378 081 

2.919 632 

12 018 173 

71 
73 
15 
85 
39 
02 
59 
05 
55 
57 
87 
79 
00 
79 
31 
89 
21 
20 
64 
52 
3* 
83 
18 

22 

Bu devre zarfında işlenmiş tütünlerin maliyet bedeli üzerinden 6 374 074,830 kilo sikletinde 
19 766 716,54 lira tutarındaki kısmı satılmış ve satışlar neticesinde 20 098,670 kilo satış ve yol firesi 
zuhur etmiş ve 1 . III . 1952 tarihine 26 816 554,500 kilo sikletinde 73 161 947,53 lira tutarında tü
tün devrolunmuştur. 

Bu malî yıl içinde aynı zamanda 10 999,300 kilo sikletinde 29 354,10 lira maliyet bedelinde işlen-
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Mahaller 

meıniş tütün de satılmış olduğundan bu devre satış yekûnu 6 385 074,130 kiloya, ve bedeli 
liraya yükselmiştir. 

Mütaakıp yıla devrolunan tütün stoku hakkında gereken malûmat bilançosunun tah 
arz olunmuştur. 

.1 . III . 1951 den 29 . II . 1952 devresi zarfında satıldığı bildirilen tütünlerin mikta 
delleriyle maliyetlerini ve bu satışlar neticesinde elde edilen gayrisâfi satış kârlarını g 
aşağıya çıkarılmıştır. Satılan tütün-

Satılan tütünler ler maliyeti g 
Satış yapan yerler Kilo Lira K. Lira K. 

Tekel Genel Müd. 
Türk Tütün Lmt. 

6.328.432,130 21 075 344 71 19 734 520 34 1 
56.642. — 63 121 80 63 121 80 

Yekûn 6.365.074,130 21 138 466 51 19 797 641 94 1 

Bu tabloya nazaran maliyet bedeli üzerinden 19 797 641,94 liradan ibaret bulunan 
kilo tütün (işlenmiş, işlenmemiş) 21 138 466.5! liraya satılmış 1 340 824,57 lira gayri 
edilmiştir. 

Bu satışlar için Tekel Genel Müdürlüğüne satışlar üzerinden Çf 2 nispetinde 421 5 
tarında hizmet ücreti verilerek faaliyetin 919 317,68 lira safi kârla kapandığı görülmü 

1950 - 1951 malî yılları destekleme tütünleri satışları satıldıkları mahaller itibariy 
olarak aşağıda gösterilmiştir : 

1950 yılı 
Kilo Lira 

1951 yılı 
K. Kilo Lira K. 

1 
Kilo 

Amerikalılara 
İngilizlere 
Yugoslavlara 
Almanlara 
îsveçlere 
Diğer muhtelif fir
malara 

7 595 466,— 27 156 764 70 4 231 702 — 
493 014,— 1 848 556 — 1 051 147— 

—,— — 500 000— 
_ _ _ 20 884,— 

2 951 823,680 7 510 060 96 581 166,130 

16 620 209 2 8 — 3 363 
3 639 986 99 + 658 
110 011 70 + 500 
7 171 40 + 20 
732 35 + 

760 354 79 2 370 

Yekûn 11 040 303,680 36 515 381 66 6 385 074,130 21 138 466 51 4 655 
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Tablonun tetkikinden anlaşıldığı veçhile 1951 yılında 1950 yılma nazaran 4 655 229,550 kiloda 

15 376 915,15 lira noksaniyle yaprak tütün satılmıştır. Tekel Genel Müdürlüğünün elindeki am
bar mevcutlarının hacmi istiabisiyle tütün maliyetine her sene inzimam etmekte olan bakını, muha
faza masrafları faizleri nazarı dikkate alındığı takdirde, maliyetlerin yükseltil m .çmesi için mevcut 
stokun bir an evvel elden çıkarılması hususunda gayret sarf olunması temenniye değer bulunmak
tadır. 

Tekel Genel Müdürlüğü hesaplarının malî yıl itibariyle tanzim edilmekte olması dolayısiyle 1951 
malî yılı 1 . I I I . 1951 ilâ 29.11.1952 devresi için hazırlanmış bulunan tütün-müdahale alımlarına 
ait bilançonun aktifi bir evvelki yıl ile mukayeseli olarak aşağıya dercedilmiştir : 

Aktif 
1950,malî yılı 1951 malî yılı Fark 

Lira K. l/ıra K. Lira K. 

I - Paraya çevrilebilen kıymetler 47 673 743 23 100 033 389 31 -{-- 52 359 046 08 
Tütün stoku 

II - Destekleme kârından kullanılanlar 2 088 042 78 -f 2 088 042 78 
III - Hizmet ücretlerinden kullanılanlar 1 01.0 796 14 4 1 010 7% 14 
IV - Cari hesaplar 12 939 294 90 — — 12 939 294 90 

Yekûn 60 613 038 13 103 132 228 23 + 42 519 190 10 

I - Tütün stoku : 
Gecen seneye nazaran 52 359 646,08 liralık bir artış kaydederek 100 033 389,31 liraya yükselmiş 

bulunan tütün stokunun 73 161 947,53 lira değerindeki 26 816 554 kiloluk kısmı işlenmiş. 
26 871 441,78 liralık 14 012 491 kiloluk kısmı da devre sonuna kadar henüz işlenmemiş tütünleri 
göstermektedir. 

İşlenmiş tütünlerin aidoldukları mahsul yıllarına göre miktar ve kıymet itibariyle müfredatı 
şöyledir : 

Kilo Lira K. 

1948 yılı mahsulü Karadeniz ve Ege menşeli 1 180 161 3 185 566 88 
1949 yılı mahsulü Karadeniz, Marmara, Trakya ve Ege menşeli 7 463 319 18 166 386 64 
1950 yılı mahsulü Karadeniz ve Lge menşeli 18 173 074 51 809 994 01 

Yekûn 26 816 554 73 161 947 53 

1951 malî yılı sonuna kadar henüz işlenmemiş tütünlerin miktar, kıymet ve mahsul yılı itibariy
le müfredatı da şöyledir: 

Kilo Lira K. 

1950 yılı mahsulü Karadeniz ve 
Marmara menşeli 3 806 331 7 889 683 08 
1951 yılı mahsulü Ege menşeli 10 206 160 18 981 758 70 

Yekûn 14 012 491 26 871 441 78 

29 . II . 1952 tarihine kadar henüz işlenmemiş olduğu görülen 1950 - 1951 yılı mahsulü tütün
leri işletme yeri kifayetsizliği dolayısiyle işlenmeleri bir hayli gecikmiş bulunmaktadır. 
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M - Destekleme kârından kullanılanlar nam.i altında görülen 2 088 042,78 lira lv/768 sayılı 

Koordinasyon Kararı gereğince tev/ie tâbi tutulan 1947 yılı mahsulü tütün müdahale alımların
dan hâsıl olan kârlardan Tekel Genel Müdürlü-ğüne ait % 38, 46 nispetindeki hissedir. Bu hiss*/ 

Lira K. 

1948 malî yılında 594 276 29 
1949 » » 493 766 49 

Yekûn 2 088 042 78 

isabet etmiştir. 
Mezkûr meblâğ 1951 yılında Tekel Genel Müdürlüğünce çekilmiş olması dolayı siyi e destekle-

niö -kârları hesabından tenzil ediİmiyerek kallanılan destekleme kârları hesabına zimmet kay
dedilmiş bulunmaktadır. 

III - Hizmet ücretleri tiden kullanılanlar hesabındaki 1 010 796,14 lira da K/797 ve K/815 sa-
ylı Koordinasyon kararları gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne hizmet mukabili satış tutarları 
üzerinden verilen % 2 nispetinde komüsyon ile Türk' Tütün Lmt. Şirketi marifetiyle yapılan mu
bayaalar üzerinden mezkûr şirkete ödenen % 3 komüsyonlar, bu komüsyonlarm müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

Tekel Genel Müdürlüğüne : 
1948 de 1947 yılı mahsulü satışlarından % 2 190 303 86 
1949 da 1947 » » » % 2 390 731 11 
1949 da 1948 » » » % 2 164 234 21 

Yekûn 745 269 18 
Türk Tütün Limitet Şirketi marifetiyle yapı
lan mubayaalar üzerinden mezkur Şirkete ödenen 
% 3 komüsyon 265 526 96 

Umumi vekîın 1 010 796 11 

Ödenen komüsyonlar da kârlar hesabında da olduğu gibi tahakkuk etmiş komüsyonlar hesa
bından düşülmiyerek istihkak sahiplerine borç 1 aydedilmiş bulunmaktadır. 

Badema hesapların vuzuhu bakımından bu gibi tediyelerin ilgili hesaplardan mahsubu yerinde 
olur kanaatindeyiz. 

1951 malî lylı bilançosunun pasifi geçen sene ile mukayeseli olarak aşağıda yer almıştır : 

1 
II 

Ifl 
IV -

Pasif 

Krediler 
- Destekleme kârı 
- Hizmet ücreti 

Tekel cari hesabı 

1950 
Malî vılı 

Lira 

59 915 154 
697 883 

._... 

K. 

57 
56 

V 

1951 
Malî yılı 

Lira 

73 843 283 
7 965 079 
2 035 264 

19 288 590 

K. 

78 
46 
(i() 
39 

Park 
Lira 

13 928 139 
7 267 195 
2 035 264 

19 288 590 

K. 

2İ 
90 
63 
39 

Yekûn 60 613 038 13 103 132 228 23 r 42 519 190 10 
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1 - Geçen seneye nazaran 18 928 189,21 liralık bir satış kaydederek 78 848 298,78 liraya ulaşmış, 

bulunan krediler hesabının müfredatı şöyledir : 
Lira K. 

a) K/721, K/769, K/797, K/815, K/817 vo K/952 sayılı Koordinasyon ka
rarları gereğince ekici tütünlerinden kesilen primlerin yıl sonu bakiyesi 44 841. 595 38 

Bu paralara yıllık % 4,5 faiz yürütülmektedir. 
b) K/797 sayılı Kararla Devlet nam ve hesabına müdahale alınılan için Millî 

Korunma sermayesinden tahsis olunanlar 6 000 000 
3 205 000 

795 000 
* c) K/813 ve K/852 sayılı kararlarla Devlet hesabına müdahale alımları için 
Millî Korunmadan 4 000 000 

d) K/852 sayılı Kararla Tekele yapılacak 25 milyon liralık istikrazdan 9 001 698 40 
e) .1.0 . VII . 1950 tarih ve 3/11556 sayılı. Yeki İler Heyeti Karan ile Tekelin 

mevsim kredisinden 6 500 '000 

Yekûn 73 843 298 78 

I I - Destekleme kârları olarak görülen 7 965 079,46 lira 1951 malî yılı sonuna kadar destekleme 
alımları satışlarından tahassul eden kârlar yekûnunu teşkil etmektedir. 

Bu meblâğın aidolduğu yıllar itibariyle müfredatı da şöyledir : 

Lira K. 

1948 malî yılı bilançosuna göre 1 545 180 17 
1949 » » » » 4 802 698 05 
1950 » » » I» 697 883 56 
1951 » » » ı» 919 317 68 

Yekûn 7 965 079 4(5 

Aktifin tahlili vesilesiyle açıklanmış olduğu veçhile 1948 ve 1949 yılı kârlarından K/768 sa
yılı Karar gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne isabet eden % 38,46 nispetindeki 2 088 042.78 
lira kâr bakiyesi mezkûr Genel Müdürlükçe 1951 malî yılında çekilmiş bulunmaktadır. 

III - Hizmet ücreti namı altında grülen 2 035 264,60 liranın 1 769 737,64 lirası, K/797 ve 
K/815 sayılı kararlar gereğince hizmet mukabili satılan müdahale tütünlerinin satış tutarları üze
rinden Tekele verilen % 2 komüsvonu ve 265 526,96 lirası da Türk Tütün Limitet Şirketi marife
tiyle yapılan müdahale mubayaaları üzerinden tahakkuk ettirilen % 8 komüsyonu teşkil el inek
tedir. 

Mezkûr kondisyonların aidolduklan yıllar itibariyle müfredatı da aşağıdaki gibidir : 
Lira K. 

1948 Malî yılı bilançosuna göre 455 880 82 
1949 » . » » . » 554 905 32 
1950 » » » • 4 r : : ;: 602 961 57 
1951 » » • » ;» 421 506 89 

Yekûn 2 035 2(54 (50 
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Tahakkuk etmiş bulunan bu komüsyonlarm aktifteki ödenen komüsyonlar hesabı vesilesiyle do 

açıklanmış olduğu veçhile 1 010 796,14 liralık kısmı 1951 malî yılı içinde Tekele ödenmiş bulun
maktadır. 

IV - Tekel cari hesabı namı altında görülen 19 288 590,39 liralık borç 'bakiyesi müdahale tütün 
alımlarının tedviri için Tekel G-enel Müdürlüğü menabiinden bilâfaiz kullanılan mebâ'liğdir. • 

Mezkûr borçlu hesabın bakiyesi yıl içinde 3 ilâ 4 milyon lira arasında bir seyir takiıbetmiş bu
lunmaktadır. 

1951 malî yılı sonu itibariyle tütün müdahale alımları için hazırlanmış bulunan kâr ve zarar 
hesabı aşağıya çıkarılmıştır : 

Zararlar Lira; K. Kârlar Lira. iv 

Satışlar üzerinden Tefkele öde- Batış kârları ' 1 340 824 57 
nen % 2 hizmet ücretleri 421 506 89 
Kâr bakiyesi 919 317 68 

Yekûn 1 340 824 57 Yekûn. 1 340 824 57 

Satışlar üzerinden K/797 ve K/815 sayılı kararlar' gereğince Tekele ödenen % 2 hizmet komüs-
yonlarmm aidoldukları mahsul yılları itibariyle müfredatı aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

1947 mahsulü satışları üzerinden 677 20 
1948 » » » 5 729 79 
1949 » » » 338 050 72 
1950 » » » 77 049 18 

Yekûn 421 506 89 

Satış kârları olarak görülen 1 340 824,57 lira raporumuzun satışlar bahsinde de açıklanmış ol
duğu veçhile 1951 malî yılı zarfında yapılan tütün satışlarından hâsıl olan gayrisâfi kârdır. 

1951 malî yılı tütün müdahale satışları neticelerini gösteren 919 317,68 liranın aidolduğu mah
sul yılları itibariyle sureti terekkübü aşağıdaki gibidir : 

Lira K. 

1947 mahsulü tütün satışlarından hâsıl olan 9 021 87 
1948 » » » » » 54 219 85 
1949 » » » » » 586 718 24 
1950 » » » » » 269 357 72 

Yekûn 919 317 68 

1947 yılı mahsulü satışlarından hâsıl olan kârlar K/768 sayılı Kararın ahkâmı dairesinde aşağı
da gösterildiği veçhile taksim edilmiş bulunmaktadır. 
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% 46,15 hisse Ekici tütünleri primlerine 
% 38,46 » Tekel Genel Müdürlüğüne 
% 15,39 » Millî Korunmaya 

Lira K. 

4 163 59 
3 469 81 
1 388 47 

Yekim 9 021 87 

1948, 1949 ve 1950 tütün mahsulü satış kârları da K/817 sayılı Karar hükümlerine uyularak 
tevzi edilmeyip destekleme alımları finansmanında kullanılmaktadır. 

1 . III . 1951 ilâ 29 . II . 1952 devresi zarfında Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan des
tekleme tütün alımlarına ait hazırlanan bilançoda yer alan Ticaret Vekâleti (Millî Korunma) 
hisselerini ihtiva eden bilanço aşağıya dercedilmistir : 

1 . III . 1951 ilâ 29 . II . 1952 Tekel idaresinin müdahale alımları bilançosu : 

Aktif 

I - Paraya çevrilebilen kıy
metler 
1 . I I I . 1952 tütün stoku 

Kilo Bedel 

7.740.778.600 18.965.330,22 
II - Destekleme kârı 

III - Hizmet ücreti 

Lirn K. 

18.965.330,22 

395.872,03 
191.636,84 

T 

II 

III 
IV -

- Krediler 
K/797 

» 
» 

- Destekleme kâ 
1948/1950 yılı 

1951 yılı 
- Hizmet ücreti 

Tekel C. H. 

795.000 — 
6.000.000,— 
3.205.000 — 

rları : 

Pasif 
Lira K. 

14.000.000,— 

1.335.322,11 
174.934,39 
385.658,81 

3.656.923,78 

Yekûn 19.552.839,09 Yekûn 19.552.839,09 

II) K/836 sayılı Koordinasyon Karan gereğince, Ad ana'da Çukurova Pamuk Tarım Saüş Koopera
tifleri Birliği vasıtasiyle 1950 - 1951 yılı mahsulünden mubayaa ettirilen müdahale pamukları hesabı 

1. Toplu bakış : 
1951 yılı bidayetinde, dünya piyasalarında, pamuk fiyatlarının günden güne bir terefiü kaydet

tiği ve bu fiyatların normalin fevkine çıkarak, yüksek rakamlara baliğ olduğu müşahede edilmiştir. 
Fiyat tereffüleri, iç piyasalarda da hissedilir derecede kendini göstermeye başlamış ve dünya pi

yasalarına muvazi olarak memleket içi borsalarında pamuk satışlarının hararetle devam ettiği anlaşıl
mıştır. x 

Bu vaziyet karşısında, dış memleketlere serbest pamuk ihracatının memleket sanayii hammadde
den mahrum bırakılmamasını istihdaf ile Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin telefon emirlerini teyiden Çu-
ko Birliğine gönderilmiş olan 30 . I . 1951 tarihli tel yazıları üzerine mezkûr Birlik tarafından pi
yasadan müdahale voliyle vekâlet nam ve hesabına pamuk mubayaatma başlanmıştır. 

Halbuki 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 6 ncı maddesi «Bu kanun hükümlerine tevfikan 
îcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararların, alâkalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı ve ka
nunun teşekkülüne müsaade verdiği müesseseler vasıtasiyle infaz olunacağı» hükmünü ihtiva etmek
tedir. 
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Diğer taraftan mezkûr vekâletin emir ve direktifleri dairesinde hareket eden Birlik ortak malları 

satışlarını durdurmuş ve elinde mevcut pamuk stoklarını Vekâlet namına açılan bir hesaba intikal et
tirmiştir. 

Bu suretle 1950 - 1951 yılı mahsulünden Çuko Birliği tarafından müdahale hesabına geçirilen 
muhtelif cins ve kalitedeki mubayaa kısmında müfredatı görüleceği veçhile pamuk miktarı 796 313 
kilo, tutarı 5 066 015,70 liradan ibaret bulunmuştur. 

Bu. muameleden sonra 27 . I I . 1951 tarihinde yayınlanan K/836 sayılı Koordinasyon Kararı ile 
serbest pamuk ihracatının memleket sanayiini hammaddeden mahrum bırakmaması için Hükümetçe 
Millî Korunma Kanununun 26 ncı maddesine tevfikan Ekonomi ve Ticaret Vekâleti yetkili kılınmış
tır. Mezkûr Vekâlet emri ile 1950 - 1951 yılı mahsulünden İzmir ve Çukurova Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliklerine sevk edilmiş bulunan pamukların günün rayiç fiyatiyle Sümerbanka devri 
ve rayiç fiyatla maliyet fiyatları arasındaki farkm da Millî Korunma Kanununun 43 ncü madde
sindeki sermayeden karşılanacağı hükmü vaz'olunmuştur. 

2. Mubayaa satış ve satış neticeleri: 

A) Mubayaa: 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin emir ve direktifleri üzerine Çuko Birlikçe 1950 - 1951 yılı mah

sulünden müdahale hesabına intikal ettirilen 796 313 kilodan ibaret pamukların cins, miktarı ve 
mubayaa fiyatiyle tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Pamuğun 
Miktarı Fiyatı 'Tutarı 

Cinsi Kilo Kr. Lira K. 

Akala I Savcın 
Akala I Rollercin 
Akala I I » 
Yerli 

Yekûn 

54 813 
554 997 
66 959 

119 544 

796 313 

6,70 
6,50 
6,30 
5,60 

367 247 
3 607 480 

421 841 
669 446 

5 066 015 

10 
50 
70 
40 

70 

Cins ve miktarları yukardaki tabloda yazılı olan ve yekûnu 796 313 kiloyu bulan bu pamukların 
mubayaa fiyatı tutarı ile 28.11.1951 tarihine kadar bu pamuklarla ilgili olarak yapılan masraflar 
yekûnu 5 066 015,70 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Bu tarihten sonra pamukların beher kilosu için : 

K. 

3,50 Faiz 
0,50 Sigorta 
0,10 Ardiye 
0,90 Devir, aktarma ve munzam memur ücreti 

olarak da ceman » 

5,00 Aylık masraf hesabedilmiştir. 

Bu duruma nazaran 1 . I I I . 1951 tarihinden pamukların elden çıkarıldıkları 31 .. VIII . 1951. 
tarihine kadar tahakkuk ettirilen altı aylık masraf yekûnu 238 893,90 lira pamukların mubayaa tu
tarı olan 5 066 015,70 liraya ilâve edildikte umumi maliyet yekûnunun 5 304 909,60 liraya baliğ ol
duğu anlaşılır. 
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B) Satış ve satış neticeleri : 

Toplu bakış bahsinde de açıklandığı üzere, serbest pamuk ihracatının memle 
deden mahrum bırakılmaması için, Çuko Birlik israfından ortaklardan mubayaa 
telif mahallerindeki depo, ve müesseseleriyle Mersin'deki umumi mağazada, is 
ların günün rayiç fiyatı üzerinden Sümerbank Genel Müdürlüğüne devri 27 . 
yayınlanan K/836 sayılı Koordinasyon Karariyle sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu karara müsteniden Çuko Birlikle Sümerbank Pamuk Satmalma ve Çır 
sesesi arasında müdahale pamuklarının satış esısları 5 . VII . 1951 tarihinde 
kol ile bunun 2 . VII I . 1951 tarhli ekinde tesbit edilmiştir. Protokol hükümle 
esseseye devrolunan pamukların cins, miktar, fiyat ve bedel tutarları aşağıya der 

Cinsi 

Satılan pamukların maliyeti 
Tutarı 

Kilo Lira K. Kilo 

Akala Savcin I 
» Rollercin I 
» » I I 
» » I I I 

Yerli I 

54 813 367 247 10 54 824 
554 997 3 607 480 50 546 711 
66 959 421 841 70 48 315 

— — 26 754 
119 544 669 446 40 119 495 

Yekûn 796 313 5 066 015 70 796 099 

Satış 
Noksan 

kilo 

176 
— 
— 
49 

225 

firesi 
Fazla 
kilo 

11 
— 
— 
— 
— 

11 

Sat 
fiya 
Kr 

34 
33 
31 
29 
24 

___ 

Bu cetvele nazaran, Sümerbank Pamuk Satmalma ve Çırçır Fabrikaları M 
tılan 796 099 kilo sıkletindeki muhtelif cins pamuklardan 2 544 503,95 lira 
miş ve satışlar sonunda 27 bin kiloya yakın bir kalite değişikliği olmuş ve mu 
dan 11 kilo fazla ve 225 kilo da noksan fire zuhur etmiştir. 

Bu pamukların satış fiyatarı, cins ve kalite farklarına göre, 240 - 340 ku 
ettiği ve beher kilo için ayrıca 5 kuruş prese ücretinin ilâve edildiği görül 

Filhakika alımlar bahsinde de açıklandığı üzere 5 066 015,70 liradan ibare 
bedeline faiz, sigorta, ardiye, aktarma ve memur ücreti gibi sair masrafların 



liyet tutarı 5 304 909,60 liraya baliğ olan 796 313 kilo müdahale pamuklarının satışları neticesinde 
2 760 405,65 liralık bir zarar tahassul etmiş ve Sümerbanka yapılan satışla ilgili olarak ödenen 
2 544,50 lira Borsa Resmi ile bu zararın 2 762 950,15 lira. yükseldiği görülmüştür. 

Bu zararlara 1 . IX . 1951 tarihinden 31 . XII . 1952 tarihine kadar Ziraat Bankası tarafından 
hesap ve tahakkuk ettirilen 275 285,13 lira kredi faizi inzimam ettirildikte umumi zarar yekûnu 
kâr ve zarar hesabında görüldüğü üzere 3 038 235,28 liraya baliğ olmaktadır. 

Faiz dolayı siyi e bu zarar yekûnunun gün geçtikçe daha büyük rakamlara ulaşacağı da anlaşıl 
maktadır. 

Müdahale mubayaatı pamuklarına ait Çuko Bitlik tarafından 31 . XII . 1952 tarihi itibariyle ha
zırlanan bilanço kâr ve zarar hesabı aşağıya çıkarılmıştır: 

Aktif 

Zarar 

Müdahale mubayaatı pamuklarına ait 3 1 . X I I . 1952 Bilançosu 

Pasif 
Lira K. Lira K. 

3 038 235 28 Ziraat Bankası nezdindc Çuko 
Birlik namına açılan mubayaa 
kredisi / 

Çuko Birlik (Zerbank ııezdin-
dcki 45 açık kredisi) 

2 323 919 35 

714 315 93 

Yekûn 3 038 235 28 Yekûn 3 038 235 28 

Zimmet Kâr ve zarar hesabı 

Lira K. 

Mubayaa olunan pamuk bedeli 5 066 015 70 Pamuk satış tutarı 
3 1 . VIII. 1952 tarihine kadar 
yapılan masraf 238 893 90 Zarar 
1 . IX .1951 - 31 . XII . 1952 
faizi 275 285 13 
Müdahale için 
acılan kredi 219 983 G5 
Birlik kredisi 55 301 48 

Satış masrafı •(% 0,1 borsa 
resmi) 2 544 50 

Yekûn 5 582 739 23 

Matlûp 

Lira K. 

2 544 503 95 

3 038 235 28 

Yekûn 5 582 739 23 

1) K/836 say ıh Koordinasyon Kararı gereğince İzmir'de Pamuk Tanm, Sattş Kooperatifleri Birliği 
vasttasiyle 1950-1951 yılı mahmulünden Hükümetçe mubayaa ettirilen müdahale pamukları hesabı 

T - Toplu bakış : 
Hükümet nam ve hesabına, Ekonomi ve Ticaret Vekâletince, Çukurova Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliğine pamuk müdahale mubayaatı yaptırılmasındaki ekonomik sebep ve mülâ
hazalar, bu birliğe ait müdahale alımları pamukları hesabına dair tanzim olunan raporumuzda et-
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raflıca izah edilmiş olduğundan aynı mücbir sebeplerin nelerden ibaret bulunduklarının burada 
tekrarına lüzum görülmemiştir. 

Bu itibarla aynı sebebe müsteniden mülâhazalar vekâletçe Ege bölgesinde de varit görülmüş 
ve bu mmtakada pamuk müdahale mubayaatı görevi İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liği uhdesine tevdi edilmiştir. 

Bu maksatla Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin, telefon emirlerini teyiden mezkûr birliğe gön
dermiş olduğu 30 . I . 1951 tarihli ve 20190 sayılı tel yazıları üzerine Tariş.Umum Müdürlüğü ta
rafından harekete geçilerek piyasadan müdahale suretiyle vekâlet nam ve hesabına pamuk alım
larına başlanılmış.olduğu anlaşılmıştır. 

İşbu alımların tahsis sermayesini, Tarisiıı öz kaynaklariyle, Ziraat Bankasının müdahale muba
yaatı için Tarişe açmış olduğu krediler teşkil etmiştir. 

Filhakika, bu pamuk alımları Çuko Birlikte okluğu gibi Tarişde de 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununun 6 neı maddesi hükmiyle telifi kabil görülmemektedir. 

Mahaza vekâletin emir ve direktifleri dairesinde hareket eden Tarişin 1950-1951 yılı mahsulün
den değeri 7 281 156,55 liraya baliğ olan 1 197 282,5 kilo muhtelif cins ve kalitede pamuk mu-
bayaatında bulunduğu kayden tesbit edilmiştir. 

Halbuki, yayınlanan 27 . VII . 1951 tarih ve K/836 sayılı Koordinasyon Kararında ise, serbest 
pamuk ihracatının memleket sanayiini hammaddeden mahrum bırakmaması için Hükümetçe Millî Ko
runma Kanununun 26 neı maddesine tevfikan Ekonomi ve Ticaret Vekâleti yetkili kılınarak bu Ve
kâlet emri ile 1950 - 1951 yılı mahsulünden İzmir Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liklerine stok ettirilmiş bulunan pamukların günün rayiç fiyatiyle Sümerbanka devri ve rayiç fiyat
la maliyet fiyatları arasındaki farkın da Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesindeki sermaye
den karşılanacağı hükmünü ihtiva etmektedir, 

2. Mubayaa, satış ve satış neticeleri• -
a) Mubayaa: 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin emir ve talimatı üzerine, 1950 - 1951 yılı mahsulünden, Tariş 

Umum Müdürlüğünce Ege bölgesinden, müdahale suretiyle, mubayaa olunan 1 197 282,5 kilodan 
ibaret pamukların cinsi, miktarı ve alım fiyatiyle tutarları aşağıdaki tabloya, dercedilmiş bulun
maktadır: 

• 

Ak. 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

Rollercin 
Savcin 
Rollercin 

» 
» 

Yerli 
Antalya 

Mubayaa olunan 

T 
I 

II 
III 
IV 

Yekûn 

pamukların 
kilosu 

516 504 
34 801 

146 147 
242 416 

98 000 
11 277,5 

148 137 

1 197,282,5 

• 
Vasati 
fiyatı 

620,177 
601,514 
610,983 
596,838 
579,825 
505,063 
610,— 

— 

Tutarı 
Lira 

-3 203 238 
209 332 
892 932 

1 446 830 
568 228 

56 958 
903 635 

7 281 156 

K. 

17 
78. 
17 
42 
88 
43 
70 

55 

Bu tabloda cinsi ve miktarı yazılı i 197 282,5 kilo pamuk 7 281 156,55 liraya mubayaa edil
miştir. 

Pamuk: bedelini teşkil eden !bu meblâğa, pamukların satışına dair Sümerbank Pamuk Satmalma 
ve Çırçır Fabrikaları Müessesesiyle tanzim olunan protokol tarihine kadar (15.VIII.1951) vâki ida-
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!-e ve işletme masrafları yekûnu olan 52 808,83 lira ilâve edildikte ıımıı m i pamuk maliyetinin 
7 333 965,38 liraya baliğ olduğu -görüldü. 

b) Satış ve satış neticeleri : 
Serbest pamuk ihracatının mem'leket sanayiini ham/maddeden mahrum bırakmaması için İzmir 

Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından gerek ortaklardan ve gerekse piyasadan satırı-
alınarak kendi depolarında stok ettirilen pamukların ;borsa fiyatı üzerinden Sümerbank Genel Mü
dürlüğüne devri 27.VII.1951 tarih ve K/836 sayılı Koordinasyon Karariyle sağlanmıştır. 

Mezkûr karar hükmüne müsteniden İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğiyle Sümer
bank Pamuk Satınalma ve Çırçır fabrikaları müessesesi arasında müdahale mubayaatı pamukları
nın satış esasları, salahiyetli zevat tarafından 15.VIII.1951 tarihinde tanzim olunan protokolde tâ
yin -ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu protokoldeki esaslai'a ıgöre ıSümerbanka devt^olıınati pamukların cinsi, miktarı, fiyatı ve tu
tarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Satış fiyatı ' Satış tutarı 
Cinsi Satış kilosu Lira K. Lira K. 

Akala Rollerigin 
» Savgin 
» Rollergin 
» ». 
» » 

Yerli 
Antalya 

1 

n 
n 

111 
IV 

508 764 
33 319 

133 637,5 
161 131 
68 783 
10 493 

147 665 

300 
305 
285 
270 
250 
260 
282 

1 526 292 — 
101 622 95 
380 866 87 
435 053 70 
146 957 50 
27 281 80 

06 416 510 50 

Yekûn 1 053 792,5 — 3 034 585 32 

Bu tabloya göre : 
Sümerbank Pamuk Satmalına ve Çırçır Fabrikaları Müessesesine devren satış yapılan 1 053 792,5 

kilo muhtelif cins ve muhtelif kaliteli pamuktan 3 034 585,32 lira elde edildiği görülmektedir. 
Bu pamukların satış fiyatları cins ve kalite farklarına göre 250 - 305 kuruş arasında tehalüf et

miştir. < . • 
Evsaf bakımından Sümerbank fabrikalarında işlenmesinin mümkün olamıyaeağı mülâhaza edilerek 

müessesece devren satmalınmasından sarfınazar edilmesi üzerine bakiye kalan 143 490. kilo muh
telif cins pamuktan 126 528,5 kilosunun 312 200,89 lira mukabilinde dış memleketlere ilıracedilıniş-
olduğu ve 113 473,85 liraya tekabül eden 16 961,5 kilo da satış firesinin zuhur etmiş bulunduğu ve 
bu suretle K/836 sayılı Koordinasyon Kararında bahis mevzuu edilen müdahale pamuklarının tama
men tasfiye edilmiş oldukları anlaşılmıştır. 

Bu satışlardan 3 346 786,21 liranın sağlandığı ve neticede 3 934 370,34 lira satış zararı hâsıl ol
duğu görülmüştür. 

Tahassul eden bu zarara : İhtiyar olunan 24 150,77 liralık idare masrafları, 28 658,06 liralık işlet
me masrafları hissesi ve 5 222,09 lira da satış masrafları ile kredinin faiz tutarını teşkil eden 795 335,22 
lira ilâve edildikte, kâr've zarar hesabında görüldüğü üzere, umumi zarar yekûnunun 4. 787 736,48 
liraya yükseldiği müşahede edilir. 

Müdahale mubayaatı pamukların sat ıslarından hâsıl olan zararlar Ziraat Bankası tarafından sağla
nan kredilerle karşılanmaktadır. 

Bu kredilere tahakkuk ettirilen faiz dolayısiyle bahis mevzuu zarar yekûnunun günden güne daha 
da artacağı tabiî görülmektedir. 
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K/836 sayılı Karara göre Adana'da Çuko Birlik, İzmir'de Tariş Genel Müdüıieıince müdahale 

suretiyle mubayaa olunan pamukların alımını, satışını ve satış neticelerini gösterir müfredatlı bir 
cetvel, toplu bir fikir vermek üzere, raporun sonuna eklenmiştir. 

Müdahale mubayaatı pamukları için izmir Pamuk Satış Kooperatifleıi Birliği tarafından 
31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim olunan bilanço, kâr ve zarar hesabı aşağıya çıkarılmıştır. 

31 . XII . 1952 tarihi itibariyle tanzim olunan K/836 sayılı Pamuk Bilançosu 

Aktif Lira K. Pasif Lira K. 

K/836 sayılı Kararname pa
muklarının 4 787 736 48 
Zararı 

T. C. Ziraat Bankası Bakan
lık hesabı 3 567 439 59 
İzmir Pamuk T. S. Koo. Bir
liği rehinli ortak pamuk 1 220 296 8.) 

Yekûn 4 787 736 48 Yekûn 4 787 736 48 

Borç 
Kâr ve zarar hesabı 

Lira K. Alacak 

Pamuk bedeli 
31 . XI I . 1952 tarihi itibariy
le faiz 
31 . XII .1952 tarihi itibariy
le masraf 
Fire 

7 167 682 70 Pamuk satışı 
Zarar 

795 335 22 

58 030 92 
113 473 85 

Yekûn 8 134 522 69 

Lira K. 

3 346 786 21 
4 787 736 48 

Yekûn 8 134 522 69 

Kilosu 

Mubayaa olunan pamuklaT*m 
Tutarı Masraflar . Kredinin faizi . Yekûn 

Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

Adana Çuko Birlik 796 313,0 5 066 015 70 241 438 40 275 285 13 5 582 739 23 
tzmir Tariş 1197 282,5 7 281 156 55 58 030 92 795 335 22 8 134 522 69 

Yekûn 1 993 595,5 12 347 172 25 299 469 32 1 070 620 35 13 717 261 92 

Satılan pamukların firesi 
Tutarı Tutarı Zarar 

Kilosu Lira K. Kilosu Lira K. Lira K. 
Yekûn 

Lira K. 

Adana Gııko Birlik 796 099 2 544 503 95 114 1344 79 3 036 890 49 5 582 739 23 
îzmir Tariş 1180 321 3 346 786 21 16 961,5 113 473 85 4 674 262 63 8134 522 69 

Yekûn 1976 420 5 891290 16 17 075,5 114 818 64 7 711153 12 13 717 261 92 
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./.] Giresun Findik Tarım Satış Kooperatifleri Birliği vasıtasiyle 1951 ve 1952 inalı sülünden Hiı-

knınetee mubayaa ettirilen müdahale fındıkları 

A) Toplu I: akış : 
1. 1951 - 1952 ııuılısul yılında müstahsıldan fındık satmalın masına Millî 'Korunma Kanunu

nun 25 ucı maddesine müsteniden Ekonoıııd ve Ticaret Vekâleti, K/835 sayılı 25. V I I . 1951 günlü 
Koordinasyon Heyeti Karariyle. memur edilmiştir. 

Bu maksatlı : 
M j Aynı kanunun 43 neti maddesinde yazılı sermayeden 30 milyon liranın adı geçen vekâlet: 

emrine verilmesi. 
b) Kıudıkkr'iu toplanması, işlenmesi ve satış işleriyle (Jiresü'i Fındık Tarım ve 8atıs Koope

ratifleri. Bir I iğinin vazifelendiril nıesi. 
e) Bu husustaki muamelelerin itası sırasında idare "masraflarına karşılık olmak üzvre fın

dıkların mubayaa bedelinin âzami % 2 sine kadar Kkonomi ve Ticaret Vekâletince takdir edile
cek bir komisyonun adı geçen birliğe tediye edilmesi, karar altına alınmıştır. 

2. Millî Korunma Kanununun 43 neü maddesinde yazılı sermayenin tamamının diğer- sarf 
mahallerine tahsis edilmiş olması hasebiyle K/840 sayılı 25 . VI I I . 1951 günlü Koordinasyon 
Heyeti Karariyle de 1951 - 1952 yılı kampanyası mahsulü fındıklar için tasfiye halindeki Ticaret 
O tisinin tahakkuk etmiş ve edecek olan ve tasarrufu Ekonomi ve Ticarüt Vekaletine ait bulunan 
bilumum kârlarının mezkur vekâletçe fındık mubayaasına tahsisi uygun görülmüştür. 

3. K/850 sayılı ve 2 , I . 1952 günlü Koordinasyon Heyeti Kararının 2 tıci maddesiyle de 
Millî Korunma, Kanununun 27 uci maddesi mucibince T. (.'. Ziraat Bankasında tesis olunan fon
daki 1 284 000 lira. K/835 sayılı Karara istinaden yapılacak t'mdık sat uta I ılımasında, müteda-
vil sermaye şeklinde kullanılmak üzere Ekonomi ve Ticaret Vekâleti emrine tahsis edilmiştir. 

4. K/854 sayılı 16 . II . 1952 günlü Koordinasyon Heyeti Karaı-iy]e de, Millî Korunma Kanu
nunun 26 ncı maddesine müsteniden K/835 ve K/840 sayılı kararlarla 1951 - 1952 yılında müstah
sıldan Tındık satmalınmak hususunda Ekonomi ve Ticaret Vekâletine verilen salâhiyet tüccardan iç 
fındık satmalmmaya da teşmil edilmiştir. 

5. K/806 sayılı ve 10 . V . 1952 günlü Koordinasyon Heyeti Karariyle de K/835 ve K/840 sa
yılı kararlarla 1951 • 1952 yılında müstahsıldan fındık .satmalına hususunda Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletine verilen salahiyet, tüccar ve esnaftan kabuklu fındık satmalıuaya da teşmil olunmuştur. 

0. K/870 sayılı ve 7 . VIII . 1952 günlü Kararla da, 1951 - 1952 mahsul yılında müstahsıldan 
fındık mubayaası için Ekonomi ve Ticaret Vekâletine K/835 ve K/840 sayılı kararlarla verilmiş 
olan salâhiyet ve U i resim Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine verilen vazife, aynı esaslar 
dâhilinde 1952 - 1953 yılı mahsulü fındıklarına da teşmil olunmuştur. 

Evvelce K/835, K/840, K/850 sayılı kararlarla bu hususta temin olunan tahsisat ve kredilerin 
aynı maksatlarla ve aynı şartlarla kullanılacağı,. 1952 - 1953 mahsul yılı fındık alımlarında, ihti
yaç görülecek munzam kredilerin T. O. Ziraat Bankasınca tertip ve temin edileceği 1952 - 1953 
yılı fındık alımlarının {% 50 raııdımanlı^kuru değirmenlik tombul kabuklu fındığın kilosunun 100 
kuruş esasından) 1 . I I . 1953 tarihine kadar devanı edeceği müdahalenin yalnız fındık müstah-
sıllarının kendi mahsullerine münhasır olacağı, 1951 - 1952 yıllarında iç, fındıkla kabuklu fındı
ğın tüccar ve esnaftan alınmasına salahiyet veren, K/854 - K/866 sayılı kararların yürürlükten kal
dırılmış olduğu mezkûr kararda belirtilmiş bulunmaktadır. 

B) İşletme faaliyeti : 
I - Teşkilât ; 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, K/835 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararının tatbik seklini aşağı

daki esaslara bağlamıştır. 
Buna göre : 
a). Fındık Tarım ve Satış Kooperatif bünyesinde bir merkez komitesi ve birliğin istanbul bii-

! D , Huvıa ; 10ü • 



— 95 — 
rosunda da merkez komitesine bağlı ve talimatına tâbi olmak üzere bir tâli komitenin kurul
ması, 

b) Merkez Komitesinin Birlik Genel Müdürü ile bakanlık murakıbı ve Trabzon, Giresun, Or
du Ziraat bankaları müdürlerinden terekkübetmesi, 

e) Tâli komitenin ise, İstanbul bürosu şefi ilo istanbul İhrcacatçılar Birliği Umumi Kâtip 
muavininden, Galata Ziraat Bankası Müdür muavinlerinden biri tarafından teşkil olunması, 

ç) Merkez Komitesinin, toplanacak fındıkların mubayaa, toplama isleme ve satış işlerine mü-
taallik bilcümle faaliyetlerin tanzim ve tedvirine ait prensip kararlarını almak ve iş programını 
tertiplemek vazifesiylo görevlendirilmesi, 

Tâli Komitenin vazifesinin işe birliğin satış işlerinin İstanbul'da tedvirden ibaret olması, 
d) Birlik Genel Müdürünün Merkez Komitesinin Başkanı, vekâlet murakıbının başkanve-

kili olarak vazifelendirilmesi, Merkez Komitesi içtimalaraıın, asgari ayda bir defa olmak üze-
ro lüzum ve ihtiyaca göre başkan veya başkanvekilinin daveti ile Birlik ve icabında mubayaa mer
kezlerinde yapılması, tâli komitenin ise lüzum ve icabnıa göre toplanması toplantı ve kararın ek
seriyetle alınması Genel Müdürün Merkez Komitesince alınacak kararı tatbik sahasına konul
masından mesul olup bu karar mevzularından Birilik İdare Meclisinin kararına bağlanması ica-
beden hususları tekemmül ettirmesi, 

e) Merkez Komitesi ile Birlik İdare Meclisi arasında ihtilâf zuhurunda ve Genel Müdürün 
komite kararlarına muhalefeti halinde keyfiyetin vekâletin hakemliğine arz edilmesi, 

f) Birlik Genel Müdürünün vekâletine bir tâyin yapılarak, kadrosuna mürettep tahsisatın 
üçto ikisi nispetinde vekâlet ücreti tediye edilmesi, ayrıca ay/da 250 lira aylık temsil tahsisatı 
verilmesi, vekâlet murakıplığına Trabzon Bölge Ekonomi Müdürünün asli vazifesi uhdesinde 
kalmak kaydiyle, kadrosuna mürettep tahsisatın 3 te ikisi nispetinden bir aylık ücretle vekâleten 
tâyin edilmesi kooperatif müdürlüklerine yapılan tâyinler dolâyısiyle alâkalılara 150 şer lira temsil 
tahsisatı verilmesi tâli komite üyelerine de aynı miktar temsil tahsisatı ödenmesi, 

g) Birliğe verilen müdahale vazifesinin esas gayesini fiyatlar dolâyısiyle müstahsilin korun
masını istihdaf etmesi ve bu himayeci rolün ifasında tüccarın da serbest faaliyetine imkân veril
mesi, gerek bu esasa ve gerek yukarda belirtilen lüzuma ve ihtiyaca ve piyasa icaplarına göre 
birlik merkez komitesi tarafından bütçe ve kadroları da ihtiva etmek üzere bir iş programı hazır
lanarak vekâletin tasdikinden sonra mevkii muameleye konulması ve şikâyete yer verilmemesi, ka
rar altına alınmıştır. 

2. Birlikçe hazırlanan 1951 - 1952 mahsul yılı müdahale alımlarına ait iş programında kayıtlı 
hususattaıı Ekonomi ve Ticaret Vekâleti kadroya 7 memurun ilâvesini müdahale almalarının de
vamı müddetince 7 müdürlüğün ihdasını uygun bulmuştur. Lüzum hissedildiği takdirde eksik 
kadrolara işletme faslından teinin edilecek tahsisatla muvakkat memur alınmasını ve 28 tâli am
bara ilâve edilecek. 7 ambara tâyini yapılacak memurların da muvakkat işletme kadrosunda is
tihdam edilmesinin yerinde olacağını vekâlet bünyesinde, fındık müdahale mahsulleriyle alâkalı * 
münasebetleri tedvir etmek üzere bir irtibat heyeti kurulmasını ve buna bir miktar tahsisat veril 
meşini merkez komitesi başkanı ve üyelerinin harciralı rejiminin birlik statüsü ahkâmına göre tâ
yin edilmesini kabul etmiştir. 

Ayrıca satınalınan fındıkların elden çıkarılmalarında dünya piyasasında vukua gelecek fiyat 
değişikliklerinin nazarı itibara alınmasını fiilen ödenen alış bedellerine, yapılacak idare ve işlet
me masraflarından tahassül edecek maliyet bedeli esasında fındığın maliyetinin hesaplanmasını ve 
satışların buna göre ayarlanmasını bildirmiştir. 

Zararsız olan satışlarda vekâlet müsaadesi işin gecikmesini intacedeceğinden her hangi takyide 
mahal bırakılmadan satışların yapılmasını kabul etmiştir. 

Bilâhara 1951 - 1952 yılı mahsulünden iç fındığın alınması hususundaki K/840 sayılı Karar 
üzerine Ekonomi ve Ticaret Vekâleti : 
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.1. 29 . 1 1 . 1952 tarihine kadar sahiplerinin müracaat ve teklifleri halinde sıra malı kontrollü 

tombul iç fındığın fop 230 kuruştan mubayaasının yapılmasını; 
2. Satınalınacak mallar mubayaa .safhasında fındık ihracatının murakabesine ait nizamname 

hükümleri dairesinde yeniden kontroldan geçirilerek ve bu nizamname hükümlerine uygun vasıf
ta'olmıyan malların kabul edilmemesini sigortanın 0,20*nispetine kadar birlikçe yapılmasını; 

3. Mubayaa bedelleriyle, satışın tekemmülüne kadar yapılacak bilcümle masrafların müdaha
le hesabına geçirilmesini; 

4. Birliğin, gerek Millî Korunmadan ve gerek T. C. Ziraat Bankasından sağlanan imkânlarını 
müdahale tertibinden de kullanmasını bu menabiin kifayetsizliği halinde müdahale masraflarına 
bağlanacak birlik menabüne Ziraat Bankasının açık kredisine uygulanan nispette faiz tahakkuk 
ettirilmesini; 

5. K/835 sayılı Kararda tasrih olunduğu üzere bu hizmet karşılığı olarak da birliğe mubayaa 
bedelleri üzerinden % 2 kondisyon verilmesini; 

6. İhracatçı firma sıfatiyle birliğin, mevcut mallarım aynı fiyatlar ve esaslar dairesinde mü
dahale hesabına devredilebilmesini; 

7. Satış neticeleri müspet tahakkuk eylediği takdirde tahassul edecek kârlardan birlik teşki
lâtının geçmiş yıllar zararlarının karşılanmasını: 

Tebliğ etmiştir. 
Bu arada Birlik Genel Müdürlüğü Ekonomi ve Ticaret Vekâletine yazdığı 14 sayılı 12.VI. 1952 

günlü yazıda: Geniş ölçüdeki müdahale vazifeleri dolayısiyle birliğin normal muamelelerinin malı 
dut mikyasta kaldığı, bu sebeple birlik ve kooperatiflerce ihtiyar olunan idare masraflarının, ta
hammülü olmıyan ortak hesaplarına tahmili muvafık olmıyacağına nazaran bu masrafların, emsali 
tatbikat veçhile, devre içinde ortak ve müdahale hesaplarında kaydedilen iş hacımlariyle mütena-
siben taksimi suretiyle tevziini teklif etmiştir. 

Vekâlet, 37614/6-4753 sayılı ve 20 . VI . 1952 günlü cevabında birlik ve kooperatiflerde ihti
yar olunan idare masraflarının ortak ve müdahale hesaplarında tâyin edilen iş hacımlariyle mütena-
siben taksimi suretiyle tevziini uygun görmüştür. 

Tetkik mevzuunrazu teşkil eden 1952 bilanço yılı zarfında K/870 sayılı ve 8 . VII I . 1952 ta
rihli Kararla müdahale mevzuuna alman 1952 - 1953 yılı fındık mahsulü mubayaasının Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülmesi Ekonomi 
ve Ticaret Vekâletince tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu emirde : 
1. Birliğin bünyesinde bir merkez komitesi ile İstanbul Bürosunda bir satış komitesi ve ve

kâlet bünyesinde bir irtibat heyeti kurulması, merkez komitesine Birliğin Umum Müdürü ve Gi
resun îlıracatçıla1' Biriliği Umumi Kâtibi ile Ziraat Bankası Giresun Şubesi Müdüründen teşekkül 
etmesi evvelce kurulan istanbul'daki Satış Komitesinin ipkası her iki komitenin hazırlanacak iş 
programı mucibince alım, ve satış işlerinin tedvirine ait muameleleri yapması, komite içtimaları-
nm asgari aydı, bir defa olmak üzere lüzum ve ihtiyaca göre başkanın davetiyle birlik merke
zinde veya İstanbul bürosunda yapılması, toplantı ve karar nisabının ekseriyetle alınması, 

2. Umum Müdürün komitelerce alınacak karanlardan birlik idare heyetinin kararına bağlan
ması icabeden hususları tekemmül »ettirerek kararları mevkii icraya koyması, komitelerde birlik ida
re heyeti arasında ihtilâf husulü veya Umum Müdürün komite kararlarına muhalefeti halinde key
fiyetin bakanlığın hakemliğine arz -edilmesi. 

3. İrtibat heyetinin vazifesinin bakanlıkla birlik arasındaki fındık müdahale işlerine mütaal-
lik münasebetlerin tanziminden ibaret bulunmasından ve bu irtibat heyetince komite azalarına me
saileri karşılığı olarak aylık bir ücret verilmemesi, bunların faaliyetleri neticesinin bilâhara Ba
kanlıkça takdiri cihetime gidilmesi hususları kaydedilmiş bulunmaktadır. 

O) Mubayaa ve sitok : 
I - K/840 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı gereğince 1951 - 1952 mahsul yılında Ekonomi ve 
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Ticaret Vekâleti hesabına Giresun Fındık Tanın Satış Kooperatifleri Birliği delaletiyle 31 . X I I . 
1952 tarihine kadar müstahsıldan vekâletçe tesbit olunan % 50 randımanlı değirmenlik tombul ka
buklu fındığın 90 kuruşa ve ileride müdahale alımları satışları müspet netice verdiği takdirde 100 
kuruşa iblâğ etmek kaydiyle, satmalınan 1951 mahsulü kabuklu fındıkların cins, miktar ve bedel 
itibariyle gösterir bir tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Bedel Miktar . 
Lira K. Kilo Cins 

17 .192 776 30 18 233 837 Tombul 
1 121 062 06 1 435 377 Sivri 

393 19 580 Badem 

18 314 231 55 19 669 794 Yekûn 

Satmalınan bu fındıklar için 31 . XII . 1952 tarihine kadar ihtiyar olunan bakım, muhafaza, 
nakliye, kırma ücretleri (Kabuklu fındığın iç. fındığa tahvili için yapılan masarif) idare masraf]fi
li Fisko Birliğin umumi masraflarından ayrılan ve bu fındıklara isabet" eden masraf hissesi, mu
bayaa bedelleri üzerinden Fisko Birliğe ödenen % 2 mutavassıt komüsyonu ile fındıkların maliyet tu
tarını gösterir tablo aşağıda dercedilmiştir: 

Lira K. 

Bakım, muhafaza, nakliye, kırma ücretleri 347 677 40 
Fisko Birliğin umumi masraflarından ayrılan ve 
bu fındıklara isabet eden masraf hissesi 195 997 33 
%- 2 mutavassıt komüsyonu 366 284 63 

Yekûn 909 954 35 
Satmalınan kabulklu fındıkların mubayaa bedeli 18 314 231 55 

Fındıkların maliyet tutan 19 224 185 90 

Bu duruma ıgöre bir kilo fındığa vasati (5) kuruş masraf hissesi isabet etmekte ve vasati fındık 
maliyetinin de 98 kuruşa ulaştığı görülmektedir. 

II - K/851 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı gereğince 1951 - 1952 mahsul yılında Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti hesabına Giresun Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği delaletiyle tüccar
dan 31.XII.1952 tarihine kadar beher kilosu vekâletçe tesbit olunan F.O.B. 230 kuruştan satmalı
nan 1951 mahsulü iç fındıkların cins, miktar ve bedel itibariyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Bedel 
T.L. 

11 593 515 
187 680 

21 500 
117 836 

37 941 

11 958 572 

25 

39 

64 

Miktar 
Kilo 

5 041 055 
81 600 
10 000 
56 160 
18 803 

5 207 618 

Cins 

Sıra iç 
Standart 
Sivri sıra iç. 
Sivri naturel i' 
Kusurlu iç 

Yekûn 
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S'atınalinan bu iç fındıklar için 31.XII.1952 tarihine kadar ihtiyar olunan bakım, muhafaza, nak

liye idare masrafları, Fisko Birliğin umumi masraflarından ayrılan ve bu fındıklara isabet eden 
masraf hissesi mubayaa bedelleri üzerinde Fisko Birliğe ödenen % 2 tavassut komüsyonu ile fın
dıkların maliyet tutarını gösterir liste sağ ıdadı r . 

Lira K. 
*_ 

Bakım, muhafaza, nakliye ücretleriyle idare masrafı : 
Fisko Birliğin umumi masraflarından ayrılan ve bu fındıklara isabet eden masraf 
hissesi 
% 2 Komüsyon 

160 225 
masraf 

97 400 
239 171 

Yekûn 496 797 
11 958 572 

12 455 370 

80 

54 
45 

79 
64 

43 

Satmalman iç fındıkların mubayaa bedeli 

Fındıkların maliyet tutarı 

Bu duruma göre bir kilo iç fındığa vasat (9,5) kuruş, masraf hissesi isabet 'etmekte ve vasati iç 
fındık maliyetinin (239) kuruşa ulaştığı anlaşılmaktadır. 

I I I - 1952 - 1953 mahsulü fındıkların mubayaasına mütaallik 'K/870 sayılı Koordinasyon Heyeti 
Karariyle Ekonomi ve Ticaret Vekâleti hesabına Giresun Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Bir
liği delaletiyle fındık müstahsıl'larının kendi mahsullerine münhasır olmak ve 1.TI.1953 tarihine ka
dar devam etmek ve % 50 randımanlı kuru değir menlik tombul kabuklu fındığın kilosu (100) ku
ruştan mubayaası kaydiyle 31.XII.1952 tarihine kadar satınalman 1952 mahsulü fındıkların cins, 
miktar ve bedeli aşağıdadır : 

Miktarı Bedel 
Cinsi Kilo Lira K. 

Tombul fındık 9 235 787 8 573 669 60 
Sivri fındık 221 823 178 047 86 

Yekûn 9 457 610 8 751 717 46 

Satmalman fındıklar için 3 1 . X I I . 1952 tarihine kadar ihtiyar olunan bakım, muhafaza, nakliye 
ve idare masrafları, fisko birliğin umumi masraflarından ayrılan ve bu fındıklara isabet eden mas
raf hissesi mubayaa bedelleri üzerinden Fisko Birliğe dönen % 2 tavassut komüsyonu yıl nihayetine 
kadar fındıkların maliyet tutarını gösterir liste aşağıdadır. 

Lira K. 

Bakım, muhafaza, nakliye ve idare masrafları 49 368 59 
Fisko Birliğin idare masraflarından ayrılan ve bu fındıklara isabet eden masraf 
hissesi 43 412 02 
% 2 komüsyoıı 175 034 35 

Yekûn 312 814 96 
3 1 . X I I . 1952 tarihine kadar satmalman fındıkların mubayaa bedeli . 8 751 717 46 

3 1 . X I I . 1952 tarihine kadar fındıkların maliyet tu tan 9 064 532 42 
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Kararname gereğince mezkur müdahale mubayaasının sonu 1 . II . 1953 tarihinde yani 1951 bi
lanço yılında alınacağından, fakat maliyetin tâyinine imkân hâsıl olmamakla beraber 31 . XII . 1952 
tarihine kadar bir kilo fındığa vasati (4) kuruş masraf hissesi isabet etmekte ve vasati fındığa ma
liyetin (0,96) kuruşa ulaştığı belli olmaktadır. 

Ç) Stok satış ve neticeleri : 

Bu duruma göre müdahale alımlarının başladığı Ağnstos 1951 den 31 . XII . 1952 tarihine kadar 
kabuklu ve iç fındık olmak üzere satmalman müdahale fındıklarının mezkûr tarihteki maliyetleri 
üzerinden cins ve miktar itibariyle müfredatı şöyledir : 

Vasati 
Miktar Maliyet bedeli kilo maliyeti 
Kilo Lira K. Lira K. 

K/840 sayılı Karar gereğince müstahsilden satm
alman 1951 mahsulü kabuklu fmdık mubayaası 19.669.794,— 19 224 185 90 0 98 
K/854 sayılı Karar gereğince tüccar ve esnaftan 
satmalman 1951 mahsulü iç fındıklar 5.207.618,— 12 455 370 43 2 39 

1951 mahsulü müdahale mubayaa yekûnu ^ 24.877.412— 31 679 556 33 
K/870 sayılı Karar gereğince müstahsıldan satm
alman 1952 - 1953 yılı mahsulü kabulklu fındık 9.457.610— 9 064 532 32 0 96 

Yekûn 34.335.022,— 40 744 088 65 

Fisko Birlik tarafından 1951 mahsul yılı kabuklu ve iç fındık olarak satmalmanları, bunlardan 
31 . XII . 1952 tarihine kadar satınalanlarla mütaakıp yıla devrolunan fmdık stokunun müfreda
tını gösterir tablo aşağıdadır : 

Miktar Bedel 
İ z a h a t • Kilo Lira K. 

1951 mahsul müdahale mubayaası 24 877 412 31 679 556 33 

1951 mahsul mubayaatından satılan
lar .„ 5 799 481 13 459 141 71 
1951 mahsul kabuklu fındıkların iç 
fındığa tahvilinde zuhur eden ran
dıman ve fire farkları 652 201 — 

Yekûn 6 451 682 13 459 141 71 

1953 yılma devrolunan kabuklu ve 
iç fmdık 18 425 730 18 220 414 62 

Umumi yekûn 24 877 412 31 679 556 33 
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Fisko Birlik tarafından 31 . XI I . 1952 tarihine kadar yurt dışında ve içinde muhtelif firmalara 

satılan fındıkları mahsul yılı, cins, miktar, maliyet bedeli, satış tutarı, satış neticesinde hâsıl olan 
farkları gösterir bir tablo aşağıya çıkarılmıştır : 

Hâsıl olan fark Hâsıl olan fark 
Miktar Malij^et bedeli Satış tutarı (satış zararı) (satış kârları) 

Kilo Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

1951/1952 mahsulü 
sıra malı 
iç fındık 5 092 042 12 188 372 95 8 569 432 11 3 618 933 84 — 

» mahsulü 
kabuklu 
fındık 158 156 29 195 80 ' .— 39 51 

» mahsulü 
kabuklu 
sivri 
fındık 20 131 16 652 36 19 718 67 — 3 066 31 

» mahsulü 
sivri iç " 
fındık 622 800 1 141 559 65 1 232' 875 84 — 91 316 19 

» mahsulü 
kusurlu 
iç fındık 33 590 75 076 06 65 165 50 9 91.0 56 — 

» mahsulü 
çürük iç 
fındık 30 760 37 324 40 30 369 45 6 954 95 — 

Yekûn 5 799 481 13 459 141 71 9 917 764 37 3 635 799 35 94 422 01 

Bu tablonun tetkikinde 5 799 481 kilo muhtelif cins fındığın 9 917 764,34 liraya satıldığı vo bu 
satışlar neticesinde maliyet fiyatlarına nazaran 94 422,01 lira lehte 3 635 799,35 lira aleyhte bir 
fark zuhur ettiği ve binnetice satışların 3 541 377,34 liralık bir farkla kapandığı anlaşılmaktadır. 

Satışların zararla neticelenmesinin başlıca sebebi ise K/854 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince 
tüccardan kilosu 230 kuruştan mubayaa edilen iç fındıkların satış anında dış piyasa seviyesinin düş
müş olmasından ileri gelmektedir. 

Satış farkı her ne kadar 3 541 377,34 liradan ibaret olduğu anlaşılmakta ise de, tetkikatımızm 
yapıldığı Eylül, 1953 başında müdahale fındıklarının satışlarından mütahassıl dövizlerin 1953 yılı 
zarfında Ziraat Bankası delaletiyle Birlikte tesbit edilen bir kur üzerinden satılma suretiyle 
4 190 105,48 liralık lehte bir kur farkının tecelli ettiği anlaşılmaktadır, 
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Bilançonun tetkik ve tahlili 

Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği delaletiyle yapılan fındık müdahale alım
larına ait hazırlanmış bulunan 31 . XII . 1952 tarihli bilançonun bir örneği aşağıya dercedilraiş-
tiî. 

Aktif Lira K. Pasif Lira K. 

1951 mahsulü kabuklu fındıklar 
1951 mahsulü iç fındıklar 
1952 mahsulü kabuklu fındıklar 
Muvakkat borçlular 
Levazım ambalaj 
Alacak senetleri 
Kâr ve zarar 

Yekûn 

18 172 106 
48 307 

9 064 532 
914 148 
411 769 
634 815 

4 427 030 

33 672 710 

73 
89 
42 
07 
20 
48 
94 

73 

Bankalar cari hesabı 1951 yılı 
mahsulü 23 728 513 55 
Bankalar cari hesabı 1952 yılı 
mahsulü 8 340 322 80 
Birlik menabiinden kullanılan
lar 1 603 874 38 

33 672 710 73 

Bilançonun aktif ve pasifinde yer alan hesapların tetkikinde : 

1. Yıl sonu fındık stokları hakkında gereken izahat raporumuzun mubayaa ve stoklar bah
sinde arz edilmiştir. 

2. Muvakkat borçlu hesaplar namı altında görülen 914 148,07 liranın müfredatı şöyledir : 

Lira K. 

1951 yılı mahsulü fındıklarına ait gelecek yıl kiraları 
1952 yılı mahsulü fındıklarına ait gelecek yıl kiraları 
1952 yılı sonuna kadar elden çıkarılamıyan 1951 
mahsulü kabuklu fındıklara ait banka faiz ve ko-
müsyonları 
Henüz satılamamış 1952 yılı mahsulü kabuklu fın
dıkların banka faiz ve kondisyonları 

38 913 
54 619 

25 
90 

727 ::05 79 

93 309 13 

Yekûn 914 148 07 

3. 411 769,20 liralık levazım ve ambalaj malzemesinin 382 783,95 liralık kısmı 2 1/2 litrelik 
ambalaj çuvallarım ve 28 985,25 liralık kısmı da fındıkların muhafazası için satınalman muşamba 
bedellerini teşkil etmektedir. 

4. Fındık satışlarından mütevellit 634 815,48 liralık alacak senetlerinin tetkikatımızm yapıldığı 
Eylül 1953 te tahsil edildiği görülmüştür. 

5. 1952 yılı sonunda 4 427 030,94 liraya ulaşmakta olan zararlar hakkında gereken izahat bu 
hesabın tahlili vesilesiyle verilecektir. 

6. 1951 yılı fındık mahsulü müdahale alımlarının finansmanı için T. C. Ziraat Bankasından 
kullanılan kredilerine 1952 yılı sonu bakiyelerini teşkil eden 23 728 513,55 liranın mezkûr kredile
rin menabii itibariyle müfredatı şöyledir : •-...-
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Lira K. 

Yıl sonunda kapitalize edilen % 3,50 faizli Millî 
Korunma kredisi 7 284 00 
Her üç ayda kaplitalize edilen % 8,50 faizli açık 
kredi 881 362 88 
Üç ayda bir kapitalize edilen % 7 faizli rehinli 
kredi 15 370 310 69 
ü ç ayda bir kapitalize edilen % 7 faizli levazım 
/ve ihtiyaç maddeleri kredisi 192 839 98 

Yekûn 23 728 513 55 

7 284 000 liradan ibaret bulunan Millî Kirunma kredilerinin 6 000 000 liralık kısmı K/840 sayılı 
Koordinasyon Kararı gereğince fındık müdahale alımlarında kullanılmak üzere Ekonomi ve 
Ticaret Vekâleti emrinde bulunan Ticaret Ofisi kârlarından karşılanmış ve geri kalan 1 284 000 
liralık kısmı da aynı maksatla K/850 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince Millî Korunma Kanu
nunun 27 nci maddesi mucibince T. C. Ziraat Bankası nezdinde tesis olunan fondan tefrik edilmiş 
bulunmaktadır. 

7. 1952 yılı mahsulü fındık müdahale alımlarının karşılanması için T. C. Ziraat Bankasından 
kullanılan ve 1952 yılı sonunda 8 340 322,80 liralık bir bakiye arz eden bu borçlu cari hesabın kre
di nevileri itibariyle müfredatı şöyledir: 

Lira K. 

Üç ayda bir kapitalize edilen % 8.50 faizli açık 
kredi hesabı " 727 662 98 
Üç ayda bir kapitalize edilen % 7 faizdi rehinli 
kredi hesabı 7 612 659 82 

Yekûn 8 340 322 80 

8. Birlik menaibinden kullanılanlar hesabında görülen 1 603 874,38 lira müdahale alımlarının 
finansmanı için Firsko Birliğin varlığından tefrik edilen mebaliği göstermektedir. 

Kâr ve zarar hesabının tetkik ve tahlili ' 

Zararlar: Kârlar : 
Lira K Lira K. 

1951 mahsulü fındıkların satış Zarar bakiyesi 4 427 030 94 
zararları 3 541 377 34 
Satılan 1951 mahsulü için fın
dıklara isabet eden banka faiz 
ve komüsyonları 409 048 
1951 mahsulü satış masrafları 476 605 60 

Yekûn 4 427 030 94 Yekûn 4 427 030 94 

Bu tablonun incelenmesinde: 
1. 1951 mahsulü fındıkların satışından hâsıl olduğu görülen 3 541 377,34 liralık zararın su-
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reti tekevvünü hakkında gereken izahat raporumuzun satışlar ve satış neticeleri bahsinde arz 
edilmiş bulunmaktadır. 

2. 1952 yılı sonuna kadar satılan 1951 mahsulü fındıkların finansmanı için kullanılan kre
dilerden mütevellit mubayaa tarihinden satış anına kadar 409 048 lira banka faiz ve komüsyonu 
isabet etmektedir. 

3. Raporumuzun satışlar bahsinde de açıklanmış olduğu veçhile satışlar ile ilgili olarak 1952 
yılı sonuna kadar 476 605,60 lira masraf ihtiyar olunmuştur. 

Hulâsa, kâr ve zarar tablosunda da görüldüğü veçhile 1952 yılı sonuna kadar yapılan fındık 
müdahale satışları ceman 4 427 030,94 liralık bir zararla kapanrmg bulunmaktadır. 

1952 yılı Millî Korunma umumi bilançosu il kâr ve zarar hesabının tasdiki saygı ile Yüksek 
tasviplerine arz olunur. 

' ^ • . • ;ı Başvekâlet 
Umumi Murakabe Heyeti 

Reisi 

T. C, 
Dahiliye Vekâleti 
tiler 1. G. M. Özü : 1952 yılı Millî Korunma Bilân-

2. §. M. çosu hakkında. 
Sayı : 22457 - 4, 7118 

Yüksek Başvekâlete 

10 . VI . 1954 tarih, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 32 - 40 - 6/1857 sayılı emirleri kar
şılığıdır. 

15 . IV . 1953 tarih ve 22457 - 4/3916 sayılı yazımızla da arz olunduğu veçhile İstanbul Vali
liğinin emir ve murakabesi altında olmak üzere K/332 sayılı Kararla 1942 yılında kurulmuş olan 
İstanbul Mahrukat Ofisi 29 . V . 1948 tarih ve K/742 sayılı Kararla kaldırılmış ve tasfiyesi için 
de İb . VII . 1948 tarih ve K/755 sayılı Kararla İstanbul Valiliğine yetki verilmişti. 

Bilâhara 13 . X . 1949 tarih ve K/791 sayılı Kararla bu ofisin tasfiye, işiyle İstanbul Ticaret 
Ofisinin vazifelendirilmesi üzerene İstanbul Valiliğince teşkil edilmiş olan Tasfiye Heyeti tarafın
dan ofisin bütün evrak, eşya vfe parası Ticaret Ofisine devredilmiş ve keyfiyet İktisat ve Ticaret 
Vekâletine de arz olunmuştu. 

Bu defa gelen Millî Korunma 1952 yılı Umumi Bilançosu hakkındaki Umumi Murakabe Heyeti 
raporunun 5 ve 124 ncü sayfalarında bahsi geçen bu işin vekâletimizle bir ilgisi kalmamış olup . 
konunun Maliye, İktisat ve Ticaret vekâletlerini ilgilendirmekte olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

2 3 . V I . 1954 
Dahiliye Vekili Y. 

Müsteşar 
Kemal Had%mh 
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Maliye Vekâleti 
Hazine Umum Müdürlüğü 

İçborçlar 
Sayı : 54657-2, 2455S 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadesiyle alman 10 . VI .1954 tarih ve 32-40j/6-d857 sa
yılı tezkereleri cevabıdır : 

Tezkerelerine merbut 1952 takvim yılı Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına 
mütaallik Umumi Murakabe Heyetinin raporu tetkik olundu. 

Mezkûr raporda, Vekâletimizi ilgilendiren hususlara ait mütalâamız 3780 sayılı Kanunun 4945 
sayılı Kanunla muaddel 51 nci maddesine müsteniden aşağıda arz edilmiştir. 

I - Millî Korunma Sermayesinin Genel durumu; 
a) 3780 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankası nezdinde tesis edilen 

sermayeden mütaaddit Koordinasyon Heyeti kararlariyle muhtelif tahsis mahalleri adına ceman 
65 554 946,41 liralık tahsis yapılmıştır. 

b) Bu tahsislere mukabirZiraat Bankasından fiilen 71 909 003,94 lira çekilmiş bulunmak
tadır. 

Tahsis edilen sermayeye nazaran, fiilen çekilen sermayede görülen 6 354 057,53 liralık depas-
nıaıı, kredi faizlerinden tevellüdetmektedir. 

e) Bu 7.1 909 003,94 liralık ödemelerin 41 284 432,99 liralık kısmı Millî Korunma Kanunu
nun 45 nci maddesinin (ç.) fıkrası gereğince reeskont suretiyle Merkez Bankasından, mütebaki 
30 624 570,95 liralık kısmı da bankanın kendi kaynaklarından temin edilmiş bulunmaktadır. 

II - Raporda yer alan temenni ve tekliflere gelince : 
1. İstanbul Mahrukat Ofisi : 
a) Mahrukat Ofisinin elinde bulunan asri fırının Et ve Balık Kurumuna satışına mütaallik mu

amele intacedilmiş bulunmaktadır. 
b) Mahrukat Ofisinin Millî Korunma tahsisinden olan borçlu cari hesabına faiz tahakkukuna ma

hal kalmaması için halen arz ettiği bakiyenin faizsiz bir hesaba nakli hususundaki muamele tekem
mül etmek üzeredir. 

2. Ticaret Ofisi : 
a) Ofisin sermaye hesabı bakiyesi olarak kalan 1 453,92 liranın gerekli Koordinasyon Heyeti ka

rarı istihsali suretiyle kapatılmasına tevessül olunmuştur. 
b) Ofisin tasfiye kararından evvel İstanbul Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Bir

liğine ikraz ettiği 500 000 liranın istirdadı ile tasfiye muamelesinin bir an evvel tekemmül ettiril
mesi hususunda Ofis Tasfiye Kuruluna talimat verilmiştir. 

3. K/708 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı ile muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk tevzii için 
T. C. Ziraat Bankası nezdinde açılan kredinin her yıl devreden bakiyesinin bir an evvel tasfiyesi 
hususunda adı geçen bankaya talimat verilmiştir. 

4. K/716 ve K/822 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Sünıerbanka verilen 5 milyon lira ik
razın istirdadı hususunda İşletmeler Vekâletine tebligatta bulunulmuştur. 

5. Türk Tütün Limitet Şirketi : 
Müdahale alımlarının sona ermesi dolayısiyle şirket nezdinde bilâfaiz bekletilmekte ve şirketçe 

kullanılmakta olduğu anlaşılan 1 488 189,10 liranın Ziraat Bankasında Millî Korunma namına 
faizli bir hesaba yatırılmasının temini hususu Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bildirilmiştir. 

Keyfiyeti derin saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

12 Temmuz 1954 
Özü : 1952 yılı Millî Korunma bilan
çosuna ait Umumi Murakabe Heyetinin 
raporu Hk. 
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Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 25 . XI. 1954 
Tes. Umum Müdürlüğü 

Ş. IV Özü : 1952 yılı Millî Korunma bi-
Hay-ı: Genel-: 65670 lâneosu hakkında. 

Özel : 10360 

Başvekâlete 

20 . X . 1954 - 32/40/396 sayılı yazılarına C : 
1952 yılı Millî Korunma bilançosu, kâr ve zarar hesapları hakkında Umumi Murakabe Heyetin

ce tanzim olunan rapordaki hususata ait vekâletimiz mütalâasının iki nüshası, ilişikte takdim kı
lınmıştır. 

Keyfiyeti saygiyle arz ederim. 
İktisat ve Ticaret Vekili 

tf. Yırcah 

1952 yılı Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına dair Başvekâlet Umumi Muraka
be Heyeti tarafından hazırlanan rapor hakkındaki İktisat ve Ticaret Vekâleti mütalâasıdır 

' " " ' " - ' : ": v"\ I - Petrol Ofisi 

1. Sayfa : 34 - Sermayenin kifayetsizliği : 
Petrol Ofisi sermayesinin, bugünkü iktisadi işletme mefhumu ile kabili telif olmıyacak derecede 

kifayetsiz bulunduğu hakkındaki mütalâaya, iştirak edilmektedir. Ofise müstakar bir hukuki veçhe 
verilmesi ve sermayesinin de faaliyet hacmiyle mütenasip bir hadde çıkarılması yerinde görülmekte
dir. Esasen, Ofisin anonim şirket haline ifrağını temin maksadiyle, bir müddetten beri lüzumlu ça
lışmalar yapılmaktadır. Bu husus kuvveden fiile çıktığı takdirde, müessesenin faaliyeti bugünkün
den daha rantabl olacağı gibi, memleketimizde icrayı faaliyet eden diğer petrol şirketleriyle reka
bet imkânları bulunacağı da tabiî telâkki olunmaktadır. 

2. Sayfa : 36 - Talimatnameler : 
Ofis işlerinin daha düzgün ve yeknesak bir tarzda yürütülmesini temin için lüzumlu talünatna-

melerin hemen kâffesi Ofisçe hazırlanmış ve tatbik mevkiine konulmuş bulunmaktadır. Bunlar başta, 
(Teşkilât, Vazife ve Salâhiyet Talimatnamesi) olmak üzere; Teftiş Heyeti, Hukuk Müşavirliği, Ka
sa ve Muamelâtı, Telefon İşleri, Lojman ve Misafirhaneler, Satış Organizatörleri ve Kasa Tazmi
natı talimatnamelerinden ibarettir. Ayrıca, Müteselsil Kefalet Sandığı ve Kefalet İşleri Nizamna
mesi hazırlanmış olup halen Şûrayı Devletçe tetkik edilmektedir. Bu tetkik sonunda mezkûr San
dık hükmi şahsiyet iktisabedecek ve binnetice Ofis kıymetleri tamamen emniyet altına alınmış ola
caktır. 

Bu meyanda (Memur ve Müstahdemler, Satmalına ve Muhasebe) talimatnameleri de Ofisçe ih
zar olunmaktadır. Bunların da en kısa zamanda meriyete konulması için lüzumlu hazırlıklara teves
sül olunmuş bulunmaktadır. 

3. Sayfa : 36 - Merkez idare binası : 
Ofisin merkez teşkilâtını halihazırdaki dağınık durumdan kurtarıp ibir binaya toplamak ve dola-

yısiyle -beş ayrı bina için Ofisçe ödenmekte olan kiradan tasarruf sağlamak ma'ksadiyle bir idare 
binası yaptırılması yolundaki mütalâaya iştirak edilmektedir. 

Bu hususta Petrol Ofisi Ukıum Müdürlüğüne lüzumlu direktif ve salâhiyet verilmesi için bir müd
det evvel keyfiyet Ofisçe vekâletimizin tasvibine arz edilmiştir. Ancak, Ofisin yeni bir hukuki 
bünyeye ifrağ edileceği ve bunun temini için yapılmakta olan hazırlıkların henüz devam 'ettiği bir 
sırada, idare binası inşasının ele alınması vekâletimizee isabetli görülmemiştir. 
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4. Sayfa : 37 - Ana ^depolarda mevcut lojman sayısının .artırılması : 
Ofisin ana depolarında evvelce nispeten mahdut sayıda yapılmış olan memur, müstahdem ve 

işçi lojmanlarının bugünkü sayılarının, artan iş hacmma muvazi olarak çoğaltılması işi Ofisçe bir 
programa bağlanmış ve buna fiilen tevessül edilmiştir. Nitekim senelik iş programlarında bunu 
müşahede etmek mümkündür. Ofisin halen İskenderun Ana Deposunda (bugünkü ihtiyaca kifayet 
edecek adedde memur ve işçi lojmanının inşaatı devam etmektedir. Lojmanların, hangi vazifeyi gö
ren personelin ikametine tahsis edileceği ise, meriyette bulunan (Lojman ve Misafirhaneler Tali
matnamesi) ile muayyen esaslara bağlanmış ve bunda bilhassa görülen vazifenin ehemmiyeti, eh
liyet, Ofise yararlık ve bağlılık, kıdem ve aile efradının sayısı gibi hususlar tamamen gözetilmiş 
bulunmaktadır. 

5. Sayfa : 38 - Ofisin muvakkatlik vasfı : 
Ofisin halen muvakkat olan hüviyetinin sağlam ve müstakar bir esasa bağlanması yolundaki 

temenniye iştirak olunduğu ve bu hususta vekâletimiz direktifi dâhilinde, Ofisin bir anonim şirket 
haline ifrağını sağlamak üzere lüzumlu çalışmalara devam olunduğu, yukarda da açıklanmıştır. 

6. Sayfa : 38 - Umum Müdürlüğün vekâletle tedvir edilmesi : 
Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü, vekâletimizin Ofise vâki tahrirî emrine tevfikan 10.VII.1953 

tarihinden beri vekâletle tedvir edilmektedir. Ancak, Umum Müdür vekiline vekâletimizin direktif i 
dairesinde ödenen vekâlet ücretinin, Umum Müdürün tâbi olduğu tâyin şekline uygun olarak tedi
yesi icabedeceği hakkındaki mütalâaya iştirak edilmemiştir. Zira, Ofisin kuruluşuna mütedair 103 
sayılı Koordinasyon Heyeti Kararının 11 nci maddesi, sadece Umum Müdürün tâyini hakkında hü
küm koymuş ve Umum Müdürü inha etme salâhiyetini de Vekâletimize tanımış bulunmaktadır. Mez
kûr karar, Umum Müdüre vekâlet hususunun da aynı formaliteye tâbi olacağı ve vekil tâyininin 
dahi İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran edeceğine dair her hangi bir kaydı ihtiva etmemek
tedir. Nitekim tatbikatta, tâyinleri, icra Vekilleri Heyeti, alâkalı Vekâlet ve idare meclisi gibi merci
lere aidolan memuriyetlerin vekâleten tedvir edilmesi hususunun, inha eden makamlarca kararlaştı
rıldığı, bir vakıadır. 

7. Sayfa: 39 - Teftiş Heyeti kadrosunda, istihdam edilecek elemanların meslekî bilgi ile mücehhez 
tecrübeli kimselerden intihabohmması ve müfettişlerce yapılacak sayımların hangi kıymetleri şümulü 
içerisine aldığı : 

Ofisin Teftiş Heyeti kadrosunda; alelûmuM müfettişlik için aranan yüksek tahsil, sicil ve seciye 
düzgünlüğü gibi vasıfları haiz ve hepsi de daha önce diğer müesseselerde müfettişlik yapmış mesle
kî bilgi ve tecrübeye sahip elemanlar vazife görmektedir. Diğer taraftan, Teftiş Heyeti Talimatna
mesi hükümlerine tevfikan meriyete konulmuş olan Teftiş îzahnamesinde, Ofise ait bütün kıymetle
rin ne şekilde sayıma tâbi tutulacağı ve tarama yoliyle yapılacak teftiş ve incelemelerde riayeti ge
reken cihetlerin tamamı açıklanmış bulunmaktadır. 

8. Sayfa: 40 - Memurların sicil, karne ve hulâsalarından bir kısmının kurşunkalemle doldurul
duğu : 

Ofis memur ve müstahdemlerinin sicil karneleriyle sicil dosya ve hulâsaları mevzuata uygun 
olarak tanzim edilmektedir. Raporda tenkide mevzu teşkil eden sicil karne ve hulâsalarından bir kıs
mının kurşun kalemle doldurulmuş olduğu keyfiyeti, ağlebiihtimal, mezkûr karne, desya ve hulâsa
ların tanzimine esas olmak üzere daha önce hazırlanan müsveddelerinin müşahede edilmiş olmasın
dandır. Bununla beraber, bu mevzu üzerinde Ofisçe badema dikkat sarf edileceği de tabiî görülmek
tedir. 

9. Sayfa: 40 - İş ve İşçi Sigortaları kanunlariyle alâkalı işlerin, ihdas edilecek sosyal servisçe 
tedvir olunması: 

Emekli Sandığı ile alâkası bulunmıyan Ofis mensuplarına tatbiki gereken İş ve İşçi Sigorta
ları kanunları hükümlerinin tatbikiyle meşgul olmak üzere, Zat İşleri Müdürlüğü bünyesinde 
«Sosyal İşler Servisi» ihdas edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. 
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İÖ. Sayfa: 40 - îşçi Sigortaları kanunlarına tâbi personelin iş göremezlik ücretleri: 
Ofisin, Hastalık Sigortası Kanunu hükümlerinin tatbik edildiği mahallerdeki iş yerlerinde is

tihdam olunan vo Emekli» Sandığı ile alâkası bulunmıyan Ofis mensuplarının işçi Sigortaları has-
tanelerince yapılan muayeneleri sonunda aldıkları raporlarda üç güne kadar istirahatlerine lüzum 
gösterilmişse, bugünlere ait yevmiye veya ücretlerinin tamamı; üç günden fazla istirahate lüzum 
gösterilmişse mezkûr kurum tarafından ödenen bu müddete ait iş görmezlik ücretleriyle yevmiye 
veya ücretleri arasındaki fark Ofisçe ödenmekte ve bu duruma göre de gerek Ofis, gerekse per
sonel hakları mevzuat dâhilinde takibolunmaktadır. 

11. Sayfa: 41 - 1952 yılı kadrosunun Ofis teşkilâtına tahsis şekli: 
K/863 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle 1952 yılında istihsal edilmiş olan 840 kişilik me

mur ve müstahdem kadrosu Ofisçe kül halinde mütalâa olunmuş ve kadronun tevzii teşkilâtta his
sedilen eleman ihtiyacına göre ayarlanmış, ihtiyaç görüldükçe mahallerine yeniden kadro tahsisi 
veya memur nakli suretiyle kadrolarının takviyesi cihetine gidilmiştir. 

Bu suretle, Ofis tarafından askerî ve sivil ihtiyaçların zamanında karşılanması, ithal, depola
ma ve sevk işlerinin memleket menfaatlerine u>*gun bir şekilde yürütülmesine çalışılmıştır. 

12. Sayfa: 42 - Kadro münhallerine tâyin yapılmıyarak yevmiyeli memur istihdam edilmesi: 
Raporda zikri geçen münhal Ofis kadrolarının tamamının, barem içi kadrolar olduğu görül

müştür. Malûm olduğu üzere, bilhassa son birkaç yılda, iş hayatının gayet geniş şekilde inkişaf et
mesi dolayısiyle, yalnız Petrol Ofisi için değil hemen hemen birçok resmî müesseselerde olduğu üzere ve 
barem içi kadrolara tâyinin birtakım kanuni kayıt ve şartlara bağlı olması sebebiyle, ,bu gibi va-
zifelero memur bulunmasında Ofisçe de büyük müşkülâtla karşılaşılmaktadır. Esasen Ofis faali
yetinin mütemadi artı$ kaydetmesi ve müesseseya mevdu mühim ve hayati vazifelerin ifasını 
temin mecburiyeti karşısında, raporda münhal olduğu zikredilen barem içi kadrolar karşılık gös
terilip mevkuf tutulmak suretiyle yevmiyeli memur tâyinine zaruret hâsıl olmaktadır. Bu kere 
ihtiyaca uygun olarak istihsal edilen yeni Ofiskadrosu ile, bahsi geçen yevmiyeli memurların 
kâffesi kadroya alınmış bulunmaktadırlar. 

Raporda zikri geçen yüksek yevmiyeli personeli ise, münhasıran mühendis* mimar, tekniker 
ve teknisiyen gibi mütehassıs teknik elemanlar teşkil etmektedir. 

13. Sayfa : 42 - Mukaveleli doktor ve avukat istihdam edilmesi : 
Ofisin, son defa istihsal olunan yeni teşkilât kadrosunun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 

bölge ve depolar için doktor ve avukat kadroları alınmamıştır. Bu gibi ihtisasa dayanan vazife
ler için lüzumu halinde mukaveleli veya yevmiyeli eleman istihdamı, günün şartlarına ve masla
hata daha uygun görülmektedir. 

14. Sayfa : 42 - İhtisas mevkii kadrolar : 
Ofis kadroları Koordinasyon Heyeti kararma ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran ey

lediği cihetle 1952 yılı kadrosuna dâhil ihtısâsmevkii memuriyetler için filhakika Umumi Mu
rakabe Heyetinin mütalâası istihsal edilmemiştir. Ancak, Ofisin yeni kadrosunda bu husus 
nazara alınmak suretiyle lüzumlu formalite yerine getirilmiş bulunmaktadır. 

15. Sayfa : 43 - 1952 yılı kadrolarının 1953 yılma da teşmil edilerek tatbik olunması : 
K/863 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle kabul edilmiş olan 1952 yılı kadrosunun, son 

defa istihsal olunan yeni Ofis kadrosunun neşri tarihine kadar meriyeti, K/930 saylıı Kararla 
sağlanmış ve bu suretle de kanuni icap yerine getirilmiş olmaktadır. 

16. Sayfa : 43 - Merkez Kırtasiye Ambarı : 
Merkez Kırtasiye ,>Ambarının mevcut imkânlar dâhilinde genişletilmesi, bütün teşkilâtça kulla

nılmakta olan her türlü matbu evrak ve formüllerin sistemli bir tasnife tâbi tutulmak suretiyle 
daha muntazam takibi hususları üzerinde Ofisçe gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

17. Sayfa : 43 - Sözleşmelerin usulüne tevfikan muhafazası : 
Ofisin, Evrak - Dosya ve Yazı İşleri Talimatnamesinin tatbikatında raslanan bâzı hataların ta

mamen bertaraf edilmesi cihetine gidilmiş ve bu meyanda sözleşmelerin usulü dairesinde muhafazası 
sağlanmıştır, * 
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18. Sayfa : 44 - Fireler : 
Akar yakıtın menşe memleketten getirilip müstehlike teslimine kadarki safahatı üç kısım

da mütalâa etmek mümkündür : 
1. İthalât firesi, 2. Ana depo firesi, 3. Ana depolardaki sevkı anından istihlâke kadar geçen 

zaman zarfında husule gelen fireler. 
Akar yakıtın menşe memleketten transit tanklarına alınmasına kadarki zamanda husule gelen 

fire, teamüle göre, alıcıya ait bulunmaktadır. Aynı zamanda manifesto firesi tâbir edilen bu fireye 
bir nispet tâyini mümkün değildir. Mümkün olduğu kabul edilse bile bir kıymet ifade etmez; zira 
satıcı firma, yükleme limanında tankere tahmil ve konişmentoya dereedikn miktarı esas almakta
dır. 

Akar yakıtın ana depoya intikalini mütaakı.p bu depodan çıkışına kadar husule gelen fireler, 
ana depo firesidir. Bu fire; tankta kalma, tanktan tanka transfer, tanklardan vasıtalara yükleme, 
fıçı ve teneke dolumu esnasında vukua gelmektedir. 

Akar yakıtın ana depolardan sevkı anından istihlâke kadar geçen zaman zarfında husule gelen 
fireler ise; yol, gazhane ve bekleme fireleridir. 

Yukarda mahiyetleri açıklanan fireler çeşitli âmillerle husule gelmektedir. Bu âmiller; akar ya
kıtın kesafeti, bulunduğu kabın şekli, sühunet, kablarm yeraltında veya yerüstünde olması, tene
kelerin evsafı, paslı veya temiz olması, lehim durumları, gazhanelerde sık sık aktarma ve lehim 
yapılması, sevk vasıtasının cinsi ve şekli (sarnıçlı vagon, sarnıçlı kamyon, fıeılı veya tenekeli sev
kıyat) yol -durumu ve aktarmalı sevkiyat gibi çok muhteliftir. 

Bu kadar çeşitli âmiller tahtında ve daima gayri muayyen miktarlarda husule gelen fireler her 
hangi bir nispet tâyininin mümkün olamıyacağı tabiî görülmektedir. 

Raporda da tebarüz ettirilmiş olduğu veçhile Ofisin 1952 yılında ithal ve transfer suretiyle devret
tiği akar yakıt miktarı, ortalama olarak 400 bin ton ve senelik fire nispeti ise sadece bin tondan 
ibaret bulunmaktadır. Bu duruma göre yıllık vasati fire nispetinin % 0025 olduğu anlaşılmaktadır. 

Halbuki vekâletimizee umumi fire karşılığı o'talama % 1 olarak tesbit ve kabul olunmuş bulun
maktadır ki, bu miktar inalın ithalinden satışa arzına kadar husule gelebilecek her çeşit fireyi kar
şılamak üzere tanınmış âzami hadclir. Vekâletimizce kabul edilmiş olan bu fire karşılığı esas alın
mak ve satıcılara teslim olunan akar yakıtta husule gelecek firelerin, karşılanmasını sağlamak üzere 
Ofisçe fire mevzuu yeniden ele alınarak bir talimat hazırlanmış ve 14 . Y . 1954 tarihli ve 1386 
sayılı Ofis Umum Müdürlüğü Karariylc tatbik m 'vkiine konulmuştur. 

19. Sayfa : 45. - Alacak takipleri : 
Ofis tarafından faturaların zamanında tanzimi ve dolayısiyle muhasebeye1 vaktinde intikal etti

rilmesi yolunda gerekli tedbirler alınmıştır. 
20. Sayfa : 46. - İstihlâk Resmi : 
Petrol Ofisçe yurdun muhtelif yerlerinde satılan akar yakıttan; Belediye (Mirleri Kanununa 

göre mahallî belediyelerce İstihlâk Resmi ve Asker Ailelerine Yardım Vergisi alındığı malûmdur. Ge
rek Bütçe Kanunu gereğince her türlü resim ve vergiden muaf tutulmuş bulunan askerî ihtiyaçlardan, 
gerek ilgili kanunun muaf tuttuğu sair ihtiyaçlardan ve gerekse Şûrayı Devletçe müttehaz kararlara 
istinaden muaf tutulması icabeden Devlet Karayolları istihlâkinden bâzı belediyelerin resim aldıkları 
ve bu halin birtakım ihtilâflara yol açtığı bir vakıadır. Ofis, bu kanunun tadili ve İstihlâk Resminin 
diğer vergilerde, olduğu gibi, akar yakıtın yurda ithali sırasında gümrüklerde alınması için bir müd
detten beri gerekli çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu mevzuda son defa hazırlanan kanun 
tasarısı, Ofisin istişari mahiyetteki mütalâası da ilâve edilmek suretiyle , Dahifiye Vekâletine sevk 
edilmiştir. İşin tekemmülünü mütaakıp mezkûr kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde, yukarda açıkla
nan ihtilâfların ortadan kalkacağı tabiî görülmektedir. 

21. Sayfa : 46. - Mıntaka acentelikleri : 
Ofisin başlıca vazifelerinden birisi de memlekette bol ve ucuz akar yakıt temininde nâzım rol 

oynamaktır. Bu maksatla lüzum görülen yerlerde tâli depolar tesis ederek, acentelik veya bayilik-
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ier açarak suni fiyat yükselişleri önlenmektedir. Bu meyanda, Ofisin elinde mevcut nakil vasıtala
rına göre ana ve tâli depoların hemen yakınında ki istihlâk bölgelerinde bulunan ve ilerde yenileri 
de ilâve edilecek olan perakende satış yerlerinin, ikmalleri doğrudan doğruya buralardan yapıl
mak suretiyle acente kârlarından bir kısmının perakendecilere verilmesi ve binnetice fiyatların bir 
miktar daha düşürülmesi imkânları Ofisçe araştı nlmaktadır. Esasen bu usul halihazırda İstanbul 
ve İzmir'de tatbik edilmektedir. Diğer taraftan sarnıçlı kamyonlarla nakliyatın iktisadi olmadığı 
yerlerde acentelikler açılması bir zaruret olmuştur. Şurası da bir vakıadır ki, memlekette akar 
yakıt istihlâki arttıkça, dar çerçeveli acentelikle re doğru bir zorlayış başgöstermektedir. 

22. Sayfa : 47 - Acente ve bayilik mukavele leri : 
Ofisle acente ve müstakil bayiler arasında şimdiye kadar yapılmış olan tek taraflı mukaveleler 

yerine, her iki tarafa vazife ve mükellefiyet tahmil eden mukavele sistemine doğru gidilmektedir. 
Ezcümle, münferit akar yakıt satış istasyonları için yeniden hazırlanan tip mukaveleler bu esas
ları ihtiva etmekte olduğu gibi, buna muvazi olarak acente ve müstakil bayilerle akdedilecek mu
kavele tipleri de tatbik mevkiine konulmak üze redir. 

23. Sayfa : 47 - Acente ve müstakil bayilere yapılan akar yakıt sevkiyatı : 
Acente ve müstakil bayilere akar yakıt sevkiyatı Ofis tarafından iki şekilde yapılmaktadır : 
1. Bedeli mukabilinde yapılan "sevkiyat; 
2. Mülkiyeti Ofise ait olarak Ziraat Bankaları emrine belediye gazhanelerine yapılan sevkiyat. 
Bedeli mukabilinde yapılan sevkiyat, acentelerin ekseriya depo teslimi aldıkları mallardır. 

Bu şekilde yapılan sevkiyatta malın mülkiyeti tamamen acenteye intikal ettiğinden gazhanelerde 
fazla mal bulunması keyfiyetinin Ofisle hiçbir ilgisi yoktur. Mülkiyeti Ofise aidolarak Ziraat Ban
kaları emrine belediye gazhanelerine yapılan sevkiyat acente veya müstakil bayilerin mal bedelini 
bankaya yatırmak suretiyle belediye gazhanelerinden çektikleri mallardır. Bu şekilde yapılan sev
kiyat için ilgili acente ve müstakil bayiler, her avın âzami onuna kadar, bir önceki aya ait durum 
raporlarını bağlı oldukları Ofis bölgelerine tevdi etmekte ve bölgeler de bu raporlardan gazhane 
stoklarını muntazam şekilde takibeylemektedirler. Bununla beraber kışın yolları kapanan mahallerde
ki gazhanelere, yolların kapanacağı devreye takaddüm eden zamanlarda fazla miktarda mal sevk edil
mek suretiyle buralarda lüzumlu stoklar yapılması icabetmektedir, 

24. Sayfa : 48 - Boru hattı vasıtasivle akar yakıt nakliyatı : 
Memlekette gittikçe artan akar yakıt sarfiyalı muvacehesinde, nakliyatın demiryolları ve kara 

nakil, vasıtalariyle yeter derecede ifasına bâzı alı aide imkân hâsıl olamadığı, bir vakıadır. Bu va
ziyet karşısında yurdun geniş istihlâk bölgelerine yapılacak akar yakıt nakliyatının boru hattı (Pi-
pe-Line) vasıtasivle icrası düşünülebilir. Pek muazzam bir iş olan bu mevzu Hükümetçe şimdilik 
askerî mülâhazalar yönünden mütalâa edilmekte ve Millî Müdafaa- Vekâleti tarafından ele alınmış 
bulunmaktadır. 

2. Sayfa : 49 - Malzeme teinini işleri : 
Malzeme stoklarının föylerine itina ile işlenmesi suretiyle merkezden muntazaman takibi husu

sunda, Ofis Umum Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınmıştır. Muayene ve tesellüm komisyonu ku
rulması hakkındaki temenniye iştirak edilmektedir. Yukarda da bir münasebetle arz olunduğu gibi, 
halen derdesti intaç bulunan Satmalına Talimatnamesinde bu husus teemmül edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, malzeme temini işlerinde Ofisçe bugüne kadar elde edilen tecrübe, tenkid ve temennilerden, 
bu müessese tarafından âzami derecede istifade ön plâna alınarak Ofis menfaatlerinin gereği kadar 
gözetilmesine itina edilmektedir. 

26. Sayfa: 50 - Beş bin aded varilin galvenize ait şartları: 
'Yurt dışından mubayaa edilen 5 bin aded varilin galvanize mütaallik şartları bakımından red

dini gerektiren her hangi bir vasıf noksanlığı görülmemiş ve ba sebeple Ofisçe kabulü cihetine 
gidilmiştir. 

27. Sayfa: 50 - Ankara - İstanbul yolunun L"î neü kilometresinde kâin servis istasyonu • 
Ankara - Bolu - İstanbul ile Ankara -Nall ıhan - İstanbul yolunun kavşak noktasındaki servis 

istasyonunun, karayolları güzergâhında yapılan değişiklik doiayısiyle yeni güzergâhın 300 metre 
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uzağında ve trafik dışında kalarak karayollarının istimlâk sahası içine ginmesi karşısında Ofis 
yefri varyanta göre her iki yolun istihlâkine cevap verecek bir yer aramış ve yapılan tetkikler ne
ticesi bu mahallin Ankara - İstanbul yolu üzerindeki 13 ncü kilometrede olduğunu tesbit etmiştir. 
Bu mahalde Oiisçe tesisi kararlaştırılan servis istasyonunun inşası için 40 bin liralık tahsisat tef
riki suretiyle gerekli faaliyete geçilmiş ve usulü dairesinde yapılan eksiltme sonunda iş mütaah-
hidine ihale edilmiştir. İnşaat normal seyrinde devam ederken, işletmecilik ve binanın korunması 
bakımından yapılması lüzumlu olup Ofisçe ilk keşfe ithal edilmemiş olan bir kısım inşaatın ilâ-
vesindeki zaruret bendini göstermiş ve hazırlanan ikinci keşfime uygun olarak satış sahası ve 
bina etrafının tanzim ve tesviyesi, yol kenar hendeğini bertaraf eden kapalı kanal, elektrojen bi
nası, mutfak tesisatı, satış sahası yol kaplaması, s»ervis suyu, tulumba dairesi ve çamurlu saha
nın stabilizesi gibi işler de mütaahhide parça parça verilmiştir. Ayrıca arazinin topografik duru
mu, tesis manzumesinin bir istinat duvariyle ihata edilmesini icabettirdiğinden, binaları Doğu ve 
Kuzey cihetlerinden kuşaklayıcı bir istinat ve ihata duvarının yapılmasına mecburiyet hâsıl ol
muş, bu nreyanda fazla toprağın hafri ve nakliyle, dışı yağlı boya ve reklâm levhaları gibi ima
lât işleri de Ofisçe ele alınarak mütaahhide yaptırılmıştır. Yukarda açıklanan işlerin Ofis tarafın
dan aynı mütaahhide yaptırılmış olması keyfiyetine gelince: 

Ofisle mütaahhit arasında akdedilen mukavele % 30 dahilindeki artışların mütaahhit tarafın
dan yaptırılacağını âmir bulunduğu gibi, artış göstermiş olan inşaattan mühim bir kısmı da esa
sen ilk taahhüde tedahül etmiş bulunuyordu. Bunun üstündeki imalâtın ikinci bir ihale mevzuu 
olarak ele alınması zaman kaybına sebebiyet vereceği gibi, Ofisi bâzı müşkülâta da duçar edece
ğinden, başta istihlâk mevsiminin vürudu ve buna inzımamen mütaahhidin işinde gösterdiği cid
diyet; inşaatın diğer bir mütaahhide devri halinde aralarında çıkması melhuz ihtilâflardan dola
yı tesbiti delâil mevzuunun tekevvünü ve nihayet dar bir sahada birden ziyade mütaahhidin kendi 
teşkilâtlariyle içtimai imkânlarının güçlüğü gibi sebeplerle mezkûr inşaatın böyle kritik bir za
manda kesilmesi Ofis menfaatlerine uygun görül nemiştir. Esasen işin matlup şekilde ikmal edil
miş olması da, yukarda açıklanan görüşü, tamamen teyideder mahiyettedir. 

28. Sayfa : 53 - Yangına karşı alman tedbirler : 
Ofisin bütün teşkillerinde yangına karşı bütün lüzumlu tedbirler alınmış ve bu işe gerektiği 

kadar ihtimam gösterilmiştir. 
29. Sayfa : 53 - Akdedilecek mukavelelerdeki hükümler hakkında hukuk müşavirliğinden mü

talâa alınması : 
Ofisçe akdedilecek bilcümle mukavelelerdeki esaslar hakkında badema hukuk müşavirliğinden 

mütalâa alınması hususu, Umum Müdürlükçe usul ittihaz edilmiştir. 
30. Sayfa : 54 - İş programı ve bütçe : , 
İş programı ve bütçenin bundan böyle miadında tanzim edilmesi hususunda Ofisçe icabeden 

tedbirlere tevessül olunmuştur. 
31. Sayfa : 58 - Emanet emtia : 
Ciheti askeriyeye satıldığı halde askerî birliklerce aynı sene içinde tesellümü yapılmamış olan 

emanet emtianın aktifte ayrı bir hesapta gösterilmesi yolundaki mütalâaya iştirak edilmektedir. 
Nitekim 1953 yılı sonunda bu durumda olan akar yakıt ve madenî yağlar, 1953 yılı bilançosunda 
Ofis stoklarından tefrik edilerek aktifte stoklar hesabında emanet emtia olarak ayrıca gösteril
miştir. Kezalik, acentelerin mahallî ihtiyaçları karşılamaları maksadiyle belediye gazhanelerin
de bulundurulan emtianın bedellerine ait sevkiyat anında yapılmış bulunan kayıtları, sene sonla
rında mevcut miktarlar üzerinden iptal edilmek suretiyle, 1953 yılı bilançosunda stoklar hesabın
da (Gazhane stokları) hesabına alınarak aktifte ayrıca gösterilmiş bulunmaktadır. 

32. Sayfa : 60 - Mubayaa hesabı : 
Akar yakıt ve madenî yağ alımları (Mubayaa hesabı) ııa intikal ettirildiği halde, işletme ve in

şaat malzemesiyle sair malzeme ve sabit kıymet mubayaalarının bu hesaba intikal ettirilmemiş ol
duğu bir vakıadır. Ofisin 1954 yılı hesaplarında bu husus nazara alınmış olmakla beraber, Ofisçe 
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hazırlanmakta olan yeni muhasebe plânına göre bahsi geçen işlerin daha esaslı bir şekilde yürütül
mesi temin olunacaktır. 

33. Sayfa : 60 - Ambar işleri : 
Ofisin ambar işlerinin daha düzenli bir şekilde tedvir edilmesi lüzumu dolayısiyle, aıftbar mevzuu 

üzerinde hassasiyetle durulması ve buna göre çalışmaların tanzimi hususunda gayret gösterilmek
tedir. 

34. Sayfa : 60 - Emtia sayımları : 
Yıl sonunda bütün Ofis kıymetlerinin fiilen sayılarak veya tartılarak sayımlarının yapılması ve 

bu sayım neticeleriyle kayıtları arasında zuhur edebilecek noksan ve fazlalıkların muhasebe kayıt
larına intikal ettirilmesi lüzumuna kaaniiz. Nitekim, Ofisçe 1953 yılı sayımları bu esaslar dâhilin
de yapılmış ve sayım neticeleriyle kayıtlar arasındaki kıymet farkları, sayım fazlası ve sayım nok
sanı hesaplarına intikal ettirilmiştir. Mütaakıp senelerde bu mevzu üzerinde müessesece daha fazla 
durularak Ofisin hakiki kıymetlerinin tam ve sıhhatli bir şekilde tesbitine âzami gayret sarfedile-
cektir. 

35. Sayfa : 61 - Madenî yağ stokları ; 
1952 yılında, Caltex de dâhil olmak üzere muhtelif petrol şirketlerinden madenî yağ ithal edili

yor, bu hal dolayısiyle Ofis stokları kabarıyordu. Ofisin elinde mevcut üç yüzü mütecaviz madenî 
yağ çeşidi katı bir satış istatistiği tutulmadığı gibi, Amerika'ya verilen siparişlerde asgari altı aydan 
evvel sevk edilmediğinden, bilhassa ordunun ve mukaveleli Ofis müşterilerinin ihtiyaçlarını kar-
şılıyamaz duruma düşmemek için Ofisçe madenî yağ ithalâtı geniş tutulmuştur. Mamafih 1953 se
nesinde bu mevzuda alman tedbirler sayesinde Ofis satışları yüksek kalmakla beraber ithalât asga
riye indirilmiştir. Ofisin harb yıllarında kurulmuş olması ve 1952 senesine kadar gerek memleke
timizde hali faaliyette bulunan petrol şirketlerinden gerekse dış piyasalardaki mütaddit firmalar
dan madenî yağ satmalınmış bulunması neticesi Ofis stoklarında kalan madenî yağların elden çıka
rılması yolunda müessese tarafından gereğine tevessül olunmuştur. 

Esasen Ofisin elinde mevcut mühim miktardaki madenî yağların en müsait şerait altında eritil
mesini teminen keyfiyet bir müfettişimiz vasıtasiyle Ofis nezdinde tetkik ettirilmiş; müfettişimiz ta
rafından tanzim olunan raporda ileri sürülen esaslar Ofise tebliğ edilmek suretiyle bu yağların bir 
an evvel tasnife tâbi tutulması ve istihlâk ve satışının temini hususunda katî talimatımız verilmiş
tir. 

36. Millî Müdafaa Vekâletiyle mukavele : 
Petrol Ofisi Umum Müdürlüğü öteden beri Millî Müdafaa Vekâletiyle uzun vadeli mukavele yap

ma imkânları üzerinde durmuştur. Bu mevzuda Ofisçe son defa yapılan teşebbüsün müspet bir ne
ticeye bağlanması için gayret sarf edilmektedir. 

37. Sayfa i 65 - Kara nakil vasıtaları : 
Ofisin akar yakıt ve madenî yağ satışlarında bilhassa kara nakil vasıtaları mühim bir yer işgal et

mektedir. Ofisin kurulmasına mütedair 103 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararında bahis mevzuu 
edilen vazifelerin bu bakımdan her hangi bir sekteye uğramamasına gayret sarf edilmekle beraber, 
Ofis acentelerinin zatî vasıtalariyle nakliyat yapmaları hususunda kendileri muhtelif şekillerde teş
vik de edilmektedir. Ancak, halihazır ihtiyaçları kifayetle karşılıyabilecek kadar nakil vasıtasına sa
hip bulunulmadığından, malî imkânların müsaadesi nispetinde vasıta mubayaası cihetine gidilmesi za
rureti hâsıl olmaktadır. 

Ofisin mevcut nakil vasıtalarının daimî tamir, bakım ve muayenelerini muntazaman takibetmek 
maksadiyle vasıta bakım kitabı ve araba hizmet kayıt cetveli hazırlanarak tatbik mevkiine konulmuş 
ve' bu suretle vasıta tamir, bakım ve işletme masraflarının asgari hadde indirilmesi hususunda Ofis
çe icabeden tedbirler alınmıştır. 

38. Sayfa : 66 - Deniz nakil vasıtaları : 
Ofisin elinde mevcut kara ve deniz nakil vasıtaları sırf nakliye ticareti yapılması maksadiyle 

tedarik edilmiş olmayıp müessesenin esas iştigal mevzuunu teşkil eden akar yakıt ve madenî yağ 
satış faaliyetinin tahakkukuna matuf bulunmaktadır. Bu itibarla, kara ve deniz nakil vasıtaları 
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işletmeleri yekdiğerinden ayrı olarak değil, kül halinde mütalâa olunmaktadır. Binaenaleyh, fiyat 
unsurlarında tesbit edilmiş olan nakliye masrafları karşılığı ile fiilî masraflar arasındaki müna
sebet ve mukayeselerin de müştereken mütalâ olunması gerektiğini belirtmek yerinde olacaktır. 

39. Sayfa : 68 - Bilançonun zamanında tanzimi : 
îş hacminin ve umumi faaliyet ve muamele neyilerinin, raporunda da belirtildiği gibi ani ola

rak ve süratle inkişafı, buna mukabil Ofis muhasebesinin muhtelif sebepler tahtında aynı tempo 
ile teşkilâtlandırılmamış olması yüzünden Ofisin 1952 yılı bilaAçosıı filhakika zamanında tanzim 
olunamamıştır. Ancak mütaakıp yıl bilânçolariyle kâr ve zarar hesaplarının zamanında çıkarılma
sını temin etmek üzere Ofisçe şimdiden gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. 

40. Sayfa : 69 - Alacakların takibi : 
Ofis alacaklarının zamanında tahsiline ve bankalar nezdindeki alacaklı cari hesaplarda az para 

bulundurulmasına Ofisçe âzami gayret sarf edilmektedir. Bu nteyanda bölge ve depolardaki ihtiyaç 
fazlası paralar da merkezde bulunan borçlu hesap matlubuna devamlı olarak naklettirilmektedir. 
Ancak hesap merkezlerinden uzak olan acente, müstakil bayi ve diğer müşterilerin sene sonunda gön
derdikleri havaleler Ofisçe mütemmim devre zarfında hesaba alındığından, bu hesaplarda Ofisin 
ihtiyarı haricinde büyük bakiyelerin meydana geldiği bir vakıadır. 

41. Sayfa : 70 - Belediye gazhanesindeki emtianın hesaben takibi : 
Mahallî ihtiyaçların karşılanması maksadiyle acentelere gönderilen ve belediye gazhanelerinde 

bekliyeıı emtianın yıl içinde ayrı bir hesapta (Gazhanelerdeki emtia hesabı) takibi için yapılan ça
lışmalara Ofisçe devam edilmektedir. Bu husus yukarda*da tebarüz ettirildiği gibi ancak sene sonu 
itibariyle (1953 yılı bilançosunda) yerine getirilmiştir. Hesaplarda her hangi bir karışıklığa mey-, 
dan verilmemesi için 1954 yılı envanter sayımlarını mütaa'kıp 1955 senesi bidayetinden itibaren bu 
esas dâhilinde tatbikata geçilebilecektir. 

42. Sayfa : 70 - Muhasebe kayıtlarındaki gecikme : 
Ofisin muhasebe kayıtlarında muhtelif sebeplerle meydana gelmiş olan gecikmelerin giderilmesi

ne, Vekâletimizin bu husustaki talimatı gereğince, âzami derecede gayret sarf edildiği müşahede 
olunmaktadır. Nitekim 1954 yılı kayıtlarında her 'naniği bir gecikme nıevzuubahis değildir. Geçmiş 
yıllardan devredögelen bâzı hesapların kısmı azamı ise 1953 yılı 'bilançosunda tasfiye edilmiştir. Bu 
meyanda bilhassa müşteri hesaplarının daha muntazam bir hale (getirilmesi ve sene sonlarında 
kendileriyle hesap mutabakatı temin edilmesi hususunda Ofisçe esaslı tedbirler alınmış bulunmak
tadır. 

43. Sayfa : 70 - Müşteriler hesabı : 
Borçlu müşterilerin mühim kısmını (Millî Müdafaa ile diğer resmî daireler teşkil etmektedir. 

Bunlardan muhtelif sebeplerle tahsil olunamamış bulunan Ofis alacaklarının matlup şekilde takibi 
ele alınmıştır. Bununla beraber bilançoda 'borçlu hesapların yüksek rakamlar arz etmesinin, sene 
içerisinde çıkarılan M t ü n 'faturaların 'aynı yıl hesaplarında gösterilmesinden ve sene sonlarında te
raküm eden Ofis alacaklarının daha ziyade mütaakıp seneye sirayet 'eden malî yıl sonunda ödenme
sinden ileri (geldiğine de İşaret etmek yerinde olur. Tahsilatta gecikmelere meydan verilmemek üzere 
her ne kadar devamlı takibat yapılmakta ise de malî imkânsızlık ve formalite noksanlığı yüzünden 
resmî daireler üzerinde bir kısım Ofis ••alacaklarının bekletildiği de bir vakıadır. Nitekim Devlet Ka
rayollarından 1953 yılı sonu itibariyle mevcut Ofis alacakları ve buna ilâveten Haziran 1954 sonuna 
kadar verilmiş olan •malların bedeli ancak Temnuu 1954 de tahsil edilebilmiştir. 

44. Sayfa : 71 - Diğer borçlular : 
Ofisçe diğer petrol şirketlerine satılan akar yakıttan mütevellit Ofis alacakları, bilhassa 1954 se

nesinde çok sıkı bir şekilde takibedilmiştir. İzmit Ana Deposundan imal alan bütün petrol şirketle
riyle icabeden temaslar yapılarak alacakları aka^ yakıt bedellerine karşılık kendilerinden peşinen 
avans tahsili cihetine »gidilmiştir. Bu suretle sözü g'eçen şirketler 1954 yılında Ofisten alacaklı du
ruma getirilmiş bulunmaktadır. 
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45. Sayfa: 72 - Akreditif hesapları: 
Geçmiş yıllarda açılmış olan akreditif hesapları üzerinden Ofisin gerekli çalışmaları tamamlan

mış ve muameleleri ikmal edilmiş bulunanlar 1953 yılı bilançosunda tasfiye olunmuştur. Bu hesap
larda halen mevzuu neticelendirilememiş olan akreditiflerde pek cüzi miktarda tasfiyelik rakam kal
mış bulunmaktadır. 

46. Sayfa: 72 - Depozitodan borçlular hesabı: 
Depozitodan borçlular hesabında en yüksek rakamı gümrük idarelerine yatırılan depozitolar teş

kil etmektedir. Muhtelif sebeplerle gümrük beyannamelerinin Ofisçe zamanında alınamaması ve bin- . 
netice depozitoların katî mahsuplarının yapılamaması dolayısiyle bu hesap yıl sonlarında umumiyet
le büyük bakiye arz etmektedir. Bununla beraber, Ofisin dört ana deposunda gümrüklenen mühim 
miktardaki inallar için yatırılan depozitolardan zamanında tasfiye olunamıyan meblâğın normal ol
duğunu da teslim etmek yerinde olur. Mamafih bu depozitoların asgari hadde indirilmesi için Ofis
çe gerekli tedbirlerin alınmasına tevessül edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer resmî ve hususi müesseselere Ofis tarafından yatırılan muhtelif teminatların nakit yerine 
banka mektubu olarak 'verilmesi, filhakika yerinde bir mütalâadır. Yatırılacak depozito ve teminat
ların Devlet tahvili veya banka mektubu olarak verilmesi, Ofis menfaatlerine daha uygun görüldü
ğünden, Ofisçe badema bu yolda hareket edilmesi kararlaştırılmıştır. 

47. Sayfa: 72 - Muhtelif borçlular hesabı: 
Muhtelif borçlular hesabındaki tasfiyelik mubayaa ve iş avansları birer birer tesbit edilmiş ve tas

fiyesi icabedenler tamamen kapatılmıştır. Bu hesapta halen cari muameleler için verilen ve mütaakıp 
yıla sirayet eden harcırah ve diğer masraf avansları kalmıştır. Ofisçe bu hesabın takip ve tasfiyesi 
üzerinde 1953 bilanço devresinde ehemmiyetle durulmuş ve Ofis teşkilâtına lüzumlu talimat veril
miştir. 

Emtia ve malzeme bedelleriyle diğer borç bakiyelerine ait rakamlardan mevzuu neticelenmiş 
olanlar 1953 yıli Ofis bilançosunda tamamen tasfiye edilmiştir. Karakteri itibariyle bu hesapta 
kalması ieabeden rakamlarla, mütaakıp senelere sirayet eden mevzulara ait rakamlar Ofisçe zaruri 
olarak bu hesapta bırakılmış bulunmaktadır. 

Akar yakıt fiyat istikrarı hesabında 1953 ayılma, devreden (9 589 118,53) liradan 4 milyon li
rası 1954 senesi başında tahsil edilmiştir. Bu hesap halen vekâletimizce tetkik ettirilmekte olup 
bu tetkikat sonunda tasfiyesi cihetine gidileceği, Ofise tebliğ edlmiş bulunmaktadır. 

Bölgelere devredilecek gümrük muafiyet vesikaları tutarı, Amerikan Yardımından gelecek 
muafiyetli akar yakıta mahsuben Millî Müdafaaya Ofis teşkilâtınca devamlı olarak gümrüklü stok
lardan yapılan teslimatın gümrük resimlerine aittir. Bu hesap tasfiyelik bir hesap mahiyetinde 
değildir. Millî Müdafaa hesabına Amerikan yardımından gelen muafiyetli akar yakıttan devamlı 
olarak mahsubedilmekte ve muntazaman tasfiye olunmaktadır. Bilançonun aktifinde yer alan 2,5 
milyon liraya yakın muafiyet farkı, Millî Müdafaaya gümrüklü stoklardan yapılan teslimatın yıl 
sonundaki Gümrük Resmi farkı olup bu meblâğ,mütaakıp yıl içinde yardımdan gelecek akar ya
kıttan mahsubedilmiş bulunmaktadır. Yukardaki izahattan da anlaşılacağı veçhile, karekteri iti
bariyle bu hesabın Ofis bilançosunda her zaman için bakiye vermesi normal bir keyfiyettir. 

48. Sayfa : 73 - Ofis elinde bulunan esham ve tahvilât : 
Ofis elindeki esham ve tahvilâtın sene sonlarında borsa rayici üzerinden kıymetlendirilmesi 

yerinde bir mütalâa olmakla beraber, Ofis için ticari bir maksadı bulunmıyan ve ancak teminat ver
me mevzuunda kullanılan pek cüzi miktardaki esham ve tahvilât için bu yola gidilmemiştir. Ofi
sin iştirak ettiği akar yakıt ve madenî yağ ihalelerinde teminat olarak kullanılan esham ve tah
vilâtın borçlu hesaplardan çıkarılarak ayrı bir kıymet hesabında temerküz ettirilmesine tevessül 
olunmuştur. 

49. Sayfa : 73 - Emanet emtia : 
Daha önce de izah olunduğu veçhile, Ofis depolarında emaneten bulunan akar yakıt ve made

nî yağlar aktifte stoklar hesabında ve (emanet emtia) namiyle tesis olunan ayrı bir hesapta gös
terilmektedir. 
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50. Sayfa : 74 - Sabit kıymetler hesabı: 
Ofisin öz kaynaklarından sabit kıymetlere yapılan yatırımlarda Ofisçe gereği kadar dikkat

li hareket edilmekte olduğu, müşahede edilmektedir. Daha önce de açıklandijğı üzere, Ofisin bi
lûmum kıymetleri, sene sonlarında ilgililerce âzami dikkat ve itina gösterilmek suretiyle tesbit 
edilmektedir. Sabit kıymet yatırımları; gerek yıl içerisinde, gerekse yıl sonlarında yapılan sayım 
va tesbitlerden elde olunan neticelere göre, çalışma gücünü kaybetmiş olan ve işletme faaliyeti 
bakımından tedarikine zaruret bulunan kıymetlere inhisar ettirilmektedir. 

51. Sayfa : 75 - Muvakkat hesaplar : 
Muvakkat hesaplarda yer almış, bulunan rakamlar : 
a) Yıl sonu itibariyle devam ederek mütaakıp seneye sirayet eden sabit kymetlerle inşaatın 

sitüasyon bedellerinden; 
b) Emtia stok ve satış hareketlerinden doğup da mütaakıp yılda neticelenen ve aidolduğu yılın 

netice veya kıymet hesaplarına intikal ettirilmesi zaruri bulunan mebaliğden; 
Meydana gelmektedir. 

Bu mebaliğin mütaakıp yılda titizlikle takibedilerek muamelesi neticelenenlerin Ofisçe tasfi
yesi cihetine gidileceği tabiîdir. 

52. Sayfa : 78 - Muhtelif alacaklılar hesabı : 
Ofis bilançosunda muhtelif alacaklılar namı altında yer almış bulunan, hariçteki ecnebi şirket

lerden yapılan akar yakıt ve madenî yağ mubayaalarından mütevellit Ofis borçlarının «ala
caklılar» grupu içinde (Ecnebi bayiler) adlı tâli bir hesapta gösterilmesi uygun görülmüş ve 
bu husus Ofisçe yeni hazırlanmakta olan muhasebe plânında nazara alınmıştır. 

Ofis borçları meyanmda olup alacak bakiyesi veren hesaplardan tasfiyesi icabedenler 1953 
yılı bilançosunda tamamen tasfiye edilmiştir. Bu arada bilançoda yer alan cari hesaplarla şahıs 
hesaplarındaki rakamların yıl sonlarında Ofisçe mutabakatının yapılmasına çalışılmaktadır. 

53. Sayfa : 79 - Sair pasifler : 
Bilançonun sair pasifler kısmında yer alan muhtelif muvakkat alacaklı hesaplardaki rakam

lar, muamelesi yıl içinde ikmal edilmeyip mütaakıp sene içerisinde intacolunan faaliyetlere aittir. 
Ancak, muamelesi ikmal edilmiş olduğu halde bâzı formalitelerinin gecikmiş olması yüzünden 
Ofisçe bilmecburiye bu hesapta bırakılmış olan bir kısım rakamlar, 1953 yılı bilançosunda tas
fiye edilmiş bulunmaktadır. 

54. . Sayfa : 82' - İşletme masrafları : 
Ofisin çeşitli işletmelerinde istihdam edilen personelin ücretleri, işletme maliyetleri hesabına 

intikal ettirilmektedir. Ancak, umumi işletme ve idare masraflarından sayılan iaşe, ibate ve diğer 
mümasil masraflardan muayyen bir devre zarfında belirli bir işletme çin ne miktar sarfiyat yapıldı
ğının tesbiti imkânsız olanlar, masraf hesaplarında aidoldukları fasıl ve maddelerden tediye edilmek
te ve müşterek masraflar unsuru olarak geçmiş yıllardan elde olunan bilgiye istinaden Ofsiçe tesbit 
edilen muayyen bir % nispetinde «Umumi masraflara iştirak hissesi» namı altında ayrılan karşılık 
içerisinde mütalâa olunmak suretiyle işletme maliyetlerine intikal ettirilmektedir. Bu itibarla, sözü 
edilen Ofis personeline ait müteferrik masraflar Ofisçe endirekt olarak işletme hesaplarına intikal 
ettirilmiş bulunmaktadır. 

55. Sayfa : 82 - Bâzı masrafların satış kârları hesabına zimmet kaydedilmesi : 
Bilindiği gibi, Ofisin iştigal mevzuunu teşkil eden petrol ve müştaklarının fiyatları sabittir. Bu 

duruma göre satış hesabının borcu itibari satış maliyetiyle ve alacağı da itibari satış fiyatiyle teessüs 
etmekte ve bu hesabın alacak bakiyesini teşkil iden itibari kâr, envanter dolayısiyle katî kâr ve zarar 
hesabının alacağına (satış kârları namı altında gösterilerek) nakledilmektedir. Bina ve Arazi vergi
leri, muhtelif resim, hare ve aidatları, sigorta primleri, sabit kıymet bakım ve amortisman msarafları 
verilen faizler, havale, posta - telgraf, ısıtma ve aydınlatma gibi çeşitli masraflar; hususi satış mas
raflarını değil, Ofis faaliyetlerinden doğan umumi masrafların bir kısmını teşkil etmektedir. Bu iti
barla mezkûr masrafların, satış kârları hesabına zimmet kaydedilmesi mümkün olmayıp fiyatlara 
- sabit olarak - dâhil bulunan ve satış dolayısiyle muvakkat hesaplarda temerküz ettirilen umumi 
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masraf karşılıkları ile karşılaştırılması icabetmektedir. Buna nazaran, sene sonlarında envanter 
kaydı dolayısiyle fiilî umumi masraflar katî kâr ve zarar hesabının zimmetine ve itibari umumi 
masraflar karşılıkları ise, katî kâr ve zarar hesabının matlubuna nakledilmek suretiyle hesapların 
Ofisçe katî kâr ve zarar tablosuna muvazi olarak tesisi sağlanmış olmaktadır. 

Ticaret Ofisi 

1. Sayfa : 124 - Malî kaynaklar : 
1 453,92 liraya inmiş bulunan Ofis sermaye bakiyesinin, Millî Korunma Kanunu ahkâmı daire

sinde kapatılabilmesini teminen, gerekli koordinasyon heyeti kararı istihsal edilmek üzere keyfiyet 
Başvekâlete arz edilmiş bulunmaktadır. 

2. Sayfa : 125 - idari bünye ve kadrolar : 
îş hacmi nazarı itibara alınarak tasfiye memurluğu kadroları gittikçe tenkis edilerek nihayet 

8 kişilik memur kadrosundan 2 sinin 25 yılını doldurmuş olması dolayısiyle tekaüde sevkı suretiyle 
mütebaki memurlar Et ve Balık Kurumu bünyesine alınmıştır. Bu suretle fuzuli bir giderin önüne 
geçilmiştir. 

3. Sayfa : 126 - İşletme faaliyetleri : 
a) Aktif bilanço : 
1 453,92 lira hususunda yapılan muamele yukarda birinci maddede açıklanmıştır. 
b) Geri kalan müşteriler borçlarının tahsili hususunda, raporda dercedilen tavsiyeler gereğin

ce tasfiye memurluğu icabına tevessül.etmiştir. 
c) K/758 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı gereğince Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Bir

liğinde mevcut 1947 mahsulü fındıkların vekâletimizce tesbit edilen maliyet fiyatları üzerinden ve 
kâr ve zararları mezkûr Birliğe aidolmak üzere, vekâletimizce döviz alınarak dâhilde ve hariçte 
satılmaları neticesinde 1952 yılı sonu bakiyesi olarak tahassul eyliyen (3 707 282,16) liranın Ofise 
iadesi hususunda gereken hal çaresinin bulunmasına tevessül olunacaktır. 

Bakiye bayi borçlarından mühim kısmının Alman borçları olması dolayısiyle halen tasfiyeleri 
son safhaya getirilememektedir. 

d) Cari hesaplardaki (521 119,14 liralık alacaktan İstanbul Yaş Meyva ve Sebze Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğine verilen (500 000) liranın; Ticaret Ofisi hukukan tasfiyeye tâbi tutulmuş 
bulunduğu cihetle, Millî Korunma Kanunu ahkâmı dairesinde bir koordinasyon heyeti karariyle 
Ofis menabiinden tefrik edilerek adı geçen kooperatif emrine tahsisi hususunda keyfiyet Başvekâ
lete arz edilmiştir. 

•e) Çuval, k&naveçe depozitoları her ne kadar 1952 yılında (1 573 615,93) lira olarak devredi
yorsa da 1953 yılı bilançosunda bu meblâğ (128 878,48) liraya inmiş bulunmaktadır. 

Raporda, zühülen bu hesaba geçtiği işaret edilen banka teminat mektupları faizleri, komüsyon-
ları, Tasfiye Memurluğunca zühul eseri olarak bu hesaba kaydedilmemiş; çuval, kanaviçe tahak
kuklarını alâkadar etmiş görülerek, tahakkukları aynı yerde toplama bakımından, bu hesaba nakle
dilmiştir. 

5. Fındık müdahale zararlarının seneden seneye daha fazla artmaması bakımından bundan 
böyle fındık alımlarına tahsis olunan Millî Korunma kârlarına faiz yürütülmemesi hususundaki 
mütalâaya iştirak edilmektedir. 

Mahrukat Ofisi 

Sayfa: 98 - Teklif ve temenniler bölümündeki: . ' . 
1. Fırın binasının Et ve Balık Kurumuna ve yıllarca devamı muhtemel görülen meşkûk matlu-

bat ve dâvalarının Hazineye devredilerek tasfiyeye sön verilmesi, 
2. Borçlu cari hesaplara, Yerli Ürünlerde olduğu gibi, faiz yürütülmemesi için bir Koordinas

yon kararı ittihaz edilmesi, 

(S. Sayısı : 106) 



— 116 — 
3. Mevcut tasfiye işlerinin süratle yürütülerek bir neticeye bağlanması, 
Hususundaki temennilere aynen iştirak edildiğinden, bu hususların sağlanması için Vekâletimizce 

icabına tevessül olunmuştur. 
4. Her sene on iki bin lira civarında olan yıllık tasfiye masraflarından Mahrukat Ofisinin kur

tularak tasfiye işlerinin Ticaret Ofisi Tasfiye Heyetindeki memurlar tarafından ifa edilmesi husu
sundaki temenniye gelince; 

Ticaret Ofisine ait kadrolar bahis mevzuu edilirken açıklandığı üzere, mülga Ticaret Ofisi tas
fiye muamelâtının bir an evvel ikmal ve intacı için, Tasfiye Memurluğu kadrosunda bulunan me
murların ikisi tekaüde sevk edilmiş ve mütebakisi de Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü bün
yesine alınmış bulunduğu cihetle, Mahrukat Ofisine ait tasfiye muamelâtının bu memurlarca yürü
tülmesine imkân hâsıl olmıyacaktır. 

izmir Tarım tiahş Kooperatifleri Umum Müdürlüğü 

(Devlet Yağları) 

Bilançoda tasfiyeleri icabeden paralanır, tasfiyelerinin temini için Umumi Murakabe Heyeti tara
fından serd edilen mütalâaya iştirak edilmekte ve bıı hususun temini maksadiyle alâkalı birliğe lü
zumlu talimatın gönderilmesi muamelesine tevessül olunmaktadır. 

Ancak, bakiye irae eden hesapların tam olarak tasfiyesinin, mevcut dâvaların neticesine bağlı bu
lunduğunu da arz etmek lüzumlu görülmektedir. 

Türk Tütün Limitet ve Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi 

Elde bulunan tütünlerin tamamı satılmış olduğundan bu hususta serd edilecek başka bir mütalâa 
bulunmamıştır. 

T. (!. ' 
Ziraat Vekâleti -v ••"••• o Temmuz 1954 

Zi. İş. J>. Müdürlüğü 
Hususi No. Sube : İS,4.030 ''-./** : '• •'"" Hulâsa : K / 708 sayılı Koordinas-

f"*'2 yon Heyeti Kararma göre çiftçi
lere dağıtılan tohumluk alacakları 
hakkında. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli 10. V I . 1954 gün ve $2 - 40/(1 - 1857 sayılı yazıları 
karşılığıdır : 

1947 - 1948 yıllarında mubayaa olunarak K/708 .sayılı Koordinasyon Heyeti Kararına göre muh
taç çiftçilere ödünç olarak zincirleme kefaletle dağıtılan tohumluk bedellerinin tahsili hususunda 
T. C. Ziraat Bankası ile evveleeden beri temas halinde bulunmakta ve raporda sözü edilen müstah
sil üzerindeki tohumluk alacakları bankaca takibedilmektedir. 

Hesap sonu tahakkuk edecek masrafların usulü dairesinde vekâletimiz bütçesine konacak tahsi
satla bankaya ödenmesi K/708 sayılı Kaı-arda da zikredilmiş olmakla zamanında gereği yapılacaktır. 

1952 yılı sonu itibariyle bu hesap için T. C. Ziraat Bankasınca çıkarılan bilanço hakkında sözü 
edilen bankadan alman yazı .ve bankaya verilen cevabın birer suretinin ilişikte sunulduğu saygı ile 
arz olunur, 

• *̂  '-. ;; Ziraat Vekili 
v _ , N, Ökmen 
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Suret 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Genel Müdürlük 
M. T. L M. Ankara 14. IV. 1954 

No. GH/113 - 126 
Yüksek Ziraat Vekaletine 

Ziraat tşleri Umum Müdürlüğü Özet: 708 sayılı Koordinasyon Kararma göre 
Şehirde muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluklara ait 

hesabın 1953 yılı bilançosunun gönderildi
ğine dair. 

708 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle Yüksek Vekâletleri emrine tahsis olunan (3 000 000) 
liralık Millî Korunma sermayesi ile muhayaa olunarak talimatlarınız gereğince muhtaç çiftçilere 
borçlandırma suretiyle dağıtılan •tohumluklar için 1953 yılı sonu itibariyle hazırlanan 'bilanço, mizan 
ve eklerini bağlı olarak takdim ediyoruz. 

1. Kredinin durumu : 
708 sayılı Kararla tahsis edilmiş bulunan (3 000 000) liralık kredinin (1 700 000) lirası 783 sayılı 

Kararla T. Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğüne, 700 000 lirası 850 sayılı Kararla Petrol 
Ofisine tahsis edilmiş olduğundan kredi miktarı 600 000 liraya düşmüş bulunmaktadır. 

2. Dağıtım hesabı : 
a) Alacak durumu : 
Borçlular zimmetinde olup 1952 yılından 1953 yılma devredilen 450 891 kilo tohumluk bedeli 

118 870,51 liraya bankalarımız arasında yapılan devirler dolayısiyle 8 680 kilo tohumluk bedeli 
2 811,61 lira ilâvesiyle 459 571 kilo bedeli 121 682,12 liraya baliğ olan alacaktan 235 611 kilo 
tohumluk bedeli 58 684,94 lirası nakden ve devir suretiyle tahsil edilerek 223 960 kilo tohumluk 
bedeli 62 997,18 liralık alacak 1954 yılma devredilmiştir. 

b) Takip masrafları : 
Bu hesaptan 1953 yılında yapılan takibat için, 1952 yılından devreden 298,19 liraya yıl içinde 

yapılan 2 111,24 lira masrafın ilâvesiyle 2 409,43 liraya baliğ olan takip masraflarından 2 285,28 
lirası tahsil olunarak 124,15 lirası 1954 yılma devrolunmuştur. 

1954 yılma devrolunan ve borçlulardan masrafla birlikte tahsili lâzım gelen alacak bakiyesi 
63 121,33 liranın 1954 yılı içinde tahsil ve tasfiyesine çalışılacaktır. 

3. Borçlulardan tahsil olunan geçmiş günler faizleri : 
ilişik olarak sunduğumuz tevziat ve tahsilat harekât cetvelinin aktif ve pasifinde kayıtlı 

15 494,05 lira, K/708 sayılı Kararın 6 ncı maddesi gereğince borcunu vâdesinde ödemiyen borçlu
lardan yıl içinde tahsil edilen % 7 geçmiş günler faizini teşkil etmekte olup netice tâli hesabına 
nakledilmiş bulunmaktadır. 

4. Netice hesabı : 
Bilançomuzda bu tâli hesabın zimmet bakiyesi olarak görülen (145 611,26) liranın müfredat 

ve mahiyetleri envanterimizde arz olunduğu için burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 
Tohumlukların dağıtımından sonra yapılan ve borçlandırmaya girmemiş olan masraf, krediye 

tahakkuk ettirilen % 6 faiz tutarına borçlarını vâdesinden sonra ödiyenlerden alman gecik
me faizleri, tohumlukların maliyet fiyatiyle borçlandırma bedelleri arasında husule gelen fi
yat farklarından doğan miktarların mahsubundan sonra kalan (145 611,26) lira, bu hesabın 
1953 yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş zarar bakiyesini göstermektedir. 

Çiftçi üzerindeki alacağın tamamen tahsilinden ve hesabın tasfiyesinde husule gelecek zara-
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rm, son bilançomuzda müfredat ve mahiyetleri, itibariyle yüksek ıttılalarına arz olunacağını 
708 sayılı Koordinasyon Heyeti kararının 7 nci maddesi gereğince sayın Vekâletinizden taleb-
edileceğini yüksek bilgilerinize arz ederiz. 

Derin Saygılarımızla 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
tmza. tmza. 

708 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararına göre muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumlukların 1953 
yılı bilançosu 

Aktif 

(32-K/708 tohumluk borçluları! 

Lira K. 

I - Kredinin kullanılmıyan kısmı 
II - Dağıtma hesabı 

1. Buğday 
2. Arpa 
3. Takip mas. 

194.187 56.591,02 
29.773 6.406,16 

124,15 

Yekûn 223.960 63.121,33 

111 - Netice hesabı 

391.267,41 I - 708 sayılı Karara göre tah-
63.121,33 sis olunan 3.000.000 liralık 

fonun bakiyesi 

145.611,26 

Yekûn . 600.000,00 

Pasif 
Lira K. 

600.000,-

Yekûn 600.000,— 

Türkiye Cumhuriyet i 
Ziraat Bankası 

İmza İmza 
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708 sayılı Koordinasyon Kararı gereğince tevzi olunan tohumlukla, rın 1953 yılı işletmelerini gösterir 

1952 yılından 
devreden 

İşlem nevileri Kilo Bedel 

Buğday 375.344 104.064,13 
Arpa 75.547 14.806,38 

Yekûn 450.891 118.870,51 
Takip masrafı — 298,19 
Müstahsıldan alman 
müteehhire faizi — — 
Tashihler — — 

ttenel yekûn 450.891 119.168,70 

1953 yılında 
zimmet yazılan '(*) Zimmet yekûnu 

Kilo Bedel Kilo Bedel 

8.515 2 754,56 383.859 196.818,69 
165 57,05 75.712 14.863,43 

8.680 2.811,61 459.571 121.682,12 
— 2.111,24 — 2.409,43 

— 15.494,05 — 15.494,05 
653,65 — 653,65 

8.680 21.070.55 459.571 140.239,25 

1953 yıl 
tahsilat v 
Kilo 

189.672 5 
45.939 

235.611 5 
— 

— 
— 

235.611 

(*) Bankalar arasında yapılan devir suretiyle zimmet yazılmıştır. Tür 

tmza. Okunam 



708 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı gereğince muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumlukların 1953 
yılı mizanı 

1. 

2. 
3. 
4. 

-

Hesap ismi 

708 kararla tahsis olunan 3 
milyon liralık fonun baki
yesi 
Dağıtım hesabı 
Netice hesabı 
Krediden kullanılmayan 

.. ^ Z,.Z^ Yekûn 

Zimmel 
Lira 

140 239 
226 331 
391 267 

557 838 

K. 

25 
96: 
41 

62 

Matlup 
Lira 

600 000 
77 117 
80 720 

— 

757 838 

K. 

92 
70 

62 

Zimmet 
bakiyesi 
Lira 

63 121 
145 611 
391 267 

600 000 

K. 

33 
26 
41 

Matlup 
bakiyesi 
Lira K, 

600 000 -
— 
— 
— 

600 000 -

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
if İmza İmza 

Netice hesabı 

K/708 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararma göre muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluklar için hesa
bın açıldığı tarihten 31. XI I . 1953 sonuna kadar Merkez Müdürlüğümüze intikal ettirilen paralarla 

şube ve ajanslarımızın 1953 yılı içindeki işlemlerini gösterir müfredat cetveli 

î z a h a t 

1. Şube ve ajanslarımızca 1953 yılı içinde krediye tahakkuk ettirilen 
% 6 faiz 

2. Müteferrik masraflar 
3. Şube ve ajanslarımızın netice hesaplarından Merkez Müdürlüğü

müze intikal ettirilen zimmet bakiyeleri 
4. Borçlulardan tahsil olunan % 7 geçmiş günler faizi 
5. Maliyet fiyatiyle borçlandırma tutarı arasındaki farklar 
6. Diğer müteferrik gelirler ^ 
7. Şube ve ajanslarımızın netice hesaplarından Merkez Müdürlüğü

müze intikal ettirilen matlup bakiyeleri 
8. 1953 yılı sonunda vekâlet aleyhine hâsıl olan genel fark 

'*" Yekûn 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası 

îmza okunamadı İmza okunamadı 

Zimmel 
Lira 

14 423 
22 

192 054 
— 
— 
— 

— 

206 500 

K. 

72 
65 

37 

Matlup 
Lira 

— 

15 494 
000 
226 

45 168 
145 611 

206 500 

K. 

05 
00 
61 

45 
26 

37 
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Suret 

18 , V . 1954 
708 sayılı Koordinasyon Kararma göre muhtaç 
durumdaki çiftçilere dağıtılan tohumluklar Hk. 

T. C. Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne 

14 . IV . 1951 gün ve mahsulât 126 sayılı yazı^rma karşılıktır. 
708 sayılı Koordinasyon Heyeti Karariyle muhtaç durumda bulunan çiftçilere dağıtılan tohum

luklardan mütevellit çiftçi üzerindeki alacağın tamamen tahsilinden ve hesabın tasfiyesinden hu
sule gelecek zararın, son olarak gönderileceği bildirilen bilançonuz alındığında 708 sayılı Koordi
nasyon Heyeti Kararının 7 nci maddesine göre gereğinin yapılacağı saygı ile bildirilir. 

Ziraat Vekili Y. 
. ' , . Sargut 

T. O. 
İşletmeler Vekâleti 23 .VI . 1954 

İşletmeler Dairesi Başkanlığı 
Sayı - Genel : 4838 özü : Umumi Murakabe Heyetinin hazırladığı 

özel : 3 Millî Korunma bilanço ve raporuna dair. 

Başvekalet Yüksek Makamına 

10 . VI . 1954 tarihli 6/1857 sayılı yazıları ceva
bıdır. 

1952 yılma ait Millî Korunma bilançosu ile kâr ve zarar hesapları hakkında Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından hazırlanan rapor incelenmiş ve K/716, K/822 sayılı Koordinasyon Heyeti karar-
lariyle Sümerbank emrine ve K/5 sayılı Kararla Etibank emrine açılan ve bugün için istimaline lü
zum kalmamış bulunan kredilerin ve hesap bakiyesinin tasfiyesine dair olan temenniye Vekâletim'izce 
de iştirak edilmekte bulunulmuştur. 

Sümerbank Genel Müdürlüğü ile yapılan tamaslardan bu idarenin K/716 sayılı kararla açılan 
krediden bugün için borçlu kaldığı 10 000, K/822 sayılı Kararla açılan krediden borçlu kaldığı diğer 
10 000 lirayı bugünlerde Ziraat Bankasına ödemek suretiyle hesaplarını tamamen kapatmıya karar 
verdiği anlaşılmıştır. 

Millî Korunma Kanununun 4945 sayılı Kanunla değişik 51 nci maddesi gereğince raporda ayrıca 
Vekâletimizin mütalâasmı icabettiren bir hususun mevcut olmadığını saygılarımla arz ederim. 

* İşletmeler Vekili 
Fethi Çelikbaş 

T. C. 
Ziraat Vekâleti 

Zi. tş. U. 
Şube.: 13 

İE Sayısı: İÖ6) 
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T. C. Z. Bankmı 

Kapital : 300 000 000 Türk Lirası 
Telgraf adresi: Zerbcmk 

Genel Müdürlük 
M. K. M. B. 

No. 84 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadesiyle alınan 10. VI. 1954 tarih ve 6/1857 sayılı yazıla-
• rı cevabıdır t e 

M8Q aaptlı K&mm Mkiiınkıritte före ba«kftnaıwm tutulmakta olan Millî Korunma hesaplarına is 
tlnadan hawdmm 1952 seneei tefcnçaau üe kâr ve zarar cetvelinin tetkiki neticesinde Umumi Mııra-
&afee Heyeti tarafıadan nasırlanan rapora - ilgili konularda - bankamızın mütalâa ve cevabı ilişik 
olarak yüksek İmzudarana mwlam&axr. 

Bu vesile ile en derin saygılarımızın kabulünü rica eylerim. 
T. C. Ziraat Bankası 

İmza okunamadı İmza okunamadı 

1952 senesi Millî Korunma Umumi Bilançosu ile kâr ve zarar hesabuun tetkiki neticesinde 
Umumi Murakabe Heyeti tarafından tanzim olunan rapora - ilgili konularda - bankamızın müta
lâa ve cevabı aşağıda arz olunmuştur : 

II - Temenni ve teklifler 
1. Bilançonun tetkik ve tahlili 
a) Sabit kıymetler 
Bankamıza f.vrakı nıüsbdte göndermekle mükellef olan sarfiyat mahallerinin almış oldukları 

sabit kıymetlerin alâkalı diğer müesseselere devri veya satılarak tasfiyesi mevzuunda salâhiyet-
tar mercilerce alınacak karara göre işlem .yapılacaktır. 

b) Kapat bezi ve pamuk ipliği: 
Kaput bezi ve pamuk ipliği satışlarının tanzimi ve çimento sanayiinin inkişafı için K/7.16 ve 

K/682 sayılı -kararlar ile Süraerbank emrine verilen 5 000 000,— lira hakkında alâkalı makam
larca alınacak karara göre işlem yapılacaktır. 

c) Kok satif, kârı: 
Koordinasyoı Heyetinin 5 sayılı Karariyle Btibank -emrine kok istok ve satışları için verilen 

mütedaril sermayeye ait tasfiye bilançosu - taleplerimize rağmen - henüz alınamadığından karşı
lıklar hesabında, kayıtlı 38 404,41 liranın tasfiyesi mümkün olamamıştır. 

ç) BakMyat kân ve yağ zararı : 
Toprak Mahsulleri Ofisi marifetiyle 1942 - 1943 yıllarında yapılan bakliyat satışlarından ta-

hassul eden 638 450,88 liralık kârın K/784 Karar gereğince yaptırılan yemeklik yağ müdahale 
alım ve satı lan neticesinde tahassul eden zarara mahsubuna mütaallik olmak üzere alâkalı mü-
esseseleree alınacak karara göre bankamızca muamele yapılacaktır. 

II - İşletme faaliyetleri: 
4. T. O. Ziraat Bankası tohumluk hesabı 
Koordinasyon Heyetinin K/708 sayılı Karariyle Ziraat Vekâleti hesabına bankamız emrine 

tahsis olunan 3 000 000,— liralık Millî Korunma kredisiyle 1947 - 1948 yıllarında 75 253 çiftçiye 
dağıtılan 9 364 950 kilo tohumluk bedeli 2 480 908,38 liradan devamlı takiplerimizle 31. XII. 1953 
tarihine kadar 2 417 787,05 lirası tahsil edilmiştir. 1954 yılına devredilen 63 121,33 liranın bu yıl 
içinde tasfiyesi için teşkilâtımıza hasad mevsiminden önce tekrar ve tekiden talimat verilmiştir. 

Ankara, 17 . XII. 1,954 

Yüksek Başvekalete 

(S. »ayısı : 106) 
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2. İkrazat : (Sayfa: 12) 
c) Muammer Alemdar 
Millî Korunma kredisinden 21 000,— lira borçlu bulunan Muammer Alemdar'dan bu borcuna 

mahsuben yapılan 10 000,— liralık tahsilat 1953 yılında Millî Korunma hesaplarına mtifeal ettiril
miş olup mumaileyhin halen - faiz hariç - 6 091,34 lira borcu bulunmaktadır. 

Maliye Vekâletinden aldığımız 15 . I . 1949 tarih ve 1777/27 - 42196 sayılı yazıda işfra alacağın 
bir Hazine alacağı mahiyetini iktisabettiği belirtilmiştir. Kanuni takibat Maliye Vekâletince yapıl
maktadır. 

VII-Stoklar: (Sayfa: 18) 
Zeytinburnu Çimento Fabrikası: 119 554,45 lira, 
Zeytinburnu Çimento Fabrikasına ait tasfiye bilançosu 1954 yılında bankamıza gönderilmiş olup 

1953 yıh Millî Korunma hesaplarına intikal ettirilecektir. Mezkûr bilançoya nazaran 119 554,45 lira 
tutarındaki stokun tamamen tasfiye edildiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti derin saygılarımızla arz eyleriz. 
Türkiye Cumhuriyeti 

: Ziraat Bankası 
İmzâr-okunamadı İmza okunamadı. 

( $ Sayısı : Î0Ö6) 
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Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 3/55 
Karar No. 22 

23 . V . 1958 

Yüksek Reisliğe 

1952 yılı Millî Korunma bilançosu ile buna 
ait 3780 sayılı Kanunun muaddel 51 nci mad
desi gereğince Başvekâlet Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından hazırlanmış bulunan rapor 
ve bu işlerle alâkalı Vekâletlerin yazılı cevap
ları ile Başvekâlet Umumi Murakabe Heyeti, 
Vekâletler, T. C. Ziraat Bankası ve murakabe
ye tâbi teşekküllerin umum müdür ve muavin-
leriyle temsilcileri İmzurlariyle incelenmiş ve 
neticeleri aşağıya arz edilmiştir. 

1. Raporun Millî Korunma umumi bilanço
sunun tetkik ve tahlili kısmında : 

a) Yıl sonunda bilanço tanzim etmiyerek 
sarfiyata mütaallik evrakı müsbiteyi gönder
mekle iktifa eden Vekâletlerin Millî Korunma 
sermayesiyle satınalmış oldukları sabit kıymet
lerin son durumlarının tesbit edilerek bunların 
kendi bünyelerine mal edilmesi veyahut satıla
rak tasfiyeleri cihetine gidilmesi, 

b) Sümerbank kaputbezi ve pamuk ipliği
nin satış ve tevzii ve çimento sanayiinin tevsi 
ve inkişafı için ceman yekûn 5 milyon liralık 
ikrazın bugünkü durumuna göre tahsisi gaye
si kalmamış okluğundan istirdadedilmesi, 

c) Kok stoku için Etibanka verilen serma
yenin işletilmesinden elde olunan 38 404,41 li
ralık kâra ait katî hesabın takip ve talebedil-
mesi, 

ç) Toprak Mahsûlleri Ofisinde durmakta 
olan 638 450,88 liralık kuru fasulye, kuşyemi 
ve bakla kârının Millî Korunma h«saplarma 
yatırılması, 

Temenni olunmaktadır. 
Bu mevzularda yapılan incelemeler sonunda, 

Millî Korunma sermayesiyle satmalmmış sabit 
kıymetlerin son durumlarının tesbiti ile 1956 yı
lında amortismana tâbi tutularak tasfiyeleri ci
hetine gidildiği, Sümerbanka pamuk ipliği ve ka-
putbezinin tevzii ve çimento sanayiinin inkişafı 
için verilmiş ceman yekûn 5 milyondan bugün 
için tahsis gayesi kalmamış olan çimento sanayii
nin inkişafı için verilen 3 milyonun K/1040 sa

yılı 28 . IX . 1956 günlü Kararla istirdadedildi-
ği, pamuk ipliği ve kaput bezinin tevzii için ve
rilen 2 milyon lira hakkında henüz bir muamele 
yapılmamış olduğu anlaşılmakla mezkûr paranın 
da istirdadı cihetine gidilmesi muvafık görül
müştür. 

Kok kârının Millî Korunmaya iade edildiği, 
kuş yemi ve fasulye ve baklanın satışından tahas-
sul eden 638 450,88 liranın Toprak Mahsulleri 
Ofisince Millî Korunmaya henüz iade edilmediği 
anlaşılmakla bu iade keyfiyetinin süratle yapıl
ması gerekli görülmüştür. 

I I - Raporun işletme faaliyetlerine mütaallik 
bölümünde kayıtlı .-

a) Tasfiye halindeki Ticaret ve Mahrukat 
ofisleriyle Devlet Yağları ile alâkalı hususlara 
1951 ve 1955 yılı mazbatalarımız vesilesiyle yer 
verilmiştir. 

b) Türk Tütün Limitet Şirketi nezdinde bi-
lâfaiz bekletilmekte ve Şirketçe kullanılmakta ol
duğu anlaşılan 1 488 189,10 lira, mezkûr Şirket 
tasfiyeye geçmiş olması dolayısiyle Millî Korun
maya iade edilmiştir. 

c) înhisarlar Umum Müdürlüğünce müdaha
le yoliyle alınan 1951 yılı mahsulü yaprak tütün
lerin elden çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

ç) Petrol Ofise daimî bir hüviyet verilmesi 
mevzuundaki Murakabe Heyeti temennisine 1951 
yılı mazbatamızda temas edilmiştir. 

d) Koordinasyon Heyeti kararlariyle alı
nan memur ve müstahdem kadrolarının ihti
yaca cevap vermediğinden Petrol Ofisinden 
asli vazifelere kadar bizzarure yevmiyeli me
mur istihdam edildiği Murakabe Heyeti rapo
runda yazılı bulunmaktadır. 

Bu mevzuda yapılan incelemede Millî Ko
runma Kanuniyle kurulmuş Petrol Ofisi, Et 
ve Balık Kurumu gibi müesseselerde yevmiye
li memurların yalnız teknik personele inhisar 
ettirildiği ve adedlerinin de gün geçtikçe azal
tıldığı, ancak tetkikat sırasında bu kabîl mües-

( S. Sayısı : 106 ) 
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seseler memurlarının emekli durumları iti
bariyle diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memurlarından farklı vaziyetler arz etmekte 
olduğu; 

Emekliye tâbi bir hizmetten naklen tâyin 
edilmiş olan memurların emekliliklerinin de
vam etmekte olmasına rağmen açıktan tâyin 
edilmiş olanlarla, memuriyetten istifa etmiş 
veya hizmetlerine fasıla vermiş olanların tâyin
lerinde emekliye tabi hizmetleri bir tarafa bı
rakılarak, yenibaştan işçi sigorta kanunları 
hükümlerine göre muamele yapıldığı, bu fark
lar muamelenin bu kabîl müesseselerde çalışan 
memurları rencide etmekte olması dolayısiyle 
bu hususun ıslâhı cihetine gidilerek bu kabîl 
olanların Emekli Sandığına girecek şekilde ka
nuni ahkâmın hazırlanarak tefrikli muameleye 
son verilmesinin münasibolacağı neticesine va
rılmıştır. 

c) Müfredatlı bir şekilde malzeme muba
yaa hesabı tutulması suretiyle yapılan muba
yaaların takibedilmesi, büyük ve toplu alımlar 
için Umum Müdürlüğe bağlı bir muayene 
ve tesellüm komisyonunun ihdası, stokların âza

mi ve asgari hadlerinin tesbit ve takibedilmesi, 
sayımlara ve nakliye işlerine Ofisin alacakları
na ehemmiyet verilmesi hususunda Umumi Mu-
rakebe Heyeti temennileri uygun görülmüştür. 

Kısmen izale edildiği anlaşılan bu istekle
rin tamamen izalesi gerekli görülmektedir. 

Encümenimizce yapılan tetkikat sonunda 
1952 yılı Millî Korunma bilançosu ile kâr ve 
zarar hesaplarının tasdikine mütedair hazırla
nan kanun lâyihası Umumd Heyetin tasvipleri
ne arz edilmek üzere Riyaset Makamına saygı 
ile sunulur. 

Divanı Muhasebat Encümeni 
Refoi Bu Mazbata M. 

Bilecik Bolu 
Ş. Hasırcı R. Akşemsettinoğlu 

Kâtip 
Afyon K. Diyarbakır 

G. Yiğitbaşı S. Demiray 
Çanakkale Erzurum 

N. TJral M. özer 
Tokad Yozgad 

R. Önder F: Nizamoğlu 

Aydın 
F. Batur 
. Bolu 

31. Tütüncüoğlu 
tzmir 

S. Acun 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

3780 sayılı Milli Korunma Kanununa göre yapıl
mış olan harcamalara ait 1952 takvim yılı bilan

çosunun kabulü hakkında kanun lâyihası 
• 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma 
Kanununa göre ilişik cetvelde gösterilmiş olan 
harcamalara ait 1952 yılı bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 106 ) 
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AKTİF 

31. XII. 1952 tarihli Millî Korunma bilançosu 

PASÎF 

I - Tahsis edilmiyen ser
maye 

II - Tahsis edilen serma
ye 

III - Sermaye tahsisinden 
borçlular 

IV - Diğter tahsislerden 
borçlular 

V - Muhtelif borçlu he
saplar 

VI - Mutavassıt hesaplar 
VII - Stoklar 

VIII - Sabit kıymetler 

Lira K. 

IX - Sermaye 
486 58 X - Fazla 'kârlar fonla-

riyl'e kârlardan ya-
65 554 946 41 pılan tahsisler kar

şılığı 
23 570 976 16 XI - Sermaye tahsisinden 

alacaklılar 
6 248 106 99 XII Muhtelif alacaklı he

sabı 
83 716 261 81 XIII - Mutavassıt hesaplar 
17 785 887 35 XIV - Karşılıklar 
83 342 275 28 XV - Kâr 
14 780 471 11 

Lira 

65 555 432 

6 248 106 

71 909 003 

119 250 027 
1 103 087 
2 707 917 
28 225 834 

Yekûn 294 999 411 69 Yekûn 294 999 411 

ZİMMET 

31 . XII. 1952 tarihli Millî Korunma kâr ve zarar hesabı 

MATLUP 

Ticari işletmeler masraflar 
Teşkilât ve idare 

Lira K. liira 

25 825 779 93 Ticari işletmeler gelirleri 
316 946 01 Zarar 

24 249 814 
1. 892 911 

Yekûn 26 142 725 94 Yekûn 2C> 142 725 

)>9<i 
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Devre: XI 
İçtima : 1 S. SAYISI 108 

Osmaniye'nin Çardak köyünün 64 numaralı hanesinde kayıtlı 
Osmanoğlu, Fatma Ayşeden doğma İbrahim Ersoylu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

Encümeni mazbatası (3 /167) 

T. C. 
Başvekâlet 21.11. İ958 

Zat ve Yazı İsleri Umum Müdürlüğü 
' H. No. 5/4 - 444 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hamit özdemir'in, bir tarla meselesinden aralan açık bulunan Ahmet Tosun'u öldürmeyi ta
savvur ve fakat bu işi bizzat başaramıyaeağını takdir ederek, asker arkadaşı bulunan Osmaniye'
nin Çardak köyünün 64 numaralı hanesinde kayıtlı Osmanoğlu, Fatma Ayşe 'den doğma 3 . I I I . 1334 
doğumju İbrahim Ersoylu'yu bu suçu işlemeye azmettirdiği ve bu azmettirme neticesi olarak da 
ibrahim Ersoylu'nun, 18 Eylül 1952 günü geceleyin Ahmet Tosun'un evine gidip karısı ile birlik
te yatmakta olan Ahmet Tosun'u tabanca ile ateş etmek suretiyle taammüden öldürdüğü ve Tem
yiz Mahkemesinin bozma ilâmına uyularak maznunlardan ibrahim Ersoylu'nun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Osmaniye Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki 
kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 4869 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 25 . X. 1957 gün ve Esas: 1008, Karar: 2950 sa
yılı ilâmiyle bu işe ilişkin 340 parçadan ibaret iki dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. 

Adliye BncUmeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No: 3/167 
Karar No: 37 

28 . V . 1958 

Yüksek Beisliğe 

18 . IX . 1952 tarihinde Osmaniye'nin Endel 
köyünden Ahmet Tosun'u taammüden öldürmek
ten hükümlü, sicil nüfusta Osmaniye'nin Çardak 
köyü 64 hanede kayıtlı Fatma Ayşe'den doğma, 
Osmanoğlu 2 . III . 1334 doğumlu, evli, dört 
çocuklu, rençper, okur - yazar, sabıkasız ibrahim 
Ersoylu'nun (Ersaylı) Türk Ceza Kanununun 
450 nci maddesi 4 numaralı bendi gereğince 
ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Osmaniye 
Ağır Ceza Mahkemesinin 15 . XI . 1956 tarih 
vo 1956/89 esas, 1956/133 karar sayılı hüküm 

Temyiz Mahkemesi 1 nci Dairesinin 25 . X . 1957 
tarih ve 1008 esas, 2950 karar ve 1013 tebliğna-
me sayılı ilâmiyle tasdik olunmuş ve mütaakıp 
kanuni muamelelerin ifası için dosya Başvekâ
letin 21 . II . 1958 tarih ve 5/4 - 444 numaralı 
tezkeresiyle Yüksek Riyasetçe encümenimize ha
vale edilmiş bulunmakla muhtevası birer, birer 
tetkik edildi: 

Osmaniye'nin Endel köyünden Murtaza Öz-
demir'le Hamit özdemir'in, köy içinde mevcut 
tarlasının bir kısmını mumaileyhlerin akrabası ve 



arazinin hissedarı Hasan Demirci'den haricen mu
kavele ile satınalan maktul aynı köyden Ahmet 
Tosun arasında bu tarla münasebetiyle zuhur 
eden ihtilâfta Hâmit özdemir mahkûm İbrahim 
Ersoylu'yu para vennek, tabanca tedarik etmek 
ve menfaat vadetmek suretiyle Ahmet Tosun 'u 
öldürtmeye azmettirmiş, mahkûm ibrahim Ersoy-
lu vakanın cereyan ettiği Endel köyüne kadar 
gelip ve maktul Ahmet Tosun'u tanımış fiili ic
ra edeceği yeri tesbit ve kolladıktan sonra Osma
niye'ye evine dönmüş ve 16 . IX . 1957 tari
hinde hâmil olduğu tabancayla birlikte Hemite 
köyüne gelerek bir gün kaldıktan sonra gece vak
ti Endel köyüne giderek karısı ve çocuklariyle 
birlikte evinin önünde bir cibinlik altında yat
makta bulunan Ahmet Tosun'un başına tabanca-
siyle iki el ateş ederek isabet eden bir kurşunun 
kafatasım parçalaması neticesinde önceden tas-
mim ve tasavvur ettiği öldürme fiilini husule ge
tirmiştir. Mahallî Mahkemesinin de kabulü veç
hile taammüden adam öldürmekten dolayı tâyin 
kılman öldürme cezasının tadil ve hafifletilmesi

ni müstelzim bir cihet görülmemiş olmakla hü
kümlü İbrahim Ersoylu'nun (Ersayh) Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi gereğince 
ölüm cezası hükmünün infazı hususuna Encüme-
nimizce 26 . V . 1958 tarihinde ittifakla karar 
verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

Aydın Kırşehir 
C. Ülkü H. Çopııroğlu 

Antalya Bursa Gazianteb 
A. Selekler II. Bayrı A. Şahin 

İzmir Konya Ordu 
N. Davran #. Koraltan Z. Kumrulu 

Rize Samsun Trabzon 
M. önal A. Kele§oğlu S. Z. Ramoğlu 

Uşak Urfa 
.1. R. Akbıyıkoğlu A. Akan 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Balıkesir • Mardin 

S. S. Nmuhoğlu V. Âsentt- M. A. Ankan 

.4»,.. 
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Muş vilâyetinin Kızıimescit köyünün 14 numaralı hanesinde kayıtlı 
Baranoğlu M. Reşit Biçer (Bican)ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3 /180) 

T. C. 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü 
H. No. 5/4 - 718 

28 . III . 1958 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 . IX . 1954 tarihinde Halil Erdoğan'ı taammüden ve kan gütme saikı altında öldürmekten 
maznun Muş vilâyetinin Kızıl Mescit köyünün 14 numaralı hanesinde kayıtlı Baranoğlu, Nigâr-
dan doğma 6 . I I . 1929 doğumlu Mehmet Raşit Biçer (Bican) m ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Muş Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve »sonraki kanuni muamelenin Bü
yük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 12 . I I I . 1958 tarih ve 8635 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 12 XI . 1957 gün ve Esas : 677, Karar : 3131 

sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin dosyanın ba^lı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 
Başvekil 

A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/180 
Karar No. 36 

28 . V . Iâ58 

Yüksek Reisliğe 

8". I X . 1954 tarihinde Muş vilâyetinin Kızıi
mescit köyünden Mihioğlu 1339 doğumlu Halil 
Erdoğan'ı taammüden ve kan gütme saikiyle öl
dürmekten hükümlü, sicil nüfusta Muş vilâyeti
nin Kızıimescit köyü 14 hanede kayıtlı Nigar'dan 
doğma, Baranoğlu 6 . I I . 1929 doğumlu M. Re
şit Biçer (Bican) m Türk Ceza Kanununun 
450/4, 10 ncu maddesi mucibince ölüm cezasiyle 
mahkûmiyetine dair Muş Ağır Ceza Mahkemesi
nin 10 . X I I . 1956 tarih ve 1955/80 esas, 1956/88 
karar sayılı hüküm Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 12 . X I . 1957 tarih ve 3131 ka
rar, 677 esas ve 366 tebliğname sayılı ilâmiyle 
tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni muamele
lerin ifası için dosya Başvekâletin 28 . I I I . 1958 

tarih ve 5/4 - 718 sayılı tezkeresiyle Yüksek Ri
yasetçe encümenimize havale edilmiş bulunmak
la muhtevası birer birer tetkik edildi: 

Hâdise günü maktul Halil Erdoğan'ın mer
tek yüklü arabasiyle kendi köyünden Bulanık ka
zasına gittiğini haber alan mahkûm Mehmet Re
şit Biçer'in maktulün yolu üzerine pusu kura
rak, maktulün oradan geçtiği sırada hamil bu
lunduğu mavzeriyle taammüden ve kan gütme 
saikiyle üç el ateş eylemek suretiyle öldürdüğü 
dosya münderecatı ile anlaşılmış olup cezanın ta
dil ve hafifletilmesini mültelzim bir cihet görül
memiş olduğundan hükümlü Mehmet Reşit Bi
çer'in (Bican) Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 



ncı maddesi mucibince ölüm cezası hükmünün in
fazı hususuna encümeninıizce 23 . V. 1958 tari
hinde iki müstenkife karşı diğer azanın ittifakiy-
le karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata Muharriri 

Aydın Öazianteb 
C. Ülkü A. Şahin 
Kâtip 

Sakarya Bursa 
T. Barış H. Bayrı 

içel 
üf. Dölek 

izmir 
N. Davran 

Manisa 
Â. Akın 

Ordu 
%. Kumrulu 

ürfa 
Müstenkifim 

A. Akan 

İstanbul 
N. Tekinel 

imzada bulunamadı 
izmir 

E. Kavur 

Maraş 
//. F. Evliya 

Rize 
M. öîial 

A. 

Kütahya 
Müstenkifim 

S. S. Nasuhoğlu 
Mardin 

M. A. Amkan 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Uşak 

R. Akbıyıkoğlu 

)>•-« 

(S. Sayısı : 109) 



Devre : XI I # | A 
İçtima ı S. SAYISI : I ZU 

Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla muaddel 16 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası (3/214) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . IV . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 72 - 54/1451 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ağır hapsin ikinci devresindeki müddeti bitmek üzere bulunduğu bir sırada inzibati ceza 
do&tyîsiyle bu devre müddetinin uzamasına sebebiyet veren mahkûmlarla, uygunsuz hareketi 
sebebiyle ikinci devreye iade edilerek bilâhara tekrar üçüncü devreye geçen mahkûmların meş
rutan tahliyelerinin ne suretle yapılması icabedeceği bakımından Türk Ceza Kanununun 6988 
sayılı Kanunla muaddel 16 ncı maddesinin tefsirine dair Adliye Vekâletinin 17 . IV . 1958 ta
rihli ve 12718 sayılı yazısının sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başvekil Vekili 
E, Menderes 

özü : Türk Ceza Kanununun 16 ncı maddesinin tel
sin hakkında. . 

Yüksek Başvekâlete r ' ' 

Türk Ceza Kanununun, 6988 sayılı Kanunla muaddel 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk 
cümlesinde; bu kanunun 13 ncü maddesinde yazılı üçüncü devrenin ağır hapiste yarısını, hapis ve
ya hafif hapiste üçte birini iyi hal ile geçirenlerin meşrutan tahliye talebinde bulunmak hakkını 
kazanacakları zikredildikten sonra, ikinci cümlesinde mutlak ve şâmil bir ifade ile (istifade müd
deti asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamaz.) deye tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

Kanunun bu hükmüne göre : 
Bilfarz, mahkûmiyet müddeti altı sene hapisten ibaret olan bir kimsenin cezasının üç senesi 

ikinci ve geri kalan üç senesi de üçüncü devre müddetlerini teşkil etmektedir. Mahkûm ikinci 
devreyi iyi hal ile geçirdiği takdirde, üçüncü devre müddetini geçirmek üzere iş esası üzerine ku
rulmuş ceza evine nakil edilecektir. Bu devre müddetinin de üçte birini iyi hal ile geçirirse, ta
lebine binaen şartla tahliyesine karar verilecektir ki, normal seyrini takibeden bu infazda istifade 
müddeti, 16 ncı maddenin sarahatma uygun olarak, asıl cezanın dörtte biri olan bir sene altı ay
dan aşağı düşmiyecektir. 

Eğer aynı şahıs tahkikat ve muhakeme sırasında faraza iki sene mevkuf kalmışsa 13 ncü mad
denin «B» bendi mucibince mevkuf kaldığı müddet çıkarılarak mütebaki dört sene hapis cezasın
dan iki senesi ikinci ve geri kalan iki senesi de üçüncü devre şartlarına tâbi tutulacaktır. İyi 
haline binaen üçüncü devreye geçirilen mahkûm bu devre müddeti olan iki senenin üçte birini teşkil 
eden 8 ayı hüsnühal ile geçirdiği takdirde, talebi üzerine meşruten tahliyesine kadar verilecek-
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tir. Bu halde istifade müddeti, 6 sene hapisten ibaret olan asıl cezanın dörtte birinden iki ay 
aşağı olmak üzere bir sene 4 aya inhisar edecektir. 

Diğer bir misal: Tahkikat ve muhakemenin cereyanı sırasında iki sene mevkuf kalan ve hük
mü katileşmesini mütaakıp da hakkında sekiz ay hücre cezası tatbik edilmiş bulunan on altı sene 
ağır hapis cezasına mahkûm bir kimsenin, kezalik 13 ncü maddenin «B» bendi mucibince, mev
kuf kaldığı iki sene ile hücrede kaldığı sekiz ay çıkarıldıktan sonra bakiye 13 sene 4 ay ağır 
hapis cezasının yarısı olan altı sene sekiz ayı ikinci ve geri kalan altı sene sekiz ayı da üçüncü 
devre şartlarına göre infaz edilecektir. Mahkûm üçüncü devreye naklen iş esası üzerine mües
ses ceza evine alındığı ve bu devre müddetinin yarısı olan üç sene dört ayı da hüsnühal ile ge
çirdiği takdirde, talebine binaen şartla tahliyesine karar verilecektin ki, bu halde istifade müd
deti, 16 sene ağır hapisten ibaret olan asıl cezasının dörtte birinden s»ekiz ay aşağı olmak üzere 
üç sene dört aya münhasır kalacaktır. 

Binaenaleyh, mahkûmun irade ve ihtiyarı haricinde olarak sebk eden mevkûfiyet müddeti ile hüc
rede kaldığı müddetin, ikinci ve üçüncü devre müddetlerine dâhil edilmemesinden mütevellit 
aleyhteki neticeleri bertaraf etmtek maksat ve gayesiyle 16 ncı maddenin ilk fıkrasının, istifade 
müddetinin asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamıyfieağı hakkındaki ikinci cümlesinin sevk edil
diği mülâhaza edilmektedir. 

Ancak; iknei devre müddetinin sonlarına doğru işlediği inzibatı muhil fiil ve hareketi sebe
biyle üçüncü devreye geçemiyerek/ Ceza ve Teykif Evteri Nizamnamesinin 135 nei maddesi mu
cibince ikinci devrede bir sene daha kaldıktan sonra üçüncü devreye geçen mahkûmlarla, üçüncü 
devrede bir müddet kaldıktan sonra kezalik inz bati cezayı müstelzim fiil ve hareketi sebebiyle 
ikinci devreye iade edilen ve bu devrede, yine n zamname mucibince bir sene kaldıktan sonra tek
rar üçüncü devreye geçen mahkûmlar hakkında kanunun meşrutan tahliyeye mütaallik hükümle
rin' ( sureti tatbikinde tereddüt edilmektedir. Şöyleki : 

8 sene hapis cezasına mahkûm bir şahıs, bu cezanın ikinci devre müddetini teşkil eden yarısını 
iyi hal ile geçirmiş ve üçüncü devreye nalsil edilmiş ise de, bu devrede bilfarz 6 ay kaldıktan son
ra vukua getirdiği inzibati muhil fiil ve hareketi sebebiyle ikinci devreye iade edilmiş ve bu dev
rede nizamname mucibince bir sene kaldıktan sonra aldığı iyi hal kararma müsteniden tekrar nakil 
edildiği üçüncü devrede 6 ay kaldıktan sonra yine inzibati cezayı müstelzim bir fiil sebebiyle 
ikinci defa olarak ikinci devreye iade olunmuş ve bir sene sonra da üçüncü defa üçüncü devreye 
geçirilmiştir. Bu safhada bakiye -cezası bir seneden ibaret olan mahkûm işbu bir senenin üçte biri 
olan dört ayını, 16 ncı maddenin ilk fıkrasının ilk cümlesi mucibince iyi hal ile geçirdiği takdirde 
talebine binaen meşruten tahliyesine karar verileceğine göre, istifade müddeti asıl cezasının dörtte 
birinden bir sene dört ay aşağı olmak üzere sekiz aya inhisar edecektir. 

Ceza evi inzibatını muhil fiil ve hareketi dolayısiyle vaktinde üçüncü devreye geçemiyen ve 
bu suretle ikinci devre müddetinin uzamasına sebebiyet veren mahkûmun durumu da aynı neti
ceyi tevlidetmektedir. 

Halbuki, 16 ncı maddeinn mutlâ^ ve şâmil hükmü muvacehesinde istifade müddetinin asıl ce-
7,'<mm dörtte birinden aşağı olmaması icabedecektir ki, zikrolıman ahvalde istifade müddetinin 
dörtte bire iblâğına fiilen ve maddeten imkân kalmamış olmakla beraber, bakiye ceza miktarına gö
re bu iblâğa imkân veren hallerde dahi nizamname hükümlerine tamamiyle riayet ederek kanunun 
atıfetine mazhar olan bir mahkûm ile, bilâkis irade ve ihtiyariyle nizamname hükümlerini ihlâl ede
rek üçüncü devreye geçirilmesini tehir eden veya ikinci devreye iade edilen mahkûmun aynı reji
me tâbi tutulması ve binnetice bakiye cezadan aynı miktarda istifade etmesi gibi meşrutan tahliye 
müessesesinin tesisinde derpiş edilmiş olan gaye ile telifi kabil olmayan bir neticeye varılmış olu
nacaktır. 

Şu izahata göre, 16 ncı maddenin (istifade müddeti asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamaz.) 
diye yazılı bulunan mutlak hükmü muvacehesinde, ikinci devre müddeti bitmek üzere bulunduğu 
bir sırada aldığı inzibati ceza dolayısiyle bu devre müddetinin uzamasına sebebiyet veren mah-

(S. Sayısı : 120) 
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kûmlarla, kezalik uygunsuz hareketi sebebiyle ikinci devreye iade edilerek bilâhara tekrar üçüncü 
devreye geçen mahkûmların meşrutan tahliyelerinin ne suretle yapılacağı hakkında sarahati ihtiva 
etmiyen mezkûr 16 ncı maddenin Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince Büyük 
Millet Meclisince tefsirine zaruret hissedilmiştir. 

İnfaz muamelâtına taallûku itibariyle mevzuun haiz olduğu ehemmiyete binaen, muktazasmm 
müstaeelen ifasına delâlet ve müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. Adliye Vekili 

Esat Budakoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No : 3/214 
Karar No : 45 

3 , VI . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla 
tadil olunan 16 ncı maddesinin 1 nei fıkrasının 
ilk cümlesinde bu kanunun 13 ncü maddesinde 
yazılı 3 ncü devrenin ağır hapiste yarısını, hapis 
veya hafif hapiste üçte birini, iyi hal ile geçi
renlerin meşrutan tahliye talebinde bulunmak 
hakkını kazanacakları zikredildikten sonra, ikinci 
cümlesinde mutlak ve şâmil bir ifade ile «isti
fade müddeti asıl cezanın dörtte birinden aşağı 
olamaz.» diye tasrih edilmiş olduğundan inzibatı 
bozan hareketlerinden dolayı 2 nci devreden 3 
ncü devreye geçirilmesi geciken veya aynı 
sebepten dolayı 3 ncü devreden 2 nci dev
reye iade olunup da, Ceza ve Tevkif Ev
leri Nizamnamesinin 135 nci maddesi hük
müne tevfikan her defasında birer sene 
müddetle inzibati cezanın tesiri altında kal
ması mecburi olan mahkûmların inzibati ceza 
dolayısiyle 2 nci devrede geçirmeye mecbur kal
dıkları müddet bittikten sonra 3 ncü devreye 
alındıkları; bu devrede kalmaları iktiza eden 
müddetin ağır hapiste yarısını ve diğer cezalarda 
üçte birini, iyi halle geçirdikleri takdirde meşru
tan tahliyelerini istemeye hakları bulunmakla 
beraber, inzibatı bozan fiillerinden dolayı ka
nun ve nizamname hükümlerinin tatbikine ve bu 
suretle bilihtiyar cezalarının dörtte birden aşağı 
düşmesine sebebiyet vermiş olan mahkûmların, 
cezalarının dörtte birine müsavi bir müddet ka
dar meşrutan tahliyeden istifade etmelerine fiilen 
imkân olmadığından 16 ncı maddenin 1 nci fık
rasında yazılı «istifade müddeti asıl cezanın 

dörtte birinden aşağı olaıuaz.» hükmünün 
bu kabil mahkûmlara da şâmil olup olmadı
ğının tesiri Başvekâletin 30 . IV . 1958 ta
rihli, Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
72-54/1451 sayılı yazılariyle havale olunan Adliye 
Vekâletinin 17.IV.1958 tarihli ve 12718 sayılı ya
zılariyle istenmekle Adliyle Vekâleti -temsilcisi 
hazır olduğu halde keyfiyet encümenimizce mü
zakere edilmiştir : * 

Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla 
değiştirilen 13 ncü maddecinde, cezaların devre
lere ayrılarak infazı kabul olunmuştur. 

Cezanın terhibî tesiri ile ıslah esasını mezc-
eden bu sistemde, mahkûmun 2 nci devreden 3 
ncü devreye geçebilmesi için iyi hal göstermtesi 
şart olduğu gibi 16 ncı madde hükmüne göre 
meşrutan tahliyeye hak kazanabilmek yine mah
kûmun ıslahıhal etmesinle bağlı tutulmuştur, 

Bâzı hallerde şartla tahliyeden istifade müd
detinin çok az olabileceğini derpiş edlen kanun 
vâzıı iyi halli mahkûmların cemiyet hayatına er
ken iadelerinde içtimai fayda mülâhaza ederek 
meşrutan tahliyeden istifade hakkının asıl mah
kûmiyet müddetinin dörtte birinden aşağı ol
mamasını kabul etmiştir. 

Buna mukabil zaman zaıftan ceza evi disiplini
ni bozmak suretiiyle iyi hal sahibi olmadıklarını 
gösteren mahkûmların 2 nci devreden 3 ncü 
devıleye geçirilmeleri veya 3 ncü devreden inzi
bati sebeplerle 2 nci devreye iade edilenlerin 
3 ncü devreye alınmaları iyi hal göstermelerine 
bağlıdır. 

(S^SayiiiiU2a) 
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13 ncü maddenin (O) bendine müsteniden 

tanzim olunan Ceza ve TevMf Evleri Nizamna
mesinin 135 nci maddesinde, inzibati ceza tari
hinden itibaren bir sene geçmedikçe bir mahkûm 
hakkında iyi hal kararı verilienıiyeeeği yazılı ol
masına göre, bundan evvel bir mahkûmun 3 ncü 
devreye alınması mümkün değildir. Durum böy
le olduğuna göre, inzibati cezaya çarpılan mah
kûmların 2 nci devreden 3 ncü devreye geçiril
meleri veya 3 ncü devrede meşrutan tahliye hak
kını iktisabedebilmeleri, gecikmiş yani bakiye 
cezaları asıl cezalarının dörtte birinden aşağı 
düşmüş olabilir, 

Böyle bir vaziyet karşısında 16 nci madde
nin asıl mahkûmiyet müddetinin dörtte biri
ne matuf olan hükmünün tatbikine fiilen im
kân kalmamaktadır, 

Bu suretle cezalar asıl cezaların dörtte bi
rinden aşağı düştüğü takdirde 16 nci madde
nin meşrutan tahliyeden istifade müddetinin 
asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamıyaca-
ğma dair hükmün'e göre bu kabîl mahkûmla
rın meşsutan tahliye hakkını kaybetmiş olup 
olmadığı veya durumlarının 16 nci maddenin 
bahis konusu hükmü ile ne suretle telif edilece
ği hususunda tatbikatta tereddüde düşüldüğü 
anlaşılmaktadır, 

Netice : 
1. 16 nci maddenin, meşrutan tahliyeden 

istifade hakkının asıl cezanın dörtte birin
den aşağı olamıyacağma dair hükmü, hakkı 
ıskat eden bir hüküm olmayıp, bilâkis cezaları
nı iyi hal ile geçiren mahkûmların cemiyet ha
yatına daha erken iadelerini istihdaf eden bir 
hükümdür, 

2. Bu hüküm cezalarını normal şekilde 
geçiren mahkûmlar hakkında kabili tatbiktir, 
Ceza evi disiplinini ihlâl suretiyle yine kanun 
ve nizamname icabı olarak meşrutan tahliyeden 
istifade müddetlerini bendi kusurları ile asıl 
cezalarının dörtte birinden aşağı düşüren mah
kûmların, istifade müddetlerini asıl cezaları
nın dörtte biri olarak mahfuz tutmaya fiilen im
kân olmadığı gibi, cezalarını iyi hal ile geçiren
lerle inzibatı bozan mahkûmların aynı nispette 

istifade ettirilmeleri adalet prensiplerine tle uy
gun düşmez, 

3. Cezalar dörtte birden aşağı düştüğü tak
dirde de meşrutan tahliyej'e mâni bir hüküm bu
lunmadığından inzibati sebeplerle cezaları kanu
nun koyduğu nispetten aşağı düşen mahkûmla
rın meşrutan tahliyeden istifadelerinde 16 nci 
maddenin 1 nci fıkrasındaki dörtte bir kaydının 
araıımıyacağı 13 ncü ve 16 neı maddenin 1 nci 
fıkrasındaki dörtte bir kaydının araıımıyacağı 13 
ncü ve 16 neı maddelerin memzueen mütalâasın
dan anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla 16 neı maddenin «İstifade müd
deti asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamaz,» 
cümlesinin mahkûmiyet müddetlerini 3 ncü dev
rede inzibati bir ceza yüzünden dörtte birden aşa
ğı düşüren mahkûmlara şâmil olmadığına ve mev
zuun ehemmiyetine binaen keyfiyetin takdimen 
ve müstaceldi müzakeresine ittifakla karar ve
rildi. 

Kanunun yukarda belirtilen esas ve prensip
lerine göre ekli tefsir fıkramız tanzim kılınmış 
olmakla, Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak 
üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bn M. Muharriri 

Aydın Ordu 
C Ülkü Z. Kumrulu 
Kâtip 
Sakarya Aydın 

Tacettin Barış İV. Geveci 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir Bursa 
V. Asena H. Bayrı 

İçel Gazianteb 
M. Dölek A. Şahin 

İzmir İzmir 
N. Davran E. Kavur 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Mardin 

S. 8. Nahoğlu M. K. Boran 
Manisa Rize 

.1 . Akın M. önal 
İmzada bulunanındı 

Sakarya Yozgad 
Ar. Kirücioğlu M. Ataman 

(S, Sayısı: 120) 



Türk Ceza Kanununun 16 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının meşrutan tahliyeden istifadenin asıl 
mahkûmiyet müddetinin dörtte birinden aşağı olamıyacağı hükmünün tefsiri 

Türk Ceza Kanununun 6988 sayılı Kanunla 
tadil edilen 16 ncı maddesinin meşrutan tahli
yeden istifade müddetinin asıl cezanın dörtte 
birinden aşağı olamıyacağına dair hükmü, 
mevkufiyet müddetleri kısa sürmüş veya hiç 
mevkuf kalmamış veyahut hücre usulüne tâbi 
tutulmamış mefkuflar ile mevkufiyet müddet
lerinin uzaması ve 13 ncü maddenin (A) bendi 
gereğince birinci devre şartlarının tatbiki gibi 
kendi ihtiyarlarında olmıyan sebeplerle üçüncü 
devreye kalan cezaları ve binnetice meşrutan 
tahliyeden istifade müddetleri azalmış olan mah
kûmların, meşrutan tahliyeden seyyanen istifa
delerini temin gayesine matuftur. 

EusurlU. hareketleri ile üçüncü devreye inti
kalleri geciken mahkûmların üçüncü devreye ka
lan ceza müddetlerinin ağır hapiste yarısını, 
hapis ve hafif hapiste üçte birini iyi hal ile 
geçirdikleri takdirde meşrutan tahliyelerinin 
mümkün olacağı ve bu gibi mahkûmların 16 ncı 
maddenin meşrutan tahliyeden istifade müdde
tinin asıl cezanın dörtte birinden aşağı olamı
yacağına dair hükmünden istifade edemiyecek-
leri şeklinde anlaşılması kanunun ruhuna, in
faz prensiplerine ve bilhassa meşrutan tahliye 
müessesesinin kabulünde derpiş olunan gayeye uy
gun görülmüştür. 

«••»• 

SIİ. tem* mi 





Devre : XI 
içtima : 1 S. SAYISI : 

Bankalar kanunu lâyihası ve Muvakkat Encümen Mazbatası ( 1 / 7 0 ) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . IX . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% : 71-4, 3257 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 13.IX.1955 
tarihinde kararlaştırılan Bankalar kanunu lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1936 senesinden beri meriyette bulunan 2999 numaralı Bankalar Kanununun yerine kaim ol
mak üzere hazırlanmış olan işbu kanun lâyihası ile, bankacılığımıza bugünün icaplarına uygun 
yeni bir hüviyet verilmesi istihdaf edilmektedir. 

Bu itibarla, lâyihanın hazırlanmasına âmil olan sebeplerle ihtiva ettiği başlıca hükümlere geç
meden önce, memleketimizde bankacılığın tarihi üzerinde durularak, millî bankacılığımızın meb
deinden bugüne kadar geçirdiği tekâmül safhalarının kısaca tebarüz ettirilmesinde fayda mülâ
haza edilmektedir. 

Memleketimizde bankacılığın bir meslek olarak teessüs ve inkişafı, diğer memleketlere kıya-
sen, pek yeni sayılabilir. Filhakika, birçok Avrupa memleketlerinde bankacılığın tarihi 16 ncı 
asra kadar geri gittiği halde, memleketimizde bankacılığın ancak ,bir asırlık bir mazisi vardır. 

Bilindiği gibi, geçen asrın ortalarına gelinceye kadar memleketimizde banka muamelelerine 
benzer muameleler münferit sarraflar veya bankerler tarafından yapılmakta idi. İlk defa 1847 
senesinde İstanbul Bankası (Banques de Constantinople) adı ile bir banka kurulmuş ve bunu ta-
kibeden senelerde de muhtelif yabancı bankalar t a r a l ı d a n İstanbul'da bâzı şubeler açılmıştı. 
Ancak, millî bankacılık hareketinin Mithat Paşa ile başladığını ifade etmek lâzımdır. Filhakika 
mumaileyhin Niş ve Tuna valiliklerinde bulunduğu sırada zürraa mutedil faizle kredi temin et
mek maksadı ile 1863 senesinde Pirut kasabasında «Memleket Sandığı» adı ile kurmuş olduğu 
mahallî kredi teşkilâtı ilk millî kredi müessesemizi teşkil etmektedir ki, sonradan «Menafi San
dıkları» adını alan bu teşkilât bugünkü Ziraat Bankasının nüvesi olmuştur. 

Keza, ilk millî tasarruf müessesemiz olarak kabul edilmesi lâzımgelen Emniyet Sandığı da yi
ne mumaileyhin himmeti ile kurulmuş bulunmaktadır. 

İkinci Meşrutiyetin ilânından Cumhuriyete kadar devam eden devirde Adapazarı İslâm Ticaret 
Bankası, Konya İktisadi Millî Bankası, Karaman Millî Bankası, Millî Aydın Bankası, Akşehir Ban
kası ve saire gibi birçok yeni müesseselerin kurulduğu görülmekte ise de, isimlerinden de anlaşıla
cağı veçhile bunlar daha ziyade, mahdut sermayeli mahallî teşebbüsler mahiyetinde idi. Bu devrede 
faaliyete geçen bankaların içinde en ehemmiyetlisi 1917 senesi başlarında 4 milyon lira sermaye ile 
İstanbul'da kurulan İtibarı Millî Bankası olup; buda harb ve mütareke senelerinde birçok zorluklarla 
karşılaştıktan sonra 1927 de İş Bankası ile birleı/miştir, 
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Yukarda adı geçen bankalar ve hususiyle itibarı Millî Bankası, memlekette banka fikrini yaymak 

ve personel yetiştirmek suretiyle millî bankacılığımıza müKim hizmetler ifa etmiş olmakla beraber, 
sermaye noksanı, kapitülâsyonların mevcudiyeti ve devamlı harbler gibi sebeplerle millî bankacılığı
mızın bu devrede de beklenen inkişaf imkânını bulamadığı görülmektedir. 

Millî bankacılığımızın hakiki mânası ile teessüs ve inkişafı Cumhuriyet devrinde olmuştur. Filha
kika, 1925 ten bu tarafa gerek Devlet sermayesi ile ve gerek hususi müteşebbisler tarafından birçok 
bankalar kurulmuş bulunmaktadır. 

Bu arada bilhassa 1950 den sonra memleket ekonomisinde müşahede edilen büyük inkişafa muvazi 
olarak bankacılık sahasında da süratli bir terakki kaydedilmiş ve son dört sene zarfında birçok yeni 
bankalar kurulduğu gibi mevcut bankaların sermaye ve ihtiyatları ile iş hacımlarında da büyük ar
tışlar vukubulmuştur. 

Nitekim 1950 Haziran ayı sonunda mevcut .46 bankanın şube adedi 228, ajans adedi 321, itibari 
sermayeleri yekûnu 1 milyar 1 milyon 22 bin 852 lira, ödenmiş sermayeleri yekûnu 431 milyon 28 
bin 787 lira ve ihtiyatları yekûnu 128 milyon 782 bin 288 lira iken 1955 Mart. ayı sonunda memleke
timizde faaliyette bulunan bankaların sayısı - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Sı
nai Kalkınma Bankası hariç - 52 ye, şube adedi 599 a, ajans adedi 552 ye, itibari sermayeleri yekûnu 
2 milyar 288 milyon 521 bin 647 liraya, ödenmiş sermayeleri yekûnu da 1 milyar 274 milyon 
197 bin 113 liraya ve ihtiyatları yekûnu da 304 milyon 350 bin 605 liraya yükselmiş bulunmakta
dır. 

Diğer taraftan, 1950 yılı Haziran sonu itibariyle bankaJlardaki umumi mevduat yekûnu 1 mil
yar 118 milyon 786 bin 660 lira, bankalarca açılan krediler yekûnu da 1 milyar 563 milyon 816 
bin 268 lira iken 1955 Mart ayı sonunda mevduat yekûnu iki misline yakın bir artış kaydederek 3 mil
yar 438 milyon 335 bin 904 liraya ve krediler yekûnu da iki mislinden fazla artarak 5 milyar 138 
milyon 779 bin 410 liraya baliğ olmuştur. 

1925 ten sonra ehemmiyetli birer iktisadi müessese olarak bankaların iktisadi faaliyetlere işti
rak etmeleri, bu vadide bâzı kanuni tedbirlerin alınmasını zaruri kılmıştır. Nitekim bankaların' 
inkişafı ile beraber memlekette bir mevduat hareketi doğmuş ve evvelce iddihar mevzuu olan 
ferdî tasarrufların mevduat şeklinde bankalara yatırılmasına başlanmıştı. Ancak bu hareketin 
devam ve inkişafı için, mevduatın korunması mevzuunda bâzı emniyet tedbirlerinin alınması lâ
zımdı. Bu maksatla 30 Mayıs 1933 tarihli ve 2243 sayılı Mevduatı Koruma Kanunu neşrolundu. 
Mezkûr kanunda, bankaların mevduat kabul etmek için haiz olmaları lâzım gelen şartlar tesbit edil
miş ve mevduat sahiplerinin haklarını koruyan bâzı esaslar vaz'edilmişti. 

Ancak, Mevduatı Koruma Kanununun tatbikine başlanmasından bir müddet sonra, bu hükümle
rin ihtiyaca kâfi gelmediği görüldü. Mevduatın yanında diğer bankacılık muamelelerinin de bir 
kül halinde ele alınması lâzım geliyordu. Bu sebeple 9 . VI . 1936 da 2999 numaralı Bankalar Ka
nunu meriyete vaz 'edildi. 

Bankaların faaliyetini toplu olarak kavramak maksadı ile hazırlanmış olan bahis mevzuu ka
nun, malûm olduğu üzere bankaların kuruluş şekli, dahilî teşkilâtı, kredi muameleleri ve karşı
lıklar, muhtemel riskler karşılığı, hesap hulâsaları ve bilanço ve defterlerle kanunun tatbikatını 
kontrolle vazifelendirilen yeminli bankalar murakıpleri ve kanuna muhalefet halinde tatbik edi
lecek cezai müeyyideler hakkında hükümler ihtiva etmekte ve bu bakımdan Mevduatı Koruma Ka
nununa nazaran daha ileri bir merhaleyi ifade eylemekte ise de, tatbikattan alman neticeler 19 
seneden beri meriyette bulunan mezkûr kanunda bâzı mühim noksan ve kusurların mevcudoldu-
ğunu göstermiş bulunmaktadır. Filhakika bahis mevzuu kanunun kuruluş ve idareye mütaallik 
hükümleri bankaların emin bir şekilde faaliyette bulunmalarına kifayet etmediği gibi mevduat 
ve krediler hakkında mevcut hükümler de bâzı mühim noksanları ihtiva etmekte ve bilhassa 1950 
den sonra iktisadi ve malî sahada kaydedilen pek geniş ve şümullü inkişafın yarattığı yeni şartla
rın icaplarına intibak edememektedir. 

Bu suretle mer'i kanun kendisinden beklenen fonksiyonu artık ifa edemez hale gelmiş bulundu
ğundan, birçok mevzularda noksan ve kifayetsiz kaldığı görülen bu kanunun yerine kaim olmak 
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üzere, millî ekonomimizin bugün ulaştığı inkişaf seviyesinin icaplarına uygun yeni bir lâyiha ha
zırlanması zaruri görülmüştür. 

Esasen ikinci Dünya Harbi ve onu takibeden yıllarda bankaların iktisadi hayatın mihrakları 
haline gelmesi dolayısiyle birçok medeni memleketler, bu mevzua mütaallik kanunlarında mühim 
tadil ve ilâveler yapmak, mevduatın korunmasını ve banka kredilerinin tanzimini istihdaf eden ye
ni hükümler vaz 'etmek lüzum ve zaruretini duymuşlardır. 

Başlıca hükümleri aşağıda arz ve izah edilmiş bulunan yeni kanun lâyihasının hazırlanması sı
rasında, başta, bankacılık sisteminin en fazla gelişmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri olmak üze
re, İsviçre, Almanya ve Fransa gibi yabancı memleketlerdeki mevzuat ve tatbikat gözden geçirile
rek, mevcut müessese ve hükümlerden memleketimizdeki ekonomik ve sosyal şartlara intibak edebi
lecek olanlardan geniş ölçüde istifade edilmiştir. 

Bundan başka, yukarda arz edilen çalışmaları ti muhassalâsı olan bir ön - proje üzerinde mevcut 
başlıca bankalarımızın mütalâası alınmak suretiyle, kanunun tatbikatında birinci derecede vazife 
gören bu müesseselerin idare edenleri ile ilim adamlarımızın kıymetli fikir ve görüşlerinin de lâyi
hada yer almasına imkân verilmiştir. 

Takdim kılınan lâyiha, 11 fasıl halinde 86 maddeyi ihtiva etmektedir. 
Bankaların kuruluş, faaliyet ve murakabe safhalarını kavrıyacak şekilde sistematik bir tasnifi 

ihtiva eden mezkûr fasıl ve .maddelerde yer almış olan başlıca esaslar, fasıllar itibariyle, aşağıda 
arz edilmiştir. 

Fasıl : I 

Bu fasılda «ilk hükümler» başlığı altında kanunun şümulü tâyin edilmekte ve metinde geçen 
bâzı tâbirlerin tarifleri verilmektedir. 

Birinci maddede, hususi kanunlarla kurulmuş bankalara ait hükümler mahfuz tutulmak sure
tiyle Sümerbank, Etibank, Ziraat Bankası, İller Bankası, Denizcilik Bankası, Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası gibi teşekküllerin kanuni statüleri mucibince yapmakta bulundukları vazifelerin ifa
sı sırasında ve bilhassa kanunen tesis ve finanse etmekle vazifeli oldukları teşekkül, müessese 
ve işletmeleriyle olan münasebetlerinde kendi kanunlarında yazılı hükümlerin cari olması temin 
edilmiştir. 

İkinci maddede, tatbikatta müşahede edilen tereddüt ve müşkülleri önlemek maksadiyle, şube, 
banka şubesi, ödenmiş sermaye, Türkiye'ye tahsis edilmiş sermaye, ihtiyat akçesi gibi metinde çok 
geçen bâzı mefhumların tarifi yapılmıştır. 

Fasıl : II 

İkinci fasıl «kuruihış» başlığı altında bankaların kuruluşlarına, hisse senedi ve ortaklara, mü-
essislerin şahsi durumlarına, asgari sermayeye, mezuniyet istihsaline ve bu hususta lüzumlu şartlara, 
banka ve banka şubelerinin açılmasına, yabancı bankaların Türkiye'deki merkezlerine ve bankacı
lık muamelelerine müsaade olunmasına mütaallik hükümleri muhtevidir. 

Bankaların münhasıran anonim şirket şeklinde kurulmalarında lübum ve fayda mülâhaza edil-
mektedir. Şöyle ki, bankacılık bugün ulaştığı tekâmül safhasında, yalnız ortakların menfatinı 
istihdaf eden alelûmum ticaret şirketlerinden farklı bir mahiyet iktisabeylemiştir. Bu bakımdan, 
iktisadi hayattaki yeri ve ehemmiyeti gittikçe artan bu müesseseler için, idare ve murakabele-
rindeki demokratik esaslar ve temsil ettikleri sermaye kudreti ile anonim şirketler, bankaların 
bünye ve fonksiyonları ile en iyi tarzda imtizacedebilecek şirket şekli olarak görülmektedir. 

Esasen memleketimizde revaç bulan hukuki şekil de bu olup, şimdiye kadar kurulan banka
ların hemen hepsi bu şekilde taazzuv etmiş bulunmaktadır. 

Dört ve beşinci maddelerdeki kayıtlarla, bankacılıkla iştigal etmek üzere kurulacak anonim 
şirketlerde sermayenin ve netice itibariyle şirketin sevk ve idaresinin muayyen ellerde toplanma-
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ması ve şirket sermayesini ellerinde bulunduran şahıslann açıkça belli olmasının temini istihdaf 
edilmiştir. 

Bankaların yukarda belirtilen ehemmiyet ve hususiyetleri dolayısiyle bunda lüzum ve fayda 
mülâhaza edilmektedir. 

Aynı mülâhaza ile, 6 ncı maddede, mer'i kanunun .8 nci maddesindeki hükme mütenazır bir 
hükümle, bankaların, faaliyet mahallerine göre asgari bir malî kudrete sahibolmaları şart kılın
dığı gibi, 7 - 13 ncü maddelerde de faaliyete geçmeden önce mezuniyet istihsali esası kabul edil
miş ve mezuniyetin itası için lüzumlu şartlar tesbit edilmiştir. 

Bu münasebetle şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki; yukarda zikredilen kayıtlar vaz'edi
lirken, mevcut bankaların yeni şartlara intibakı için bir intikal devresine ihtiyaçları olduğu göz 
önünde tutulmuş ve bunu teminen muvakkat 1 ve 2 noi maddelerde, 4 ncü madde için iki sene
lik ve 6 ncı madde için de 3 senelik bir müddet derpiş edilmiştir. 

Mezkûr maddelerde mevcut kayda göre, bu müddetler icabında temdidedilebilecektir. 

Fasıl : I I I 

Üçüncü fasıl, «Teşkilât ve organlar» başlığı altında 14 - 23 ncü maddeleri ihtiva eylemekte
dir. Aslında basit ve şeklî hâdiseleri kavrryan bahis konusu hükümlerin izahı gerektiren bir 
tarafı bulunmamakla beraber, bunların tedvinine hâkim olan prensibin açıklanmasında fayda 
mülâhaza edilmektedir. Şöyle ki ; yukarda da belirtildiği veçhile, bankacılıkla müştagil anonim 
şirketlerde, mevzuun hususiyetine binaen, Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin idaresi için 
derpiş eylediği hükümlerden farklı hükümlere ihtiyaç vardır. Çünkü, her hangi bir sahada faali
yet gösteren bir anonim şirketin kötü idare edilmesinin neticeleri yalnız hissedarlarını alâkalan
dırdığı halde, bankacılık mevzuunda çalışan bir anonim şirketin idaresi, başta, sayısı milyonları 
aşan mevduat sahipleriyle birlikte geniş bir müşteri kütlesini ve bir kül halinde millî ekonominin 
işleyişini ve emin'bir şekilde inkişafını ve bizzat bankalarımızın emin bir şekilde çalışmaların. 
ilgilendirmektedir 

Bu itibarla, bu fasılda hissedarların reye iştirakleri, İdare Meclisi ve murakıplar, İdare Mee-
Ksi Reis ve âzalarının hisseleri, bankalarda çalışması memnu olanlar, İdare Komitesi, İdare Ko
mitesinin murakabe edilmesi, İdare Komitesinin kararlan, murakıpların vazifeleri hakkında hu
susi hükümler şevki lüzumlu görülmüştür. 

Esasen buna mütenazır hükümler mer'i kanunda da mevcut olup, bu defa mzekûr hükümler 
tatbikattan alman neticelere göre yeniden tedvin edilmiştir. 

Fasü : ÎY 

Bu fasılda mevduata ait hükümler yer almıştır. 
2 4 - 3 2 nci maddeleri ihtiva eden faslın 24 - 31 nci maddelerinde yer alan hükümler esasen mer'.' 

kanunda mevcut olup, mezkûr hükümler bugünün şartlarına göre yeniden gözden geçirilerek 
ikmal ve itmam edilmiş bulunmaktadır 

Bu cümleden olmak üzere, mer'i kanunda tasarruf mevduatı sahiplerine % 40 nispetiyle ta
nınmış olan imtiyazlı alacaklı sıfatı, tasarruf hareketlerindeki inkişaf göz önünde bulunduru
larak daha geniş bir görüşle % 50 ye çıkarıldığı gibi bankaların daha rahat bir şekilde çalışma
sını temin için, kabul edilebilecek tasarruf mevduatı için tesbit edilmiş olan limitler de yük
seltilmiştir, 

Yine bu fasılda yer almış olan 32 nci maddede, mevduatla doğrudan doğruya alâkalı oları 
banka ikramiyeleri mevzuu ele alınmış bulunmaktadır. 

Bankaların ikramiye tertibetmek suretiyle tasarruf mevduatı sahiplerine temin ettikleri 
munzam menfaatlerin, tasarruf hareketini teşvik maksadına matuf olduğu ve tasarruf mevdu
atının artmasında az, çok rolü bulunduğu kabul edilebMir. Ancak, muhtelif bankalar arasındaki 
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rekabet dolayısiyie, bu ikramiyelerin şeklinin birçok hallerde bankacılık vakar ve ciddiyetiyle 
telifi mümkün olmıyan ve bizzat bankaları dahi rahatsız eden bir mahiyet almış olduğu da bir 
vakıadır. 

Diğer taraftan rekabet dolayısiyle bahis mevzuu menfaatlerin devamlı şekilde artması keyfi
yeti de, kredi maliyetlerini yükseltmektedir. 

Bu sebeple, kanunda bu mevzuu muayyen esasi/ara bağlamakta fayda mülâhaza edilmiş ve bu 
maksatla tedvin edilmiş olan bahis mevzuu madde ile, Banıka Kredilerini Tanzim Komitesi ile 
Bankalar Birliğine munzam vazifeler verilmiştir. 

Fasıl : V . 

Bu fasıl kanuni karşılılklar ye ihtiyatlara mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Teklif edilen hükümler mer'i kanunda esasen mevcut olup, mezkûr hükümler bu defa bir fasıl 

halinde toplanmış ve bu arada da mevzuun icaıbettirdiği elastikiyeti temin etmek maksadiyle, 
mer'i kanunda seyyanen % 20 olarak tesbit edilmiş bulunan munzam kargı'lık nispeti, vadeli mev
duatta % 15 - % 25, vadesiz mevduatta da % 20 - % 25 şeklinde değiştirilmiştir. 

Tatbik edilecek karşılık nispeti, memleketin umuımi iktisadi durumu gözönünde bulundurula
rak zaman zaman, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi tarafından tesbit ve ilân edilecektir. 

Fasıl : VI 

Bu fasılda «Kredi muameleleri» başlığı altında kredi had ve faizleri, bankaların iştirakleri ile 
tdare Meclisi Reis ve âzalarının akrabalarına açılacak krediler, bankanın idare uzuvllarmın kredi 
açma salâhiyetleri, açık krediler, kredi açılırken mustakrizden hesap vaziyeti istenmesi ve Banka 
Kredilerim Tanzim Komitesine mütaallik hükümler yer almıştır. 

Bahis mevzuu hükümlerin büyük bir kısmı esasen mer'i kanunda da mevcut bulunmaktadır. 
Bu defa mezkûr hükümler şimdiye kadarki tatbikattan alınan neticelere göre ıslah edilmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere, bir bankanın hakiki veya hükmi bir şahsa açabileceği kredi, mer'i 
kanunda ve birçok memleketlerin mevzuatında olduğu gibi, bankanın ödenmiş sermaye ve ihti
yatlarının % 10 u ile tahdidedilmekle beraber, memleketin iktisadi kalkınması bakımından bi
rinci derecede ehemmiyeti haiz bulunan sanayi, maadin, enerji, büyük nafıa hizmetleri, nakliyat 
ve ihracat işlerinde kullanılmak üzere açılan kredilerde bu had % 25 olarak tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan, iktisadi hayatın icapları göz önünde bulundurularak, mevzua elastikiyet ver
mek lüzumu da derpiş edilmiş bulunmaktadır. Teklif edilen şekle göre, yukarda zikredilen had
ler mutlak olmayıp, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, iktisadi icaplara göre % 25 nispetinde azal
tılıp çoğaltılabilecektir. 

Bu faslın getirdiği yeniliklerden bir diğerini de 47 nci maddede yazılı «Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi» teşkil eylemektedir. 

Bilindiği gibi, zamanımızda bankaların murakabesi, mevduatın korunması ve kredilerin tan
zim ve ayarlanması şeklinde hulâsa edilebilecek iki ana gayenin tahakkukunu istihdaf eylemek
tedir. İkinci Dünya Harbini takibeden devrede birçok memleketler, bilhassa kredilerin tanzimi 
meselesini ön - plânda tutmuşlardır. Bu prensip üzerinde mutabık kalındıktan sonra, kredilerin 
muhtelif faaliyet sahalarına tevziinde söz sahibi olacak ihtisas sahibi bir teşekkülün lüzumu ken
diliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Nitekim Fransa'da Millî Kredi Konseyi, italya'da Vekâletler arası Kredi Komitesi bu vazifeyi 
görmekte ve takibedilecek kredi politikasının ana hatlarını çizmektedirler. Diğer birçok memleket
lerde ve bu arada Yunanistan ve Mısır'da da buna benzer teşekküller mevcuttur. 

Memleketimizde kredi kaynaklarının henüz istenildiği kadar gelişmemiş bulunması hasebiyle kre
dinin en elverişli sahalarda kullanılması lüzumu, diğer memleketlere nazaran daha kesif bir ihtiyaç 
halincfe kendini hissettirmektedir. 

(%, Sayuıı i IMl) 



Bu maksatla, yeni tasarıda Maliye ve İktisat ve Ticaret Vekâletleri Müsteşarları veya Müsteşar 
Muavinleri, Hazine Umum Müdürü veya vazifeli Umum Müdür Muavini, îç Ticaret Umum Müdü
rü veya vazifeli Umum Müdür Muavini, T. C. Merkez Bankası İdare Meclisi Keisi, T. C. Merkez 
Bankası Umum Müdürü veya vazifeli Umum Müdür Muavini ile Bankalar Birliği İdare Heyetinin 
kendi âzası arasından seçeceği bir mümessil ve ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 5 milyon li
radan fazla bankaların kendi aralarından iki sene için seçecekleri beş umum müdürden müteşekkil 
bir «Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» nin kurulması teklif edilmiştir. 

Besmî ve hususi sektörün ihtisas sahibi elemanlardan teşekkül eden bu komiteden banka kredi
lerinin tanzimi mevzuunda mühim hizmetler beklenmektedir. 

Fasıl : VII 

Bu fasıl bankaların işletme ve iştiraklerine mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Mer'i kanunun tatbikatında görülen en mühim noksanlardan birini de bankaların işletme ve işti

rakleriyle olan münasebetlerinin tanzim edilmemiş olması teşkil etmektedir. 
Filhakika, kanunda bankaların işletme ve iştiraklerine tahsis edebilecekleri sermaye miktarı 

hakkında bir kayıt olmadığı gibi, bankaların sermayelerinin en az % 51 ine sahip bulundukları 
müesseseler, kredi hakkındaki % 10 tahditten de istisna edilmiş olduğundan, halen bâzı bankalar 
birer âmme müessesesi olmak vasfından uzaklaşarak, kanunların himayesi altında topladıkları mev
duatı kendi ticari teşebbüslerinde kullanmakta ve adetâ birer hususi finansman müessesesi olarak 
faaliyette bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla, lâyihada bankaların iştiraklerine veya doğrudan doğruya kuracakları müessese ve 
ortaklıklara tahsis edebilecekleri sermayeleri yekûnunun, ödenmiş veya Türlkiye'ye tahsis edilmiş 
seraıayeleriyle ihtiyatları mecmuunun % 10 u ile tahdidi derpiş olunmuştur. Ancak, sanayi, ma-
adin, enerji, nakliyat ve büyük nafıa hizmetleriyle ihracat, bankacılık ve sigortacılık bu hüküm
den istisna edilmiş olup, bu suretle, banka kredilerinde olduğu gibi, bankaların iştirakleri de 
memleketimizin iktisaden kalkınmasında hayati ehemmiyeti haiz faaliyet sahalarına kanalize edil
mek istenmiştir. 

Bu fasılda, bankaların ticaret yapma memnuiyetine ve gayrimenkul üzerine muamele yapma 
tahdidine mütaallik olarak sevk edilen hükümler esasen mer'i kanunda da mevcut olup, bu defa 
mezkûr hükümler tatbikattan alınan neticelere göre itmam edilmek suretiyle yeniden yazılmıştır, 

Fasıl : VIII 

Bu fasıl, hesap hulâsaları, bilanço ve defterlere ait hükümleri ihtiva etmekte olup, teklif edi
len esaslar mer'i kanunun 32, 33, 34, 35, 37 ve 38 nci maddelerinde mevzu hükümlerin hemen he
men aynı olduğundan burada üzerinde ayrıca durulmasına Lüzum görülmemiştir. 

Fasıl : IX 

Bu fasıl müteferrik hükümlerle murakabeye mütaallik hükümleri ihtiva etmektedir. 
Müteferrik hükümler meyanında bulunan Bankalar Birliğine mütaallik 57 nci madde hükmü, 

bankalar arasında tesanüt temini ve gayrimeşru rekabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz eyle
mek maksadiyle tedvin olunmuştur. 

Bu suretle, öteden beri bizzat bankalar tarafından da duyulan bir ihtiyacın karşılanmış olaca
ğı ve bu sayede memleketimizde bankacılığın bir meslek olarak daha ziyade inkişaf imkânını bu
lacağı ümidedilmektedir. 

Murakabeye mütaallik 61 ve 62 nci maddelerle, bankaların murakabesi meselesi yeniden tan
zim edilmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olmak üzere, mer'i kanunda yeminli murakıpler hak
kında mevcut hükümler muhafaza edilmekle beraber, murakıplerin vazife ve salâhiyetleri tatbi
kattan alman neticelere göre yeniden tesbit edildiği gibi, diğer memleketlerdeki tatbikat göz 
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önünde bulundurularak, Maliye Vekâletine, muayyen hallerin İıudusü halinde, alâkalı bankalar 
nezdine hususi murakıp tâyin etmek selâhiyeti de tanınmıştır. 

Diğer taraftan, bankaların murakabesinden istihdaf edilen gayenin ancak bilgi ve karakter ba
kımından matluba muvafık elemanlarla istihsal edilebileceği göz önünde bulundurularak, lâyihada 
bankalar yeminli murakıpliğinin maliye müfettişliği ve hesap uzmalığı gibi ayrı bîr meslek olarak 
taazzuvu derpiş edilmiştir. Bu hususla ilgili mütemmim hükümler Maliye Vekâleti Teşkilât Kanu
nunda yer alacaktır. 

Bundan başka yine bu faslın 63 ncü maddesinde yer alan bir hükümle bankaların birleşmesi 
halinde olunacak muamele gösterilmiştir ki, bu da mer'i kanunda derpiş edilmemiş hükümlerden bi
rini teşkil etmektedir. 

Fasıl : X 

Bu fasılda cezai hükümler toplanmıştır. 
Bundan önceki fasıllarda vaz'edilmiş bulunan mecburiyet ve mükellefiyetler muvacehesinde 

müeyyide mefhumu tabiî bir zaruret olarak kendini hissettirmekte olup, aksi halde mevzu hüküm
ler ne kadar vazıh ve mükemmel olursa olsun tatbikatta beklenen neticenin istihsal edilemiyeceği 
aşikârdır. 

Kaldı ki, bu husus kanun hükümlerine riayet ederek çalışan bankalarla diğer müessese ve şa
hısların hukukunu korumak bakımından da bir zaruret teşkil etmektedir. 

Ru esastan mülhem olarak teklif edilmiş olan mezkûr hükümlerin tedvininde, mer'i kanunda mev-
vut müeyyideler esas alınmakla beraber, şimdiye kadar olan tatbikattan alman neticelere göre, bun
lara, ceza hukukunun umumi prensipleri dairesinde bâzı ilâveler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, bizzat bankaları vikaye ve emin bir şekilde çalışmalarını temin maksadiyle, banka 
mensuplarının ve diğer alâkalıların bankayı ızrar edecek bâzı fiilleri de cezai müeyyide altına alın
mıştır. 

Fasıl : XI 

Lâyihanın son faslını teşkil «den bu fasılda mahfuz ve mülga hükümlerle kanunun tatbikatı ile 
ilgili intikal devrine mütaallik muvakkat hükümler ve meriyet hükümleri yer almış bulunmaktadır. 
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Muvakkat Enci 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/70 
Karar No: 2 

Yüksek 

Havale buyurulan, Bankalar kanunu lâyi
hası encümenimizce, alâkalı Hükümet mümes
sillerinin huzuru ile 30 toplantıda tetkik ve 
müzakere edilmiştir. 

20 yılı mütecaviz bir müddetten beri me
riyette bulunan 2999 sayılı Bankalar Kanunu
nun, gelişen iktisadi bir bünye arz eden mem
leketimiz bankacılık faaliyetlerini lâyıkiyle 
tanzim edememekte olması, esasen mezkûr ka
nunun bankacılık nazariyat ve prensipleri mu
vacehesinde (her hususu ihata eden hükümle
ri ihtiva etmemesi ve mevcut hükümlerinin de, 
tatbikattan çıkarılan neticelere nazaran, nok
san bulunduğundan katiyetle tesbit edilmiş 
olması, alâkalı sahada 2999 sayılı Kanunun 
yerine kaim olacak yeni Bankalar Kanunu
nun tedvin edilmesini zaruri kılmaktadır. 

Diğer taraftan, son senelerde bankacılığı
mızın süratle gelişmekte olduğu malûmdur. 

Filhakika, 1950 yılı Haziran ayı sonunda 
mevcut 46 bankanın şube ve ajans adedi 549 
olduğu halde 1957 yılı sonunda banka adedi 
60 a ve şube ve ajans adedi ise, üç misline ya
kın bir artışla, 1 496 ya yükselmiş bulunmak
tadır. 

Aynı veçhile, 1950 yılı Haziran ayı sonun
da bankalardaki umumi mevduat yekûnu 1 
milyar 118 milyon lira, umumi kredi yekûnu 
ise 1 milyar 563 milyon liradan ibaret olduğu 
halde 1957 yılı sonunda mevduat miktarı 
5 866 827 990 liraya ve krediler yekûnu da 
8 353 621 425 liraya baliğ olmuş ve ayrıca 
bankaların öz sermayelerinde de büyük artışlar 
vukua gelmiş bulunmaktadır. 

Kısaca arz olunan bu mülâhazaların ışığı al
tında, 2999 sayılı Bankalar Kanununun yerine 
kaim olmak üzere hazırlanmış bulunan lâyihamn 
bu sahada duyulan ihtiyaca cevap verecek mahi
yette olacağı müşahede edilerek lâyihanın he
yeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

(S, 

mazbatası 

5 . VI. 1958 

Reisliğe 

Bankalar - faaliyetlerini nizam altına alacak 
kanunun esas olarak; 

1. Mevduatın himayesi, 
2. Kredinin sevk ve idaresi, 
Hususunda gerekli tedbirleri tamamen ih

tiva etmesi aşikâr bir zarurettir. 
Halen meriyette bulunan kanunun kuruluş 

ve idareye mütaallik hükümleri Bankaların 
emin bir şekilde faaliyette bulunmalarına ki
fayet etmediği gibi mevduat ve kredilere mü
tedair hükümleri de kifayetsiz kalmakta ve son 
senelerde iktisadi ve malî sahada vâki büyük 
inkişafın icap ve zaruretlerine cevap vereme
mektedir. 

Bu itibarladır ki; hazırlanmış bulunan ye
ni lâyihada evvelâ mevduatın himayesi mev
zuunda sevk edilen hükümlerle 2999 sayılı Ka
nunun noksanlıkları giderilmiş, saniyen kre
dilerin idare ve murakabesini tanzim edecek 
hükümlere yer verilmiştir. 

Bu izahatın ışığı altında lâyiha hükümle
rini aşağıdaki şekilde tasnif etmek mümkün
dür. 

/ - Mevduatın himayesine matuf tedbirler 

Mevduatın himayesine matuf tedbirler, doğ
rudan doğruya himaye, vasıtalı himaye olarak 
iki kısımda mütalâa edilmiştir. 

A) Mevduatın doğrudan doğruya himaye
si, 

Lâyiha, mer'i 2999 sayılı Kanunda da mev-
cudolan, tasarruf mevduatı için müessesenin 
aktifinde imtiyaz tanınması esasını kabul ve 
bu nispeti % 40 dan % 50 ye çıkarmak sure
tiyle himaye keyfiyetini takviye etmiştir. 

B) Bankaların teşkilâtını tanzim etmek su
retiyle mevduatın vasıtalı himayesi, 

Malûm olduğu üzere, bankalar teşkilâtının 
mükemmel olması, müesseselerin hatasız çalışma-
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sini mümkün kılacak ve dolayısiyle tevdiatın 
kanunlara uygun ve en az tehlikeli şekilde istima
lini mümkün kılacaktır. 

Lâyihanın, tebarüz ettirilen noktadan, muh
tevi bulunduğu hükümleri aşağıdaki şekilde hu
lâsa etmek mümkündür. 

1. Banka statülerinin tanzimine mütaallik 
kayıtlar, 

a) Bankaların anonim şirket ^larak teşek
külü mecburiyeti, 

b) Banka personelinin yemin formalitesi, 
2. Sermayeye matuf hükümler, 
a) Asgari sermaye - sabit bir miktar esas ad

dedilmiş ayrıca bankanın faaliyet icra ettiği 
mahallin nüfusuna göre değişen bir miktar ka
bul edilmiştir. 2999 sayılı Kanunun vaz'ettiği 
asgari hadler, tebarüz ettirildiği şekilde, fazla-
laştırılmıştır. 

b) Hisse senetleri - mer'i kanunda alâkalı 
hüküm mevcudolmadığı halde lâyihada hisse se
netlerinin en az % 51 nin nama muharrer olması 
mecburiyeti vaz'edilmiştir. 

c) Banka şubelerinin açılmasına ait kayıt
lar. Banka şubelerinin açılmasına mütaallik 
kayıt hükümlerinin iki sebebi mevcuttur. 

Filhakika, 
- Bir mahalde, iktisadi şartların icabettirdiği 

miktardan fazla şube açılmasına müsaade edil
memesi, 

- Bir bankanın iktidarı fevkinde şube açıl
masına mâni olunması, 

zarureti aşikârdır. 
d) Mevduatın likidite ve emniyet nispetleri 

vazı suretiyle himayesi, 
1. Likidite nispeti, 
Malûm olduğu üzere; likidite nispeti, bir 

bankanın kısa vadeli borçlarını karşılama imkâ
nını ve kabiliyetini rakamla ifade.eden nispettir. 
Bilançonun aktif indeki likit kıymetlere pasifte 
bulunan her an kabili talep kıymetlerin muka
yesesi suretiyle elde edilir. 

Lâyihada umumi mevduatın % 10 - % 25 i 
arasında likidite nispeti kabul edilmiştir. 

2. Emniyet nispetleri, 
Emniyet nispetlerinin tâyini sebebini; riski 

tahdidetmek ve muayyen bâzı riskleri ortadan 
kaldırmak olarak hulâsa etmek mümkündür. 

Lâyihada, emniyet nispetleri üç şekilde tat
bik edilmektedir, 

9 ~~ 
— Solvabilite nispeti, 
Sermayenin, mevduatın bir nevi garantisi 

olduğu esasına istinadeden bu nispet mevduat 
ile öz kaynaklar arasındaki münasebet göz önün
de tutularak tesbit edilmiştir. 

— İştiraklere yatırım nispeti, 
Bugünkü rejimde, bankaları teşebbüsler kur

maktan ve iştirak suretiyle sermayelerini immo-
bilize etmekten meni veya tahdideden hüküm 
mevcut değildir. Malûm olduğu üzere, likidite 
emniyeti _vâdesiz ve kısa vadeli mevduatın immo-
bilize edilmemesini zaruri kılmaktadır. 

Lâyihada, iştiraklere yatırım nispeti öz kay
nakların %"•-10 u olarak tahdidedilmiş, ancak 
memleketin iktisadi kalkınması ile alâkalı nok
talardan, sanayi, maadin, enerji, nafıa, nakliye 
ve ihracat kollarında iştirak suretiyle kurula
cak müesseseler bu nispetin dışında bırakılmış
tır. 

— Riskin tevzii nispeti, 
Riski yalnız muayyen şahıslara değil ve fa

kat muayyen nevi işlere de inhisar ettirmek bir 
banka için ve dolayısiyle mevduat için tehlikeli 
olabileceği cihetle risk tevzii nispetinin tâyinine 
lüzum görülmüş ve keyfiyet bu suretle hükme 
bağlanmıştır. 

• 

II '• KreMnim, idaresine mütaallik hükümler 

Kredinin sevk ve idaresi hususunda alınması, 
gerekli tedbirleri iki* zümreye ayırarak tetkik et
mek mümkündür. 

1. Kredinin haenuna tesir, .edecek hükümler, 
Kredi hacmuım-dasaltılmasit veya çoğaltıl

masını bir gaye olarâk^telâkki etmeye imkân yok
tur. Ancak iktisadi durum, millî paranın kıy-' 

^ meti kredi haeınını değiştirmeyi ieabettiriyorsa 
gerekli tedbirlerHaknmaaranümkündür. 

Bu,- .hususta kullanılan, «başlıca vasıtalar, ma
lûm olduğu üzere, iskonto haddinin değiştirilmesi, 
Öpen, Market; siyaseti ve nispet usulleridir. Bun
lardan, dik.ikisin Merkez Bankaları vazifeleri me<> 
yanında bulunduğun cihetle, tabiî olarak lâyiha 
metnine abnmiöKüştjr.! 

Nispet usulüne müteallik .hükümlerle; 
— Sabit olan nispetin vadeli, vadesiz teMkı^ 

ne tâbi tutulması, 
— Hususi-surette teşkil; olunan komiteye bu 

miktarları indirip çıkarma »• salâhiyetinin veril-; 
mesi, 
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Temin olunmuş ve mezkûr hükümlere elastiki
yet verilebilmiştir. 

2. Kredinin tevzi tarzı, 
Kredinin tevzi tarzı üzerine tesir edecek ted

birler banka kredilerinin muhtelif sektörleri ara
sında en muvafık şekilde tevziini temin için itti
haz olunmaktadır. 

4/662Ö sayılı Kararname ile kurulmuş bulu
nan «Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» lâyi
ha hükümleri ile kanunlaşmakta, bünyesi takviye 
olunmakta ve gerekli salâhiyetle teçhiz edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukardaki esaslara göre lâyiha metninde ya
pılan değişiklikler, maddeler itibariyle aşağıda 
arz edilmiştir. 

Madde 1 : 
1. Türkiye'de kurulacak bankaların Türk 

kanunlarına göre kurulması zaruri olduğu ci
hetle «Türk kanunlarına göre...» ifadesi çıkarı
larak «Türkiye'de» kelimesi yazılmış ve mevzuu-
bahis değişiklik lâyihanın tamamına teşmil edil
miştir. 

2. Kanun metninde ifadenin yeknesaklığını 
temin etmek maksadiyle «ecnebi» kelimesi yeri
ne «yabancı» kelimesi konulmuş ve aynı değişik
lik lâyihanın ieabeden maddelerine teşmil edil
miştir. 

3. «Bu kanunla ayrıca sarahat olmıyan ah
valde Ticaret Kanununun bu kanuna aykırı ol
mıyan hükümleri tatbik olunur.» fıkrası, bâzı 
ahvalde Borçlar Kanunu, ödünç Verme Kanunu 
gibi diğer kanunlar hükümlerinin tatbiki icab-
edebileceği zarureti göz önünde tutularak «bu 
kanunda sarahat olmıyan ahvalde umumi hü
kümler tatbik olunur.» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 2 : 
1. Lâyihanın 25 nci maddesinin son fıkra

sındaki millî banka tarifi, kanun tekniği icabı 
tarifler maddesine ithal edilmiş ve birinci bent 
olarak yazılmıştır. 

2. ikinci bentte zararların sermayeden mah-
subedilecek miktarına bir tasrih yapılmıştır. 

3. İhtiyat akçelerine mütaallik bent, ahiren 
meriyete giren Türk Ticaret Kanununun alâkalı 
hükümleri göz önünde bulundurularak yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 3 : 
Her hangi bir iltibası önliyebilmek maksa

diyle «Şirketlerin» kelimesi yerine «Bankaların» 
kelimesi ikame edilmiştir. 

Diğer taraftan, lâyihada anonim şirket şek
linde banka kurulması esası vâz'edildiğine göre, 
kooperatif şeklinde banka kurulmasına müteda
ir olan son fıkra tayyedilmiştir. 

Madde 4 : 
1. Memleketimizin iktisadi şartları, piyasa 

itibari kıymetlerinin üstünde hisse senedi plase 
edilmesine imkân vermediği ve daha çok yakın 
bir maziye kadar Devlet tahvillerinin dahi itiba
ri kıymetlerinin dununda ihraç fiyatları ile pla
se edilebildiği göz önünde tutularak, itibari 
kıymetinden yüksek bedelle hisse senedi ihracı
nın bankacılık sahasında memleketin ihtiyacı 
bulunan müesseselerin kurulmasını güçleştire
ceği ve mevcutların da sermayelerinin tezyidine 
mâni olacağı düşüncesiyle alâkalı bent tayyedil
miş, 

2. Ahiren yürürlüğe girmiş olan Türk Tica
ret Kanununda hisse senetlerinin itibari kıymet
leri mevzuunda 500 lira olarak asgari bir had 
kabul edilmiş olduğu göz önünde bulundurula
rak bankalarca çıkarılacak hisse senetleri için 
derpiş edilmiş olan 500 liralık âzami haddin 
1 000 liraya iblâğı uygun görülmüş, 

Bu mevzuda, encümenimiz mevcut bankalar 
hisse senetlerinde tatbiki imkânsız muamele 
mecburiyeti tahmil edilmemesi kararma varmış 
ancak, 4 ncü madde ile 6763 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesi hükümleri muvacehesinde, mevcut 
mevzuatın, encümen kararına uygun bulunduğu 
tesbit edilerek muvakkat madde şevkine lüzum 
görülmemiştir. 

Madde 6 : 
1. Ahiren yürürlüğe girmiş bulunan Türk 

Ticaret Kanununda Anonim şirketlerin asgari 
sermayelerinin 500 000 lira olduğu hükme bağlı 
olduğuna göre, banka olarak faaliyet gösterecek 
anonim şirketlerin hususiyetleri göz önünde bu
lundurularak bankaların asgari sermayeleri 
2 000 000 liraya iblâğ edilmiş, nüfusu 500 bin 
ilâ 1 milyon arasındaki şehirlerde bu had 3 mil
yon lira ve nüfusu 1 milyondan fazla şehirler
de 5 milyona yükseltilmiş, lâyihadaki, nüfusa göre 
değişen asgari sermaye hadleri, şubelere tahsis 
edilecek sermaye miktarları olarak aynen bıra
kılmış ve madde bu esasa göre yeniden yazılmış
tır. 

2. Cari olan tatbikata nazaran ilk tesis mas
raflarının her bankaya göre değişebileceği ve 
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— II — 
bazan büyük miktarlara baliğ olacağı nazarı iti
bara alınarak muayyen ve müşterek bir mahiyet 
arz etmiyen bu unsurun banka kurulması için 
lüzumlu asgari sermayenin hesabında mevzu dı
şında bırakılarak ödenmiş sermaye ile ihtiyat ak
çelerinin esas alınması kabul edilmiş ve ilk tesis 
masraflarını karşılamak üzere derpiş edilen as
gari sermaye miktarlarının bir miktar artırılma
sı uygun görülmüştür. 

3. Son fıkrada; «katî rakamların» nüfus sa
yımlarından yıllarca sonra neşredilebildiği naza
ra alınarak sayım neticelerinin esas addedilmesi 
uygun görülmüştür. 

Madde 7 : 
1. İkinci fıkraya tavzihan bir ibare eklenmiş, 

son cümle çıkarılmış ve maddenin son fıkrasın
da «muhilli itibar suç» tâbiri suçların ceza huku
kundaki tasnifi bakımından gayrivazıh görülerek 
bunun yerine 12 . V . 1957 tarihli ve 991 sayılı 
T. B. M. M. Heyeti Umumiyesi Kararında yer bu
lan «muhilli haysiyet ve namus» tâbiri tercih 
olunarak madde metni tadil edilmiş, 

2. Maddede bankaların statülerinde yapa
cakları tadilâta mütedair bir kayıt bulunmadığı 
nazarı dikkate alınarak bu hususu teminen işbu 
maddenin sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 8 : 
Maddedeki hususi bir mezuniyet tâbiri vazıh 

olmadığından «hususi bir» kelimeleri çıkarılmış 
ve «Mezuniyetin verilebilmesi için İcra Vekille
ri Heyetince lüzum görülecek hususi şartlardan 
başka...» ibaresi eklenmek suretiyle madde, millet
lerarası mütekabiliyet esası ve siyasi sebeplerin 
Hükümet tarafından göz önünde tutulabilmesini 
mümkün kılacak şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 9 : 
Bankaların kuruluşlarına ait mezuniyetin İc

ra Vekilleri Heyeti tarafından verilmesi esasının 
derpiş edilmiş olduğu nazarı itibara alınarak, 
muayyen ahvalde mezuniyet iptalinin de aynı 
usule tâbi tutulması normal ve muvafık görül
müş, birinci fıkra bu düşünce ile tadil edilmiş
tir. 

Madde 10 : 
1. Açılan şubelerin bir veya birkaçının faa

liyetlerinin bankalarca tatil veya tasfiye edilmesi 
halini de derpiş eden bir hükme lüzum görülmüş 
ve bunu teminen maddenin sonuna yeni bir fıkra 
eklenmiştir. 

2. Hususi kanunla kurulmuş bankaların bir 
mahalde şube açmalarının da o mahalde muay
yen iktisadi tesirleri husule getireceği derpiş 
edilerek mezuniyet hükmü bütün bankalara teş
mil edilmiştir. 

Madde 11 : 
1. Maddeye vuzuh vermek itibariyle birinci 

ve ikinci fıkralar yeniden yazılmış, matlap ay
nı sebeple tadil edilmiştir. 

Son fıkra hükmü evvelce kurulmuş olan ban
kaların her hangi bir mahalde şubesi mevcudol-
duğu takdirde o mahalde mütaaddit şubeler aç
masına imkân verdiği halde, o mahalde şube
si olmıyan banka için bu imkân ancak yapılan 
tetkik ve tahkik neticesi müspet olduğu takdir
de tanınmakta olduğu ve keyfiyet gayriâdil bu
lunduğu cihetle tebarüz ettirilen mahzuru gi
dermek için fıkra tayyedilmiştir. 

Madde 12 : 
1. Bankaların müracaat müddetlerini ken

di durumlarına göre ayarlamalarına imkân ver
mek üzere «2 ay zarfında» kaydı fıkra metnin
den çıkarılmış, 

2. Metinden çıkarılan 4 ncü maddenin 3 nu
maralı bendi dolayısiyle gereken tashihler ya
pılmış ve yabancı bankaların tevdie mecbur ol
dukları vesaik meyanmaı «son bilançolarının» 
musaddak suretlerinin ithalini ve Türkiye'deki 
şubelerine tahsis ettikleri sermayeden başka var
sa ihtiyat akçelerinin de döviz olarak getiril
mesini temin edecek ifadeler ilâve edilmiştir. 

Madde 13 : 
Alâkalıların müracaati üzerine yapılan tet-

kikat sonunda durumları uygun bulunmıyanlar 
hakkında tatbik edilecek muamele açıklanmamış 
olduğundan maddenin bu bakımdan ikmali ci
hetine gidilerek ikinci fıkra ilâve edilmiş, 

Diğer taraftan, mezuniyet verildikten son
ra da bankanın mevduat kabul etmesinin mah
zurlu olabileceği hallerin vukuu düşünülmüş ve 
bu gibi hallerde alâkalı bankanın, 71 nci mad
dede derpiş edildiği şekilde mahkemeden karar 
istihsal edilinceye kadar mevduat kabulüne de
vam etmesinin gerek mevduat sahipleri, gerekse 
memleket ekonomisi için büyük zararlara sebe
biyet verebileceği nazarı dikkate alınarak bu gi
bi hallerde mevduat kabul salâhiyetinin İcra 
Vekilleri Heyetince kısmen veyaı tamamen ref-
edilmesi imkânının derpiş edilmesi lüzumlu gö
rülmüştür. 
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Madde 14 : 
Bankaların birer Anonim Şirket olmaları do-

layısiyle cüzi sermaye sahipleri ile sermaye his
seleri büyük olanlar arasında birinciler lehine 
vaziyet yaratabilecek ve esasen tevessülü kabil 
muvazaaları önliyemiyecek şekilde yazılmış olan 
bu hükmün ayrıca büyük sermayeyi bankacılık
tan gayrı sahalara sevk edeceği neticesine varıl
mış, bu itibarla madde, cüzi sermaye sahiple
rinin reye iştiraklerini temin edecek hüküm ha
linde yeniden yazılmıştır. 

Madde 15 : 
Son fıkra ile istihdaf olunan gayenin gereği 

gibi tahakkukunu sağlamak üzere «şube müdür
lükleri» ibaresi yerine «birinci derecede imza 
yetkisine haiz diğer vazifelerde» ibaresi konul
muştur. 

Madde 16 : 
6 ncı maddede sermaye hadlerinde yapılan 

değişikliğe mütenazır olarak idare Meclisi Reis 
ve azalarından her birinin sahibolmaları iktiza 
eden asgari hisse senedi tutarı da 20 bin lira 
olarak değiştirilmiştir. 

Madde 19 : 
İkinci fıkrada yazılı «Komandit Şirketi) iba

resinin «Komandit şirket» şeklinde tadili ve 
aynı fıkrada «iki zat» ibaresinin «iki âza» tar
zında değiştirilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 23 : 
«Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilmesi» 

ifadesi haşiv mahiyetinde görüldüğünden çıkarıl
mıştır. 

Madde 24 : 
Madde matlabı, metne uygun olarak, «mev

duat kabulüne mezun olınıyanlar» şeklinde tadil 
edilmiştir. 

Madde 25 : 
Hususi kanunlarına göre mevduat kabulüne 

mezun olanların mevduat kabul salâhiyeti esa
sen 24 ncü madde ile mahfuz tutulmuş olduğun
dan bu maddenin ilk fıkrasında buna mütaallik 
olarak yer alan ibare madde metninden tayye
dilmiş, 

«Millî banka» tarifi, esbabı mucibesiyle ikin
ci maddeye alındığından buradan çıkarılmıştır. 

Madde 26 : 
6115 sayılı Amortisman ve Kredi Sandığı Ka

nunu hükümleri ile ahenk temini maksadiyle 
«bir sene ve daha fazla vadeli mevduat» m vade
li mevduat addolunacağı hükme bağlanmıştır, 

Ticari mevduatı tesbit eden bentte memleke
timizde mevcut bâzı müesseseler mevduatının 
da kanun şümulüne alınabilmesi için gerekli ilâ
veler yapılmış, 

Son fıkra, icra uzvunun kanun hükümlerini 
tadil edebilmesi yetkisi mahiyetinde telâkki olu
narak metinden çıkarılmıştır. 

Madde 28 : 
Maddede tasarruf mevduatından bahis olmak 

itibariyle matlubu ona göre düzeltilmiş, 
6 ncı madde ile asgari sermaye miktarında 

yapılan tadilât göz önüne alınarak (1) ve (2) 
numaralı bentler tayyedilmiştir. 

Madde 29 : «* 
Bahsi geçen mevduatın tasarruf mevduatı 

olduğu tasrih edilmiştir. 
Madde 30 : 
Ahiren yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanu

nunda rehinler hakkında hüküm mevcudolmayıp 
bu mevzuun Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi 
tutulduğu nazara alınarak birinci fıkradaki «Ti
caret Kanunu» ibaresi «Borçlar Kanunu» olarak 
tadil edilmiş ve alacağın devir ve temliki hali de 
tasrih edilmiştir. 

Madde 31 : 
Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 

6115 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkra
sı hükmü mahfuz bırakılmış, 

10 senelik müruruzaman müddeti hitamın
da bankalar tarafından Merkez Bankasına tevdi 
olunan mevduat ve emsali haklardan büyük bir 
kısmının cüzi meblâğlar olduğu ve bunlar için 
yapılan ilân masraflarının bâzı ahvalde mevcut 
tediyattan daha büyük miktarlara baliğ olduğu 
göz önünde tutularak 25 liraya kadar olan hak
ların 10 senelik müruruzaman müddetinin hita
mında,'formaliteye lüzum kalmaksın, Hazine
ye intikali esasinin kabulü muvafık görülmüş, 
Merkez Bankasının muhafaza müddeti de 5 sene
ye çıkarılarak maddenin 3 neü fıkrası yeniden 
yazılmıştır.' 

Madde 32 : 
Bankalarımız tarafından tasarruf mevduatı 

sahiplerine verilmekte bulunan ikramiyelerin bâ
zı ölçü ve prensiplere bağlanması maksadını is
tihdaf eden hüküm dolayısiyle evvelemirde ik
ramiyeyi zaruri kılan sebepler üzerinde durula
rak memleketimizde tasarruf mevduatı vasati 
rakamlarının 500 ilâ 700 lira gibi küçük dene-
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cek miktarlar arasında seyretmekte bulunması 
ve bu kadar küçük miktarlar arz eden mevduat 
sahiplerinin yalnız faiz almak için paralarını 
bankaya yatırmak külfetine ve banka formalite
lerine katlanmak istemiyecekleri, mevduatın da
ha ziyade ikramiyenin cazibesiyle bankalara gel
mekte bulunduğu gibi memleketimizin hususi 
bâzı şartları dolayısiyle halkımızın parasını va
deli olarak yatırmamakta bulunmasına mukabil 
ikramiyelerin vadesiz mevduatın vadeli imiş gibi 
ve fakat mudilerin ihtiyariyle memleketimiz 
için uzunca denecek müddetlerde-bankalarda kal
masını sağladığı, bankalardaki tasarruf mev
duatı miktarlarının bu âmiller tahtında her 
sene artmakta bulunması nazara alınmış ve 
tasarruf mevduatına ikramiye verilmesinin 
faydalar sağladığı derpiş edilmiştir. 

Vadeli mevduatın vadesize nazaran daha 
fazla teşvike müstahak olacağı tabiî görülmüş, 
memleketimizde vadeli mevduatın mevduat ar
tışı ile mütenasiben artmasının şayanı temen
ni bulunması dolaısiyle vadeli mevduata fazla 
ikramiye verilmesini teminen hüküm sevk edil
miştir. 

Bankalarımızca verilen ikramiyelerin nev'i 
ve mahiyetleri üzerinde tekrar durulurken ev 
ikramiyelerinin bilhassa cazip bulunduğu zi
ra bugünkü, umumi iktisadi şartlar içerisinde 
küçük tasarruf sahiplerinin mesken tedarik 
etmek imkânından mahrum bulunmaları iti
bariyle ikramiye yoliyle bir mesken sahibi ol
manın çekici vasfının bulunduğu, ancak bu 
vesile ile bankalarımızın gayrimenkuller üze
rinde spekülatif bâzı işlere girmelerinin veya 
dondurulmuş plasmanlara müncer olabilecek 
muamelelere tevessül etmelerinin mahzurları 
da gözden uzak tutulmadığı cihetle, madde met
ni ona göre yazılmıştır. 

Lâyihada tasarruf mevduatı sahiplerine ve
rilecek ikramiyelerin tesbitinde bankaların 
kabul etmiş bulundukları tasarruf mevduatın
dan başka ödenmiş sermaye ve ihtiyat akçe
leri yekûnunun da nazara alınması şeklindeki 
hüküm yalnız yeniden kurulacak bankalar 
için nazara alınabilecek bir kıstas olarak 
mütalâa edildiğinden bunlara hasredilmiş ve 
aksi halin tasarruf mevduatının mühim bir kıs
mını bünyelerinde muhafaza eden bankaları 
zedeleyebileceği kadar, esasen doğrudan doğ
ruya mevduatın' miktarı ile alâkalı olarak tes-

(S. Sayısı 

bit edilmesi gereken ikramiyelere, „başka fak
törlerin ilâvesi suretiyle bâzı bankaların ik
ramiyelere büyük miktarlar tahsis etmeleri gi
bi neticeler vermesi bakımından da mahzur
lu görülerek madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 38 : 
1. Bankaların emniyetle çalışabilmeleri için 

asgari bir disponibiliteye olan ihtiyaç aşikârdır. 
Madde metninde umumi bir disponibiliteden 
bahsedilmekle beraber bu hususta sarih bir hü
küm mevcudolmadığmdan, noksanın ikmali için 
birinci ve ikinci fıkralar kaleme alınmıştır. 

Birinci fıkraya göre, bankaların taahhütle
rine karşı bulunduracakları umumi disponibili-
tenin nispeti Banka Kredilerini Tanzim Komite
since tâyin olunacaktır. 

Vadeli mevduatta karşılığın asgari nispeti 
% 10 a indirilmiş, faiz nispeti % 4,5 çıkarılmış, 
faiz hadlerini tesbit eden kanunda değişiklik ya
pılması halinde hâsıl olacak durum için şimdi
den hüküm sevk etmek vâzıı kanuna müdahale 
addedildiği cihetle alâkalı fıkra tayyedilmiştir. 

Madde 36 : 
4 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının kaldırılmış 

olması dolayısiyle, madde metninde gerekli tadi
lât yapılmış, son fıkrada ikramiyesiz devlet tah
vili faizi tatbik edileceği tasrih edilmiştir. 

Madde 38 : 
Evvelce, lâyihanın muhtelif encümenlerde 

müzakeresi sırasında dermeyan olunan mütalâ
alar ile, tatbikattan alman neticeler göz önünde 
bulundurularak maddede aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır. 

1. Birinci fıkradaki «bilvasıtam kelimesinin 
tavzihine lüzum görülmüş ve bu maksatla bilva
sıta kredi addedilecek muamelelerden bir kısmı 
madde metnine ithal edilerek müphemlik gideril
miş, ancak «gibi» kelimesi kullanılmak suretiyle 
de hükmün tâdadi addedilmemesine imkân veril
miştir. 

2. İkinci fıkradaki tevsikin ne şekilde ya
pılacağı tasrih edilmiş, 1 nci istisna bendinde 
zikredilen hususun şartlarını tâyin İcra Vekil
leri Heyetine bırakılmıştır. 

Yukarda tebarüz ettirilen hususlar dolayısiy
le madde metni yeniden yazılmıştır. 

Madde 39 : 
Bankaların müessese ve iştiraklerinin vere

bilecekleri kefaletlerin umumi yekûnunu kendi 
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ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının % 50 si ile 
tahdidetmek, mezkûr müesseselerin faaliyetleri
ni sektedar edebileceği ve bir bankanın iştiraki 
bulunan bir şirketin emsali diğer şirketlere na
zaran fuzulen bir mükellefiyete tâbi kılınacağı 
mütalâasiyle fıkra tayyedilmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile 38 nci maddenin 3 
ncü fıkrasının 1 numaralı bendi mahfuz tutul
muştur. 

Madde 40 : 
«... faiz nispet ve hadlerini tesbit eden kanun

ların vaz'ettiği hadler ve nispetler fevkinde faiz 
tahsil edemezler...» ibaresinin «... kanunen tesbit 
edilen had ve nispetler fevkinde faiz tahsil ede
mezler...» şeklinde değiştirilmesi, faiz sayılmıya-
cak muamelelerle de olsa menfaat temin edecek 
muamelelerde bulunamıyacaklarmın tasrih edil
mesi maksadı temine daha uygun bulunmuştur. 

Diğer taraftan, maddenin 2 nci fıkrası, fi
ilî neticesi olmıyacağı, muvazaaya meydan ve
rebileceği düşüncesiyle tayyedilmiştir. 

1 numaralı bendde haşiv mahiyetinde olan 
«.... veya % 25 ten fazlası ....» ibaresi çıkarıl
mış, 3 numaralı bent, her türlü muavazaayı 
önlemek için «Banka ortaklarının» şeklinde ta
dil olunmuş, 

Maddenin son fıkrası, memnu bir fiilin iş
lenmemiş olduğunun tevsik ve ispatını alâka
lıya tahmil etmek gibi hukuk prensiplerine ay
kırı bir hüküm vaz'etmesi itibariyle tayyedil
miştir 

Madde 41 : 
Evvelce kendisine kredi açılmış bir şahsın 

sonradan kredi açılması memnu hale gelme
si halinde, meselâ îdare Meclisine seçilmesi 
halinde, kredinin 6 ay zarfında tasfiye oluna
cağı ve hükmi şahsa menfaat rabıtasiyle bağlı 
olma şekli tasrih edilmiştir. 

Son fıkradaki «Devlet tahvili» nin «temi
nat» olarak tadili uygun görülmüştür. 

Madde 44 : 
Son fıkra lüzumsuz görülerek tayyedilmiş

tir. 
Madde 45 : 
«44 ncü maddede vaz'edilen hadlerin % 10 ıı 

geçmemek» ibaresi, maksada daha uygun ola
rak- «44 ncü maddede sermaye ve ihtiyatlar 
bakımından vaz'edilen hadleri geçmemek...» şek
linde değiştirilmiş, miktarlar artırılmıştır. 

Madde 46 : 
1. Gayrimenkul ipoteği mukabilinde kredi 

açan Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Türkiye Va
kıflar Bankası ve îstanbul Emniyet Sandığı gibi 
müesseselerin ticari kredi haricindeki ikraz mu
amelesi için hesap vaziyeti aranmamasını temi-
nen maddenin sonuna bir fıkra ilâve edilmiştir. 

2. Birinci fıkrada yer alan 5 bin liralık had 
bankaların riskini azaltmak maksadı ile 3 500 
lira olarak değiştirilmiştir. 

3. Bankaların kredi açılan hakiki ve 
hükmi şahıslardan kredinin devamı müddetince 
her sene hesap vaziyeti istemeleri, kredinin akı
betini tâyin ve takip bakımından lüzumlu görül
müş ve bu maksatla birinci fıkraya bir hüküm 
ilâve olunmuştur. 

4. Bu kanunun, asü olarak bankaların faa
liyetlerini tanzim etmesi icabettiği göz önünde. 
tutularak, talep sahiplerinin diğer bankalardan 
aldıkları krediler ile yekûnunu beyan mecburi
yetini tahmil eden ibare madde metninden çıka
rılmıştır. 

Madde 47 : 
1. «Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 

gerek kuruluşu gerekse fonksiyonları bakımından 
yapılan tetkikler sonunda bu maddenin maksada 
uygun şekilde yeniden kaleme alınması muvafık 
görülmüştür. 

Madde 48 : 
İkinci fıkrada tadadedilen iş sahalarından 

«Bankacılık ve Sigortacılık» sahalarının bu fık
ranın şümulü dışında bırakılması, gerek tatbikat 
ve gerekse işin mahiyeti icabı, daha uygun bulun
muş ve fıkra ona göre tadil edilmiştir. 

Diğer taraftan bankaların, iştirakleri va
si tasiyle kendi hisse senetlerini satınalmaları-
mıı mahzurları göz önünde bulundurularak lâ
yihada, bunu önliyecek bir hükme ihtiyaç bu
lunmuş ve bu ihtiyaca cevap vermek ırıaksa-
diyle gerekli fıkra maddenin sonuna eklenmiş
tir. 

Madde 50 : 
1. Bankaların ipotek mukabili kredi aç

malarının menedilmiş olması bilhassa küçük 
şehir ve kasabalarımızda çalışan tüccar ve es
nafın kredi ihtiyaçlarını şiddetle tazyik ede
ceği ve sarsıntılar yapacağı göz önüne alına
rak (2999 sayılı Kanun munzam teminat na
mı altında ipotek mukabili kredilere cevaz 
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vermektedir. Bu cevazın hemen ortadan kalk
ması memleketin içtimai ve iktisadi şart ve 
icaplarına uygun olmayabilir) nispeten az bir 
miktarla mahdut kalmak ve kısa vadeli ticarî 
kredilere münhasır olmak kaydiyle ipotek 
karşılığı kredi memnuiyeti hükmüne bir mik
tar elestikiyet verilmek lüzumu derpiş edilmiş
tir. Hiç şüphesiz, bu kabîl gayrimenkul temi
natlar, esas ticarî teminata ilâve munzam bir 
teminat mahiyetindedir. 

2. Teminat mektubu karşılığı olarak ta-
lebedilen mevzular için olmak şartiyle gayri
menkul ipoteği kabulü lüzumlu görülmüş ve 
fıkra ona göre tashih edilmiştir. 

3. Bankaların, bankacılık muamelelerini 
tçdvir etmek üzere muhtaç bulundukları mik
tar ve vüsatin fevkinde her hangi bir suretle 
gayrimenkul iktisabedemiyecekleri hakkındaki 
hüküm yerinde olmakla beraber tavzihe muh
taç görülerek alâkalı fıkranın başına, ihtiyaç 
miktarının tâyinine medar olmak üzere.. (Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesince ittihaz edi
len kararlara uygun olarak...) ibaresi eklen
miştir. 

4. Tatbikatta bankaların spekülâsyon mak-
sadiyle iştirakleri, vasıtalı iştirakleri kanal-
lariyle ihtiyaçtan fazla gayrimenkul iktisabet-
mekte oldukları nazarı dikkate alınarak mad
de metnine bir şekildeki iktisapları da önliyecek 
bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Madde 51 : 
Birinci fıkra mucibince bankaların alâkalı 

mercilere gönderecekleri üç aylık hesap hul asal
ları ve bilançolarla birlikte kâr ve zarar cetvelle
rini de göndermelerini teminen mezkûr fıkraya 
«... ile kâr ve zarar hesaplarını...» ibaresi ilâve 
edilmiştir. 

Ayrıca, bu maddenin son fıkrasında aylık 
vaziyetlerin gönderilmesi için derpiş edilen 20 
günlük müddet az görüldüğünden bir aya çıka
rılmıştır. 

Madde 52 : 
Yabancı memleketlerde teşekkül edip de 

Türkiye'de şube açmış olan bankaların senelik 
bilançolarını müesseselerinin son bilançosu ile 
birlikte alâkalı mercilere tevdi ve neşir ve ilân 
mükellefiyetini, alâkalı fıkraya «... ile kâr ve 
zarar hesaplarını...» ibaresi eklenmek suretiyle 
ikmal edilmiştir. 

Madde 54 : 
Son fıkra; maddenin vazıh olması için tayye-

dilmiştir. 
Madde 55 : 
Ahiren yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanu

nunda kopye defterleri hakkında hususi bir hü
küm mevcudolmadığmdan kopye defterlerine 
mütaallik hüküm metinden çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, bankaların, aldıkları mek
tuplarla faaliyetleriyle ilgili vesikaların asılla
rını ve mümkün olmadığı ahvalde suretlerini ve 
ayrıca yazdıkları mektupların makinaya alın
mış birer suretlerinin tarih ve numara sırasiy-
le muhafaza etmeleri ve yıl sonunda bunları cilt
lettirmeleri lüzumlu görüldüğünden madde ye
niden yazılmıştır. 

Madde 57 : 
Birinci fıkrada yer alan «... gayrimeşru reka

bet» ibaresi ahiren yürürlüğe giren Türk Ticaret 
Kanunu hükümleri muvacehesinde, «...haksız re
kabet...» şeklinde değiştirilmiştir. 

Diğer taraftan, bankaların, Birliğe girme mü
kellefiyetinin müddeti tâyin edilmiş ve diğer 
hususların tesbiti nizamnameye bırakılmıştır. 

Madde 58 : 
Maddenin muhtevasına uygun olarak matlap 

«masrafların tesbit ve taksimi» şeklinde değişti
rilmiştir. 

Bundan başka 47 nci maddede yapılan tadi
lâtla Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin bil
cümle masraflarının T. C. Merkez Bankası tara
fından karşılanması esası derpiş edilmiş olduğuna 
göre; «ile 47 nci madde mucibince kurulacak 
komite ve teşkilâtın bilcümle masrafları» ibaresi 
metinden çıkarılmıştır. 

Madde 60 : 
«Bankaların borçları» matlabı altında sevk 

edilmiş bulunan maddenin; 
Bankaların kuruluşları, teşkilât ve organları, 

kabul edebilecekleri tasarruf mevduatı, mevduat 
ve ihtiyatlarının karşılıkları, bankaların açabile
cekleri kredilerin sermaye ve ihtiyatları ile olan 
nispetleri ve kredi açılış formaliteleri, bankaların 
iştiraklerine yatıracakları sermayelerin âzami 
hadleri ile ticaret yapma ve gayrimenkul alım 
satımmdaki memnuiyetleri ve bankaların umumi 
surette murakabesini tesbit eden hususlar da, 
esasen tafsilâtlı hükümleri ihtiva eden lâyihada 
bulunmasında fayda mülâhaza edilmemiştir. 
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Buna mukabil, bu vesile ile lâyihanın ehem

miyetli bir noksanı dikkati çekmiştir. Filhakika, 
lâyiha bankaların emniyetle çalışmalarını temine 
matuf muhtelif hükümler ve bunlara muhalefet 
halinde tatbik edilecek müeyyideleri ihtiva etmek
le beraber hali acze düşmek tehlikesine mâruz 
bulunan bankaların bu vaziyetten kurtarılması 
istikametinde inşai bir hükmü ihtiva etmemekte
dir. 

Bankacılığın iktisadi hayatta işgal ettiği hu
susi mevki ve memleketimizde bankacılığın ulaş
tığı bugünkü inkişaf merhalesinde, tebarüz ettiri
len noksanlığın giderilmesi, tatbikattan da alman 
neticelere göre, en mübrem bir ihtiyacolarak te
zahür etmektedir. 

Mevzuubahis hususun mahkeme marifetiyle 
temini evvelâ derpiş ve müzakere edilmiş, ancak 
adlî sistemin mahiyeti icabı âcil müdahale imkâ
nını selbetmekte olması diğer taraftan, bir ban
kanın hali acze düşmesinin dâhildeki neticele
ri ve hariçteki akislerinin şümulü dolayısiyle 
memleket iktisadiyatını müteessir edebilecek bir 
hâdise olarak mütalâası neticesinde gerekli salâ
hiyetin Hükümete verilmesi uygun görülmüş bu 
itibarla idari kaza teminatının muhafazası ile ik
tifa edilmiştir. 

Bu neticeden mülhem olarak lâyihanın tayye
dilen maddesmin, yerine, bankalar yeminli mu-
rakıplerince yapılacak tetkikat neticesinde ban
kanın malî bünyesinin taahhütlerini karşılamaya
cak derecede za'fa uğramış bulunduğunun veya 
bu vaziyetin tahakkuk etmek üzere olduğunun 
tesbiti halinde, Maliye Vekâletinin teklifi üzerine 
Hükümetçe, Maliye Vekiline, bankanın malî bün
yesinin takviyesini temin zımnında lüzumlu 
tedbirleri ittihaz etmek salâhiyetinin verilmesine 
mütedair bir hükmün lâyihada yer alması muva
fık görülmüştür. 

Hükümet, Banka Kredilerini Tanzim Komite
sinin de mütalâasını alacaktır. 

Madde 61 : 
1. Birinci fıkraya; « . . . diğer kanunların 

bankalarla ilgili hükümlerinin tatbikatı . . . » iba
resi ilâve edilmiş ve, 

a) 2490 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi tat
bikatının kontrolü, 

b) Bankalar kambiyo servislerinde icabetti-
ği takdirde, Türk Parası Kıymetini Koruma Ka
nunu ile ilgili tatbikatın yeminli murakıplerce 
murakabesi, 

(S . Sa; 

Gibi hususlar temin edilmiştir. 
2. «Bankalarda mevduat sahiplerinin isim

lerinin bildirilmesi istenemez» hükmü kaldırıl
makla; 

Tetkikatm tam olarak yapılabilmesi ve mese
lâ kredi ile alâkalı hususların tetkiki, her müş
teriden alman faizlerde, gayrikanuni faiz tahak
kukuna imkân verilmemesi veya tasarruf mevdu
atının zaman aşımı hususundaki hükümlere göre 
âkibetlerinin tetkiki imkânı, 

Sağlanmış ve bankalar yeminli murakıpleri, 
Maliye Vekâletinin diğer elemanlarına Vergi 
Usul Kanununun (Md. 138) verdiği salâhiyet ile 
teçhiz edilmişlerdir. 

3. Maddeye, bankalar yeminli murakıple-
rinin murakabelerini, mukabil tetkikler de yapa
rak ikmal edebilmeleri bankaların faaliyetleri 
ile alâkalı her türlü karar ve muameleden haber
dar olabilmelerini teminen, istediklerinde alâkalı 
mercilerden malûmatı alabilmelerini mümkün kı
lacak bir fıkra ilâve edilmiştir. 

4. Birinci fıkrada yazılı olduğu veçhile, 
bankalar yeminli murakıpleri ile murakıp mua
vinlerinin İcra Vekilleri Heyeti huzurunda ye
min etmelerinin • tatbikatta tevlidettiği güçlük
ler sebebiyle yeminin, Ankara Asliye Ticaret 
Mahkemesi huzurunda icrası ve yemin edilme-
likçe resen murakabe vazifesine başlanmaması 
uygun görülmüş ve mezkûr fıkra bu esaslar dai
resinde tadil edilmiştir. 

5. İkinci fıkrada yeminli murakıplerin im
tihanla memuriyete alınacağı yazılı ise de iltiba
sa meydan verilmemek için, murakıpliğe alına
cak olanların mevzuları ile ilgili yüksek tahsil 
yapmış namzetler arasından seçilmesi hususu
nun tasrihi daha uygun bulunmuştur. 

6. Maliye müfettişi ve muavinleri ile hesap 
uzmanları ve muavinlerinin imtihanla memuriye
te alınmış oldukları nazarı dikkate alınarak bun
ların diledikleri takdirde dereceleri ile yeminli 
murakıpliğe veya muavinliğine tâyinlerinin ya
pılmasının caiz olacağı derpiş ve bu maksatla 
yeni bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Madde metninde, yukarda işaret edilen tadi
lâtın yapılması dolayısiyle 61 nci madde yeniden 
yazılmıştır. 

Madde 62 : 
1. Yeni 60 ncı madde olarak lâyihaya konu

lan hüküm muvacehesinde; taahhütlerini ifa 
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edemiyecek derecede malî vaziyeti sarsılmış olan 
bankalara da hususi murakıp gönderilmesini te
min için bu maddeye bir bent ilâve edilmiştir. 

2. Hususi murakıplere icrayı durdurma sa
lâhiyetinin verilmesi uygun görülmemiş, 

3. Son fıkra tayyedilmiştir. 
Madde 64 : 
Maddenin son kısmına vuzuh verilmiş ve 31 

nci madde hükmüne mütenazır hale getirilmiştir. 
Madde 65 : 
Son fıkradaki «Teftiş» kelimesinin «Tetkik» 

şeklinde tadili uygun görülmüştür. 

Cezai hükümler 

Lâyihanın cezai hükümleri, ceza nazariya
tının hükmi şahıslar hakkında âmme dâvası açı-
lamıyacağı esası göz önünde tutulmak suretiyle 
tetkik ve tadil edilmiştir. 

Diğer,taraftan, muhtelif maddelerdeki para 
cezalarının âzami haddi, Türk Ceza Kanununa 
mütenazır olarak 25 bin liraya indirilmiştir. 

Yukardaki umumi tadillerden başka, madde
ler itibariyle yapılan değişiklikler aşağıda arz 
edilmiştir. 

Madde 66 : 
îkinci fıkrada «... veyahut 12 nci maddede 

yazılı müsaadeyi almaksızın mevduat kabulüne 
veya bankacılık muameleleri ile iştigale başlıyan 
hükmi şahısların işlerini fiilen idare eden» iba
resinden sonra maddeye vuzuh verilmesi maksa-
diyle «vazifeli ve alâkalı» ibaresi eklenmiş buna 
mukabil «îdare meclisi reis ve azaları veya 
umum müdür, umum müdür muavinleri veya» 
ibaresinden sonra gelen «vazifeli» kelimesi tay
yedilmiş, 9 ncu maddenin çıkarılması uygun gö
rülmüş ve madde yeniden yazılmıştır. 

Madde 67 : 
4 ve 7 nci maddelerin müeyyide altına 

alınması, suç işlenmediği halde ve telâfisi el
de olmıyan durumlardan dolayı ceza tahmil 
edilmesi neticesini tevlidedebileceğinden mad
de ona göre tadil edilmiş ve para cezası çıka
rılarak madde, muvakkat veya daimi olarak fa
aliyetten meni cezası ile iktifa edilmek üzere 
yeniden yazılmıştır. 

Madde 68 : 
12, 16, 57, 58 nci maddeler, aldıkları yeni 

şekil veya ayrı müeyyide derpiş edilmiş olma
ları dolayısiyle bu maddeden çıkarılmış, 

İ T -
Son fıkrada zikredilen para cezası vazıh ol

maması sebebiyle tayyedilmiştir. 
55 nci madde, yeni şeklinden dolayı bu mad

de ile müeyyide altına alınmıştır. 
Madde 69 : 
Bildirilecek müddetin bir aydan az olamı-

yacağı tasrih edilmiş, her geçecek gün için der
piş edilen tahsilat vazıh olmadığından çıkarıl
mıştır. 

Madde 70 : 
1. 27 nci madde ve yeni şekil ile 60 nci 

maddelerin müeyyide altına alınmalarına lüzum 
olmadığından, mezkûr maddeler bu madde 
metninden çıkarılmıştır. 

2. «Kanunun 32, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 
63 ve 64 ncü maddelerinde yazılı hükümlere» 
ibaresinden sonra gelen «Mükellefiyet ve mem-
nuiyetlere» şeklindeki tafsil zait görüldüğün
den bu ibare tayyedilmiştir. 

3. Yine bu maddenin birinci fıkrasındaki 
hapis cezasının asgari haddi 7 ay gösterilmiş iken 
ceza tatbikatına uygun olarak 6 aya indirilmiş 
ye «ağır» kelimesi çıkarılarak «hapis» şeklinde 
değiştirilmiştir. Aynı fıkranın sonundaki «mah
kûm edilirler» ibaresi yerine «cezalandırılırlar» 
kelimesi ikame olunmuştur. 

4. Diğer taraftan, maddenin ikinci fıkra
sında yazılı «şu kadar ki, yukaTda mezkûr mad
delerde yazılı hükümlerde, mükellefiyet ve mem-
nuiyetlere muhalefet, banka ile iştirak...» şeklin
deki ibare «şu kadar ki, yukarda yazılı maddele
rin hükümlerine muhalefet, Çankaya veya işti
rak...» tarzında tadil edilmiştir. 

5. 50 nci maddede yapılan tadilâtla ilgili 
olarak 50 nci maddenin 3 ncü fıkrası da bu mad
deye ithal edilmek suretiyle müeyyide altına alın
mıştır. 

Madde 71 : 
Maddeye vuzuh verilmek maksadiyle «68, 69 

ve 70 nci maddelerde yazılı kanuna aykırı fiil ve 
hareketler» ibaresi, «68, 69 ve 70 nci maddeler
de yazilı cezayı müstelzim fiil ve hareketler» 
şeklinde tadil edilmiş olup ayrıca madde metnin
de yer alan «zamimeten» kelimesi tadil olunarak 
yerine «ilâveten» kelimesi ikame edilmiştir. 

13 ncü maddede yapılan değişikliğe mütena
zır olarak madde metninde mevduat kabul salâ
hiyetinin ref'ine mütaallik hüküm tayyedilmiş
tir. 
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Madde 72 : 
57 ve 58 nci maddelerin müeyyide altına alın

masını teminen işbu madde vaz'edilmiştir. 
Madde 73 : 
Hükümetin 72 nci maddesi 73 ncü madde ola

rak kabul edilmiş ve «...bilerek yapılan sahte 
beyanlardan dolayı» ibaresi suçun mahiyeti göz 
önünde tutularak «yapılan sahte beyanlardan 
dolayı» şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu fıkrada 7 ay olarak gösterilen aagari ha 
pis cezası 6 aya indirilmek suretiyle tadil edilmiş 
ve para cezasının nev'i tâyin edilerek «ağır para 
cezası» olduğu tashih edilmiştir. 

(b) fıkrası, bu kanunun asıl olarak bankalar 
faaliyetini tanzim etmesi lüzumu göz önünde tu
tularak tayyedilmiştir. 

Banka ile memurları arasındaki münasebeti
ne taallûk eden 73 ncü maddesinin gereği umumi 
hükümlere göre yapılmak üzere mezkûr madde 
lâyihadan çıkarılmıştır. 

Madde 74 : 
«... sırları makbul bir sebebe müstenidolnıak-

sızm» tâbiri gayrivazıjı görüldüğünden bu iba
renin «salahiyetli mercilerden gayrısma» şeklinde 
tadili uygun görülmüştür. 

Aynı maddenin birinci fıkrasında 1 000 ilâ 
10 000 lira olarak tâyin edilen ağır para cezası
nın, sırasiyle 500 ilâ 2 000 lira olarak tesbit âdi
lâne bulunmuştur. Diğer taraftan bir seneye ka
dar olan hapis cezasının asgari haddi tâyin edil
memiş olduğundan bir ay olarak tesbiti uygun 
bulunmuştur. 

İkinci fıkrada yer alan 10 000 ilâ 50 000 lira 
ağır para cezası da yukarda arz olunan sebepler 
muvacehesinde sırasiyle 1 000 ilâ 5 000 lira şek
linde değiştirilmiş, ayrıca asgari 7 ay hapis ceza
sı da umumi hükümlere uyularak 6 aya indiril
miştir. 

Banka mensuplarının, bankalardan ayrılma 
lan halinde de madde hükmünü üç yıl müddetle 
kabili tatbik hale getiren bir fıkra ilâve olun
muştur. 

Madde 75 ; 
Birinci fıkrada yazılı asgari 7 ay olan hapis 

cezası 6 aya indirilmiş ve ayrıca 1 000 liradan 
10 000 liraya kadar olan para cezası da 21 000 
liradan az olmamak üzere şeklinde değiştirilmiş, 
«. . . . makbul bir sebebe müstenidolmaksızm» 
ibaresi, «. . . . salahiyetli mercilerden gayrisine» 
şeklinde tadil olunmuştur, 

Aynı veçhile, maddenin ikinci fıkrasında yer 
alan bir seneden 5 seneye kadar ağır hapis ce
zası, 1 sene ilâ 3 sene şeklinde değiştirilmiş ve 
10 000 liradan 50 000 liraya kadar olan ağır para 
cezası da 5 000 liradan az olmamak üzere sek
imde tadil edilmiştir. 

Diğer taraftan bankalar yeminli murakıpleri 
ile muavinlerinin vazifelerinden ayrılmaları ha
linde, 74 ncü maddenin sonuna eklenen 3 ncü 
fıkraya müşabih bir hüküm ilâvesi uygun görül
müştür. 

Madde 76 : 
Birinci fıkrada yazılı « . . . şöhretine» iba

resinden sonra hükmün malî müesseselere taallûk 
etmesi hasebiyle «. . . . veya servetine» ibaresi 
ilâve olunmuş ve bu fıkrada, 6334 sayılı Kanuna 
yapılan atıf zait görülerek çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan «6 aydan 3 seneye kadar 
hapis» cezası «3 aydan 2 seneye kadar hapis» şek
linde değiştirilmiş ve il 000 liradan 10 000 liraya 
kadar olan ağır para cezası da 600 ilâ 5 000 
lira olarak tadil olunmuştur. 

İkinci fıkrada, neşir vasıtaları, ve radyo ile 
işlenen suçlardan bahsedilmiş ise de, suçu naklen 
işleyenler hakkında bir hüküm serdedilmemiş 
bulunduğundan, bu boşluğun doldurulması uy
gun görülmüş ve gereken tadil yapılmıştır. 

Bir seneden üç seneye kadar hapis cezası
nın asgari haddi 6 aya indirilmiş ve 2 500 lira
dan az olmamak üzere tâyin edilmiş olan ağır 
para cezası da 1 000 ilâ 10 000 lira arasında tes
bit olunmuştur. 

Tekerrürün umumi hükümlere göre tesbit 
ve cezalandırılması uygun görülmüş ve 78 nci 
nci madde lâyihadan çıkarılmıştır. 

Madde 78 : 
Lâyihanın 79 ncu maddesi 78 nci madde 

olarak aynen kabul edilmiştir, 
Madde 79 : 
80 nci madde 79 ncu madde olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 80 : 
Lâyihanın 81 nci maddesi 80 nci madde 

olarak kabul edilmiş ve ikinci fîkrada yer 
alan «Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
165 nci maddesine göre» ibaresi, kanun tekni
ğine uygun olarak «... Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununa göre» şeklinde tadil edilmiştir. 

74 ve 76 nci maddelerde yazılı hallerde alâ
kalı bankanın dâva açmak hakkının mahfuz 
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bulunduğunun tasrihi uygun olacağı düşünü
lerek gerekli fıkra ilâve edilmiştir. 

Diğer taraftan 13 ncü maddede yapılan 
tadilâta muvazi olarak maddenin son fıkrası
nın mevduatla ilgili hükmü tayyedilmiştir. 

Madde 81 : 
Madde lâyihada yapılan tadilât ile Türk Ti

caret Kanununun alâkalı hükmü göz önünde tu
tularak tekrar yazılmıştır. 

Madde 82 : 
Lâyihanın 83 ncü maddesi 82 nci madde ola

rak kabul edilmiş ve birinci fıkra haşiv addedi
lerek tayyedilmiş, ikinci fıkra vazıh hale getiril
miştir. 

Madde 84 : 
61 nci maddede bankalar murakıpliğinin teş

kilâtı ile alâkalı hükmün tadil edilmiş olması 
dolayısiyle 84 ncü madde yazılmıştır. 

Muvakkat madde 1 : 
Ticaret Kanununun tatbikine mütedair olan 

kanunun 20 nci maddesinden mülhem olarak bu 
madde yeniden yazılmış ve bu arada kanunun 
meriyete girdiği tarihte mevcut bankaların, Ban
kalar Birliğinin kuruluşu tarihinden itibaren bir 
ay zarfında bu Birliğe âza kaydolunmalan mec
buriyeti derpiş edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 : 
Maddenin sonuna, yabancı bankaların serma

yelerini asgari hadlere iblâğ etmeleri sırasında 
mevcut kambiyo esaslarına riayetlerini temin 
edecek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın" muvakkat 4 ncü maddesi lüzum
suz görüldüğünden çıkarılmıştır. 

Muvakkat madde 4 : 
Lâyihanın 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak 

aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde 5 : 
Lâyihanın 6 nci maddesi 5 nci madde olarak 

kabul edilmiş, tasfiyenin ikmali için müd
det tâyini kâfi görüldüğünden «Bit sene içinde 
başlamaya...» ibaresi çıkarılmış ve derpiş edilen 
müddet içinde tasfiye edilemiyen gayrimenkul-
lerin İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre 
satılmasını temin etmek üzere maddeye iki fık
ra ilâve edilmiştir. 

Muvakkat madde 6 : 
Lâyihanın 7 nci maddesi 6 nci madde olarak 

kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 7 : 
İlâve edilen bu madde ile 47 nci maddeye gö

re kurulacak banka kredilerini tanzim komite
since hilâfına karar alınmadıkça, 4/6620 sayılı 
Kararname ile kurulmuş bulunan komite tara
fından ittihaz olunmuş ve halen mer'i bilcümle 
kararların banka kredilerini tanzim komitesi 
kararları gibi hüküm ifade edebilmesi derpiş 
edilmiştir. 

Muvakkat madde 8 : 
Yeniden ilâve edilmiş işbu maddenin birinci 

fıkrası ile, kanun meriyete girdiği tarihte ban
kalar yeminli murakıpliklerinde bulunanların 
ayrıca bir tâyine lüzum kalmaksızın memuriyet
lerine devam etmeleri derpiş edilmiştir. 

Diğer taraftan, kanunun ilk tatbik yılında 
duyulacak ihtiyaç göz önünde bulundurularak 
bu kanunla verilen kadronun üçte birini geçme
mek üzere gerekli sahalarda mütehassıs bulunan 
kimselerin imtihanla bankalar yeminli murakıp-
liğine tâyinleri muvafık görülmüş ve ikinci fık
ra yazılmıştır. 

Muvakkat madde 9 : 
Eski muvakkat 8 nci madde, alâkalı madde

lerde yapılan tadilât göz önünde tutularak 9 
ncu muvakkat madde olarak yeniden yazılmış
tır. 

Bankalar kanunu lâyihasının arz ettiği ehem
miyet ve temin edeceği faydanın hususiyeti naza
ra alınarak lâyihanın takdimen ve müstacelen 
müzakeresi, teklif edilmesi de karara bağlanmış
tır. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Riyaset Makamına sunulur. 
Muvakkat Encümen Reisi M. Muharriri 

İstanbul Sinob 
M. Erdener S. Somuncuoğlu 

Ağrı Ankara 
Ş. Saraçoğlu Söz hakkım mahfuzdur. 

H. O. Bekata 
Ankara Bursa 

Söz hakkım mahfuzdur. H. Bayrı 
î. Seçkin 

Çorum İçel 
Y. Gürsel M. Dölek 

Kars Kütahya 
O. Yeltekin K. özer 

Nevşehir Sakaıya Trabzon 
N. önder H. Başak S. Z. Ramoğlu 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Bankalar kanunu lâyihası 

t « tik hükümler 

Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Türk kanunlarına göre ku
rulmuş ve kurulacak bankalar ile ecnebi memle
ketlerde teşekkül etmiş olup da Türkiye'de şube 
açmak suretiyle faaliyette bulunan veya bundan 
sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete geçecek 
olan bankalar bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu kanunda ayrıca sarahat olmıyan ahvalde 
Ticaret Kanununun bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri tatbik edilir. 

Hususi kanunlarla kurulmuş bankalara ait 
hükümler mahfuzdur, 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunun tatbikatında, 
aşağıdaki tâbirlerin ifade ettikleri mânalar kar
şılarında gösterilmiştir. 

1. Şube veya banka şubesi : Ayrıca tasri
he lüzum kalmaksızın bankaların şube, ajans, 
sabit veya seyyar büroları gibi her türlü ma
hallî teşkilâtını ifade eder. 

2. ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis edilmiş 
sermaye : Bankanın muayyen bir hesap devre
si sonunda fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye tah
sis edilmiş sermayesi yekûnundan, mevcut ise, 
•emayeye mahsubedilmesi icabeden zararlar 
düşüldükten sonra kalan safi bakiyedir. 

3. İhtiyat akçeleri : Ticaret Kanununun 
bu husustaki hükmü ve bu kanunun 35 nci 
maddeleri mucibince ayrılan ihtiyatlarla ban
kaların kendi statüleri hükümlerine uyarak bi
lanço ve kâr ve zarar cetvellerine göre tahak
kuk eden yıllık kazançlarından tefrik suretiyle 
tesis ettikleri diğer ihtiyatlar yekûnundan, mev
cut ise, zararların mahsubu sonunda elde edi
len safi bakiyedir, 

II > Kuruluş 

Bankaların kuruluşları 

MADDE 3. — Bankaların anonim şirket 
şeklinde kurulmaları şarttır. Türkiye'de banka 
muameleleri yapacak yabancı şirketlerin, tâbi
iyetlerini taşıdıkları memleketlerin kanunlarına 

göre anonim şirket veya muadili bir statüye 
sahibolmaları lâzımdır. 

Bu kanunun neşri tarihinde mevcut milli 
bankalarla halen Türkiye'de şubesi bulunan ya
bancı bankalar hususi kanunlarına göre teşkil 
olunan veya sermayesinin tamamı yabancı bir 

«devlete ait bankalar ve emniyet sandığı bu hü
kümden müstesnadır. 

Kooperatif şirket olarak kurulacak bankala
rın kuruluş, teşkilât ve organlariyle • iştigal 
mevzuları hususi bir kanunla tâyin ve tesbit 
olunur. 

Hisse senedi ve ortaklar 

MADDE 4 — Bankacılıkla iştigal etmek 
üzere kurulacak anonim şirketlerde : 

1. Hisse senetlerinin nakit mukabili ihrac-
edilmesi ve en az % 51 inin nama muharrer ol
ması; 

2. Hisse senetlerinin itibari kıymetlerinin 
500 lirayı geçmemesi; 

3. Hisse senetlerinin itibari kıymetlerinin 
% 20 fazlasiyle ihracı ve bu % 20 lerin kanunun 
35 nci maddesinde yazılı «Muhtemel Kararlar 
karşılığı» na mahsubu; 

4. Bütün hisse senetlerinin Menkul Kıymet
ler Borsasına kote edilmesi; 

5. Reye iştirak hakkını haiz hissedar adedi
nin 20 den az olmaması; 

Mecburidir. 

MüessisUrin şahsi durumları 

MADDE 5 — 7 nci madde mucibince me
zuniyet istihsali için yapılacak müracaat evrakı
na şirket müessislerinin Maliye ve İktisat ve Ti
caret vekâletlerince hazırlanmış bir numuneye 
uygun şekilde ve noter huzurunda tanzim ve 
imza edecekleri birer beyanname eklemeleri mec
buridir. ^ 

Bu beyannamelere, müessislerin : 
1. İsimleri ve ikametgâhları; 
2. Müracaat tarihine kadar hangi işlerle ve 

ne müddet meşgul oldukları; 
3. Son beş sene içindeki yıllık gelirleri; 
4. Mahkûmiyetleri bulunup bulunmadığı, 
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varsa hangi suçlardan tevellüdettiği ve cezaların 
nev'i ve miktarları; 

5. Ticarî ihtilâflardan dolayı şahsan ve 
idaresi ile mükellef bulundukları şirketlerin taz
minat ödemeye mahkûm edilip edilmedikleri, 
mahkûm edilmişlerse miktarları; 

6. Nama ve hâmilin© muharrer hisse senet
lerinden satın almağı deruhde edecekleri miktar
lar; 

İle Maliye ve İktisat ve Ticaret vekâletlerin
de lüzum görülecek diğer malûmat dercedilir. 

Asgari sermaye 

MADDE 6. — Türk kanunlarına göre te
şekkül eden bankaların tediye edilmiş sermaye-
leriyle ihtiyat akçeleri baliğinin ve yabancı 
memleketlerde teşekkül edip Türkiye'de şube 
açmak suretiyle faaliyette bulunan bankaların 
Türkiye'deki şubelerine tahsis ettikleri tediye 
olunmuş sermayeleri ile Türkiye'deki ihtiyat 
akçeleri yekûnunun, ilk tesis masrafları düşül-
düktan sonra: 

1. Nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde en 
az 5 milyon lira, 

2. Nüfusu 500 binden fazla ve 1 milyondan 
az olan şehirlerde en az 3 milyon lira, 

3. Nüfusu 250 binden fazla ve 500 binden 
az olan şehirlerde en az 2 milyon lira, 

4. Nüfusu 100 binden fazla ve 250 binden 
az olan şehirlerde en az 1 milyon lira, 

5. Nüfusu 50 binden fazla ve 100 binden 
az olan şehirlerde en az 500 bin lira, 

6. Nüfusu 50 binden az şehir ve kasabalar
da en az 250 bin lira, 

olması şarttır. 
Ancak, Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları ye

kûnu 10 milyon liradan fazla olan bankaların 
nüfusu 20 binden az şehir ve kasabalarda aça
cakları şubeler için en az 50 bin lira ve nüfusu 
20 bin ile 50 bin arasındaki şehir ve kasabalar
da açacakları şubeler için de en az 100 bin lira 
sermaye ayırmalarına, İktisat ve Ticaret Ve
kâletinin mütalâası alındıktan sonra Maliye 
Vekâletince izin verilebilir. 

Muhtelif şehirlerde şubeleri bulunan banka
lar için bu maddede derpiş edilen sermaye had
leri merkez ve şubelerinin bulundukları şehir 
ve kasabalara ait hadler ayrı ayrı hesap ve 
çemedilmek suretiyle tesbit olunur. 

Yukardaki hadlerin hesabında bir banka
nın aynı şehir veya kasaba hudutları içindeki 
bir şube itibar olunur. 

Bankalar, umumi nüfus sayımlarından sonra 
katî rakamların İstatistik Umum Müdürlüğü 
tarafından neşrini takibeden bir yıl içinde şu
belerine tahsis etmeleri gereken sermaye mik
tarlarım bu madde hükümlerine göre tezyide 
mecburdurlar. 

Mezuniyet istihsali 

MADDE 7. — Banka muameleleri yapmak 
üzere teşekkül edecek anonim şirketlerin mü
essesleri Maliye ve İktisat ve Ticaret vekâlet
lerinin müşterek teiklifleri ile İcra Vekilleri 
Heyetinden mezuniyet istihsal etmeye mecbur
durlar. Bu mezuniyet, Türk Ticaret Kanunu
na göre anonim şirketlerin teşekküllerinden ön
ce istihsal etmek mecburiyetimde oldukları me
zuniyet yerine kaim olur. 

Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş 
bir anonim şirketin sonradan banka statüsünü 
iktisap ve banka muameleleri yapabilmesi, İcra 
Vekilleri Heyetinden ayrıca mezuniyet istih
saline bağlıdır. 

Bir bankanın teşekkülüne mezuniyet verile
bilmesi için, yapılacak tetkflkat ve tahkikat so
nunda şirket statüsünün bu kanun hükümleri
ne uygun olduğunun ve müessîslerin muhilli 
itibar bir suçtan dolayı mahkûmiyetleri bulun
madığının tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

Türkiye'de şube açmak istiyen yabancı bankalar 

MADDE 8. — Türkiye'de şube açacak ya
bancı hususi bankalar ile sermayesi yabancı bir 
devlete ait bankalar, teessüöHerinden evvel, Ma
liye ve İktisat ve Ticaret vekâletlerinin müşte
rek teklifleri üzerine İcra Vekilleri Heyetin
den hususi bir mezuniyet istihsaline mecbur
durlar. 

Bu mezuniyetin verilebilmesi için, yabancı 
bankanın statüsünün bu kanuna aykırı hüküm
ler ihtiva; etmemesi ve bankanın müesses bu
lunduğu memlekette mer'i mahallî mevzuata 
aykırı hareketi erden dollayı mevduat kaibul ve
ya bankacılık muameleleriyle iştigalden meni 
suçlarından biriyle mahkûm edilmemiş olması 
şarttır. 
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Verilen mezuniyetin iptali ve mezuniyet alma
mış olanların banka ve benzeri kelimeleri kul

lanmaları memnuiyeti 

MADDE 9. — Kuruluşu için mezuniyet ve
rilen bankalarla, Türkiye'de şube açmak üzere 
mezuniyet istihsal eden yabancı bankalardan, 
mezuniyetin itası tarihinden itibaren bir sene 
içinde faaliyete geçmiyen veya her hangi bir 
şekilde faaliyetlerine fasılasız olarak en az bir 
sene müddetle ara veren bankaların bu mezuni
yetlerini iptal etmeye Maliye Vekâleti salahi
yetlidir. 

7 ve 8 MÂ maddelerde yazıllı mezuniyeti al
mamış olanlarla yukardaM fıkra mucibince 
mezuniyeti iptal edilmiş olanlar ticaret unvan
larında veya ilân ve reklâmlarında banka ke
limesini kullanamayacakları ve banka muame
leleri yapamayacakları gibi, ticari unvanların
da banka muameleleri ile iştigal ettikleri inti
baını yaratacak hiçbir kelime veya tâbiri de 
kullanamazlar. 

Şubeler için mezuniyet istihmli 

MADDE 10. — Türk kanunlarına göre ku
rulmuş veya kurulacak bankalarla yabancı mem
leketlerde teşekkül edip Türkiye'de sulbe aç
mak suretiyle faaliyette bulunan ve bulunacak 
olan bankaların, bu kanunun neşrinden sonra 
açacakları her şube için Maliye Vekâletinden 
müsaade almaları mecburidir. 

Bu müsaade İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
mütalâası alındıktan sonra verilir. 

Banka veya banka şubelerinin adedi 

MADDE 11. — Bir şehir veya kasabada birden 
fazla banka veya banka şubesi açılması talebinde 
bulunanlar, o mahaldeki iktisadi ve ticari iş ve 
istihsal hacminin yeni bir banka veya banka şu
besi açılmasına ihtiyaç göstermesi suretlerini et
raflı bir şekilde izah eden rapor ve vesikaları mü
racaat evrakı meyanma raptetmekle mükellef
tirler. 

Lüzumlu hallerde bankalar yeminli murakıp-
leri veya diğer salahiyetli uzuvlar vasıtasiyle 
tetkikat yaptırıldıktan ve İktisat ve Ticaret Vekâ
letinin muvafakati ve Bankalar Birliği ile Tica
ret ve Sanayi Odaları Birliğinin mütalâası alın
dıktan sonra, o mahalde banka veya banka şu

besi açılmasında mahzur bulunmadığı takdirde, 
gerekli muamelelere tevessül olunabilir. 

İcra kılman tetkikat ve alman mütalâalar 
neticesinde bahis mevzuu mahalde yeni bir ban
ka veya banka şubesi açılmasının mahzurlu ol
duğu neticesine varıldığı hallerde, keyfiyet Ma
liye Vekâleti tarafmdan İcra Vekilleri Heyetine 
arz olunur. 

İcra Vekilleri Heyetince de aynı mahzur va
rit görüldüğü takdirde bir sene müddetle o ma
halde banka veya banka şubesi açmak üzere yeni 
talepler kabul edilmez. 

Bir bankanın aynı şehir veya kasaba hudut
ları dahilindeki bütün şubeleri bu maddenin tat
bikatında bir banka veya bir banka şubesi ad
dolunur. * 

Teessüsten sonra verilecek beyannameler 

MADDE 12. — icra Vekilleri Heyetinden 
mezuniyet alındıktan ve Ticaret Kanunu hü
kümlerine uygun şekilde ticaret mahkemesin
ce tasdik ve ticaret sicilline tescil ve ilân edil
dikten itibaren iki ay içinde bankalar Maliye 
ve İktisat ve Ticaret vekâletlerine birer beyan
name vermeye mecburdurlar. 

Bunlardan : 
A) Türk kanunlarına göre kurulan ban

kaların beyannamelerinde : 
1. Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi; 
2. Türkiye ve ecnebi memleketlerdeki mer

kez ve şubelerinin bulundukları mahallerin 
isimleri; 

3. Sermayesi miktarı ile bunun ne kadarı
nın tediye edilmiş ve ne kadarının' henüz tediye 
edilmemiş bulunduğu; 

4. Varsa muhtelif nevi ihtiyat akçeleri
nin miktarları; 

5. İştigal (edecekleri muamele nevileri; 
Gösterilir. 
Bu beyannameye bankanın* teşekkülüne ait 

vesikaların musaddak suretleri ile tesis bilan
çosu bağlanır. 

B) Ecnebi memleketlerde teşekkül etmiş 
olup da Türkiye'de şube açarak faaliyete ge
çecek olan banlkalar da beyannamelerinde : 

1. Bankanın unvaı ile hangi memleket ka
nunlarına göre teşekkül ettiğini ve merkezinin 
bulunduğu mahalli; 
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$. Türkiye dahilindeki şubelerinin bulun
dukları mahallerle bunların açılma tarihlerini; 

3. Türkiye'deki şubelerine bu kanun muci
bince tahsis ettikleri tediye edilmiş sermaye ve 
% 20 başlangıç ihtiyaç akçesi miktarlarını; 

4. İştigal ettikleri muamele nevilerini; 
5. Bankanın hangi tarihte teessüs ettiğini; 
6. Sermaye miktarı ile bunun ne kadarı

nın tediye edilmiş ve ne kadarımın henüz te
diye edilmemiş bulunduğunu; 

7. Muhtelif ihtiyat akçelerinin miktarlarını; 
8. Merkezi bulunan memleketle diğer mem

leketlerdeki şubelerinin bulundukları mahalle
rin isimlerini; 

Gösterirler ve şubelerin açılmasına mütaal-
tik vesikaların musaddak Buretlerini bu beyan
nameye bağlarlar. 

Yabancı bankaların, (3) numaralı bent mu
cibince Türkiye'deki şubelerine tahsis ettikle
ri tediye olunmuş sermayenin döviz olarak 
Türkiye'ye getirilmesi ve Merkez Bankasına 
satıldıktan sonra sermaye hesabına ithali mec
buridir. 

Türkiye'de şube açan ecnebi bankalardan 
birden fazla şubesi bulunanlar ikinci şubeleri
ni açtıkları tarihten itibaren iki ay içinde Mali
ye Vekâletine ayrıca bir beyanname vererek 
Türkiye'deki şubelerinden birini diğer şubele-
ri temsile mezun ve salâhiyettar idare merkezi 
olmak üzere tâyine mecburdurlar. 

Bankacılık muamelelerine ve mevduat kabulüne 
müsaade 

MADDE 13. — 12 nci madde mucibince ve
rilecek beyannameler üzerine Maliye Vekâleti, 
alâkalıların işbu kanunda yazılı şartları yerine 
getirip getirmediklerini, Bankacılık muameleleri
ne ve mevduat kabulüne başlamak üzere kanu
nun lüzumlu kıldığı vasıfları haiz bulunup bu
lunmadıklarını ve mevduat kabulü bakımından 
emin bir şekilde çalışmalarına mâni bir durum
ları olup olmadığını tetkik ettikten ve İktisat ve 
Ticaret Vekâletinin mütalâasını aldıktan sonra, 
durumları uygun bulunanlara, beyannamenin 
tevdii tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında, 
gerekli müsaadeyi verir. 

.(S. Sa; 

m - Teşkilât ve organlar 

Hissedarların reye iştirakleri 

MADDE 14. — Şirket ana mukavelenamesin 
de başka türlü tesbit edilmediği takdirde : 

1. Nama muharrer hisse senetleri sahipleri, 
1 den 10 hisseye kadar bir rey ve mütaakıp her 
10 hisse senedi için birer rey; 

2. Hâmiline muharrer hisse senetleri sahip
leri, 1 den 20 hisseye kadar bir rey ve mütaakıp 
her 20 hisse senedi için birer rey; 

Hakkını haizdir. 
Ancak, reye iştirak edebilmek için her hisse

darın sahibolması icabeden asgari hisse miktarı 
hiçbir suretle 100 hisse senedinden daha fazla 
olarak tesbit edilemez. 

Nama muharrer hisse senetleri sahipleri âza
mi 10 rey, hâmiline muharrer hisse senedi sahip
leri de âzami 5 rey hakkını haizdirler ve bîr his
sedarın rey adedi hiçbir suretle 10 u tecavüz 
edemez. 

Vekâleten temsile ait hükümler mahfuzdur. 

îdare meclisi ve muraktpler 

MADDE 15. — Bankaların idare meclisleri 
5 kişiden ve murakıpler de 2 kişiden az olamaz. 

Banka umum müdürü idare meclisinin tabiî 
âzasıdır. 

Bu kanun hükümlerine aykırı hareketlerin
den dolayı hapis cezasiyle cezalandırılan kimse
ler ile, muhilli itibar bir suçtan dolayı mahkû
miyeti bulunanlar banka idare meclisi reisliği 
veya âzalığı, murakıp veya umum müdürlüğü 
veya umum müdür muavinliği veya şube mü
dürlüklerinde istihdam olunamazlar. 

İdare meclisi reis ve âzalarının hisseleri 

MADDE 16. — Banka idare meclisi reis ve 
azalarından her birinin şirket sermayesinin as
gari % 2 sini temsil eden hisse senedine sahib-
olmalan ve idare meclisine seçilmelerini mütaa
kıp bu hisse senetlerini Merkez Bankasına ve 
mümkün olmadığı hallerde Maliye Vekâletinin 
göstereceği bankalardan birine makbuz mukabi
linde yatırmaları mecburidir. Ancak, şirket ser
mayesinin % 2 si 10 000 lirayı mütecaviz ise faz
lası aranmaz. 
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t)evİet daire ve müesseseleriyle bankalar ve j 
diğer teşekkül ve şirketlerin memurları bu daire 
ve müesseselerle, bankalar, teşekküller ve şirket
leri temsilen idare meclisine seçildikleri takdir
de, bunlara terettübeden hisse senedi tevdi mü
kellefiyeti, alâkalı daire, müessese, banka, teşek* 
kül veya şirketler tarafından yerine getirilebilir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı ban
kaların idare komitesi azaları da, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası veya mümkün olmadığı 
takdirde Maliye Vekâletinin göstereceği banka
lardan birine, bu maddenin 1 nci fıkrasında ya
zılı meblâğı yatırmakla mükelleftirler. 

Yukardaki hükümler gereğince tevdi olunan 
hisse senetleri veya teminat akçeleri bir borca 
kargılık gösterilemez, terhin ve haciz edilemez. 

Bankalarda çalışması memnu olanlar 

MADDE 17. — Menkul kıymetler ve kambi- | 
yo borsaları acenteleri ile esham ve tahvilâtın 
alımı ve satımı ve piyasaya ihracı işleriyle uğ
raşanlar veya devamlı olarak bu işlerle müşta-
gil şirketlerin (Bankalar hariç) idaresinden me
sul olan ortakları veya idare meclisi reis ve aza
lan ile müdürleri hiçbir bankada idare meclisi 
reis ve âzası, murakıp, umum müdür, umum mü
dür muavini veya müdür olarak vazife deruhte 
edemezler. 

Bankalar, teşkilâtlarında vazife almış olan I 
bu gibi kimselerin işlerine derhal son vermeye 
mecburdurlar. 

Yemin 

MADDE 18. — Banka idare meclisi reis ve 
âzalariyle banka umum müdürleri ve umum 
müdür muavinleri ve yabancı bankaların idare 
komitesi azalan intihap veya tâyinlerini takib-
eden bir hafta içinde mahallî ticaret mahke
mesine müracaatla tâyin edilecek günde mez
kûr mahkeme huzurunda : Vazifelerinin deva
mı müddetince, bankanın işlerini tam bir dik
kat ve dürüstlük ile idare edeceklerine, bilerek 
ve istiyerek kanun hükümlerine aykırı hare
ket etmiyeceklerine ve ettirmiyeceklerine dair 
yemin etmekle mükelleftirler. 

Bankalann bu husustaki müracaatlan mah-
kmelerce müstacel mevaddan addolunur. 

Yemin zabıtlarının mahkemece tasdikli bi
rer sureti Maliye Vekâletine gönderilir. 

İdare meclisi reis ve azalan ile umum mü
dür ve umum müdür muavinleri ve yabancı 
bankaların idare komitesi reis ve azaları usulü 
dairesinde ve gününde yemin etmedikleri tak
dirde vazife göremezler. 

îdare Komitesi 

MADDE 19. — Anonim şirket olarak kuru
lan bankalarda Ticaret Kanununda gösterilen 
idare uzuvlarından başka, bu kanunda yazılı 
vazifeleri ifa etmek üzere idare meclisi tarafın
dan, idare meclisi üyeleri arasından seçilen iki 
âza ile umum müdür veya vekilinden mürekkep 
üç kişilik bir idare komitesi bulunur. 

Bu kanunun meriyete girmesinden önce li
mitet ve hisseli komandit şirketi şeklinde ku
rulmuş bankalarda idare komitesi, Ticaret Ka
nunu ve esas mukavelenameleri hükümlerine 
göre umumi heyetleri veya şerikleri tarafından 
seçilecek iki zat ile şirketin müdüründen te-
rekkübeder. 

Yabancı bankaların, 12 nci madde mucibin
ce belli edilecek Türkiye'deki idare merkezle
rinde idare meclisi ve idare komitesi salâhiyet 
ve mesuliyetini haiz olmak üzere bankanın 
merkez müdürünün de dâhil bulunduğu üç ki
şilik bir idare uzvu tesis olunur. 

Her hangi bir içtimaa iştirak edemiyecek 
surette mazereti zuhur eden idare komitesi 
âzası yerine vazife görmek üzere iki yedek âza 
seçilir. 

İdare Komitesi kararlan 

MADDE 20. — îdare Komitesinin ittifakla 
verdiği kararlar doğrudan doğruya, ekseriyet
le verdiği kararlar idare meclisinin tasvibinden 
sonra infaz olunur. 

îdare Komitesi karar defteri 

MADDE 21 — îdare Komitesi kararları, 
| aralarında açık bırakılmamak ve satır araların

da çıkıntı olmamak şartiyle, tarih ve numara sı-
rasiyle Ticaret Kanununun bu husustaki hükmü 
mucibince tasdik edilmiş müteselsil sayfa numa
ralı bir deftere, metnin sıhhatinden hiçbir veç
hile şüpheyi davet etmiyecek şekilde günü günü
ne kaydedilir ve her kararm altı komite reis ve 
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azaları tarafından imza olunur veya aynı suret
le musaddak kopye defterlerine kopyaları alınır. 

Ancaka, iş hacmi kesif olan bankalarda, Ma
liye Vekâletinin müsaadesiyle ve yıl sonlarında 
ciltlettirilmek kaydiyle yukarda yazılı defter ye
rine yaprakları tasdikli ve müteselsil sıra numa
ralı kalamoza kullanılması caizdir. 

idare Komitesinin murakabe edilmesi 

MADDE 22 — İdare Meclisi, İdare Komite
sinin faaliyetini murakabe etmekle mükelleftir. 

İdare Meclisi azalarından her biri İdare Ko
mitesinden, bu kamitenin faaliyeti hakkında her 
türlü malûmatı istemeye ve münasip göreceği 
her çeşit kontrolü yapmaya salahiyetlidir. 

Murakıplerm vazifeleri 

MADDE 23 —• Ticaret Kanunu hükümelri-
ne göre seçilen murakıpler Banka İdare Meclisi, 
İdare Komitesi reisi ve azaları ile müdür ve 
memurlarının bu kanun hükümlerine ve banka
nın esas mukavelenamesine aykırı hareketlerini 
gördükleri takdirde bunları vesikalara dayana
rak şirket umumi heyetine hitaben tanzim ede
cekleri raporda zikretmeye mecburdurlar. 

Murakıpler raporlarının birer suretini tan
zim tarihinden itibaren bir hafta zarfında Mali
ye Vekâletine göndermekle mükelleftirler. 

IV - Mevduata ait hükümler 

Mevduat kabulünden menolunanlar 

MADDE 24. — Bu kanuna veya hususi ka
nunlarına göre mevduat kabulüne mezun olan
lardan başka hiçbir hakiki veya hükmi şahıs, as
len veya fer'an meslek edinerek mevduat kabul 
eyliyemez. 

Hususi teşekküller 

MADDE 25. — Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkındaki 2284 ve 5652, Tarım Kredi 
Kooperatifleri hakkındaki 2836 numaralı ka
nunlar hükümleri mahfuz olduğu gibi, resmî ve 
hususi idare ve müessese ve şirketlerin sırf ken
di memur ve müstahdemlerine ait olmak üzere 
sıhhi ve içtimai yardım, ihtiyat ve tasarruf, te
mini maksatlariyle teşkil ettikleri sandıklarda 

kendi azasına münhasır olmak üzere mevduat 
kabul edebilirler. 

Bu kabil sandıklar statüleri dâhilinde faali
yette bulunmakla beraber nakit mevcutlarının 
5 bin liradan fazlasını millî bankalara mevduat 
olarak yatırmaya mecburdurlar. 

Türk kanunlarına göre teşekkül etmiş ve 
sermayesi Türk Parası olarak konulmuş ve ser
mayesinin ekseriyeti ve idare ve murakabesi 
Türklere ait olan bankalara millî banka denir. 

Mevduat nevileri 

MADDE 26. — Bankalar hesaplarında resmî 
mevduatla ticari mevduatı, bankalar mevduatı
nı ve tasarruf mevduatını yekdiğerinden ayır
maya ve bunları vadeli ve vadesiz olarak bir 
tasnife tâbi tutmaya mecburdurlar. 

Üç ay ve daha fazla vadeli ve ihbarlı mevdu
at vadeli mevduat addolunur. 

1. Resmî mevduat : Genel ve kalına büt
çeli daire ve müesseselere, mahallî idarelere, ka
nunla kurulmuş mütedavil sermayeli teşekkülle
re, mahkemelere, icra dairelerine, tereke hâkim
liklerine ve kanunla kurulmuş içtimai sigorta 
müesseselerine ait mevduat, resmî mevduat sayı
lır. 

2. Ticari mevduat : Her nevi ortaklıklara, 
tüccarların ticarethanelerine ve firmalarına, ce
miyet, kooperatif ve birliklerin ticari işletmele
rine, İktisadi Devlet Teşekküllerine ve bunlara 
bağlı teşebbüs ve müesseselere ait mevduat, ti
cari mevduattır. 

3. Bankalar mevduatı : Bankaların (İkti
sadi Devlet Teşekkülü halindeki bankalar dâ
hil) yekdiğerine yaptıkları mevduat bu grupa 
dâhildir. 

4. Tasarruf mevduatı : Resmî ve ticari mev
duatla bankalar mevduatı dışında kalan bilcüm
le mevduat tasarruf mevduatı ad ve itibar dü
nür. 

Maliye Vekâleti, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası ile Bankalar Birliğinin mütalâasını ve 
İktisat ve Ticaret Vekâletinin muvafakatini al
mak suretiyle mevduatın tasnifi hususunda lü
zumlu tadilleri yapmaya salahiyetlidir. 

Tasarruf mevduatının imtiyazları 

MADDE 27. — Tasarruf mevduatı sahipleri, 
mevduatlarının % 50 sine müsavi bir miktar için 
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bu mevduatı kabul etmiş olan bankanın aktifin
de mevcut bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı 
alacaklıdır. 

İflâs vukuunda tasarruf mevduatının imti
yazlı kısmı tasfiye neticesi beklenmeksizin sahip
lerine tediye olunur. 

Mevduatın âzami nispetleri 

MADDE 28. — Bir bankanın kabul edebile
ceği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya 
Türkiye'ye tahsis edilmiş • sermayesiyle, ihtiyat 
akçeleri mecmuunun : 

1. 600 bin liraya kadar olan bankalarda 5 | 
mislini, 

2. 500 bin liradan 2 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 6 mislini, 

3. 2 milyon liradan 6 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 7 mislini, 

4. 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar 
bankalarda 8 mislim, 

5. 10 milyon liradan 25 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 10 mislini, 

6. 25 milyon liradan 50 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 12 mislini, 

7. 50 milyon liradan daha fazla olan banka
larda 15 mislini, 
geçemez. 

Ancak, % 50 karşılığını 33 ncü madde hü
kümleri dâhilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı 
adına açılmış bulunan karşılık hesabına yatır
mak şartiyle, bankalar, yukardaki nispetler fev
kinde mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat 
için ayrıca *33 ncü madde mucibince karşılık 
aranmaz. 

T. C. Ziraat Bankası ve İstanbul Emniyet 
Sandığı 

MADDE 29. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ile îstanbul Emniyet Sandığının kabul 
edecekleri mevduat yekûnu bu iki müessesenin 
sermaye ve ihtiyat akçeleri mecmuuna göre he-
sabedilir ve her ikisi mevduat kabulü bakımın
dan bir banka addolunur. 

Mevduatın çekilmesi 

MADDE 30. — Ticaret Kanununun rehin
lere mütaaliik hükümleri ile diğer kanunların 

verdiği yetkiler ve tahmil ettiği mükellefiyetler 
mahfuz kalmak şartiyle, mevduat sahiplerinin 
mevduatlarını diledikleri anda bankalardan 
nakden geri almak hakları hiç bir suretle tak
yit ve tahdidedilemez. 

Mevduat sahibi ile banka arasında vâde ve 
ihbar müddeti hakkında kararlaştırılan şartlar 
mahfuzdur. 

Ancak, vadeli ve ihbarlı mevduatın vâde ve 
ihbar müddetinden önce çekilmesine bankaların 
muvafakati halinde tatbik olunacak âzami faiz 
nispeti mevduatın yapıldığı tarihle çekiliş ta
rihleri arasındaki müddete göre hesaplanır ve 
daha önce mudie ödenmiş fazla faizler mevdu
attan tahsil olunur. 

Mevduatta zaman aşımı 

MADDE 31, — Bankalar ve emanet veya 
cari hesap suretiyle para kabul edebilecek bil
ûmum müesseselerde mevcut nakdî ve ayni 
mevduat ile emanet ve cari hesap şeklindeki 
her türlü matlubat için (Cari hesap şeklinde ol-
mıyan muvakkat mahiyetteki hesaplar hariç) 
bu banka ve müesseselerin her sene başı, hilâfı
na tahrirî talepleri olmadıkça, eshabı namına 
hesap hulâsaları göndermeleri mecburidir. Her 
türlü mevduat, emanet ve matlubattan en son 
talep veya muamele tarihinden itibaren, 10 se
ne geçtiği halde eshabı tarafından aranılmamış 
olanları, bu müddetin hitamından itibaren 6 ay 
zarfında banka ve müesseseler tarafından sa
hiplerinin isim ve hüviyetleri ve malûm olan ad
resleri ve haklarının faizleriyle beraber baliğ oldu
ğu miktarlar gösterilmek suretiyle tanzim edile
cek bir cetvel ile Maliye Vekâleti emrine Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi olu
nur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ken
disine tevdi olunan bu kabîl hakları tevdi tari
hinden itibaren iki sene müddetle muhafaza et
mek ve bu müddet zarfında sahip veya vârisle
ri tahkika çalışmakla beraber, her sene başın
da eshabı namına tebligat icra ve gazetelerle de 
sahip veya vârislerin bankaya müracaatları lü
zumunu ilân eder. îki senenin hitamında sahibi 
veya vârisi çıkmiyan mevduat, emanet ve cari 
hesap matlupları Devlete intikal eder. 
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Mevduat sahiplerine munzam menfaatler 

MADDE 32. — 47 nci maddede yazılı «Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesi», Bankalar Bir
liği idare Heyetinin de mütalâasını almak su
retiyle, bankalarca tasarruf mevduatını teşvik 
maksadı ile, münhasıran tasarruf mevduatı sa
hiplerine ikramiye tertibi şeklinde temin edile
bilecek munzam menfaatlerin miktar, nevi ve 
mahiyetlerini bankaların ödenmiş sermaye ve 
ihtiyatları ile tasarruf mevduatları yekûnuna 
göre ayarlamaya ve bu ikramiyelerle alâkalı 
olmak üzere lüzumlu bilcümle tedbir ve karar
ları almaya salahiyetlidir. 

Bankalar, komitenin bu karar ve tedbirle
rine ittiba etmekle mükelleftirler. 

V - Kanuni karşılıklar ve ihtiyatlar 

Munzam karşılıklar 

MADDE 33. — Bankalar taahhütlerine kar
şı bulunduracakları umumi disponibiliteden 
başlka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı adma 
açılmış bir hesapta munzam karşılık tesis etmekle 
mükelleftirler. Bu munzam karşılığın üç aylık | 
hesap vaziyetlerinde umumi mevduattan ban
kalar mevdualtımn tenzilinden sonra kalacak 
bakiyeye nlispöti, vadeli mevduatta % 15 ten 
aşağı ve % 25 ten fazla, vadesiz mevduatta da 
% 20 den aşağı ve % 25 ten fazla olmamak üze
re, memleketin umumi iktisadi durumu göz önün
de bulundurularak, zaman zaman kanunun 47 
nci maddesinde yazılı «Banlka Kredilerini Tan
zim Komitesi» tarafından tesbit ve Resmî Ga
zetede neşredilmek suretiyle ilân olunur. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, Merkez Ban
kası nezdindeki hesabına tevdi edilen bu mun
zam karşılıklara muikalbill bankalara, vadesiz ve 
bir seneye kadar vadeli mevduata tekabül eden 
karşılıklar için % 3, bir sene ve daha fazla va
deli mevduata tekabül eden karşılıklar için 
% 4 faiz öder. 

İşbu faiz nıspelfleri, ödünç Para Verme Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 5841 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesindeki nispetlerde 
bir değişiklik yapıldığı takdirde, yapılan deği
şikliğe (mütenazır olarak yulkardaki komitece 
ayarlanır. 

Üçer aylık hesap hulâsalarına göre mevdu
atın azalması veya. karşılık nispetinin indi
rilmesi hallerini, alâkadar bankalar, Amor
tisman ve Kredi Sandığına bildirirler ve azal
ma veya indirmeye tekabül eden karşılığın ser
best bırakılmasını talebederler. Amortisman ve 
Kredi Sandığı bu talepleri derhal yerine getir
mekle mükelleftir. 

Karşılık hesabına yatırılan paralar Hazine
nin kefaleti altındadır. 

Bankalar üçer aylık hesap vaziyetlerine gö
re mevduatlarında vâki artışa tekabül eden mun 
zam karşılıkları, bu hesap vaziyetlerinin verilme 
müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı 
hesabına yatırmakla mükelleftirler. 

Karşılık nispetlerinin arttırılması halinde de 
bankalar, mezkûr hesaptaki munzam karşılıkla
rını, kararın meriyete vaz'ı tarihinden itibaren 
üç ay içinde yeni nispetlerin icabettirdiği mikta
ra çıkarırlar. 

Kanuni karşü%h hesapları 

MADDE 34. — Bankalar yukardaki madde
de yazılı munzam karşılıkları ayrı bir hesapta 
gösterirler. Bunları, mahiyet ve şekli ne olursa 
olsun, hiçbir muamelede kullanamazlar ve 33 
ncü maddede yazılı maksattan gayrı bir husus 
için karşılık gösteremezler. 

Muhtemel zararlar Jcar§ıhğı 

MADDE 35. — Türkiye'de faaliyette bulu
nan bilcümle bankalar Ticaret Kanununun ve 
esas mukavelenamelerinin mecburi kıldığı ihti
yatlardan başka senelik safi kârlarından % 5 ini 
«ilerde vukuu muhtemel zararlar karşılığı» ola
rak ayırmaya mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, ayrılan karşılıkların yekûnu, 
tediye edilmiş veya Türkiye'ye tahsis olunmuş 
sermayenin tamamına müsavi oluncaya kadar 
devam eder ve zarar tahakkuk ettiği zaman bu 
karşıhktan yapılacak mahsuplar tamamen ikmal 
edilinceye kadar yeni karşılık ayrılır. 

İhtiyat akçelerinin kullanılması 

MADDE 36 — Bankalar, senelik kârların
dan Ticaret Kanununun bu husustaki hükmü 
mucibince ayırmak mecburiyetinde bulundukla-
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ri kanuni ihtiyat akçeleri ile bu Kanunun 4 ncü 
maddesinin 3 numaralı bendi gereğince tesis edi
len % 20 1er hariç olmak üzere yukardaki madde 
mucibince tesis edecekleri muhtemel zarar karşı
lıklarının tamamını senelik bilançolarının heye
ti umumiyelerince kabul ve tasdikini mütaakıp 
bir ay içinde, mubayaa kıymetleri üzerinden, 
Devlet îç İstikraz tahvillerine veya Amortisman 
ve Kredi Sandığı tahvillerine yatırırlar. 

Vâki zararların Ticaret Kanununun bu hu
sustaki hükmü veya bu Kanunun 35 nci maddesi 
mucibince tesis edilmiş bulunan ihtiyatlardan 
karşılanması icabettiği hallerde, bankalar, zikri 
geçen tahvilleri piyasaya satmakta veya diledik
leri şekilde elden çıkartmakta serbesttirler. Ban
kalar istedikleri takdirde sözü geçen tahviller, 
ihraç bedeline geçmiş günler faizinin ilâvesiyle 
elde edilecek kıymet üzerinden Amortisman ve 
Kredi Sandığınca derhal satmalmır. 

Yıllık bilançolara göre yeniden tahvil satın 
alınması gereken hallerde, bankalar, bilançoları
nın tasdiki tarihinden itibaren bir ay zarfında 
borsadan veya diledikleri yerlerden tahvil teda
rik edebilecekleri gibi, Amortisman ve Kredi San
dığı da ihraç bedeline geçmiş günler faizinin ilâ
vesiyle elde edilecek kıymet üzerinden ihtiyaç 
miktarında Devlet îç İstikraz Tahvili veya ken
di tahvillerini satmaya mecburdur. 

Sandığın tahvilât mevcudu vâki talepleri kar
şılamaya kâfi gelmediği takdirde, tahvil temin 
edinceye kadar alâkalı bankalar mevzuubahis ih
tiyatlarını Amortisman ve Kredi Sandığı namına 
Merkez Bankasına tevdiat olarak yatırmaya 
mecburdurlar. 

İşbu tevdiata en son çıkarılan Devlet tahvil
lerinin faizi tatbik edilir. 

Tahvillerin kayıt ve muhafanası 

MADDE 37. — Bankalar, 36 ncı madde ge
reğince satmaldıklan tahvilleri Ticaret Kanu
nunun bu husustaki hükmü mucibince tasdikli 
bir deftere kaydetmiye ve bu tahvilleri hususi 
bir kasada saklamıya ve heır talep vukuunda 
bankalar murakıplerinin kontrolüne hazır bu-
lundurmıya mecburdurlar. 

Defterin şekli ve kayıtların ne gibi malû
matı ihtiva edeceği Maliye Vekâletince tâyin 
ve tesbidolunur. 

Bu tahviller rehnedilemiyeceği gibi, ma

hiyet ve çekil ne olursa olsun hiçbir muamele
de kullanılamaz. 

Maliye Vekâletince lüzum görüldüğü tak
dirde, yapılacak tebligat tarihinden itibaren 
15 gün içinde mevzuubahis tahvillerin T. C. 
Merkez Bankasına veya mümkün olmadığı tak
dirde gösterilecek bir bankaya tevdii mecburi
dir. 

VI - Kredi muameleleri 

Kredi hadleri 

MADDE 38. — Bir banka, hakiki veya hük
mi bir şahsa doğrudan doğruya veya bilvasıta 
nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiye
tinde veya her hangi bir şekil ve suretle kendi 
tediye edilmiş veya Türkiye'ye tahsis olunmuş 
sermayesi ile ihtiyat akçeleri yekûnunun % 10 
undan fazla kredi veremez, kefaletlerini kabul 
edemez veya tahvillerini satmalamaz. 

Ancak, sanayi, maadin, enerji, büyük nafıa 
hizmetleri, nakliyat ve ihracat işlerinde kulla
nılmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kulla
nıldığı tevsik edilen kredilerde bu haddin % 25 e 
çıkarılması caizdir. 

İktisat ve Ticaret Vekâletinin muvafık mü
talâası alındıktan sonra Maliye Vekâletinin 
teklifi üzerine bu hadleri % 25 nispetinde ar-
tırmıya veya eksiltmiye İcra Vekilleri Heyeti 
yetkilidir. 

Ağağıdaki fıkralarda gösterilen muameleler 
yukardaki takyitlere tâbi değildir : 

1. Bankaların en az % 25 sermayesine sa
hip bulundukları sanayi, maadin, enerji, bü
yük nafıa hizmetleri, nakliyat, ihracat ve si
gortacılık işleriyle müştagil teşekküllerine, 
münhasıran bu işlerinde kullanmak üzere aç
tıkları krediler; ancak bu muameleler her ne 
suretle olursa olsun üçüncü şahıslara kredi te
mini maksadına matuf olamazlar; 

2. Hususi kanunlarla vaz'edilen htikümle-
ve göre yapılan muameleler; 

3. Maliye Vekâleti ile yapılan muameleler; 
4. Vâdesinin hululüne en az iki sene kalan 

Hazine bonoları ile Hazine kefaletini haiz bo
noların iskontosuna ait muameleler. 

5. Karşılığı nakit veya Devlet İç İstikraz 
tahvilâtı olan teminat mektuplarına ait mua
meleler, 
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6. Bankaların kendi aralarındaki her nevi 
muameleler, 

7. Maliye Vekâletince kabul edilecek ecne
bi bankaların veya mümasili itibar müessese
lerinin Maliye Vekâletince kabul edilecek mu-* 
ayyen limitler dahilindeki mukabil kefaleti ile 
verilen kefalet mektupları. 

Bankaların iştiraklerine kredi 

MADDE 39. — Bir bankanın kendi müessese 
veya iştiraklerinin heyeti umumiyesine veya bu 
müesseseler iştiraklerin kefaletleri ile diğer 
hakiki ve hükmi şahıslara açacağı bilcümle 
kredilerin heyeti umümiyesinin yekûnu, banka
nın tediye veya Türkiye'ye tahsis edilmiş ser
maye ve ihtiyatları yekûnunun % 20 sini teca
vüz edemez. Ayrıca, bu nevi müessese ve işti
raklerin diğer hakiki ve hükmi şahıslar lehine 
verebilecekleri kefaletlerin umumi yekûnu da 
kendi ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarının % 50 
sini geçemez. 

38 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü mah
fuzdur. 

Kredi faizleri 

MADDE 40. — Bankalar, her ne suret ve şe
kilde olursa olsun kendilerine doğrudan doğru
ya veya iştirakleri vasıtasiyie kredi açtıkları ha
kiki ve hükmi şahıslardan, faiz nispet ve hadle
rini tesbit eden kanunların vaz'ettiği hadler ve 
nispetler fevkinde faiz tahsil edemezler veya 
fiilen yüksek faiz tahsiline müncer olan muame
lelerde bulunamazlar. 

Ancak, bankalar, Türkiye'de faaliyette bulu
nan yabancı şahıs ve firmalar lehine hariçteki 
yabancı firmaların kefaletleriyle açacakları kre
dilerin faiz hadlerini tesbit hususunda serbest
tirler. 

Bir bankanın : 
1. İştirakleri ile sermayesinin tamamı veya 

% 25 ten fazlası bankaya ait teşebbüs ve ortak
lıklarının; 

2. Banka İdare Meclisi reis ve azaları ile 
umum müdürlerinin; 

3. Banka sermayesinin % 10 undan faz
lasına sahip ortakların, (ortaklık nispetinin tâ
yininde, ana, baba, karı, koca ve çocukların his
selerinin mecmuu bir tek şahsa ait hisse ad ve 
itibar olunur); 

4. İdare Meclisi reis ve âzalariyle umum 
müdürlerin ve banka sermayesinin % 10 un
dan fazlasına sahip ortakların fiilen idare ve 
kontrolleri altında bulunan teşebbüs ve ortak
lıkların; 

Tavassutu veya garantisi veya iştirakiyle açı
lan kredilerde, bu teşebbüs ve ortaklıklara ve 
şahıslara garanti komüsyonu veya ücreti, iştirak 
geliri gibi adlarla veya her ne nam ile olursa ol
sun ödenen paraların heyeti mecmuam faiz nis
pet ve hadlerini! tesbit eden kanunların tatbika
tı bakımından bankaca tahsil edilmiş faiz, ko-
müsyon ve ücret ad ve itibar edilir. 

Bankalar, kendi iştirak ve ortakları ile 
Banka İdare Meclisi reis ve azaları, umum mü
dürleri ve banka sermayesinin % 10 undan 
fazlasına sahip ortakların fiilen idare ve kont-
rolları altında bulunan teşebbüs ve ortaklıklara 
açtıkları kredilerin hangi maksatlar îçin ve na
sıl külianıldığmı Maliye Vekâletine etraflı bir 
şekilde bildirmeye ve bu kredilerin kullanılması 
sırasında faiz nispet ve hadlerini tesbit eden ka
nun hükümlerinin ihlâl edilmediğini tevsik ey
lemeye mecburdurlar. 

Banka mensuplarına kredi 

MADDE 41. — Bir bankanın idare meclisi 
reis ve âzalarının ve murakıplarının, banka 
umum müdür ve umum müdür muavinlerinin, 
banka adına kredi açmaya salahiyetli müdür
lerinin, memurlarının ve müstahdemlerinin doğ
rudan doğruya veya muvazaa yolu ile ve her 
ne şekilde olursa olsun, bankadan kredi alma
ları, bankaya lehlerine olarak kefalet veya te
minat verdirmeleri, yahut menfaat rabıtası ile 
bağlı oldukları eşhas ve müesseseler lehine kre
di, kefalet veya teminat verilmesini temin et
tirmeleri ve bankaların da bu nevi muamelele
ri yapmaları memnudur. 

Ancak, bankalar kendi mensuplarına Devlet 
tahvili mukabilinde üç maaşa kadar kredi aça
bilirler. 

İdare Meclisi âzalarının akrabalarına kredi 

MADDE 42. — Bir bankanın idare meclisi 
ve idare komitesi reis ve azaları Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 245 nci maddesinin 
3 numaralı bendinde yazılı derecelerde kara-
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beti bulunan kimselere taallûk eden kredi, te- ı 
minat ve kefalet taleplerinin müzakeresine iş
tirak edemezler ve bu işler hakkında rey vere
mezler. 

Bankaların kendilerine ait müesseseler 

MADDE 43. — Bir bankanın kendi tesis et
tiği veya sermayesine iştirak ettiği bir müesse- | 
se veya ortaklığın idare meclisinde bulunan 
kimselerin aynı zamanda bu bankanın idare 
meclisinde bulunması, mezkûr müessese ve or
taklığın banka ile muamele yapmasına mâni de
ğildir. 

Kredi açma salâhiyetleri 

MADDE 44. — Hakiki veya hükmi bir şah
sa verilecek nakit, mal, kefalet ve teminat seldi 
ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil ve su 
retteki kredilerden; 

1. Yekûnu tediye edilmiş veya Türkiye'ye 
tahsis olunmuş sermaye ve ihtiyat akçelerinin % 
10 unu geçmemek üzere İ50 bin liraya kadar 
olanlar, banka esas mukavelenamesinin ve dahilî 
nizamnamesinin koyduğu kayıt ve şartlara göre 
banka umum müdürlüğünce veya kendilerine ve
rilen salâhiyet dâhilinde şube müdürlüklerince; 

2. Keza yekunu tediye edilmiş veya Türki- j 
ye'ye tahsis olunmuş sermaye ve ihtiyat akçele
rinin % 10 unu geçmemek üzere 150 bin lira
dan fazla ve 750 bin liradan az olan krediler. 
umum müdürlüğün yazılı teklifi ve idare komi
tesinin karariyle; 

3. 750 bin lirayı aşan krediler umum mü
dürlüğün tahrirî teklifi üzerine münhasıran ida
re meclisinin karariyle; 

açılabilir. 
Tediye edilmiş sermayesi 300 bin liradan aşa

ğı olan bankalarda (1) ve (2) numaralı bentler
de zikredilen hadler, sırasiyle 10 bin ve 25 bin, 
tediye edilmiş sermayesi 300 bin liradan fazla 
olmakla beraber bir milyon liradan az olan ban
kalarda da 50 bin ve 100 bin liradır. 

Açık krediler 

MADDE 45. — 44 ncü maddede vaz'edilen 
hadlerin % 10 unu geçmemek ve banka esas mu
kavelenamesinin ve dahilî nizamnamesinin koy
duğu şartlara tâbi olmak üzere küsadedilecek | 

( S . Sapı 

I açık (yani şahsi taahhüde istinadeden tek imza
lı) kredi hesabı carilerinden : 

1. 10 000 liraya kadar olanları umum mü
dürlükçe re'sen, 

2. 10 000 liradan fazla ve 25 000 liradan az 
olanları idare komitesi karariyle; 

3. 25 000 liradan fazla olanları idare mec
lisi karariyle; 

açılır. 

Müstakrizden hesap vaziyeti istenmesi 

MADDE 46. — Bankalar, Devlet ve Devlet 
müesseseleriyle olan veya 5 000 lirayı geçmiyen 
muameleler ile tevdiat mukabili ikrazlar ve bor
sada kote esham ve tahvilât, Hazine bonoları ve 
Hazine kefaletini haiz bonolar veya altın terhini 
mukabilinde açılacak krediler ve Ziraat Banka
sınca münhasıran çiftçilere verilecek zirai kredi
ler hariç olmak üzere, açacakları krediler ve ve
recekleri kefalet veya teminatlar için, talep sa
hiplerinden, bankalar birliği tarafından tesbit 
edilecek numunesine uygun şekilde en son hesap 
vaziyetlerini ve diğer bankalardan aldıkları kre
dilerin yekûnunu gösteren ve yetkili heyet ve 
mümessillerinin imzalarını taşıyan bir hesap va
ziyeti almaya mecburdurlar. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 

MADDE 47. — • Maliye, İktisat ve Ticaret 
vekâletleri müsteşarları veya müsteşar muavin
leri, Hazine Umum Müdürü veya vazifeli 
Umum Müdür Muavini, İç Ticaret Umum Mü
dürü veya vazifeli Umum Müdür Muavini, Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Meclisi 
Reisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Umum Müdürü veya vazifeli Umum Müdür Mu
avini ile Bankalar Birliği İdare Heyetinin ken
di âzası arasından seçeceği bir mümessil ve 
Ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 5 mil
yon liradan fazla bankaların umum müdürle
rinin kendi aralarından iki sene için seçecekleri 
5 umum müdürden müteşekkil bir «Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesi» kurulmuştur. Bu komi
te, memleketin iş ve istihsal hacminin icapları
na ve iktisadi faaliyetlerin arz ettiği ihtiyaçla
ra göre umumi kredi hacminin muhtelif kredi 
nevileri arasında tevzi tarzını ayarlamaya ma
tuf kararlar almaya, lüzumu halinde yıllık bir 

I kredi tevzi plânı yapmaya ve bankalar arası 
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risk santralizasyonunu temine matuf tedbirler 
ittihazı ve bu hususlarda lüzumlu teşkilâtı kur
maya salahiyetlidir, Kredi tevzi plânında yapı
lacak tadiller de aynı Komite tarafından kara
ra bağlanır. 

Komite kararları îcra Vekilleri Heyetinin 
tasdiki ile tekemmül eder. 

Bankalar mevcut kredi kaynaklarını komite 
kararlarının ve kredi tevzi plânının umumi 
esaslar dâhilinde kullanmaya ve her kredi nev'i 
için vaz'edilen had veya nispetleri -tecavüz et
memeye ve risk santralizasyonu mevzuunda itti
haz edilecek tedbirlere riayet etmeye mecbur
durlar, 

VII - İşletme ve iştirakler 

Bankaların iştirakleri 

MADDE 48. — Bankaların iştiraklerine ve
ya doğrudan doğruya kuracakları müessese ve 
ortaklarına tahsis edecekleri sermayelerin umu
mi yekûnu ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis edil
miş sermayeleri ile ihtiyatları yekûnunun % 10 
unu tecavüz edemez. 

Ancak, münhasıran sanayi, maadin, enerji, 
büyük nafia hizmetleri, nakliyat, ihracat, ban
kacılık ve sigortacılık işleriyle müştagil veya 
münhasıran bu sahalara kredi açmak üzere ku
rulmuş iştirakleri ve teşebbüsleri bu hükümden 
müstesnadır. 

Yatırım bankalarına ait hükümler hususi ka
nunla tanzim edilir. -

Ticaret yapma memnuiyeti 

MADDE 49. — 48 nci madde hükümleri 
mahfuz kalmak şartiyle, Bankalar ticaret mak
sadı ile emtia alım ve satımı ile meşgul ola
mazlar. İhracat muamelelerine tavassut ile 
meşkûk ve külçe halinde altun alım satımı bu 
hüküm dışında kalır. 

Bankalar alacaklarından dolayı temellük 
mecburiyetinde kaldıkları ticari emtiayı te
mellük tarihinden itibaren 9 ay zarfın
da elden çıkarırlar. Bu elden çıkarmanın im
kânsız veya Banka için büyük zararı mucip ola
cağı hallerde ve muhik sebepler tahtında, Ma
liye Vekâleti, İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
muvafık mütalâasını almak şartiyle bu müd
deti uzatabilir. 

Gayrimenkul üzerine muameU 

MADDE 50. — Bankalar ticaret maksadı 
ile gayrimenkul alım ve satım ile meşgul ola
mazlar ve gayrimenkul üzerine veya gayrimen
kul ipoteği mukabilinde kredi açamazlar. An
cak, kredinin açılması tarihinden itibaren en 
erken 4 ay sonra ve Banka alacağının tahsilin
de tehlike bulunması takdirinde bankaların mun
zam teminatı olarak gayrimenkul teminatı ka
bul etmeleri caiz olduğu gibi, sanayi, maadin, 
enerji, ziraat, gemicilik, büyük nafıa hiz
metleri ve ihracat işlerine matuf krediler ile 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümle
rine göre resmi dairelere hitaben verilecek te
minat mektupları karşılığı olarak gayrimenkul 
teminatı almaları da caizdir. 

Bankalar, Bankacılık muamelelerini tedvir 
etmek üzere muhtaç bulundukları miktar ve 
vüsatin fevkinde gayrimenkul inşa ettiremez
ler, edemezler, satın alamazlar veya her han
gi bir surette bunun fevkinde gayrimenkul 
iktisabedemezler. 

Bankalar, alacaklarından dolayı temellük 
mecburiyetinde kaldıkları gayrimenkulleri, te
mellük tarihinden itibaren üç sene içinde elden 
çıkarmaya mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
elden çıkarmanın imkânsız veya banka için bü
yük zararı mucip olacağı hallerde müddet 
Maliye Vekâletince uzatılabilir. 

Hususi kanunlara göre gayrimenkul üzerine 
ikrazat yapmalarına izin verilen bankalarla 
Emniyet Sandığı ve bu kanuna tâbi bankaların 
yaban <ÎI memleketlerdeki şubeleri bu maddenin 
birinci fıkrası hükümlerinden müstesnadır. 

VHI - Hesap hulâsaları, bilanço ve defterler 

Hesap hulâsaları ve bilançolar 

MADDE 51. — Bankalar, üç aylık hesap hu
lâsalarını ve senelik bilançolarını, İktisat ve 
Ticaret Vekâletti ile T. C. Merkez Bankası ve 
Bankalar Birliğinin mütalâaları aliındıktan son
ra Maliye Vekâletince tesbit edilecek formüle 
multa'bılk olarak tanzim ederler. 

Bankalar, iştiraklerine açmış oldukları kre
diler ile iştiraklerine yatırdııkları sermayelerin 
39 ve 48 nci maddeDere göre tasnif edilmiş du
rumunu 3 aylık hesap hulâsaları ile senelik bi-
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lânçolarmda diğer muamelelerinden ayrı olarak 
göstermeye mecburdurlar. 

Üç aylık hesap hulasaları, umumi heyetçe 
tâyin edilen murakıpler tarafından tasdikli 
olarak, taallûk ettikleri üç aylık devrenin hi
tamından itibaren en geç iki ay içinde ve se
nelik bilançolarla kâr ve zarar hesapları da 
idare meclisi ve murakıpler raporlariyle birlik
te umumi heyetlerinin toplantı tarihinden iti
baren bir ay içinde bankalar tarafından Mali
ye ve iktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye 
Cumhuriyet M'erkez Bankasına veriMr ve bilan
çolar aynı müddet zarfında biri Resmî Gazete 
olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilân 
olunur. 

Ayrıca, bankalar, her ayın 20 nci günü ak
şamına kadar, haftalık vaziyetler üzerinden 
tertibettikleri cetvellere nazaran, bir evvelki 
ay sonu itibariyle başlıca kredi ve mevduat 
nevilerini ve umumi yekûnlarını gösterir birer 
cetveli aynı veçhile tevdi etmeye mecburdurlar. 

Yabancı bankalara ait cetvel ve bilançolar 

MADDE 52. — Yabancı memleketlerde te
şekkül edip de Türkiye'de şube açmış olan ban
kaların bilanço ve hesap vaziyetleri, İktisat ve 
Ticaret Vekâleti ile T. C. Merkez Bankasının 
ve Bankalar Birliğinin mütalâaları alındıktan 
sonra Maliye Vekâletince tesbit olunacak for
müle uygun olarak tanzim edilir ve Türkiye'ye 
tahsis edilmiş sermayeleri ite Türkiye'deki mu
amelelerini gösterir. 

Bu barikalar Türkiye'ye ait senelik bilan
çolarını, müesseselerinin son bilançosu ile bir
likte yükardalki madde hükümlerine tevfikan 
Maliye ve iktisat ve Ticaret Vekâleti ile Mer
kez Bankasına tevdi ve neşir ve ilân ederler. 

Bu bankaların üç aylık hesap hulâsaları ve 
senelik bilançoları ve kâr ve zarar hesapları 
Merkez ittihaz ettikleri şubeleri tarafından 
tanzim ve idare komitesi azaları ve başmuha-
se'becileri tarafından imza olunur. 

Para vahidi 

MADDE 53. — Bankalar hesaplarını ve bi
lançolarını Türk parası üzerinden tanzim eder
ler, 

33 — 
i Bilançonun tanzim şartı 

| MADDE 54. — Bankalar, şubeleriyle ve dâ-
j hildeki muhabirleriyle hesap mutabakatı elde 
| etmeden senelik bilançolarını kapatamazlar. 
i Yabancı memleketlerdeki muhabirleriyle arala

rındaki karşılıklı hesap vaziyetlerinin mutaba
katına ait cetvelleri de bilançolarını tanzimden 

ı evvel tesbit etmek mecburiyetindedirler. 

Kopya defteri 

MADDE 55. — Bankaların, Ticaret Kanu
nunda yazılı kopya defterleri yerine muhabe
relerinin makine ile alınmış suretlerini tarih ve 
numara sırasiyle tertip ve muhafaza ederek yıl 
sonunda ciltlettirmeleri caizdir. 

Yabancı memleketlerdeki şubeler 

I MADDE 56. — Türk kanunlarına göre te-
| şekkül edip yabancı memleketlerde şube açmış 
[ olan bankalar, yabancı memleketlerdeki şube-
I lerine tahsis ettikleri sermaye ile bu şubelerin 
| muamelât ve hesabatmı gösterir bir cetveli Ma-
| liye Vekâleti ve iktisat ve Ticaret Vekâleti ile 
i Türkiye Cumhuriyet Merkez Banaksma sene

lik bilançoları ile birlikte gönderirler. 

Müteferrik hükümler ve murakabe 

Bankalar Birliği 

MADDE 57. — Bu kanunun meriyete vaz'ı 
tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde banka
cılık meslekinin inkişafı, bankalar arasında 
karşılıklı tesanüt temini ve gayrimeşru reka-

j beti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve tatbik 
etm,ek maksadiyle hükmi şahsiyeti haiz bir 
«Barikalar Birliği* kurulur. Birliğin ana ni
zamnamesi iktisat ve Ticaret Vekâleti ile Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mütalâa
ları alındıktan sonra Maliye Vekâletinin tek
lifi ve icra Vekilleri Heyeti kararı ile meriyete 

j vaz 'edilir. 
Türkiye'de faaliyette bulunan bütün ban

kalar, Bankalar Birliğine âza kaydolunmakla 
mükelleftirler. 

Âza bankaların birlik umumi heyetindeki 
rey hakları, bu bankaların son bilânçolarmda-
'ki mevduat yekûnlarına göre birlik ana nizam-

I namesiyle tesbit olunur. 
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Masrafların taksimi 

MADDE 58. — 57 noi maddede yazılı bir
liğin masrafları ile 47 nci madde mucibince 
kurulacak 'komite ve teşkilâtın bilcümle mas
rafları, her takvim yılı başında âza bankalar 
arasında, 57 nci madde mucibince tesbit oluna-
caik rey adedlerine göre garameten taksim edi
lir. Bankalar, kendilerine isabet eden masraf 
'hisselerini her sene Şubat ayı sonuna kadar 
T. C. Merkez Bankası nezdinde açılacak husu
si bir hesaba yatırmakla mükelleftirler. 

Sermaye ve mevduatın yabancı memlekette 
kullanılması 

MADDE 59. — Türk kanunlarına göre teş
kil edilmiş ve edilecek olan bankalar, Maliye 
Vekâletinin tesbit ve müsaade edeceği nispeti 
geçmemek şartiyle, sermayelerinin bir kısmını 
yabancı memleket]erde kullanabilirler. Bu mü
saade, her muamele için ayrı ayrı veya icabına 
göre her banka için, muayyen hadlere kadar 
umumi bir şekilde verilebilir. 

Yabancı memleketlerde teşekkül 'edip Türki
ye'de şube açmış olan bankalar, Türkiye'deki şu
belerine tahsis ettikleri sermayeyi ve bütün ban
kalar kabul ettikleri mevduatı, Maliye Vekâleti
nin müsaadesini almadan yabancı memleketler
de plasman ve tevdiat suretiyle istimal edemiye-
eekleri gibi, Türk borsalarında kote olmıyan ya
bancı esham ve tahvilâtın iktisabında ve bunlara 
mukabil kredi küşadmda da kullanamazlar. 

Türk kanunlarına göre teşkil edilmiş banka
ların yabancı memleketlerdeki şubelerine tahsis 
edecekleri sermaye, bu Kanunun 2 nci maddesin
de zikredilen sermayelerinden 'tenzil ve bakiyesi 
bu Kanunun tatbikatında Türkiye'deki ödenmiş 
sermaye ad ve muhtelif maddelerdeki nispetlere 
esas ittihaz olunur. 

Bankaların borçları 

MADDE 60. — Bankaların borç ve taahhüt
leri yekûnu, ödenmiş ve Türkiye'ye tahsis edil
miş sermayelerini tecavüz edemez. 

Aşağıdaki fıkralarda yazılı hususlar bu hü
kümden müstesnadır : 

1. Bankanın kabul ettiği mevduat; 
2. İhtiyatlar, amortismanlar, karşılıklar ve 

tevzi edilmemiş kârlar; 

3. Hissedarlar lehine tahakkuk etmiş olup 
, henüz tediye edilemiyen yıllık kar bakiyeleri; 
!' 4. Hususi kanunlarına göre alâkalı daire ve 

idarelere yatırılmak üzere mükelleflerden tahsil 
edilen vergi ve resimler; 

5. Kanun ve kararlar hükümlerine göre ve
ya mahkeme kararlariyle bankalara yatırılan 
emanetler, istimlâk bedelleri ve benzeri para ve 
kıymetler; 

6. Bankacılık hizmetlerinin ifası zımnında 
müşteriler lehine tahassul eden hak ve alacaklar; 

| 7. Bankanın kendi lehine açılmış mevduat 
hesaplarında kayıtlı veya bankanın alacaklı ol-

j duğu mebaliğ üzerine çektiği çek ve poliçeler; 
! 8. Yabancı bir memlekette vacibüttediye 
i olup muhatabı tarafından kabul edilmiş ve ya

bancı bir memlekette veya memleket içinde is-
| kontoya tâbi tutulmuş ve bankanın mutasarrıfı 
i olduğu poliçelerin cirosundan doğan borçlar; 
j 9. T. C. Merkez Bankası Kanunu lıükümle-
! rine tevfikan mükerrek iskontoya arz edilen se

netler ve T. O. Merkez Bankasından sağlanan 
I diğer krediler; 
i 10. Yabancı memleketlerdeki bankalardan ve 
| malî müesseselerden temin edilen krediler; 
| 11. İktisat ve Ticaret Vekâletinin müspet 
I mütalâasına müsteniden Maliye Vekâletince şa-
I yanı kabul görülecek diğer borç ve taahhütler. 

Bankaların murakabesi 

! MADDE 61. — Bu kanunun tatbikatı, Ma-
j liye Vekâletine bağlı bankalar yeminli murakıp-

leri tarafından murakabe edilir. Bu murakıpler 
I ile murakip muavinlerine İcra Vekilleri Heyeti 
! huzurunda yemin ettirilir. 

Yeminli murakıpler imtihanla memuriyete 
alınırlar ve en az üç sene yeminli murakıp mua-

I vinliği yaptıktan sonra ikinci bir imtihanla ye-
| minli murakıp tâyin edilirler. Dışardan yeminli 
I murakıp tâyin olunamaz. Yeminli murakiplerin, 
! maaş dereceleri, terfi ve diğer hususları ve me-
I muriyet unvanları Maliye Vekâleti Teşkilât Ka-
I nunu ile tâyin ve tesbit edilir. 

Bankalar yeminli murakıpleri ve murakıp 
| muavinleri bankalar ile bankaların iştirak, te-
I şebbüş ve ortaklıklardan, bu kanun hükümleri ile 
; alâkalı görecekleri bütün malûmatı istemiye ve 
| bunların bilcümle evrak, kayıt ve defterlerini 
1 tetkik etmiye salahiyetli olup, bankalarla alâ-
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kah iştirak, teşebbüs ve ortaklıklar da istenen 
malûmatı vermek ve evrak, kuyudat ve defterle
r i tetkika amade tutmakla mükelleftirler. Şu 
kadar ki, bankalardan mevduat sahiplerinin 
isimlerinin bildirilmesi istenemez. 

Hususi murakıp tâyini 

MADDE 62. — Maliye Vekâleti; 
1. Borç ve taahhütleri yekûnu 60 ncı mad

dede yazılı hadleri tecavüz eden; 
2. Mevduat kabul yetkisi daimî veya muvak

kat olarak ref olunan; 
3. Kanunun 66, 67 ve 71 nci maddeleri mu

cibince mevduat kabul yetkisinin ref'i veya ka
patılmak talebiyle mahkemeye verilen; 

4. Mahkeme karariyle kapatılmasına veya 
mevduat kabul yetkisinin kaldırılmasına hükme
dilen; 

5. Heyeti umumiye karariyle ve3ra sair se
beplerle tasfiyesine karar verilen; *t 

Bankalar nezdine bir veya mütaaddit hu
susi murakıp tâyin edebilir. Hususi murakıpler, 
nezdlerine tâyin edildikleri bankaların bilcümle 
muamelât ve kayıtlarını kontrol etmek, tevdiat 
sahiplerinin hukukunu vikaye eylemek üzere 
alınması icabeden tedbirleri derhal banka idare 
meclisine, tasfiye memurlarına tavsiye ve Mali
ye Vekâletine arz etmek, bu kanun hükümlerine 
aykırı karar ve muamelelerin icrasını durdur
mak vazifesiyle mükelleftirler. 

Maliye Vekâleti lüzvımlu gördüğü takdirde 
hususi murakıpleri geri çekmeye veya yerlerine 
başkalarını tâyin etmeye, vazifelerini kötüye 
kullananlar hakkında kanuni takibatta bulun
maya yetkilidir. 

Devir veya birleşme 

MADDE 63. — Türkiye'de faaliyette bulu
nan bankalardan her hangi biri, yerli veya ya
bancı bir banka ile birleşmek veyahut mûdile-
riyle alacaklılarına karşı mevcut vecibeleri de 
dâhil olmak üzere düyunatııi] Türkiye'de faali
yette bulunan bir veya mütaaddit yerli veya 
yabancı bankaya devretmek istediği takdirde 
keyfiyeti yazı ile derhal Maliye Vekâletine bil
dirmeye mecburdur. 

Maliye Vekâleti, İktisat ve Ticaret Vekâleti 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da 
mütalâasını aldıktan sonra, birleşme veya de

vir talebini kabule şayan gördüğü takdirde, 
keyfiyeti bankanın hissedar, mudi, alacaklı ve 
borçlularına 15 gün müddetle ve biri resmî 
gazete olmak üzere en az iki gazete ile ilân eder. 

î lân tarihinden itibaren üç ay zarfında bir 
itiraz vâki olmadığı veya vâki itirazlar muhik 

. görülmediği ve birleşme veya devir alâkalıların 
menfaatlerine münafi bulunmadığı takdirde, 
birleşme veya devir muamelelerinin icrasına 
Maliye Vekâletince müsaade olunur. 

Tasfiye veya faaliyetin tatili 

MADDE 64. — Türkiye'de faaliyette bulu
nan bankalar, muamelelerini tatil veya tasfiye 
etmek istedikleri takdirde, keyfiyeti gazetelerle 
ilân ve mevduat sahipleri ile alacaklılarına ve
ya bu durumda sayılabilecek şahıslara ve mü
esseselere tebliğ ederek ellerinde bulunan bil
ûmum ayni ve nakdî her türlü mevduat ile ema
net ve cari hesap matluplarım ve borçlarını, 
vadeli olsalar bile, vâdelerini beklemeksizin 
iki ay zarfında iadeye ve bu müddet zarfında 
sahibi müracaat etmiyen ayni ve nakdî her tür
lü mevduat ve matlubatı Maliye Vekâleti em
rine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
tevdie mecburdurlar. Türkiye Cumhuriyet xMer-
kez Bankası, bu suretle tevdi olunan kıymetler 
hakkında 31 nci maddede yazılı 10 ve 2 senelik 
zaman aşımı müddetlerine göre muamele icra 
eder. 

Tasfiye memurlarının vazifeleri 

MADDE 65. — İflâsına hükmedilen banka
lar ile tasfiyesine karar verilen veya mahkemece 
kapatılmasına hükmedilen bankaların muamelâ
tını tasfiye etmek üzere îcra ve îflâs Kanunu 
hükümlerine tevfikan teşkil edilen iflâs idaresi 
veya tâyin olunan tasfiye memurları, tasfiye 
safahatı hakkında Maliye Vekâletine her ay so
nunda rapor vermekle mükelleftirler. 

Maliye Vekâleti, yeminli bankalar murakıp
leri vasıtasiyle iflâs idaresinin ve tasfiye me
murlarının bu kanun tatbikatiyle ilgili muame
lâtını teftiş ettirmek salâhiyetini haizdir. 

X - Cezai hükümler 

MADDE 66. — Bu kanunun 7 nci maddesi
nin birinci ve ikinci fıkralariyle 8 nci maddesi-
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nin birinci fıkrası mucibince mezuniyet istihsal 
etmeden ve 13 ncü maddede yazılı müsaadeyi 
almadan mevduat kabulüne veya bankacılık mu-
ameleleriyle iştigale başlıyanlarla 9 ve 24 ncü 
madde hükümlerine aykırı hareket eden hakiki 
ve hükmi şahıslar 5 000 liradan 50 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilmekle bera
ber, Maliye Vekâletinin talebi üzerine, bu mües
sese ve teşekküllerin daimî veya muvakkat ola
rak faaliyetten men'ine de mahkemece karar ve
rilebilir. 

Ayrıca 24 ncü madde hükmüne aykırı olarak 
mevduat kabul eden hakiki şahıslar ile hükmi 
şahısların,, veyahut 13 ncü maddede yazılı müsa
adeyi almaksızın mevduat kabulüne veya banka
cılık muameleleriyle iştigale başlıyan hükmi şa
hısların işlerini fiilen idare eden idare meclisi 
reis ve azaları veya umum müdür, umum müdür 
muavinleri veya vazifeli müdürleri altı aydan bir 
seneye kadar hapis cezasiyle cezalandırılırlar. 

MADDE 67. — Maliye Vekâletinden müsa
ade istihsal ettikten sonra kanunun 4 ve 6 ncı 
maddeleri ile 7 nci ve 8 nci maddelerin son fık
ralarında yazılı hususlardan her hangi birine ay
kırı durumları tahaddüs eden bankalar, Maliye 
Vekâletince kendilerine yapılacak tebligat tari
hinden itibaren altı ay içinde bu durumlarını ıs
lah etmedikleri takdirde, 1 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Ayrıca alâkalı bankaların bu durumlarını ıs
lah etmelerine imkân görülemediği hallerde Ma
liye Vekâletinin yazılı talebi üzerine bu nevi 
bankaların mevduat kabul yetkilerinin muvakka
ten ref'ine veya bir kısım şubelerinin kapatılma
masına mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 68. — Kanunun 10, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 26, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 44, 
45, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61 ve 65 nci 
maddelerinde yazılı mükellefiyet ve mecburi
yetleri yerine getirmiyen veya bu mükellefiyet 
ve mecburiyetlere riayet etmiyen veya bankalar 
yeminli murakıpleri ile 62 nci maddede yazılı 
hususi murakıplerin vazifelerini ifalarına mü
manaat eden bankalar veya vazife ve alâka
larına göre, idare meclisi reisi veya azaları ve
ya murakıplar veya umum müdür veya umum 
müdür muavinleri veya idareci veya memurla
rı veya tasfiye memurları 1 000 liradan 10 000 

liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. 

Yukarda zikredilen maddelerde yazılı mü-' 
kellefiyet ve mecburiyetlerin yerine getirilmesi 
muayyen bir müddete bağlı bulunduğu veya 
Maliye Vekâletince yapılacak tebligat tarihin
den itibaren muayyen müddetler içinde, mak
bul bir sebebe müstenidolmaksizın. kanuna ay
kırı muamele ve fiillere son verilmediği veya 
ifası gereken muayyen mükellefiyet ve mecbu
riyetler yerine getirilmediği takdirde, Maliye 
Vekâletince alâkalı bankadan geçecek her gün 
için 100 lira tahsil ve Hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 69. — Kanunun 28, 33, 35 ve 36 
ncı maddelerinde yazılı hükümlere ve hadlere 
riayet etmiyen bankalar, Maliye Vekâletince 
kendilerine yapılacak, tebligatta yazılı müddet-

* 1er içinde bu durumlarını ıslah etmedikleri tak
dirde, bu bankalardan, geçecek her gün için 
1 000 lira tahsil ve Hazineye irat kaydolunur. 

Ancak, her ne suretle olursa olsun tebligat 
tarihinden itibaren altı ayın inkızasından son
ra yukarda yazılı maddeler hükümlerine aykırı 
durumları devam eden bankalar, ayrıca mah
keme kararı ile, 10 000 liradan az olmamak 
üzere 50 000 liraya kadar para cezasına mah
kûm edilmiştir. 

MADDE 70. - - Kanunun 27, 32, 38, 39, 40, 
47, 48, 49, 50, 60, 63 ve 64 ncü maddelerinde ya
zılı hükümlere, mükellefiyet ve memnuiyetlere ri
ayet etmiyen bankalar 10 000 liradan 50 000 li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilecek
leri gibi, vazife ve alâkalarına göre, bu nevi ban
kaların işlerini fiilen idare eden İdare Meclisi 
Reis ve azaları ile Umum Müdür, Umum Müdür 
muavinleri ve vazifeli müdürleri 1 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası ile birlikte 
yedi aydan iki seneye kadar ağır hapis cezasına 
mahkûm edilirler. 

Şu kadar ki, yukarda mezkûr maddelerde 
yazılı hükümlere, mükellefiyet ve memnuiyetlere 
muhalefet, banka ile iştirak ve müesseselerine 
veya alâkalı şahıslara menfaat teminini hedef 
tuttuğu veya bu nevi hareketler neticesinde fii
len böyle bir menfaat temin edilmiş olduğu tak
dirde, ağır para cezası 10 000 liradan az olma
mak üzere bu menfaatlerin 5 misli olarak hük
medilir. 

MADDE 71, 68. 69 ve 70 nci maddelerde 
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yazılı kanuna aykırı fiil ve hareketler alâkalı 
bankanın emin bir şekilde çalışmasını haleldar 
edecek mahiyette bulunduğu takdirde, mezkûr 
maddelerde yazılı cezalara zamimeten ve Maliye 
Vekâletinin talebi üzerine, bu gibi bankaların 
mevduat kabul yetkilerinin veya faaliyetlerinin 
muvakkat veya daimî olarak ref'ine mahkemece 
karar verilebilir. 

Hakikate aykırı vesaik tanzimi 

MADDE 72. — a) Maliye, iktisat ve Tica
ret Vekâletleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilen hesap hulâsalarında veya ne
şir ve ilân olunan bilançolarda bilerek yapılan 
sahte beyanlardan dolayı bu vesikaları imza 
edenler yedi aydan üç seneye kadar hapis ve 
10 000 liradan 50 000 liraya kadar para cezası
na mahkûm edilirler. 

b) Bir bankaya, kredi almak veya kredisi
ni artırmak veya daha müsait kredi şartları te
min etmek maksadiyle kasten hakikata aykırı 
bilanço, kâr ve zarar hesabı veya hakikata aykı
rı hesap vaziyeti verenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun hususi evrakta sahtekârlık hükümle
ri tatbik olunur. 

Vazifesini kötüye kullanan banka memur tan 

ıMADDE 73. — Kendisine veya başkasına 
menfaat sağlamak maksadı ile kredi tahsis mu
amelelerinde vazifesini kasten kötüye kullana
rak bankayı ızrar eden memur veya- idareciler, 
kanunların kendilerine daha fazla ceza derpiş 
etmediği hallerde altı aydan bir seneye kadar 
hapis cezası ile tecziye olunur. 

Sırların ifşası 

MADDE 74. — Sıfat ve vazifeleri dolayı-
siyfle vâkıf oldukları, bankaya veya bankanın 
müşterilerine ait sırları makbul bir sebebe müs-
tenidolmaksızın ifşa eden banka mensupları ile 
sair vazifeliler, bir seneye kadar hapis cezası ve 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseler bu sırlan 
kendileri veya başkaları için menfaat temini 
maksadiyle ifşa ederlerse, 7 aydan iki seneye ka
dar hapis ve 10 000 liradan 50 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılmakla beraber 

ayrıca, daimî veya muvakkat' olarak bankalar
da istihdamdan men edilmelerine veya memuri
yetten mahrumiyetlerine de hükmolunur. 

Yeminli vıurakıplerin mesuliyeti 

MADDE 75. — Vazifeleri dolayısiyle vâkıf 
oldukları sırları makbul bir sebebe müstenit 
olmaksızın ifşa eden bankalar yeminli murakıp-
leri ve muavinleri yedi aydan iki seneye kadar 
hapis cezasına ve 1 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseler bu sırla
rı kendileri veya başkaları için menfaat temini 
maksadı ile ifşa ederlerse, bir seneden beş sene
ye kadar ağır hapis cezasına ve' 10 000 liradan 
50 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilmekle beraber, ayrıca daimî veya muvakkat 
olarak memuriyetten mahrumiyetlerine ve ban
kalarda istihdamdan menedilmelerine de hük
molunur. 

Asılsız neşriyat ve haber yayma 

MADDE 76. — Bir bankanın itibarını kıra- . 
bilecek veya şöhretine zarar verebilecek bir hu
susu isnadeden veya bu yolda asılsız haberler 
yayanlar 6334 sayılı Kanun hükümleri dairesin
de 6 aydan 3 seneye kadar hapis, 1 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir va
sıtalarından biri ile veya radyo ile işlenmesi ha
linde 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 2 500 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Umumi hükümlerin mahfuziy&ti 

MADDE 77. — Bankaların veya mesul şa
hıslarının bu kanunda suç teşkil eden hareket 
ve fiilleri başka kanunlara göre de cezayı 
müstelzim bulunduğu ahvalde haklarında en 
ağır cezayı ihtiva eden kanun maddesi hüküm
leri tatbik olnur. 

Tekerrür 

MADDE 78. — Bu kanunda yazılı suçların 
telkerrürü halinde cezalar bir misli artırılarak 
hüküm veya tahsil olunur. 
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işbu maddenin tatbikatında hükmün kesin

leşmesinden sonra fiilin tekrar işlenmesi te
kerrür addolunur. 

İflâsın mesulleri 

MADDE 79. — Bir bankanın iflâsı halinde 
o bankanın idare meclisi, idare komitesi reis 
ve azaları ile umum müdür, muavinleri, müdür 
ve imzaları ban'kayı ilzam eden mıemurlarmın 
bu kanuna aykırı hareketleri iflâsa sebep ol
muş ise Maliye Vekâletinin talebi üzerine ge
rekirse bunların şahsan iflâslarına mahkemece 
karar verilebilir ve halklarında îcra ve İflâs Ka
nununun 5, 6 ve 7 nci babliarı hükümleri tatbik 
olunur. 

Ticaret Kanunu hükümlerinin mahfuziyeti 

MADDE 80. — Ticaret Kanununun mesuli
yeti mutazammm hükümleri mahfuzdur. 

Vazifeli merci 

MADDE 81. — Bu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı takibat icrası, Maliye Vekâleti tara
fından cumhuriyet müddeiumumiliğine müzek
kere yazılmasına bağlıdır. Bu müzekkere ile 
Maliye Ve'kâl'eti aynı zamanda müda'hil sıfatı-
tını iktisa'foeder. 

Cumhuriyet müddeiumumileri takibata ma
hal olmadığına karar veririlerse, Maliye Vekâ
leti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 165 
nci maddesine göre kendisine tebliğ edilecek 
bu kararlara karşı itiraza salahiyetlidir. 
kararlara karşı itiraza selâhiyetlidir. 

Bu kanunda yazılı suçlar asliye ceza mahke
melerinde 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre 
rüyet odunuur. Mahkeme hükmünden evvel de 
bu kanunda yazılı muvakkat veya daimî olarak 
faaliyetten men'i veya mevduat kabul salâhiye
tinin ref'i hususlarında karar vereibilir. 

i 

Para cezalarının tahsili 

MADDE 82. — Bu kanuna göre hükmi şa
hıslar hakkında mahkemelerce hükmedilecek pa
ra cezaları ile 68 nci maddenin son fıkrasında ve 
69 ncu maddenin ilk fıkrasında yazılı paralar, 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki 
Kanun hükümleri mucibince tahsil olunur. 

XI - Mahfuz ve mülga hükümler 

Mahfuz hükümler 

MADDE 83. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Teşkilâtı ile Muamelâtı ve Murakabesi 
hakkındaki 1715 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri 
ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası hakkındaki 
5660 sayılı Kanun hükümleri mahfuzdur. 

Mülga hükümler 

MADDE 84. — a) 2999 sayılı Bankalar Ka
nunu ve ek ve tadilleriyle, 

b) 5072 sayılı Kanunla değiştirilen 4060 sa
yılı Kanunun bankalarla ortaklıklara mütaallik 
hükümlerinin, Tasarruf Sandıkları hakkındaki 
1711 sayılı Kanun ve Ecnebi Şirketler hakkında
ki 30 Teşrinisani 1330 tarih ve 49 sayılı Muvak
kat Kanun ile 10 Ağustos 1331 tarihli zeylinin 
bu kanuna muhalif hükümleri meriyetten kaldı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Halen mevcut 
bankalardan anonim şirket halinde çalışanlar, bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren 2 sene içinde, 
4 ncü maddenin 1, 2, 4 ve 5 nci fıkraları hüküm
lerini yerine getirmekle mükelleftirler. Zaruri 
hallerde Maliye Vekâleti, İktisat ve Ticaret Ve
kâletinin de mütalâasını almak şartiyle, bu müd
deti uzatmaya salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bankalar, ser
maye ve ihtiyatlarını 6 ncı madedeki miktarlara, 
kanunun neşri tarihinden itibaren 3 sene zarfın
da iblâğa mecburdurlar. 

Zaruri hallerde Maliye Vekâleti bu müddeti 
uzatmaya mezundur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bankalar, mev
duatın 26 ncı madde hükmü gereğince tasnifini 
bu Kanunun meriyete vaz'ı tarihinden itibaren 6 
ay zarfında ikmal ve mütaakıp 3 aylık hesap 
hulâsalarında göstermeye mecburdurlar. 

MUAVKKAT MADDE 4. — Bu Kanunun 
meriyete girdiği tarihte mevcut bankalar, 28 nci 
maddede zikredilen sermaye ve ihtiyat akçeleri 
miktarlarmdaki farklar dolayısiyle icabeden ted
birleri Kanunun meriyet tarihinden itibaren 6 ay 
zarfında ittihaz etmeye mecburdurlar. 
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MUVAKKAT MADDE 5. — Bankalar, 2999 

sayılı Kanunun 4196 ve 5072 sayılı kanunlarla 
muaddel 26 ncı maddesi mucibince mubayaa et
tikleri tahvillerden bu kanunun meriyete girdi
ği tarihte kanuni karşılık olarak ellerinde bulu
nanları, itfa tarihlerine kadar, işbu kanunun 33 
ncü maddesi mucibince Amortisman ve Kredi 
Sandığı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına yatırılması ieabeden kanuni karşılıklar ye
rine muhafaza etmeye salahiyetlidir. Ancak bu 
takdirde : 

a) Kanunun yürürlük tarihindeki mevduat
ları yekûnundan tahvillerin mubayaa kıymetle
rine göre tahville karşılanmıyan kısım ile elle
rindeki tahvillerden itfa olunanların temsil et
tikleri kanuni karşılıkları Amortisman ve Kredi 
Sandığı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına 3 ay içinde yatırmakla mükelleftirler. 

b) Yukarda. yazılı tahviller işbu Kanunun 
37 nci maddesi hükümleri dairesinde kayıt ve 
muhafaza edilirler ve aynı hükümlere tabidirler. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bankalar, 39, 
48 ve 49 neu maddeler hükümlerine aykırı mu
amelelerin tasfiyesine 50 nci maddede yazılı ih
tiyaçlarından fazla gayrimenkullerin tasfiye 
ve satışına işbu kanunun meriyete vaz'ı tari
hinden itibaren bir sene içinde başlamaya ve 
üç sene zarfında ikmal etmeye mecburdurlar. 

Zaruri hallerde Maliye Vekâleti, İktisat ve 
Ticaret Vekâletinin de mütalâasını almak şar-
tiyle, bu müddeti uzatmaya salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Bu kanunun 
neşri tarihinde mevcut bankalar, 16 ve 18 nci 
maddelerde yazılı mükellefiyetleri bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren iki ay içinde ye
rine getirmekle mükelleftirler. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Yukardaki mu
vakkat maddeler hükümlerine aykırı hareket 

eden bankalarla bu bankaların vazifeli idareci 
ve memurları 1, 2, 3 ve 7 nci muvakkat mad
delere aykırı fiiller için 68 nci madde; 4 ve 5 
nci muvakkat maddelere aykırı fiiller için 69 
ncu madde; ve 6 ncı muvakkat madde hükmü
ne aykırı fiiller için de 70 nci madde hüküm
lerine göre ve aynı esaslar dâhilinde cezalandı
rılırlar. 

MADDE 85. — Bu kanun neşri tarihinden 
3 ay sonra meriyete girer. 

MADDE 86. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 
Bankalar kanunu lâyihası 

I - İlk hükümler 
Kanunun şümulü 

MADDE 1. — Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak bankalar ile yabancı mem
leketlerde teşekkül etmiş olup da Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bu
lunan veya bundan sonra Türkiye'de şube açarak faaliyete geçecek olan banka
lar bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu kanunda sarahat olmıyan ahvalde umumi hükümler tatbik ölünür. 
Hususi kanunlarla kurulmuş bankalara ait hükümler mahfuzdur. 

Tarifler 
MADDE 2. — Bu kanun tatbikatında, aşağıdaki tâbirlerin ifade ettikleri mâ

nalar karşılarında gösterilmiştir. 
1. Millî Banka: Türk Kanunlarına göre teşekkül etmiş ve sermayesi Türk 

parası olarak konulmuş ve sermayesinin ekseriyeti ve idare ve murakabesi Türk
lere aidolan bankalara millî banka denir. 

2. Şube veya banka şubesi: Ayrıca tasrihe lüzum kalmaksızın bankaların şu
be, ajans ve banka muamelâtı ile iştigal eden sabit veya seyyar büroları gibi her 
türlü mahallî teşkilâtını ifade eder . 

3. ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis edilmiş sermaye: Bankanın, muayyen bir 
hesap devresi sonunda fiilen ödenmiş veya Türkiye'ye tahsis ve tediye edilmiş 
sermayesinden bilançoda görülen ve ihtiyatlarla karşılanamıyan zarar düşüldük
ten sonra kalan bakiyedir . 

4. ihtiyat akçeleri: Bu kanunun 35 nci maddesine, bankaların kendi statüle
rine ve Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467 nci maddelerine göre ayrılan ihti
yatlar yekûnundan, mevcut ise, zararların mahsubu sonunda elde edilen bakiyedir. 

II. - Kuruluş 
Bankaların kuruluşları 

MADDE 3. — Bankaların Anonim Şirket şeklinde kurulmaları şarttır. Tür
kiye'de banka muameleleri yapacak yabancı bankaların, tâbiiyetlerini taşıdıkları 
memleket kanunlarına göre anonim şirket veya muadili bir statüye sahibolmala-
rı lâzımdır. 

Bu kanunun neşri tarihinde mevcut millî bankalarla halen Türkiye'de şubesi 
bulunan yabancı bankalar, hususi kanunlarına göre teşkil olunan veya sermayesi
nin tamamı yabancı bir Devlete ait bankalar ve istanbul Emniyet Sandığı bu hü
kümden müstesnadır. 

Hisse senedi ve ortaklar 
MADDE 4. — Bankacılıkla iştigal etmek üzere kurulacak 'anonim şirketlerde: 
1. Hisse senetlerinin nakit mukabili ihraeedilmesi ve en az % 51 inin nama 

muharrer olması, 
2. Hisse senetlerinin itibari kıymetlerinin 1 000 lirayı geçmemesi, 
3. Bütün "hisse senetlerinin menkul kıymetler borsasına kote edilmesi, 
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4. Reye iştirak hakkını haiz hissedar adedinin 20 den az olmaması, 
Mecburidir. 
Müessislerin şahsi durumları 
MADDE 5. — 7 nci madde mucibince mezuniyet istihsali için yapılacak müra

caat evrakına şirket müessislerinin, Maliye ve Ticaret Vekâletlerince hazırlanmış 
bir numuneye uygun şekilde ve noter huzurunda tanzim ve imza edecekleri birer 
beyanname eklemeleri mecburidir. 

Bu beyannamelere, müessislerin : 
1. İsimleri ve ikametgâhları; 
2. Müracaat tarihine kadar hangi işlerle ve ne müddet meşgul oldukları; 
3. Son beş seme içindeki yıllık gelirleri; 
4. Mahkûmiyetleri bulunup bulunmadığı, varsa hangi suçlardan tevellüdettiği 

ve cezaların nev'i ve miktarları; 
5. Ticari ihtilâflardan dolayı şahsan ve idaresi ile mükellef bulundukları şir

ketlerin tazminat ödemeye mahkûm edilip edilmedikleri, edilnıişlerse miktarları ; 
6. Nam ve hâmiline muharrer hisse senetlerinden satmalmayı deruhde edecek

leri miktarlar; 
î le Maliye ve Ticaret Vekâletlerince lüzum görülecek diğer malûmat dercedilir. 

Asgari Sermaye * ^ J ^ • • ? *~fa, 
MADDE 6. — Türkiye'de teşekkül eden bankaların tediye edilmiş sermayeleri 

ile ihtiyat akçeleri baliğinin ve yabancı memleketlerde teşekkül edip Türkiye'de şu
be açmak suretiyle faaliyette bulunan bankaların Türkiye'deki şubelerine tahsis et
tikleri tediye olunmuş sermayeleri ile Türkiye'deki ihtiyat akçeleri yekûnunun en 
az 2 milyon lira olması şarttır. _ 

Bu miktar, nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde 5 milyon liradan ve nüfusu 500 
binden fazla 1 milyondan az şehirlerde 3 milyon liradan az olamaz. 

Bankaların, yukardaki esaslar dâhilinde, şubelerine tahsis edecekleri sermaye 
miktarlarının; 

1. Nüfusu 1 milyondan fazla şehirlerde en az 5 milyon lira, 
2. Nüfusu 500 binden fazla ve 1 milyondan az olan şehirlerde en az 3 milyon lira, 
3. Nüfusu 250 binden fazla ve 500 binden az olan şehirlerde en az 2 milyon lira, 
4. Nüfusu 100 binden fazla ve 250 binden az olan şehirlerde en az 1 milyon lira, 
5. Nüfusu 50 binden fazla ve 100 binden az olan şehirlerde en az 500 bin lira, 
6. Nüfusu 50 binden az şehir ve kasabalarda en az 250 bin lira, 
Olması şarttır. 
Muhtelif şehir ve kasabalarda şubeleri bulunan bankalar için, en az sermaye 

miktarı, banka merkezi nüfusu en fazla olari şehirde addedilmek suretiyle hesap 
ve tesbit olunur. 

Yukardaki hadlerin hesabında bir bankanın aynı şehir ve kasaba hudutları 
içindeki şubeleri bir şube itibar olunur. 

Muhtelif şehirlerde şubeleri bulunan bankalar için bu maddede derpiş edilen 
sermaye hadleri merkez ve şubelerinin bulundukları şehir ve kasabalara ait hadler 
ayrı ayrı hesap ve cem edilmek suretiyle tesbit olunur. 

ödenmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu 10 milyon liradan fazla olan bankala
rın, nüfusu 20 binden az şehir ve kasabalarda açacakları şubeleri için en az 50 bin 
lira ve nüfusu 20 bin ile 50 bin arasındaki şehir ve kasabalarda açacakları şubeler 
için de en az 100 bin lira sermaye ayırmalarına, Ticaret Vekâletinin mütalâası 
alındıktan sonra Maliye Vekâletince izin verilebilir. 
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Bankalar, umumi nüfus sayımlarından osnra ilk neticelerinin istatistik Umum 

Müdürlüğü tarafından neşrini takibeden bir yıl içinde şubelerine tahsis etmeleri 
gereken sermaye miktarlarını bu madde hükümlerine göre tezyide mecburdurlar. 

İstanbul Emniyet Sandığı, asgari sermayeye mütaallik kayıtlardan müstesnadır. 

Mezuniyet istihsali 
MADDE 7. — Banka muameleleri yapmak üzere teşekkül edecek anonim şir

ketlerin müessisleri Maliye ve Ticaret Vekâletlerinin müşterek teklifleri ile icra 
Vekilleri Heyetinden mezuniyet istihsal etmeye mecburdurlar. 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirketin sonra
dan banka statüsünü iktisap ve banka muameleleri yapabilmesi icra Vekilleri He
yetinden yukardaki fıkra hükümlerine göre ayrıca mezuniyet istihsaline bağlıdır. 

Bir bankanın teşekkülüne mezuniyet verilebilmesi için, yapılacak tetkikat ve 
tahkikat sonunda şirket statüsünün bu kanun hükümlerine uygun olduğunun ve 
müessislerin muhilli haysiyet ve namus bir cürümden dolayı mahkûmiyetleri bu
lunmadığının tesbit edilmiş olması lâzımdır. 

Bankalar, statülerinde yapacakları tadilât için Ticaret Vekâletinden mezuniyet 
istihsal etmeye mecburdurlar. 

Ticaret Vekâleti mezkûr mezuniyeti vermeden önce Maliye Vekâletinin mu
vafakatini alır. 

Türkiye'de şube açmak isti yen yabancı bankalar 
MADDE 8. — Türkiye 'de şube açacak yabancı bankalar, teessüslerinden evvel, 

Maliye ve Ticaret vekâletlerinin müşterek teklifleri üzerine icra Vekilleri Heye
tinden mezuniyet istihsaline mecburdurlar. 

Bu mezuniyetin verilebilmesi için, icra Vekileri Heyetince lüzum görülecek hu
susi şartlardan başka yabancı bankanın statüsünün bu kanuna aykırı hükümler 
ihtiva "etmemesi ve bankanın müesses bulunduğu memlekette mer'i mevzuata ay
kırı hareke tlerden dolayı mevduat kabul veya banka cıbk muameleleri ile iştigalden 
menedilmemiş olması şarttır. 

Verilen mezuniyetin iptali veya mezuniyet almamış olanların banka ve benzeri ke
limeleri pullanmaları memnuiyeti 

MADDE 9. — Kuruluşu için mezuniyet verilen bankalarla, Türkiye'de şube 
açmak üzere mezuniyet istihsal eden yabancı bankalardan, mezuniyet itası tari
hinden itibaren bir sene içinde faaliyete geçmiyen veya her hangi bir şekilde fa
aliyetlerine fasılasız olarak en az bir sene müddetle ara veren bankaların bu mezu
niyetleri, Maliye Vekâletinin teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince iptal olunur. 

7 ve 8 nci maddelerde yazılı mezuniyeti almamış olanlarla yukardaki fıkra mu
cibince mezuniyeti iptal edilmiş bulunanlar, banka muameleleri yapamıyacakları, 
ticaret unvanlarında veya ilân ve reklâmlarında banka kelimesini kullananııyacak-
ları gibi; ticari unvanlarında banka muameleleri ile iştigal ettikleri intibaını ya
ratacak hiçbir kelime veya tâbiri de kullanamazlar. 

Şubeler için mezuniyet istihsali ve faaliyetleri tatil edilen şubeler hakkında malû
mat verme mükellefiyeti 

MADDE 10. — Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak bankalarla yabancı mem
leketlerde teşekkül edip Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan ve 
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bulunacak olan bankaların, bu kanunun neşrinden sonra açacakları her şube için 
Maliye Vekâletinden müsaade almaları mecburidir. 

Bu müsaade Ticaret Vekâletinin muvafakati alındıktan sonra verilir. 
Şubelerinden bir veya birkaçının faaliyetini tatil veya tasfiye etmek istiyen 

bankalar, keyfiyeti bu husustaki kararın alındığı tarihten itibaren en geç 15 gün 
içinde Maliye ve Ticaret Vekâletine bildirmeye mecburdurlar. 

T. C. Merkez Bankası müstesna olmak üzere, hususi kanunla kurulmuş ban
kalar da bu madde hükümlerine tabidirler. ,, 

Banka veya danka şubelerinin açılması şartları 
MADDE 11. — Bir veya mütaaddit bankanın veya banka şubesinin müesses 

bulunduğu bir şehir veya kasabada yeniden banka veya banka şubesi açmak tale
binde bulunanlar, o mahaldeki iktisadi faaliyetlerin veya o mahalle olan muamele 
ve münasebetlerinin yeni bir banka veya banka şubesi açılmasına ihtiyaç göster
mesi sebeplerini etraflı bir şekilde izah eden rapor ve vesikaları müracaat evrakı 
meyanına rapdetmekle mükelleftirler. 

Maliye Vekâletince; o mahalde yeni bir banka veya banka şubesi açılmasında 
bir mahzur bulunup bulunmadığı hususunda, lüzum görüldüğü takdirde, bankalar 
yeminli murakıpleri veya vazifelendirilecek diğer uzuvlar vasıtasiyle mahallinde 
gereken tetkikat yaptırıldıktan sonra bu mevzuda tanzim edilecek raporlar ile 
alâkalı bankanın müracaatine mesnet teşkil eden vesaik, Ticaret Vekâleti ile Ban
kalar Birliğine gönderilerek mütalâaları alınır. 

îcra kılınan tetkikat ve alınan mütalâalar neticesinde bahis mevzuu mahalde 
yeni bir banka veya 'banka şubesi açılmasının mahzurlu olduğu neticesine varıldı
ğı takdirde, keyfiyet Maliye Vekâletince îcra Vekilleri Heyetine arz olunur. 

îcra Vekilleri Heyetince de aynı mahzur varit görüldüğü takdirde bir sene 
müddetle o mahalde banka veya banka şubesi açılmak üzere yeni talepler kabul 
edilmez. 

Teessüsten sonra verilecek beyannameler 
MADDE 12. — icra Vekilleri Heyetinden mezuniyet alındıktan ve Türk Ti

caret Kanunu hükümlerine uygun şekilde Ticaret Mahkemesince kuruluşu tas
dik ve ticaret siciline tescil ve ilân edildikten sonra bankalar, Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerine birer beyanname vererek bankacılık muamelelerine ve mevduat 
kabulüne başlamak üzere ayrıca müsaade ıtalebetmeye mecburdurlar. 

Bunlardan : 
A) Türk kanunlarına göre kurulan Bankaların beyannamelerinde; 
1. Bankanın unvanı ve kuruluş tarihi, 
2. Türkiye ve yabancı memleketlerdeki merkez ve şubelerinin bulundukları 

mahallerin isimleri, 
3. Sermayesi miktariyle bunun ne kadarının tediye edilmiş ve ne kadarının 

henüz tediye ödilmemiş bulunduğu, 
4. Varsa muhtelif nevi ihtiyat akçelermin miktarları, 
5. İştigal edecekleri muamele nevileri, 
gösterilir. 
Bu beyannameye bankanın teşekkülüne ait vesikaların musaddak suretleri ile 

tesis bilançosu bağlanır. 
B) Yabancı memleketlerde teşekkül etmiş olup da Türkiye'de şube açarak 

faaliyete geçecek olan bankalar da beyannamelerinde; 
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1. Bankanın unvanı ile hangi memleket kanunlarına göre teşekkül ettiğini ve 

merkezin bulunduğu mahalli, 
2. Türkiye dahilindeki şubelerinin bulundukları mahallede bunların açılma 

tarihlerini, 
3. Türkiye'deki şubelerine bu kanun mucibince fiilen tahsis ettikleri tediye 

edilmiş sermaye ve varsa ihtiyat akçesi miktarlarını, 
4. İştigal ettikleri muamele nevilerini, 
5. Bankanın, hangi tarihte teessüs ettiğini, 
6. Sermaye miktarı ile ne kadarının tediye edilmiş ve ne kadarının henüz te

diye edilmemiş bulunduğunu, 
7. Muhtelif ihtiyat akçelerinin miktarlarını, 
8. Merkezinin bulunduğu memleketle diğer memleketlerdeki şubelerinin bu

lundukları mahallerin isimlerini, 
. Gösterirler ve şubelerin açılmasına mütaallik vesikaların ve son bilançolarının 

musaddak suretlerini bu beyannameye eklerler. 
Yabancı bankalarm (3) numaralı bent mucibince Türkiye'deki şubelerine tah

sis ettikleri tediye olunmuş sermaye ve varsa ihtiyat akçelerinin döviz olarak Tür
kiye'ye getirilmesi ve Merkez Bankasına satıldıktan sonra aidolduğu hesaplara 
ithal edilmesi mecburidir . 

Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yabancı bankalar ikinci şu
belerini açtıkları tarihten itibaren iki ay içinde Maliye Vekâletine ayrıca bir be
yanname vererek Türkiye'deki şubelerinden birini diğer şubeleri temsile mezun 
ve salâhiyettar idare merkezi olmak üzeretâyinemecburdurlar . 

Bankacılık m ti amelelerine ve mevduat kabulüne müsaade ve mevduat kabul salâ
hiyetinin iptali 

MADDE 13. — 12 nci madde mucibine e verilecek beyannameler üzerine Mali
ye Vekâleti, alâkalıların işbu kanunda yfc zili şartları yerine getirip getirmedikle
rini bankacılık muamelelerine ve mevduat kabulüne başlamak üzere kanunun lü
zumlu kıldığı vasıfları haiz bulunup bulunmadıklarını tetkik ve Ticaret Vekâle
tinin mütalâasını aldıktan sonra durumları uygun bulunanlara beyannamenin tev
di tarihinden itibaren en geç iki ay zarfnMa gerekli müsaadeyi verir . 

Yapılan tetkikat neticesinde durumları uygun bulunmıyanlara ıslah ve noksan
larını ikmal için münasip bir müddet verilir. Bu müddet zarfında yeniden müra
caat edenler hakkında birinci fıkra hükümlerine göre tekrar yapılan tetkikat so
nunda durumları uygun bulunmıyanlara keyfiyet tebliğ ve 9 nen maddenin birin
ci fıkrası hükmüne göre muamele olunur. 

Yukardaki hükümlere göre müsaade almış bankaların tevdiat kabul etmelerin
de bilâhara mahzur görülmesi halinde, Maliye Vekâletinin talebi üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin mütalâası alındıktan 
sonra mevduat kabul salâhiyeti daimî veya muvakkat olarak alâkalı bankanın bü
tün teşkilâtına veya mütaaddit şubelerine şâmil olmak üzere ref 'edilebilir. 

III - Teşkilât ve Organlar 

Hissedarlann reye iştiraki 

MADDE 14. — Bankalar, umumi heyetlerinde, reye iştirak edebilmek için her 
hissedarın sahibolması icabeden asgari hisse miktarı hiçbir suretle 20 hisse sene
dinden daha fazla olarak tesbit edilemez. 
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İdare meclisi, mıırakıpler ve hirinci derecede imza yetkisini haiz diğer uzuvlar 

MADDE 15. — Bankaların idare meclisleri beş kimiden ve mıırakıpler de iki 
kişiden az olamaz. 

Banka umum müdürü, idare meclisinin tabiî âzasıdır. 
Bu kanun hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı hapis cezası ile cezalan

dırılan kimseler ile muhilli haysiyet ve namus bir cürümden dolayı mahkûmiyeti 
bulunanlar, banka idare meclisi reis ve âzalıkları ile, murakiplik, veya umum 
müdürlük veya umum müdür muavinliği vazifelerinde veya birinci 'derecede imza 
yetkisini haiz diğer vazifelerde istihdam olunamazlar. 

İdare meclisi reis ve âzalarının hisseleri 
MADDE 16. — Banka idare meclisli reis ve azalarından her birinin şirket ser

mayesinin asgari. % 2 sini temsil eden hisse senedine sahibolmaları ve idare 
meclisine seçilmelerini mütaakıp bu hisse senetlerini Merkez Bankasına ve müm
kün olmadığı hallerde Maliye Vekâletinin göstereceği bankalardan birine makbuz 
mukabilinde yatırmaları mecburidir. Ancak, şirket sermayesinin % 2 si 20 bin 
lirayı mütecaviz ise falası aranmaz. 

Devlet daire ve müesseseleri ile bank? 1ar ve diğer teşekküllerin ve ^şirketlerin 
memurları bu daire ve müesseselerle bankalar, teşekküller ve şirketleri tenısilen 
idare meclisjine seçildikleri takdirde, bunlara 'terettübeden hisse senedi tevdi «mü
kellefiyeti alâkalı daire, müessese, banka, teşekkül veya şirketler tarafından yeri
ne getirilebilir. 

Türkiye'de faaliyette 'bulunan yabancı bankaların idare komitesi reis ve azaları 
da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veya mümkün olmadığı takdirde Maliye 
Vekâletinin göstereceği bankalardan birine, bu maddenin hirinci fıkrasında yazılı 
meblâğı yatırmakla mükelleftirler. 

Yukardaki hükümler gereğince tevdi olunan hisse senetleri veya teminat akçe
leri bir borca karşılık gösterilemez, terhin ve haczedilemez. 

" Bankalarda çalışması memnu olanlar 
MADDE 17. — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları acenteleri ile esham ve 

tahvilâtın alım ve satımı ve piyasaya ihracı işleriyle uğraşanlar veya devamlı 
olarak bu işlerle müştagil şirketlerin (Bankalar hariç) idaresinden mesul olan 
ortakları veya idare meclisi reis ve azaları ile müdürleri hiçbir bankada idare 
meclisi reis ve âzası, murakıp; umum müdür, umum müdür muavini veya birinci 
derecede imza salâhiyetini haiz müdür, memur veya müsthadem olarak vazife de
mlide edemezler. 

Bankalar, teşkilâtlarında vazife almış olan bu gibi kimselerin işlerine derhal 
son vermeye mecburdurlar. 

Yemin 
MADDE 18. — Banka idare meclisi reis ve azaları ile banka umum müdürleri 

ve umum müdür muavinleri veya yabancı (bankaların idare komitesi reis ve aza
ları intihap veya tâyinlerini tâkibeden bir hafta içinde mahallî ticaret mahke
mesine müracaatle tâvin .edilecek günde mezkur mahkeme huzurunda; vazifeleri
nin devamı müddetinoe, bankanın işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük ile idare 
edeceklerine, bilerek ve istiyerek kanun hükümlerine aykırı hareket etmiyecekle-
rine ve ettirmiyeceklerine dair yemin etmekle mükelleftirler. 

( S, Sayısı : 121) 



— 46 — 
Bankaların bu husustaki müracaatleri mahkemelerce müstacel mevattan addo

lunur. 
Yemin zabıtlarının mahkemece tasdikli birer sureti Maliye Vekâletine gönde

rilir. 
idare Meclisi reis ve azaları ile umum müdür ve umum müdür muavinleri ve 

yabancı bankaların İdare Komitesi reis ve azaları usulü dairesinde yemin etmedik
leri takdirde, vazife göremezler. 

îdare Komitesi 
MADDE 19. — Anonim şirket şeklinde kurulan bankalarda Türk Ticaret Ka

nununda gösterilen idare uzuvlarından başka bu kanunda yazılı vazifeleri ifa et
mek üzere îdare Meclisi tarafından, îdare Meclisi azaları arasından seçilen iki âza 
ile umum müdür veya vekilinden mürekkep üç kişilik bir îdare Komitesi kurulur. 

Bu kanunun meriyete girmesinden önce limitet ve hisseli komandit şirket şek
linde kurulmuş bankalarda îdare Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukave
lenameleri hükümlerine göre umumi heyetleri veya şerikleri tarafından seçilecek 
iki âza ile şirketin müdüründen terekkübeder. 

Yabanc* bankaların, 12 nci madde mucibince belli edilecek, Türkiye'deki idare 
merkezlerinde îdare Meclisi ve îdare Komitesi salâhiyet ve mesuliyetini haiz ol
mak üzere bankanın merkez müdürünün de dâhil bulunduğu üç kişilik bir* idare 
uzvu tesis olunur. 

Her hangi bir içtimaa iştirak edemiyecek surette mazereti zuhur eden îdare 
Komitesi âzası yerine vazife görmek üzere iki yedek âza seçilir. 

îdare Komitesi kararları 
MADDE 20. — îdare Komitesinin ittifakla verdiği kararlar doğrudan doğru

ya, ekseriyetle verdiği kararlar îdare Meclisinin tasvibinden sonra infaz olunur. 

îdare Komitesi karar defteri 
MADDE 21. — îdare Komitesi kararları, aralarında açık bırakılmamak ve sa

tır 'aralarında çıkıntı olmamak şartiyle, tarih ve numara sırasiyle Türk Ticaret 
Kanununun defterlere mütaallik hükmü mucibince tasdik edilmiş müteselsil sayfa 
numaralı bir deftere metnin sıhhatinden hiçbir veçhile şüpheyi davet etmiyecek şe
kilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı komite azaları tarafından imza 
olunur. 

Ancak, iş hacmi kesif olan bankalarda, Maliye Vekâletinin müsaadesi ile ve yıl 
sonlarında ciltlettirilmek kaydiyle yukarda yazılı defter yerine yaprakları tasdikli 
ve müteselsil sıra numaralı kalamoza kullanılması caizdir. 

îdare Komitesinin murakabe edilmesi 
MADDE 22. — îdare Meclisi, îdare Komitesinin faaliyetini murakabe etmek

le mükelleftir. 
îdare Meclisi azalarından her biri îdare Komitesinden, bu komitenin faaliyeti 

hakkında her türlü malûmatı istemeye ve lüzumlu göreceği her çeşit kontrolü yap
maya salahiyetlidir. 

Murakıplerin vazifeleri 
MADDE 23. — Murakıpler; banka idare meclisi reis ve azaları, idare komitesi 
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azaları ile müdür ve memurlarının bu kanun hükümlerine ve bankanın esas mu
kavelenamesine aykırı hareketlerini gördükleri takdirde bunları vesikalara daya
narak şirket umumi heyetine hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmeye mec
burdurlar. 

Murakıpler raporlarının birer suretini tanzim tarihinden itibaren bir hafta için
de Maliye Vekâletine göndermekle mükelleftirler. 

IV - Mevduata ait hükümler 
Mevduat kabulüne mezun olmıyanlar 

MADDE 24. — Bu kanuna veya hususi kanunlarına göre mevduat kabulüne me
zun olanlardan başka hiçbir hakiki veya hükmi şahıs, aslen veya fer'an meslek 
edinerek mevduat kabul eyliyemez. 

Hususi teşekküller 
MADDE 25. — Resmî ve hususi idare, müessese ve şirketler ile meslekî teşek

küller yalnız kendi memur ve müstahdemlerine aidolmak üzere sıhhi ve içtimai 
yardım, ihtiyat ve tasarruf temini maksatları ile teşkil ettikleri sandıklarda ken
di azalarına münhasır olmak üzere mevduat kabul edebilirler. 

Bu kabîl sandıklar statüleri dâhilinde faaliyette bulunmakla beraber nakit mev 
cutlarınm 5 000 liradan fazlasını millî, bankalara mevduat olarak yatırmaya veya 
Devlet tahvili almaya mecburdurlar. 

Mevduat nevileri 
MADDE 26. — Bankalar hesaplarında resmî mevduatla ticari mevduatı, ban

kalar mevduatını ve tasarruf mevduatını yekdiğerinden ayırmaya ve bunları va
deli ve vadesiz olarak bir tasnife tâbi tutmaya mecburdurlar. 

Bir sene ve daha fazla vadeli mevduat, vadeli mevduat addolunur. 
1. Resmî mevduat : Genel ve katma bütçeli daire ve müesseselere, mahallî 

idarelere, kanunla kurulmuş mütedavil sermayeli teşekküllere, mahkemelere, icra 
ve iflâs dairelerine, tereke hâkimliklerine ve kanunla kurulmuş içtimai sigorta 
müesseselerine ait mevduat, resmî mevduat sayılır. 

2. Ticari mevduat : Her nevi ortaklıklara, tüccarların ticarethanelerine ve 
firmalarına, cemiyet, kooperatif ve birliklerin ticari işletmelerine, îktisadi Dev
let teşekkülü halindeki işletmelerle Devlet veya mahallî idarelerin vaz'ettikleri 
sermaye ile kurulmuş şirketlere ve bunlara bağlı teşebbüs ve müesseselere ait mev
duat ticari mevduattır. 

3. Bankalar mevduat ı : Bankaların (îktisadi Devlet Teşekkülü halindeki ban
kalar dâhil yekdiğerine yaptıkları mevduat bu grupa dâhildir. 

4. Tasarruf mevduatı : Resmî ve ticari mevduatla bankalar mevduatı dışında 
kalan bilcümle mevduat tasarruf mevduatı ad ve itibar olunur. 

Tasarruf mevduatının imtiyazları 
MADDE 27. — Tasarruf mevduatı sahipleri, mevduatlarının % 50 sine müsavi 

bir miktar için bu mevduatı kabul etmiş olan bankanın aktifinde mevcut bütün 
kıymetler üzerinde imtiyazlı alacaklıdırlar. 

iflâs vukuunda tasarruf mevduatının imtiyazlı kısmı tasfiye neticesi beklen
meksizin sahiplerine tediye olunur. 
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Tasarruf mevduatının azami nispetleri 

MADDE 28. — Bir bankanın kabul edebileceği tasarruf mevduatı yekûnu, te
diye veya Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş sermayesiyle ihtiyat akçeleri mecmuu-
nan : 

1. 2 milyon liradan 5 milyon liraya kadar olan bankalarda 7 mislini, 
2. 5 milyon liradan 10 milyon liraya 'kadar olan bankalarda 8 mislini, 
3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya kadar olan bankalarda 10 mislini, 
4. 25 milyon liradan 50 milyon liraya kadar olan bankalarda 12 mislini, 
5. 50 milyon liradan daha fazla olan bankalarda 15 mislini geçemez. 
Ancak; % 50 karşılığı 33 ncü madde hükümleri dâhilinde Türkiye Cumhuri

yet Merkez Bankası nezdin.de Amortisman ve Kredi Sandığı adına açılmış bulu
nan karşılık hesabına yatırılmak şartiyîe, bankalar yukardaki nispetler fevkinde 
mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat için ayrıca 33 ncü madde mucibince 
karşılık aranmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve İstanbul Emniyet Sandığı 
MADDE 29. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile İstanbul Emniyet 

Sandığının kabul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu iki müessesenin serma
ye ve ihtiyat akçeleri mecmuuna göre hesabedilir ve her ikisi tasarruf mevduatı 
kabulü bakımından bir banka addolunur. |*ş v ^ r * i ':• i 

Mevduatın çekilmesi 
MADDE 30. — Borçlar Kanununun rehinlere ve alacağın devir ve temlikine 

mütaallik hükümleri ille diğer kanunların verdiği yetkiler ve tahmil, ettiği mükel
lefiyetler mahfuz kalmak şartiyîe, mevduat sahiplerinin mevduatlarını diledikle
ri anda bankalardan nakden geri almak Haklan, hiçbir suretle takyit ve tahdid-
edilenıez. 

Mevduat sahibi ile banka arasında vâde ve ihbar müddeti hakkında karar
laştırılan şartlar mahfuzdur. 

Ancak, vadeli ve ihbarlı mevduatın vâde ve ihbar müddetinden önce çekilme 
sine bankaların muvafakati halinde tatbik olunacak âzami faiz nispeti mevduatın 
yapıldığı tarihle çekiliş tarihileri arasındaki müddete göre hesaplanır. Daha önce 
mudie ödenmiş veya hesabına tahakkuk ettirilmiş fazla faizler mevduattan tenzil 
edilir. 

Mevduatta zammı aşımı 
MADDE 31. — Bankalar ve emanet veya cari hesap suretiyle para kabul ede

bilecek bulûmum müesseselerde mevcut na'kdî ve ayni mevduat ile emanet ve cari 
hesap şeklindeki her türlü matlubat için (Cari hesap şeklinde olmıyan muvakkat 
mahiyetteki hesaplar hariç) bu banka ve müesseselerin her sene başı hilâfına tah
rirî talepleri olmadıkça, sahipleri namına hesap hülâsaları göndermeleri mecburi
dir. 

Her türlü mevduat, emanet ve matlubattan son talep, "muamele veya mudiin 
her hangi bir sekilideki yazılı talimatı tarihinden, itibaren on sene geçtiği halde 
sahipleri tarafından aranılmamış olanları, bu müddetin hitamını takibeden takvim 
yılı başından itibaren 6 ıay içinde banka ve müesseseler tarafından- sahiplerinin 
isim ve hüviyetleri ve malûm olan adres feri ve haklarının faizleriyle beraber ba-
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lig olduğu miktarlar gösterilmek suretiyle tanzim edilecek bir cetvel ile Maliye 
Vekâleti emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınla tevdi olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendisine tevdi olunan bu kabîl haklar
dan 25 liradan fazla olanlarını tevdi tarihinden itibaren 5 sene müddetle muha
faza etmek ve bu müddet içinde sahip veya vârisleri tahkika çalışmakla beraber 
her sene 'başında gazetelerle de sahip veya vârislerinin bankaya müracıaatleri lü
zumunu ilân eder. Sahip veya vârisi çıkmıyam mevduat, emanet ve cari hesap 
matlupliaırı 5 semenin hitamında, 25 liraya kadar olan kıymetler bu müddeti bek
lemeksizin Devlete intikal eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 6115 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin Ç fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Tasarruf mevduatı sahiplerine munzam menfaatler 
MADDE 32. — Bankalar münhasıran tasarruf mevduatı sahiplerine kur'a ile 

tevzi edilmek üzere tasarrufu teşvik ikramiyeleri tertibedebilirler. 
Bankalarca bu madde hükmüne göre tevzi edilebilecek ikramivelerin her yıl 

tatbik olunacak miktarı ve nispeti ile şekil, şart, mahiyet ve nevileri Bankalar 
Birliğinin mütalâası alınarak banka kredilerini tanzim komitesi tarafından tes-
bit edilir. 

Şu kadar ki; vadesiz mevduata verilecek ikraımıive tutarı vadeli mevduata veri
lecek ikramiye tutarının üçte ikisini tecavüz edemez. 

Mevduat kabulüne veniden izin verilen bankalarda iznin verildiği yılı takib-
edem iki takvim yılı sonuna kadar tertibedilecek tasarrufu teşvik ikramiyeleri ba
liğinin âzami miktarını, bu bankaların ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarını göz 
önünde tutarak banka kredilerini tanzim komitesi tâyin eder. 

V - Umumi Disponibilite, k&nuni karşılık ve ihtiyatlar 
Umumi disponibilite ve kanuni karşıhklar 

MADDE 33. — Bantealann taahhütlerine karşı bulunduracakları umumi dis-
ponibilitenin asgari nispeti, banka kredilerini tanzim komitesince tâvin olunur. 

Bankalar, yukardaki fıkra mucibince, tesis edilecek umumi diponibilitedem 
başka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdimde Amortisman ve Kredi San
dığı adına açılmış bir hesapta munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. Bu 
munzam karşılığın üç aylık hesap vaziyetlerinde umumi mevduattan bankalaü* mev
duatının tenzilimden sonra kalacak bakiyeye nispeti, vadeli mevduatta % 10 dan 
aşağı ve % 20 den fazla, vadesiz mevduatta % 20 den aşağı ve % 25 ten fazla ol
mamak üzere, memleketin umumi, iktisadi durumu göz önünde bulundurularak, 
zaman zaman banka kredilerini tanzim komitesi tarafımdan teshit olunur. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, Merkez Bankası nezdindeki hesabına tevdi edi
len bu munziam 'karşilıklara^mukabil vadesiz mevduata tekabül eden karşılıklar 
için % 3, vadeli mevduata tekabül eden karşılıklar için % 4,5 faiz öder. 

Üçer aylık hesap hulâsalarına göre mevduatın azalması veya karşılık nispetinin 
indirilmesi hallerini, alâkadar bankalar, Amortisman ve Kredi Sandığına bildirir
ler veya azalma veya indirmeye tekabül eden karşılığın serbest bırakılmasını ta-
lebederler. Amortisman ve Kredi Sandığı bu talepleri derhal yerine getirmekle 
mükelleftir. ^ 

Karşılık hesabına yatırılan paralar Hazinenin kefaleti altındadır. 
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Bankalar, üçer aylık hesap vaziyetlerine göre mevduatlarında vâki artışa te

kabül eden munzam karşılıkları, bu hesap vaziyetlerinin verilme müddeti içinde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı he
sabına yatırmakla mükelleftirler. 

Karşılık nispetlerinin artırılması halinde de bankalar, mezkûr hesaptaki mun
zam karşılıklarını kararın meriyete vaz'ı tarihinden itibaren üç ay içinde yeni nis
petlerin icabettirdiği miktara çıkarırlar. 

Kanuni karşılık hesapları 
MADDE 34. — Bankalar, yukardaki maddede yazılı munzam karşılıkları ayrı 

bir hesapta gösterirler. Bunların mahiyet Âe şekli ne olursa olsun, hiçbir muamele
de kullanamazlar. Ve 33 neü maddede yazılı maksattan gayrı bir husus için karşı
lık gösteremezler. 

Muhtemel zararlar karşılığı 
MADDE 35. — Türkiye'de faaliyette bulunan bilcümle bankalar Türk Ticaret 

kanununun ve esas mukavelenamelerinin mecburi kıldığı ihtiyatlardan başka sene
lik safi kârlarından P/o 5 ini «îleride vukuu muhtemel zararlar karşılığı» olarak 
ayırmaya mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, ayrılan karşılıkların yekûnu tediye edilmiş veya Türkiye'ye 
tahsis olunmuş sermayenin tamamma müsavi oluncaya kadar devanı eder ve zarar 
tahakkuk ettiği zaman bu karşılıktan yapılacak mahsuplar tamamen ikmal edilin
ceye kadar yeni karşılık ayrılır. 

İhtiyat akçelerinin kullanılması 
MADDE 36. — Bankalar, senelik kârlarından Türk Ticaret Kanununun bu hu

sustaki hükmü mucibince ayırmak mecburiyetinde bulundukları kanuni ihtiyat ak
çeleri ile yukardaki madde mucibince tesis edecekleri muhtemel zarar karşılıkla
rının tamamını senelik bilançolarının heyeti umumiyelerince kabul ve tasdikini 

. mütaakıp bir ay içinde, mubayaa kıymetleri üzerinden, Devlet iç istikraz tahville
rine veya Amortisman ve Kredi Sandığı tahvillerine yatırırlar. 

Vâki zararların Türk Ticaret Kanununun bu husustaki hükmü veya bu kanunun 
35 nci maddesi mucibince tesis edilmiş bulunan ihtiyatlardan karşılanması icabet-
tiği hallerde, bankalar, zikri geçen tahvilleri piyasaya satmakta veya diledikleri 
şekilde elden çıkarmakta serbesttirler. Bankalar istedikleri takdirde sözü geçen 
tahviller, ihraç bedeline geçmiş günler faizinin ilâvesi ile elde edilecek kıymet üze
rinden Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından derhal satmalımr. 

Yıllık bilânçolarına göre yeniden tahvil satınalınması gereken hallerde, banka
lar, bilançolarının tasdiki tarihinden itibaren bir ay içinde Borsadan veya diledik
leri yerlerden tahvil tedarik edebilecekleri gibi, Amortisman ve Kredi Sandığı da 
ihraç bedeline geçmiş günler faizinin ilâvesi ile elde edilecek kıymet üzerinden ih
tiyaç miktarında Devlet îç tstikraz TaEvi'li veya kendi tahvillerini satmaya mec
burdur. 

Sandığın tahvilât mevcudu vâki talepleri karşılamaya kâfi gelmediği takdirde 
tahvil temin edinceye kadar alâkalı bankalar mevzuubanis ihtiyatlarını Amortis
man ye Kredi Sandığı namına Merkez "Bankasına tevdiat olarak yatırmaya mec
burdurlar. 

îşbu tevdiata en son çıkarılan ikramiyesiz Devlet tahvillerinin faizi tatbik 
edilir. 
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Tahvillerin kayıt ve muhafazası 

MADDE 37. — Bankalar, 36 ncı (madde gereğince satınaldıkları tahvilleri Türk 
Ticaret Kanununun bu husustaki hükmü mucibince tasdikli bir deftere kaydetme
ye ve bu tahvilleri hususi bir kasada saklamaya ve her talep vukuunda bankalar 
murakıplerinin kontrolüne hazır bulundurmaya mecburdurlar. 

Defterin şekli ve kayıtların ne gibi muamelâtı ihtiva edeceği Maliye Vekâle
tince tâyin ve tesbit olunur. 

Bu tahviller rehin edilemiyeceği gibi, .mahiyet ve şekli ne olursa olsun hiçbir 
muamelede kullanılamaz. 

Maliye Vekâletince lüzum görüldüğü takdirde, yapılacak tebligat tarihinden 
itibaren 15 gün içinde mevzuubahis tahvillerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına veya mümkün olmadığı takdirde T. C. Ziraat Bankasına tevdii mecburi
dir. 

VI - Kredi muameleleri 
Kredi hadleri 

MADDE 38. — Bir banka, hakiki ve hükmi bir şahsa doğrudan doğruya veya 
bilvasıta nakit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir 
şekil ve suretle kendi tediye edilmiş veya Türkiye'ye fiilen tahsis olunmuş ser
mayesi ile ihtiyat akçeleri yekûnunun % 10 undan fazla kredi veremez, kefalet
lerini kabul edemez veya tahvillerini satmalamaz. 

Ancak, sanayi, ımaadin, enerji, nafıa hizmetleri, nakliyat ve ihracat işlerinde 
kullaniilmak üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanıldığı tevsik edilen kredilerde 
bu haddin % 25 e çıkarılması caizdir. 

Tevsikin ne suretle yapılacağı, Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin mütalâ
ası alındıktan sonra Maliye Vekâletince neşir ve ilân edilir. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin mütalâası alındıktan sonra Maliye Ve
kâletinin teklifi üzerine bu hadleri % 25 nispetinde artırmaya veya eksiltmeye 
îcra Vekilleri Heyeti yetkilidir. 

Bu maddenin tatbikinde; 
Hakiki şahısların, 
İdare Meclisi reisi, âzası, umum müdürü, umum müdür muavini, müdürü bu

lundukları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahiboldukları (Ortaklık nis
petinin tâyininde>, ana, baba, karı, koca ve çocukların hisselerinin yekûnu bir tek 
şahsa ait hisse ad ve itibar olunur.) ortaklık ve müesseselere, 

Menfaat rabıtası ile bağlı bulundukları şahıs şirketlerine, kredi açılması gibi 
muameleler bilvasıta kredi verilmesi addedilir . 

Aşağıdaki bentlerde gösterilen muameleler yukardaki takyitlere tâbi değildir. 
1. Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin mütalâası alındıktan sonra icra 

Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân olunacak kayıt ve şartlar dâhilinde: 
Bankaların en az % 25 sermayesine sahip bulundukları sanayi, maıadin, ener

ji, nafıa hizmetleri, nakliyat ve ihracat işleri ile müştagil teşekküllerine, münha
sıran bu işlerinde kullanılmak üzere açtıkları krediler; (Ancak, bu muameleler 
her ne suretle olursa olsun üçüncü şahıslara kredi temini maksadına matuf ola
mazlar.) 

2. Hususi kanunlarla vaz'edilen hükümlere göre yapılan muameleler; 
3. Maliye Vekâleti ile yapılan muameleler; 
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4. Vâdesinin hululüne en az iki sene kalan Hazine bonoları; Hastane kefaletini 

haiz bonolar karşılığında yapılan muameleler; 
5. Karşılığı nakit veya Devlet iç istikraz ve Amortisman ve Kredi Sandığı 

tahvilâtı olan teminat mektuplarına ait muameleler; 
6. Bankaların kendi 'aralarındaki heı nevi muameleler; 
7. Maliye Vekâletince kabul edilecek eenelbi "bankaların veya mümasili itibar 

müesseselerin in Maliye Vekâletince kabul edilecek muayyen limitler dahilindeki 
mukabil kefaleti ile verilen kefalet mektupları. 

Bankaların iştiraklerine kredi 

MADDE 39. — Bir bankanın kendi müessese veya iştiraklerinin heyeti umu
miyetine veya bu 'müesseseler ve iştiraklerin kefaletleri ile diğer hakiki ve hükmi 
şahıslara açacağı bilcümle kredilerin heyeti umunıiyesinin yekûnu, bankanın tedi
ye ve Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnunun % 20 sini 
tecavüz edemez. 

'38 ııei madde hükmü mahfuzdur. 

Kredi faizleri 

MADDE 40. — Bankalar, her ne suret ve şekilde olursa olsun kendilerine kre
di açtıkları hakiki ve hükmi şahıslardan kanunen tesbit edilen had ve nispetler 
fevkinde faiz tafhsil edemezler veya fiilen bu nispetler fevkinde faiz tahsiline mün~ 
cer olan muamelelerde bulunarak menfaat temin edemezler. 

Bir bankanın : 
1. İştirakleri ile sermayesinin tamamı bankaya ait teşebbüs ve ortaklıkları

nın; 
2. Banka idare meclisi reis ve azaları ile umum müdürlerinin, 
3. Banka ortaklarının: 
4. İdare meclisi reis ve azaları ile umum müdürlerinin ve banka sermayesi

nin % 10 undan fazlasına sahip ortakların fiilen idare ve kontrolleri altında bu
lunan teşebbüs ve ortaklıkların; 

Tavassutu veya garantisi ile açılan kredilerde bu teşebbüs ve ortaklıklara ve şa
hıslara garanti komüsyonu veya ücreti, iştirak geliri gibi haklarla veya her ne 
nam ile olursa olsun ödenen paraların heyeti mecmuası faiz nispet ve hadlerini 
tesbit eden kanunların tatbikatı bakımından, bankaca tahsil edilmiş faiz, komiis-
yoıı ve ücret ad ve itibar edilir. 

Banka mensuplarına kredi 

MADDE 41. — Bir bankanın idare meclisi reis ve âzalarının ve murakıpleri-
ndn, banka umum müdürü ve umum müdür muavinlerinin, banka adına kredi aç
maya salahiyetli müdürlerinin, memur kırının ve müstahdemlerinin doğrudan 
doğruya veya muvazaa yolu ile ve her ne şekilde olursa olsun bankadan kredi al
maları, bankaya lehlerine olarak kefalet veya teminat verdirmeleri yahut men
faat rabıtası ile bağlı oldukları eşhas ve müesseseler lehine kredi, kefalet veya 
teminat verilmesini temin ettirmeleri ve bankaların da bu nevi muameleleri yap
maları memnudur. 

Sonradan, lehine kredi açılması memnu hale gelen şahısların her türlü kredi
leri altı ay içinde tasfiye olunur. 
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Bu maddenin tatbikinde; kanun veya statü mucibince bir hükmi şahsın idare 
ve murakabesinde bulunan veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahibolan haki
ki şahıs (Ortaklık nispetinin tâyininde ana, baba, karı, koca ve çocukların hissele
rinin yekûnu bir tek şahsa ait hisse ad ve itibar olunur) hükmi şahsa menfaat ra- • 
bıtası ile bağlı sayılır. 

Ancak, bankalar kendi mensuplarına teminat mukabilinde üç maaşa kadar kredi 
açabilirler. 

İdare Meclisi âzalarının akrabalarına kredi 
MADDE 42. — Bir bankanın îdare Meclisi ve İdare Komitesi reis ve azaları 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nci maddesinin 3 numaralı bendinde 
yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselere taallûk eden kredi, teminat ve kefalet 
taleplerinin müzakeresine iştirak edemezler ve bu işler hakkında rey veremezler. 

I *' Bankaların kredilerine ait müesseseler 
MADDE 43. — Bir bankanın kendi tesis ettiği veya sermayesine iştirak ettiği 

bir müessese veya ortaklığın idare meclisinde bulunan kimselerin aynı zamanda bu 
bankanın idare meclisinde bulunması, mezkûr müessese ve ortaklığın banka ile 
muamele yapmasına mâni değildir. 

Kredi açma salâhiyetleri 
MADDE 44. — Hakiki veya hükmi bir şahsa verilecek nakit, mal, kefalet ve te

minat şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil ve suretteki kredilerden; 
1. Yekûnu tediye edilmiş veya Türkiye'ye fiilen tahsis olunmuş sermaye ve ih

tiyat akçelerinin % 10 unu geçmemek üzere 150 bin liraya kadar olanları, Banka 
Esas Mukavelenamesinin ve Dahilî Nizamnamesinin koyduğu kayıt ve şartlara göre 
banka umum müdürlüğünce veya kendilerine verilen salâhiyet dâhilinde şube mü
dürlüklerince, 

2. Keza yekûnu tediye edilmiş veya Türkiye'ye fiilen tahsis olunmuş sermaye 
ve ihtiyat akçelerinin % 10 unu geçmemek üzere 150 bin liradan fazla ve 750 bin li
radan az olan krediler, umum müdürlüğün yazılı teklifi ve îdare Komitesinin ka
rarı ile, 

3. 750 bin lirayı aşan krediler umum müdürlüğün tahrirî teklifi üzerine mün
hasıran îdare Meclisinin kararı ile, 

Açılabilir. 

Açık krediler 
MADDE 45. — 44 ncü maddede sermaye ve ihtiyatlar bakımından vaz'edilen 

hadleri geçmemek ve banka Esas Mukavelenamesinin ve Dahilî Nizamnamesinin 
koyduğu şartlara tâbi olmak üzere küşadedilecek açık (Yani şahsi taahhüde isti-
nadeden tek imzalı) kredilerden; 

1. 25 bin liraya kadar olanları umum müdürlükçe re'sen, 
2. 25 bin liradan fazla ve 50 bin liradan az olanları îdare Komitesi kararı ile, 
3. 50 bin liradan fazla olanları îdare Meclisi kararı ile, 
Açılır. 
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Müstakrizden hesap vaziyeti istenmesi 

MADDE 46. — Bankalar, Devlet ve Devlet müesseseleri ile olan veya 3 500 
lirayı geçmiyen muameleler ile tevdiat mukabili ikrazlar ve borsada kote esham 
ve tahvilât, Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz bonolar veya altm terhi
ni mukabilinde açılacak krediler ve Ziraat Bankasınca münhasıran çiftçilere ve
rilecek zirai krediler haricolmak üzere, açacakları krediler ve verecekleri kefalet 
veya teminatlar için, talep sahiplerinden, Bankalar Birliği tarafından tesbit edi
lecek numunesine uygun şekilde en son hesap vaziyetlerini gösteren yetkili heyet 
ve mümessillerinin imzalarını taşıyan birhesap vaziyeti almaya mecburdurlar. Bu 
hesap vaziyetlerinin kredilerin devamı müddetinee her hesap yılı sonu itibariyle 
de alınmasına devam edilir. 

Hususi kanunları gereğince gayrimenkul ipoteği mukabilinde kredi açmaya sa
lahiyetli bulunan bankaların ve Emniyet Sandığının ticari kredi haricindeki ikraz 
muamelelerinde hesap vaziyeti aranmaz. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 
MADDE 47. — Bu kanunla verilen işleri yapmakla ve memleketteki iktisadi 

faaliyetlerin icaplarına göre banka plasmanları üzerinde keyfiyet ve kemiyet ba
kımından tanzim tedbirleri ittihazına ve umumi kredi hacmi ile umumi kredi hac
mi içinde muhtelif kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itibariyle tevezzüü tar
zını ayarlamaya matuf kararlar almak ve bu kanunun tatbikatı ile veya alelıtlak 
bankacılık ve kredi mevzuları ile ilgili hususlarda Hükümetçe tevdi edilecek mev
zularda istişari mütalâalar vermekle vazifeli «Banka Kredileri Tanzim Komitesi» 
kurulur. 

Bu komite; Maliye Vekili, Ticaret Vekili, Çalışma Vekili, Hazine Umum Mü
dürü, i ç Ticaret Umum Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Umum 
Müdürü, Amortisman ve Kredi Sandığı Umum Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâtibi, ödenmiş sermaye 
ve ihtiyatları yekûnu 5 milyon liradan fazla bankaların umum müdürlerinin ken
di aralarından iki ısene için seçecekleri dört umum müdür ile ödenmiş sermaye 
ve ihtiyatları yekûnu 5 milyon liradan az banka umum müdürlerinin kendi ara
larından iki sene için seçeceği bir umum müdürden ve Bankalar Birliği mümes
silinden teşekkül eder. 

Komiteye Maliye Vekili, bulunmadığı zamanlarda Ticaret Vekili riyaset eder. 
Komitenin kararları, İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tekemmül ıeder. 
Komite .resmî daire ve teşekküllerle bankalardan ve risk santrali teşkilâtın

dan lüzum göreceği malûmatı almaya ve risk santralizasyonu mevzuunda tedbirler 
'ittihazına yetkilidir. 

Komite bürosunda çalışacak kimselere verilecek ücret îera Vekilleri Heyeti 
kararı ile tesbit olunur. Bu ücretlerle büronun diğer masrafları Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasınca (karşılanır. 

VII - İşletme ve iştirakler 
Bankaların iştirakleri 

Madde 48. — Bankaların iştiraklerine veya doğrudan doğruya kuracakları mü
essese ve ortaklıklarına tahsis edecekleri sermayelerin umumi yekûnu ödenmiş 
veya Türkiye'ye fiilen tahsis olunmuş sermayeleri ile ihtiyatları yekûnunun 
% 10 unu tecavüz edemez. 
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Ancak, memleketin iktisadi kalkınması için lüzumlu ve münhasıran sanayi, mâ-

adin, enerji, nafıa, nakliyat ve ihracat işleri ile müştagil veya münhasıran bu sa
halara kredi açmak üzere kurulmuş iştirakleri ve teşebbüsleri bu hükümden müs
tesnadır. 

Yatırım bankalarına ait hükümler hususi kanunla tanzim edilir. 
Bankaların doğrudan doğruya veya bilvasıta sermayelerinin % 20 sine sahip 

bulundukları iştirakleri; ana banka hisse senetlerini satınalamaızlar, rehin olarak 
kabul edemezler ve mukabilinde avans veremezler. 

Emtia ticareti yapma memnuiyett 
Madde 49. — 48 ncıi madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bankalar tica

ret maksadı ile emtia alım ve satımı ile meşgul olamazlar. Meşkûk ve külçe ha
linde altın alım satımı bu hüküm dışında kalır. 

Bankalar, alacaklarından dolayı temellük mecburiyetinde kaldıkları ticari em
tiayı temellük tarihinden itibaren 9 ay zarfında elden çıkarırlar. Elden çıkarma
nın imkânsız veya banka için büyük bir zararı mucilbolacağı hallerde veya diğer 
muhik sebepler tahtınida Maliye Vekâleti, Ticaret Vekâletinin mütalâasını da al
mak suretiyle bu müddeti uzatabilir. 

Gayrimenkul üzerine muamele 
MADDE 50, — Bankalar, ticaret maksadı ile gayriınenkul ahım ve satımı ile 

meşgul olamazlar veya gayrimenkul ipoteği mukabilinde kredi açamazlar. 
Ancak, uzun vâdeye müncer olmamak şartiyle banka kredilerini tanzim komi

tesinin tâyin edeceği had içinde açılacak kısa vadeli ticari. krediler mukabilinde 
veya kredimin kullanılması tarihinden itibaren en erken 4 ay sonra tahsilinde -teh
like bulunması veya bu müddet içinde hadis olacak fevkalâde sebeplerin bulunma
sı halinde bankaların munzam teminat olarak gayrimenkul teminatı kabul etmele
ri caıiz olduğu gibi, ziraait, sanayi, maadin, enerji, nafıa, nakliye ve ihracat işleri
ne matuf kredilerle, Artırma ve Eksiltme ve îhale Kanununun veya hususi 
şartnamelerinin hükümlerine göre resmî daire ve müesseselere, İktisadi Devlet 
Teşekküllerine, banka ve şirketlere hitaben ihaleye vaz'ettikleri çeşitli işler için 
ve Devlet Şûrasına, mahkemelere ve vergi ve icra dairelerine hitaben bunlar ta
rafından talebedilen mevzular için verilecek teminat mektupları karşılığı olarak 
gayrimenkul ipoteği alabilirler. 

Bankaların gayrimenkul ipoteği karşılığında her ne suretle olursa olsun müşte
rilerine kredi temini maksadı ile başka bankalara hitaben teminat mektubu ver
meleri memnudur. 

Bankalar, Banka Kredilerini Tanzim Komitesince ittihaz edilen kararlara uy
gun olarak bankacılık muamelelerini tedvir etmek üzere muhtaç bulundukları mik
tar ve vüsatin fevkinde her hangi bir suretle gayrimenkul iktisabedemiyecekleri 
gibi gayrimenkul inşaat ve ticareti ile müştagil iştirakler kuramazlar ve bu 
maksatla kurulmuş teşekküllere iştirak edemezler ve kredi alamazlar. 

Bankaların iştirakleri ile iştiraklerinin şerik olduğu müesseseler iştigal mevzu
larının icabettirdiği iş yeri, fabrika, imalâthane ve müştemilâtı ile emsali gayri-
menkuller haricinde Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin müsaadesi olmaksızın 
gayrimenkul iktisabedemezler. 

Bankalar alacaklarından dolayı temellük mecburiyetinde kaldıkları gayrimen-
kulleri, temellük tarihinden itibaren üç sene içinde elden çıkarmaya mecburdurlar. 
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Bu müddet içinde elden çıkarılması imkânsız veya banka için büyük zararı muci-
bolacağı hallerde müddet Maliye Vekâleti tarafından uzatılabilir. 

Hususi kanunlara göre gayrimenkul üzerine ikrazat yapmalarına izin verilen 
bankalarla Emniyet Sandığı ve bu kanuna tâbi bankaların yabancı memleketlerdeki 
şubeleri bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinden müstesnadır. 

VIII - Hesap hulâsaları, bilanço ve muhafaza edilecek vesaik 
Hesap hulâsaları ve bilançolar 

MADDE 51. — Bankalar, üç aylık hesap hulâsalarını ve senelik bilançoları 
ile kâr ve zarar hesaplarını, Ticaret Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası ve Bankalar Birliğinin mütalâaları alındıktan sonra Maliye Vekâletince tes-
bit edilecek formüle mutabık olarak tanzim ederler . 

Bankalar iştiraklerine açmış oldukları krediler ile iştiraklerine yatırdıkları 
sermayenin 39 ve 48 nci maddelere göre tasnif edilmiş durumunu üç aylık hesap 
hulâsaları ile senelik bilançolarında diğer muamelelerinden ayrı olarak gösterme
ye mecburdurlar . 

Üç aylık hesap hülâsaları mevcut ise umumi heyetçe tâyin edilen murakıpler 
tarafından tasdikli olarak taallûk ettikleri üç aylık devrenin hitanımdan itibaren 
en geç iki ay içinde ve senelik bilançolarla kâr ve zarar hesapları da idare meclisi 
ve murakıpleri raporları ile birlikte umumi heyetlerinin toplantı tarihinden itiba
ren bir ay içinde, bankalar tarafından Maliye ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilir ve bilançolar aynı müddet z&rfında biri 
Resmî Gazetede olmak üzere en az iki gazete ile neşir ve ilân olunur. 

Ayrıca, bankalar, vaziyet cetvellerine nazaran bir ay evvelki ay sonu itiba
riyle başlıca kredi* ve mevduat nevilerini ve umumi yekûnlarını gösterir birer cet
veli aynı veçhile mütaakıp ayın sonuna kadar tevdi etmeye mecburdurlar . 

Yabancı bankalara ait cetvel ve bilançolar 
MADDE 52. — Yabancı memleketlerde teşekkül edip de Türkiye'de şube aç

mış olan bankaların bilanço ve hesap vaziyetleri, Ticaret Vekâleti ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasının ve Bankalar BMiğinin mütalâaları alındıktan 
sonra Maliye Vekâletince tesbit olunacak formüle uygun olarak tanzim edilir ve 
Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş sermayeleri ile Türkiye'deki muamelelerini gös
terir. 

Bu bankalar Türkiye'ye ait senelik bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarını mü
esseselerinin son bilançosu ile birlikte yukardaki madde hükümlerinle tevfikan 
Maliye ve Ticaret Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdi ve 
neşir ve ilân ederler. 

Bu bankaların üç aylık hesap hulâsaları ve senelik bilançoları ve kâr ve zarar 
hesapları merkez ittihaz ettikleri şubeleri tarafından tanzim ve îdare Komitesi. 
azaları ve salahiyetli muhasebecileri tarafından imza olunur . 

Para vahidi 
MADDE 53. — Bankalar hesaplarını ve bilançolarını Türk parası üzerinden 

tanzim ederler. 
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Bilançonun tanzim şartı 
MADDE 54. — Bankalar, şubeleri ile ve dâhil ve hariçteki muhabirleri ile he

sap mutabakatı elde etmeden senelik bilançolarını kapatamazlar. 

Mektup ve vesikaların muhafazası ' 
MADDE 55. — Bankalar, aldıkları mektuplarla faaliyetleri ille ilgili vesikala

rın asıllarını veya mümkün olmadığı ahvalde sıhhatlerinden şüpheyi davet etmi-
yecek birer suretlerini usulleri dairesinde muntazam bir şekilde muhafaza etmeye 
ve yazdıkları mektupların makine ile alınmış birer suretlerini tarih ve numara sı
rası ile tertibeıderek, yıl sonunda ciltlettirip saklamaya mecburdurlar. 

Yabancı memleketlerdeki şubeler 
MADDE 56. — Türkiye'de teşekkül edip yabancı, memleketlerde şube açmış 

olan bankalar, yabancı memleketlerdeki şubelerine tahsis ettikleri sermaye ile bu 
şubelerin muamelât ve hesabatmı gösterir bir cetveli Maliye ve Ticaret Vekâletleri 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına senelik bilançoları ile birlikte tevdi 
ederler. 

IX - Müteferrik hükümler ve murakabe 
Bankalar Birliği 

MADDE 57. — Bu kanunun meriyete vaz'rtarihinden itibaren en geç 6 ay için
de bankacılık meslekinin inkişafı, bankalar .arasında tesanüt temini ve haksız re
kabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve tatbik etmek maksadiyle hükmi şahsi
yeti haiz «Bankalar Birliği» kurulur. Birliğin ana nizamnamesi Ticaret Vekâleti 
ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mütalâaları alındıktan sonra Maliye 
Vekâletinin teklifi ve icra Vekilleri Heyetinin kararı ile meriyete vaz'edilir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan bütün bankalar, Bankalar Birliğine âza olmakla 
mükelleftirler. 

Bankalar, bu mükellefiyeti kuruluşları tarihinden itibaren 3 ay içinde yerine ge
tirirler. 

Bankalar, Birlik nizamnamesi hükümlerine riayete ve Birliğin salahiyetli or
ganlarının alacağı kararları tatbika mecburdurlar. 

Masraflarım tesbit ve taksimi 
MADDE 58. — Bankalar Birliğinin masrafları, her takvim yılı başmda âza 

bankalar arasında, ana nizamname mucibince tesbit olunacak rey adetlerine göre 
mütenasiben taksim edilir. Bankalar, kendilerine isabet eden masraf hisselerini her 
sene Şubat ayı sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açıla
cak hususi bir hesaba yatırmakla mükelleftirler. 

Sermaye ve mevduatın yabancı memlekette kullanıhnası 
MADDE 59. — Türkiye'de teşkil edilmiş ve edilecek olan bankalar, Maliye Ve

kâletinin tesbjt ve müsaade edeceği nispeti geçmemek şartiyle, sermayelerinin bir 
kısmını yabancı memleketlerde kullanabilirler. Bu müsaade, her muamele için ayrı 
ayrı veya icabına göre her banka için, muayyen hadlere kadar umumi bir şekilde 
verilebilir. , 
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Yabancı memleketlerde teşekkül edip Türkiye'de şube açmış olan bankalar, 

Türkiye'deki şubelerine tahsis ettikleri sermayeyi ve bütün bankalar kabul ettik
leri mevduatı, Maliye Vekâletinin müsaadesini almadan yabancı memleketlerde 
plasman ve tevdiat suretiyle istimal edemiyecekleri gibi, Türk Borsalarında kote 
olmıyan yabancı esham ve tahvilâtın iktisabında ve bunlara mütaallik kredi küşa-
dmda da kullanamazlar. 

Türkiye'de teşkil edilmiş bankaların yabancı memleketlerdeki şubelerine tahsis 
edecekleri sermaye,, bu kanunun ikinci maddesinde zikredilen sermayelerinden 
tenzil ve bakiyesi kanunun tatbikatında Türkiye'de ödenmiş sermaye ad ve muh
telif maddelerdeki nispetlere esas ittihaz olunur. 

Bankaların murakeb esinde Hükümetin salâhiyeti 
MADDE 60. — Bankalar yeminli murakıplermce yapılan tetkikat neticesinde 

bankanın malî bünyesinin taahhütlerini karşılamıyacak derecede zaafa uğramış bu
lunduğunun veya bu vaziyetin tahakkuk etmek üzere olduğunun tesbiti halinde; 
Maliye Vekâletinin teklifi üzerine Hükümet, Banka Kredilerini Tanzim Komite
sinin de mütalâasını aldıktan sonra, muvakkat bir idare meclisi teşkil ve gerekli 
bilcümle tedbirleri ittihaz etmek üzere Maliye Vekiline salâhiyet verebilir. 

Bankalar yeminli murakıpleri 
MADDE 61. — Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili hüküm

lerinin tatbikatı, Maliye Vekâletine bağlı- bankalar yeminli murakıp ve muavin
leri tarafından murakabe edilir. Bankalar yeminli murakıpleri ile murakıp mu
avinlerine Ankara'da Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda yemin »ettirilir. Mura_ 
kıp ve murakıp muavinleri yemin etmedikçe re'sen murakabe vazifesi göremezler. 

Yeminli murakıp muavinleri mevzuları ile ilgili kollarda yüksek tahsil yapmış 
namzetler arasından imtihanla seçilerek memuriyete alınırlar. En az üç sene ye
minli murakıp muavinliği yaptıktan sonra ehliyet imtihanında muvaffak olanlar 
müşterek kararla yeminli murakıp tâyin edilirler. Dışarıdan yeminli murakıp 
tâyin olunamaz. Maliye müfettiş ve muavinleri ile maliye hesap uzman ve mu
avinlerinin, diledikleri takdirde, dereceleri ile bankalar yeminli murakıpliklerine 
veya muavinliklerine tâyinleri caizdir. 

Bankalar yeminli murakıpleri ve murakıp muavinleri bankalar ile bankalarım 
teşebbüs ve iştiraklerinden birinci fıkrada yazılı kanımlar hükümleri ile alâkalı 
görecekleri bütün malûmatı istemeye ve bunların bilcümle evrak, kayıt ve defter
lerini tetkik etmeye salahiyetli olup, bankalarla alâkalı iştirak, teşebbüs ve ortak
lıklar da istenen malûjma'tı vermek ve evrak, kuyudat ve defterleri tetkika hazır 
tutmakla mükelleftirler. 

Devlet daire ve teşekkülleri, banka kredilerini tanzim komitesi, bankalar bir
liği ve benzeri, teşekküller ile risk santrali teşkilâtı istenecek her türlü malûmatı, 
mahrem ıdahi olsa, bankalar yeminli mu rakiplerine verirler. 

Yeminli murakıplerin mesai tarzı bir talimatname ile tanzim edilir. 

Hususi murakıp tâyini 
MADDE 62. — Maliye Vekâleti : 
1. Mevduat kabul yetkisi daimî veya muvakkat olarak ref olunan, 
2. 60 ncı maddede derpiş edilen Hükümet salâhiyeti, haklarında fiilen kulla

nılanı, 
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3. Kanunum 66, 67 ve 71 nci maddeleri mucibince daimî veya muvakkat ola
rak faaliyetten meni talebi ile mahkemeye verilen, 

4. Mahkeme kararı ile daimî veya muvakkat olarak faaliyetten men''ine hük
medilen, 

5. Heyeti Umumiye kararı ile veya sair sebeplerle tasfiyesine karar verilen, 
Bankalar nezdinde bir veya mütaaddit hususi murakıp tâyin edebilir. Husu

si murakıpler, nezdlerine tâyin edildikleri bankaların bilcümle muamelât ve kay
naklarını kontrol etmek, tevdiat sahiplerinin hukukunu korumak üzere alınması 
ieabeden tedbirleri derhal banka idare meclisine, tasfiye memurlarına tavsiye 
ve Maliye Vekâletine arz etmek, vazifeleri ile mükelleftirler. 

Devir veya birleşme 
MADDE 63. — Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan her hangi biri, 

yerli veya yabancı bir banka ile birleşmek veyahut mudileri ile alacaklılarıma 
karşı mevcut vecibeleri dâhil olmak üzere düyunatmı Türkiye'de faaliyette bulu
nan bir veya mütaaddit yerli veya yabancı bankaya devretmek istediği takdirde 
keyfiyeti yazı ile derhal Maliye Vekâleti ne bildirmeye mecburdur. 

Maliye Vekâleti, Ticaret Vekâleti ile Türkiye .Cumhuriyet "Merkeiz Bankası
nın 'da mütalâasını aldıktan sonra birleşme veya devir talebini kabule şayan gör
düğü takdirde, keyfiyeti bankanın hissedarı, mudi, alacaklı ve borçlularına 15 
gün müddetle biri Resmî Gazete olmak üzere en az iki gazete ile ilân eder. 

İlân tarihinden itibaren üç ay içinde bir itiraz vâki olmadığı veya vâki itiraz
lar muhik görülmediği ve birleşme veya devir alâkalıların 'menfaatlerine münafi 
bulunmadığı takdirde; birleşme veya devir muamelelerinin .icrasına Maliye Ve
kâletince müsaade olunur. 

Tasfiye veya faaliyetin tatili 
MADDE 64. — Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar muamelelerimi tatil 

veya tasfiye etmek istedikleri takdirde, keyfiyeti gazetelerle 'ilân ve mevduat sa
hipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek şahıslara ve müessesele
re tebliğ ederek ellerinde bulunan bilûmum ayni ve nakdî her türlü mevduat ile 
emanet ve cari hesap matluplarını ve borçlarını, vadeli olsalar bile, vadelerini 
beklemeksizin iki ay.zarfında iadeye ve bu müddet zarfmda-sahibi müracaat et-
miyen ayni ve nakdî her türlü mevduat ve matlubatı Maliye Vekâleti emrime 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdie mecburdurlar, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası, bu suretle tevdi olunan kıymetleri 10 sene müddetle her yıl 
başında usulüne göre ilân etmek suretiyle muhafaza eder. Bu müddetim hitamımda 
31 nci maddedeki esaslar dâhilinde muamele" yapılır. 

~". i Tasfiye memurlarının vazifeleri 
MADDE 65. — İflâsına hükmedilen bankalar ile tasfiyesine karar verilen ve

ya mahkemece kapatılmasına hükmedilen bankaların muamelâtımı tasfiye etmek 
üzere İcra ve îflâs Kanunu hükümlerine tevfikan teşkil edillem îflâs İdaresi veya 
tâyin olumam tasfiye memurları, tasfiye safahati hakkında Maliye Vekâletime her 
ay sonunda rapor vermekle mükelleftirler. 

Maliye Vekâleti, bankalar yeminli murakıpleri vasıtasiyle iflâs idaresinin ve 
tasfiye memurlarının bu kanunun tatbikatı ile ilgili muamelâtını tetkik ettirmek 
salâhiyetini haizdir. 
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X - Cezai hükümler 
MADDE 66. — Bu kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 8 

nci maddesinin birinci fıkrası mucibince mezuniyet istihsal etmeden veya 13 ncü 
maddede yazıiı müsaadeyi almadan bankacılık muameleleri ile iştigale veya mev
duat kabulüne başlayan veya 24 ncü madde hükmüne aykırı olarak mevduat kabul 
eden hükmi şahısların işlerini fiilen idare eden vazifeli ve alâkalı idare meclisi re 
is ve azaları veya umum müdür, umum müdür muavinleri veya müdürleri 5 000 
liradan 25 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilmekle beraber 6 ay
dan bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. 

24 ncü madde hükmüne aykırı hareket eden hakiki şahıslar da bu madde hük
müne tabidirler. ~ "' 'T$ 

Ayrıca, Maliye Vekâletinin talebi üzerine bu müessese ve teşekküllerin muvak
kat veya daimî olarak faaliyetten men'ine mahkemece karar verilebilir . 

MADDE 67. — Maliye Vekâletinden müsaade istihsal ettikten sonra bu kanu
nun 6 nci maddesi itle 8 nci maddenin son fıkralarında yazılı hususlardan her han
gi birine aykırı durumları tesbit edilen bankalar, Maliye Vekâletince kendilerine 
yapılacak tebligat tarihinden itibaren 6 ay içinde bu durumlarını ıslah etmedik
leri takdirde, bankaların veya şubelerinin muvakkat veya daimî olarak faaliyet
ten menine mahkemece karar verilebilir. 

MADDE 68. — Kanunun 10, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 30, 31, 34, 37, 41, 42, 44, 
45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 61 ve 65 nci maddeleri ile 15 nci maddenin son fıkra
sında yazılı mükellefiyet ve mecburiyetleri yerine getirmiyen veya bu mükellefiyet 
ve mecburiyetlere riayet etmiyen veya bankalar yeminli murakıpleri ile 62 nci 
maddede yazılı hususi mıırakıplerin vazifelerini ifalarına mümanaat eden banka
ların, vazife ve alâkalarına göre, îdare Meclisi Reisi veya azaları veya murakıpler 
veya umum müdür veya umum müdür muavinleri veya idareci veya memurları veya 
tasfiye memurları 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

MADDE 69. — Kanunun 28, 33, 35 ve 36 nci maddelerinde yazılı hükümlere ve 
hadlere riayet etmiyen bankalar, Maliye Vekâletince kendilerine yapılacak tebliga
ta bir aydan az olmamak üzere bildirilecek müddetler içinde bu durumlarını ıslah 
etmedikleri takdirde, bankaların, vazife ve alâkalarına göre, İdare Meclisi Reisi 
veya azaları veya umum müdür veya umum müdür muavinleri veya memurları 
10 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 70. — Kanunun 32, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 63 ve 64 ncü maddelerinde 
yazılı hükümlere riayet etmiyen bankaların ve 50 nci maddenin 3 ncü fıkrası hük
müne aykırı hareket eden iştirakleri ve iştiraklerinin şerik olduğu müesseselerin iş
lerini fiilen idare eden vazifeli ve alâkalı İdare Meclisi Reis ve azaları ile umum 
müdür, umum müdür muavinleri ve müdürleri 5 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezası ile birlikte 6 aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
lar. 

Şu kadar ki; yukarda yazılı maddelerin hükümlerine muhalefet bankaya veya 
iştirak müesseselerine veya alâkalı şahıslara menfaat teminini hedef tuttuğu 
veya bu nevi hareketler neticesinde fiilen böyle bir menfaat temin edilmiş olduğu 
takdirde, ağır para cezası 10 000 liradan az olmamak üzere bu menfaatlerin 5 mis
li olarak hükmedilir. 

Bankaların, kanunun 49 ve 50 nci maddeleri hükümlerine muhalif olarak ikti-
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sabettikleri menkul ve gayrimenkul inalların mahkûmiyet hükmi ile birlikte satı
larak tasfiyelerine karar verilir. 

Satış ve tasfiye ic ra ve iflâs Kanunu hükümlerine tevfikan adliye icra memur
ları tarafından yapılır. Satış bedelinden satış ve tasfiye masrafları tenzil edilerek 
artanı bankaya verilir. 

Yukardaki fıkra gereğince satış bedelinden tenzil olunacak masraflar evvel
emirde Maliye Vekâleti bütçesinin mahkeme harçları tertibinden avans suretiyle 
ödenir. 

MADDE 71. — 68, 69 ve 70 nci maddelerde yazılı cezayı müstelzim fiil ve hare
ketler, alâkalı bankanın emin bir şekilde çalışmasını haleldar edecek mahiyette 
bulunduğu takdirde, mezkûr maddelerde yazılı cezalara ilâveten, Maliye Vekâleti
nin talebi üzerine bu gibi bankaların daimî ve muvakkat olarak faaliyetten men'i-
ne mahkemece karar verilir. 

MADDE 72. — 57 ve 58 nci maddelerde yazılı mükellefiyetlere riayet etmiyen 
bankalara tatbik olunacak para cezaları Bankalar Birliği Umumi Heyetince tesbit 
ve karara bağlanır. Ancak bu para cezaları on bin lirayı geçemez. 

Para cezaları Birliğin yazacağı müzekkere üzerine Adliye İcra Dairesince tahsil 
ve Birliğe gelir kaydolunur. 

Salahiyetli icra dairesi, Birliğin merkezinin bulunduğu mahal icra dairesidir. 
Birliğin yazacağı bu müzekkereler îcra ve İflâs Kanununun 68 nci maddesinde 

gösterilen vesikalardan maduttur. 
Hakikate aykırı vesaik tanzimi 

MADDE 73. — Maliye ve Ticaret Vekâletleri ile T. C. Merkez Bankasına ve
rilen hesap hulâsalarında, veya neşir ve ilân olunan bilançolarda yapılan sahte be
yanlardan dolayı bu vesikaları imza edenler 6 aydan 5 seneye kadar hapis ve 10 000 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Sırların ifşası 
MADDE 74. — Sıfat ve vazifeleri dolayısiyle vâkıf oldukları, bankaya veya 

bankanın müşterilerine ait sırları salahiyetli mercilerden gayrisine ifşa eden ban
ka mensupları ile sair vazifeliler, bir aydan bir seneye kadar hapis cezası ve 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasma mahkûm edilirler. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseler bu sırları kendileri veya başkaları için men
faat temini maksadiyle ifşa ederlerse 6 aydan 2 seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılmakla beraber, ayrıca, daimî 
veya muvakkat olarak bankalarda istihdamdan menedilınelerine veya memuriyet
ten mahrumiyetlerine de hükmolunur. 

Bu madde hükmü banka mensuplar] ile sair vazifelilerin işlerinden ayrılmaları 
halinde de ayrıldıkları tarihten itibaren üç sene müddetle tatbik olunur. 

Bankalar yeminli murakıplerinin mesuliyetleri 
MADDE 75. — Vazifeleri dolayısiyle vâkıf oldukları sırları salahiyetli merci

lerden gayrisine ifşa eden bankalar yeminli murakıpleri ve muavinleri 6 aydan 2 
seneye kadar hapis cezasına ve 2 000 liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. 

Yukardaki fıkrada yazüı kimseler bu sırları kendileri veya başkaları için men
faat temini maksadiyle ifşa ederlerse, 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasına ve 
5 000 liradan az- olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilmekle beraber, 
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ayrıca daimî veya muvakkat olarak memuriyetten- mahrumiyetlerine ve bankalar
da -istihdamdan nıenedilmelerine de hükmolunur. 

Bu madde hükmü yukarda yazılı kimselerin vazifelerinden ayrılmaları balin-
de de ayrıldıkları tarihten itibaren üc sene müddetle tatbik olunur. 

A si!SÎZ neşriyat ve haber yayma 
MADDE 76. — Bir bankanın İtibarını Ikırabilecek veya, şöhretine veya serve

tine zarar verebilecek 'bir hususu ismadeden veya bu yolda asılsız haber yayan
lar üc aydan iki seneye kadar hapis, 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm 'edilirler. 

.Bu fiilin, Basın Kanununda yazılı neşir vasıtalarından biri ile veya radyo 
ile işlenmesi veya nakledilmesi halinde 6 aydan 3 seneye kadar hapis ve 1 000 
liradan. 10 000 liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Umumi hükümferiv mahfuziyeti 
MADDE 77. — Bankaların veya mesul şahıslarımn bu kamunda suç teşkil 

eden 'hareket ve fiilleri başka kanunlara göre de cezayı müstelzim bulunduğu ah
valde haklarımda en ağır cezayı ihtiva eden kanun maddesi tatbik olunur. 

İflâsın mesulleri 
MADDE 78. — Bir baııfoamm iflâsı halinde o bankanın idare meclisi, idare» 

komitesi reisi ve azaları ile umum müdür, muavinleri, müdür ve imzaları bankayı 
ilzam eden memur]arının bu kanuna aykırı hareketleri iflâsa sebebolmuş ise 
Maliye Vekâletimin talebi üzerine gerekirse bunların şahsan iflâslarına mahke
mece karar verilebilir. Â e haklarında İcra ve İflâs Kanununun 5, ti ve 7 nci 
bapları hükümleri tatbik olunur. 

Türk Ticaret Kanunu hükünılerinİH mahfuziyeti 
MADDE 79. — Türk Ticaret Kaınumuının mesuliyeti mutazammın hükümleri 

mahfuzdur. 
Vazifeli merci 

MADDE 80. — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı takibat icrası, Maliye 
Vekâleti tarafından Cumhuriyet Müddeiumumiliğine müzekkere yazılmasına bağ
lıdır. Bu müzekkere ile Maliye Vekâleti aynı zamanda müdahil sıfatını iktisab-
eder. 

Cumhuriyet Müddeiumumileri takibata mahal olmadığına karar verirlerse,. 
Maliye Vekâleti, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre kendisine tebliğ edi
lecek bu kararlara karşı itiraza salahiyetlidir. 

74 ve 76 nci maddelerde yazılı suçlardan dolayı alâkalı bankaların dâva açına 
hakkı mahfuzdur. 

Bu kanunda yazılı suçlar Asliye Ceza Mahkemelerimde 3005 sayılı Kamın hü
kümlerine göre rüyet olunur. Mahkeme hükmünden evvel de bu kanunda yazılı 
muvakkat veya daimî olarak faaliyetten meni kararı verebilir. 

Para cezalarının tahsili 
MADDE 81. — Bu kanunda zikredilen para cezalarında hükmi şahısların mes

uliyeti Türk Ticaret Kanununun 65 nci maddesine göre tâyin olunur. 
Para cezaları hükmi şahıslardan âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 

kanun hükümleri mucibince tahsil edilir. 
( S. Sayısı : 121) 



— 63 — 
XI - Mahfuz ve mülga hükümler 

M^DDE 82. — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tevdiat kabul etmediği müd
detçe bu kanun hükümlerine tâbi tutulmaz. 

Mülga hükümler 

MADDE 83. — a) 2999 sayılı Bankalar Kanunu ek ve tadilleri ile, 
b) 5072 sayılı Kanunla değiştirilen 4060 sayılı Kanunun bankalarla ortaklık

lara mütaallik hükümlerinin ve ecnebi şirketler hakkında 30 Teşrinisani 1330 tarih 
ve 49 sayılı Muvakkat Kanun ile 10 Ağustos 1331 tarihli zeylinin bu kanuna mu
halif olan hükümleri meriyetten kaldırılmıştır. 

Bankalar yeminli mıırakıpliği teşkilâtı 
MADDE 84. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâletine 

ait kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kaldırılmış ve bunun 
yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — kanunun neşri tarihinde mevcut bankalar, kanu
nun neşrini talkibeden (6) ay içinde esas mukavelelerini işbu kanunda yazılı hü
kümlere intibak ettirmeye ve Bankalar Birliğinin kuruluşu tarihinden itibaren bir 
ay zarfında bu Birliğe âza olmaya mecburdurlar. 

- MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut ban
kalar, sermaye ve ihtiyatlarını 6 ncı maddedeki miktarlara kanunun neşri tarihin
den itibaren 3 sene zarfında iblâğa mecburdurlar. 

Zaruri hallerde Maliye Vekâleti bu müddeti uzatmaya yetkilidir. 
Yabancı bankaların, bu kanunun neşri tarihinde mevcut ihtiyatlarından, ka

nunların iayrılmasını mecbur tutmadığı miktarlar, asgari sermaye ve ihtiyatlar 
yekûnunun hesabında nazara alınmaz. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bankalar, mevduatın 26 ncı madde gereğince tas
nifini bu kanunun yürürlüğe vaz'ı tarihinden itibaren 6 ay zarfında ikmal ve mü-
taakıp üç aylık hesap hulâsalarında göstermeye mecburdurlar. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bankalar, 2999 sayılı Kanunun 4196 ve 5072 sa 
yılı kanunlarla muaddel 26 ncı maddesi mucibince mubayaa ettikleri tahvillerden 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanuni karşılık olarak ellerinde bulunanla
rı, itfa tarihlerine kadar, işbu kanunun 33 ncü maddesi mucibince Amortisman 
ve Kredi Sandığı adına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılması icab-
eden kanuni karşılıklar yerine muhafaza etmeye yetkilidirler. Ancak bu takdirde : 

a) Kanunun yürürlük tarihindeki mevduatları yekûnundan tahvilerin muba
yaa kıymetlerine göre tahville karşılanmıyan kısım ile ellerindeki tahvillerden itfa 
olunanların temsil ettikleri kanuni karşılıkları Amortisman ve Kredi Sandığı adı
na Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına üç ay içinde yatırmakla mükelleftirler. 

b) Yukarda yazılı tahviller işbu kanunun 37 nci maddesi hükümleri dairesin
de kayıt ve muhafaza edilir ve aynı hükümlere tabidirler. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bankalar, 39, 48 ve 49 ncu maddeler hükümleri
ne aykırı muamelelerin tasfiyesini 50 nci maddede yazılı ihtiyaçlarından fazla 
gayrimenkullerin tasfiye ve satışını işbu kanunun yürürlüğe vaz'ı tarihinden iti
baren 3 sene içinde ikmal etmeye mecburdurlar. 

Zaruri hallerde Maliye Vekâleti, Ticaret Vekâletinin de mütalâasını almak şar-
tiyle bu müddeti uzatmaya yetkilidir. 
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Bu müddet zarfında tasfiye edilmiyen gayrimenkuller alâkalıların cezai mesu

liyetleri baki kalmak şartiyle adliye icra dairelerince, icra ve iflâs-Kanunu hü
kümlerine tevfikan saıtılarak tutarlarından masraflar tenzil edildikten sonra baki
yesi bankaya verilir. 

Yukardaki fıkra gereğince satış bedelinden tenzil edilecek olan masraflar ev
vel emirde Maliye Vekâleti 'bütçesinin mahkeme harçları tertibimden- avans sure
tiyle ödenil*. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut 
bankalar,' 16 ve 18 nci maddelerde yazılı mükellef iye tleni bu kanunun ameriyete 
girdiği tarihten itibaren iki ay içinde yerine getirmekle mükelleftirler. 

MUVAKKAT MADDE 7.'— Bu kanunun neşri tarihinde mevcudolup 7 . I I . 
1956 tarihli ve 4/6620 sayılı kararname ile kurulmuş (bulunan «Banka Kredileri
ni Tanzim Komitesi» uee ittihaz edilmiş 'bilcümle kararlar, hu kanunun 47 nci 
maddesi ile kurulan Komitece hilâfına karar alınmadıkça, işbu yenli komite ta
rafından ittihaz olunmuş kararlar gibi hüküm ifade eder. 

MUVAKKAT MADDE 8. — Bu kanunun meriyete girdiği tarihte bankalar 
yeminli muraıkıpliğinde bulunanlar, avrı bir tâyin muamelesine lüzum olmaksızın 
yeni kadrolara geçirilirler. 

Maliye Vekâleti, yeni kadrolar mecmu unun üçte biri nispetinde, teftiş, (mura
kabe ve bankacılık sahasında ihtisas sahibi kimseler arasından, bir yıl müddetle, 
imtihanla bankalar yeminli murakıbı tâyinine yetkilidir. 

MUVAKKAT MADDE 9. — Yukardaıki muvakkat maddeler hükümlerine 
aykırı hareket eden bankalarla bu bankaların vazifeli idareci ve memurları 1, 2, 
3 ve 6 nci muvakkat maddelere aykırı fiiller için 68 nci madde; 4 ncü muvakkat 
maddeye aykırı fiiller için 69 ncu madde ve 5 nci muvakkat maddeye aykırı fiil
ler için de 70 nci -madde hükümlerine göre ve ayın esaslar dâhilinde cezalandırı
lırlar. 

MADDE 85. — Bu kanun neşri tariİllinden üç ay sonra meriyete girer. 
MADDE 86. — Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur

dur. 

Muvakkat Encümenin tadiline bağlı cetveller 
[1] SAYILI CETVEL [2] SAYILI CETVEL 
Bankalar murakıpleri Bankalar yeminli murakıpleri 

Sayı Aylık Sayı Aylık 

1 100 
2 90 
5 80 
4 70 
3 60 
5 40 
2 50 
4 40 
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Bankalar Murakıbı 

» • » 

» » 

Büro Şefi 

90 

80 

60 

50 

Reis 
Başmurakıp 
Birinci Sınıf Murakıp 
İkinci » » 
Üçüncü » "» 
Murakıp Muavini 
Büro Şefi 
Memur 


