O. Senatosu

B : 97

S. — 444 say ıh Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifinin
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu
(Millet
Meclisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S.
Sayısı: 1 000) (1)
BAŞKAN — Sayın Âlâettin Çetin'in bir tak
riri var efendim, kabıü buyurduğunuz kanun
lardan görüşülmesi lâzımgelen 444 sayılı Kanu
nun tadiline mütedair olan.
HAYRÎ MUMCUOİLU (Tekirdağ) — 444
savılı Kanun teklifinin tümü üzerinde konuşmak
istiyorum.
BAŞKAN — Söz istiyor musunuz efendim?..
Yazdım.
Yüksek Başkanlığa
1000 sıra sayılı kanun teklifi basılıp üyelere
dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen kâğıtlara ekten
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim.
Komisyon Sözcüsü
Çorum
Âlâettin Çetin
BAŞKAN — 444 sayılı Kanunum 1 ve 2 nci
maddelerimin değiştirdim esime dair kanun tek
lifi gelen kâğıtlarda mevcuttur. Gündeme alın
ması hususu teklif edilmektedir. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyemler... Kabul edilmiştir.
Komisyon raporumun okunup okunmam asını
'oylarınıza sunuyorum; okunmasını arzu eden
ler... Okunmamıasını arzu edenler... Okunma
ması karargiir olmuştur.
Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen?.
ıSayım Mumcuoğlu bmymrum.
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar;
hemen
arz etmek istenim ki, vaktinizi fazla israf etmiyeeeğimı. Yalnız gündeme alınıp hemen mü
zakeresine başlamam kanun teklifi aslında iki
maddeden ibarettir. 1 nei maddesi, Millet Mec
lisinim kabul ettiği metne göre 10 ncu Dönem
T. B. M. M. Üyelerimin ödeneklerine müste
niden T. C. Ziraat Bankasına olan borçları
tahakkuk tarihinden
itibaren kaldırılmıştır,
(1) 1000 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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hükmümü muhtevidir. Semaltomuzun Geçici Ko
misyonu borcun affını ilga etmiş, faizlerin af
fını derpiş etmiş. İkinci madde değerli arka
daşlarım, 11 nci dönem T. B. M. Meclisi üye
lerine aittir ve birinci maddeye paraleldir.
Vaktinizi israf etmemek içjin bunun tekrarın
dan içrtimab ediyorum.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, affedilen
borçlar ve faizleri,
Ziraat Bankasına olan
borçlar ve faizleridir.
Muhterem. arkadaşlarım, bu teklifim gün
deme alınmaması konusunda maruzatta
bu
lunduğum zaman ifade ettiğim gibi, derinliğine
bir tetkik yapmadım, ama, Ziraat Bankasının
özel kanununu incelediğimiz zaman, birinci
maddesinde, bu bankanın kuruluşu, maksadı
ve özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ya
zılıdır. 5 nei maddede de sermayesinin tarzı
teşekkülü takmam edilmiştir.
iSermayesıimin terekküp tarzıma baktığımız
zaman, hani dilimizde zebamzed olan, saçı bit
memiş yetimin hakkımın da taallûk ettiği ha
zineden esas itibariyle verilen hisseler, yapı
lan yardımlardan terekkübeder.
Muhterem arkadaşlarım, işte şimdi aslı, ser
mayemin mahiyeti bu olam Bankanın
alacağı
affediliyor. Ben, kişiliklerine çok saygı duy
duğum Geçici Komisyon üyelerinin afivlerind
istirham ederim, gerekçede mâkul ve hukukî
bir mesnet bulamadım. Nasıl bunu affediyo
ruz?
Değerli arkadaşlarım, Banka Kanununu in
celediğimiz zaman, hani icabettiği zaman efen
dimiz olduğunu ifade ettiğimiz köylümün, çok
sıkı çok zor şartlar altımda dahi borç] arının te
cili bir mesele olur. Hele affı aşp.ğı - yukarı bir
emri muhaldir. Fakat biz 10 ncu ve 11 nc~l Dö
nem milletvekillerinin borçlarının Geçici Komis
yon metnine göre faizlerini, Millet Meclisi met
nine göre aslını ve faizlerinin affını derpiş edi
yoruz.
Sevgili arkadaşlarını, lütfen kabul buyurun
bu mâruzâtımın hiçbir hissi veçhesi yoktur. 10
ncu ve 11 nci Dönemde bu tarihte borçlanmış ar
kadaşlara, tanıdıklarıma elbette ki, özel saygım
var. Ama onların böyle bir atıfete lâyık görül
melerine bir memsek, bir mesnedi hukukî ben
deniz bulamıyorum.
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