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1. GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Ei'sü Vehbi'nin, Umuru belediyeye mütaallik 
ahkâmı cezaiye hakkında* 16 Nisan 1340 tarih 
ve 486 numara]] Kanunun bâzı maddelerini mu-
addil 1608 sayılı. Kanuna ek kanun teklifi gö
rüşüldü ve kanun kabul olundu. 

Karavelioğiu Kâmil'in, Kaçakçılığın meni 
\rc takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerin

de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 
Başkan Divan. Kâtibi 

Özkaya 1\lehmet Şükran Çelebi Emanullah 
Divan Kâtibi 

Özgür tfelâhatiin 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,05 

BAŞKAN — Özgür Selâhattan 

KÂTİPLER : Karavelioğlu Kâmil, Çelebi Emanullah 

BAŞKAN" 
açıyorum. 

Ekseriyetimiz vardır, Celseyi (Kindenim üçüncü, maddesinden başlıyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. -— 7129 sayılı Bankalar Kanununa, ek ka
nun tasarısı ve İtisat Komisyonu raporu (1/100) 
(D 

BAŞKAN Hazine Umum Müdürü kanu
nun gerekçesi hakkında izahatta bulunacak
lardır. 

HAZİNE UM UM MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-
KZZİNOOLU — Memleketimizdeki bankaların 
kuruluş faaliyetlerini, maksada uygun şekilde 
kontrol altına almak, auca'k 1958 senesinde me-
riyfte giren Bankalar Kanunu ile mümkün ola
bilmiştir. Kanun meriyete girmeden evvel ban
kalar kâfi derecede salâhiyetlerle teçhiz edilme
mişti. Sıhhatli olmıyan bankaların faaliyetleri
ni kontrol altına almak mümkün değildi. Gir
diğimiz istikrar devresinde aciz haline girmiş 
olan bankalar ele alınmıştır. Mer'i kanunun 60 
ncı maddesi ile Maliye Bakanlığı muayyen salâ
hiyetlerle teçhiz edilmiş olmasından hali acze 
düşmüş bankalari Maliye1, Bakanlığı yaptığı tet-
kikattan, hali acze düşmek üzere olduğunu an
ladığı takdirde Maliye Bakanlığı bu bankanın 

(1) 137 S. Sayılı bamıayazı ve eki tutanağın-
sonundadir, 

idaresine el koyabilir, yani idare meclisini de
ğiştirebilir. İcabında hususi murakıp tâyin ede
rek, bu bankanın bütün muamelâtını bu mu ra
kibin V kontrolü altında yürütebilir. Hali acze 
düşen bankaların durumu bize gösterdi ki, bu 
bankaların ve -tasarruf erbabının zararım ön
lemek için bu bankaları muayyen kanunlarla 
takviye etmek lâzımdır. Aksi halde bunların if
lâs yolu ile tasfiyesi cihetine gitmek icabeder. 
Bundan bilhassa tasarruf erbabı, zarar görür 
ve bu suretle bunun bütün bankalara da zararı 
olur. Bunu nazarı itibara alan Hükümet, hali 
acze düşmüş olan bankalara muayyen miktar
da yardım etmek ve millî bir bankanın teknik 
murakabesi ile tedricen tasfiyesini temin etmek 
için, bir tasarı hazırlamıştır. Bü tasarıda tasfiye1 

sonunda tahaddüs edecek zararın bütçeden 
karşılanması derpiş edilmiş idi. İktisat Komis
yonunda yapılan tetkikat sonunda bunun için 
ayrı bir formül bulundu. Baııkalararası müşte
rek bir sigorta teşkil etmek cihetine gidildi. Hü
kümet olarak biz de bu teklife iştirak ettik. 
Hükümet tasarısı tadil edilerek bu şekli ile 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Tetkikinize su
nulmuş olan tasarıya göre, hali acze düşmüş 
olan bir banka için, Maliye Vekâleti tasfiye1 

için millî bir bankayı vazifelendirecek ve tasfiye 
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neticesinde tahaddüs (ilecek açık teşkil edile
cek 'bir fondan karşılanacaktır. Bu fon, mem
lekette bulunan bankaların sahip bulundukları 
tasarruf mevduatı ile ticari mevduatın binde 
yarımı nispetinde, her sene sonunda, yatıracak
ları para ile teşkil olunacaktır. Bu fon Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesi ile Maliye Vekâ
leti tarafından tanzim edilecektir. Bankalar 
arasındaki müşterek sigorta veya Kefalet San
dığı şeklinde kurulan bu fon bir bankanın if
lâsı halinde memleketteki tasarruf zihniyeti 
zarar görmeden alâkalı bankalar verecek, ted
ricen tasfiyesi mevzuubahsolaeaktır. Bu getir
diğimiz tasarının birinci hükmü, ilk maddesi 
olarak derpiş edilmiştir. 

Bir de hali acze düşmüş bankalar için ıtıcv-
cudolaıı hüküm de şöyle bir tadilât yapdması 
zarureti vardır. 

Mer'i 'hükümlere göre, tatbikatta, bankala
rın topladıkları mevduatın yüzde yedisi nispe
tinde Merkez Bankasında karşılık tesis etmek 
mecburiyetindedir. Üç aylık hesaplara göre bu 
karşılık tesis edilebilir. Fevkalâde hallerde bu 
karşılıktan bankaları süratle himaye etmek za
rureti yardır. Aslında karşılık hesaptaki, «ban
kadaki mevduat azalabilir, çoğalabilir, mevdu
atta bir azalma olduğu takdirde % 20 ııisbetin-
de bankalara iade etmek lüzumu vardır.» Üç 
aylık hesap vaziyeti nazarı itibara alınır, ondan 
evvelki iki ay içinde mevduatta bir. azalma ol
duğu takdirde hali aczi1 düşmüş banka için kar
şılık temin etmek üzere üç aylık hesap vaziye
tini beklemeden bankanın vereceği ve son ay
lık hesap vaziyetine göre bu r/f 20 lerden iade 
esası derpiş edilmiştir. 

~l\ev üç halde, hali aeze düşme halinde ban
kaları ve tasarruf sahibini 'korumak ve zarar
ları mümkün olduğu kadar düzeltmek için vaz
edilen hükümlerdir. Mâruzâtım hu kadardır. 
Arzu edilirse diğer hususlarda da açıklama
lar yaparını efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Şimdi arka
daşlarımız konuşacak. Sualleri olursa cevaplan
dırırsınız efendim. Şimdi söz Karavelioğlu'nun. 

KARAVKLÎOĞLU KÂMÎL — Bu tasarının 
İktisat Komisyonundaki mazisi oldukça eski
dir. Üç ay evvel Hükümet teklifi olarak, İkti
sat Komisyonuna geldi. Bilhassa Devlet Reisi 
Sayın Cemal Paşa arzu ettiler ve Maliye Bakan
lığı yolu ile huzurunuza sevk ettirdiler. j 
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I Gâ ye iflâs halinde olan bankaların kurtarıl

ması, daha doğrusu bu bankalarla alâkalı mev
duat sahiplerinin zararlarının önlenmesini te
min idi. Hükümet, ona göre bu bankanın her 
şeyine el koyacak kuvvetli bir banka vasıta-
siyle tasfiye edilecek, kârını, zararını özerine 
aldığı için her şeyi ödemeyi tekeffül ediyordu. 
İktisat Komisyonunda bir noktayı nazar be
lirdi. Maliye Vekâleti, dolayısiyle Hazine 
Cmum Müdürlüğü mevduat sahiplerinin zara
rını ödesin, diğer alacaklıların zararını öde
mesin. Bunun üzerinde müzakereler oldu ve 
hal tarzı olarak önünüzdeki tasarı huzurunuza 
geldi. Bizim kanaatimizce en iyi hal çaresi ola
rak bunu tasvibettik ve huzurunuza getirdik. 
Buna göre bütün 'bankalar, senelik mevduat 
'kazançlarının binde yanınım bir fona yatıra-

' ca.klardır. Bu fon sayesinde bir bankanın tas
fiyesi halinde, ödeyemez durumu kurtarılacak
tır. Diğer bir fikir olarak, bırakalım bu ban
kalar iflâs etsinler. Alacaklılar meri kanuna 
göre kendi alacaklarını alsınlar. Hazine buna 
razı oluyordu. Fakat bankaların durumunu 
düzeltmek için bu şekilde yapılması uygun gö
rüldü. Çünkü bankalar bir itibar müessesesi
dir. Bir bankanın iflâsı, bankalardaki mev
cut mevduatın birden çekilmesi mevzuubaihsola-
bilir, iktisadi sahada bir zaaf hâsıl olabilir, bu 
takdirde banka aciz haline düşebilir diye, İk
tisat Komisyonu olarak tasarıya imzalarımızı 
atmış bulunuyoruz. Teknik 'hususlarda Hazine 
Umum Müdürü arkadaşımız sizlere gereken 
izahatı verecektir. 

KUYTAK FİKRET — Bankalar bu duru
ma, böyle bir müşkül duruma düşecek 'olursa, 
yapılacak bu yardımlar ileride bir sürü ban
kalar için sui misal olabilir mi, böyle bir endi
şe var mı ? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — İfade buyrulduğu gibi hakikaten 
bir endişe mevzuubahistir, müşahedeniz yerin
dedir. Fakat sözlerime başlarken arz etmiştim. 
Aciz haline düşen banikalar kötü şartlar altın
da kurulmuş, kanundaki noksan hükümler ha
sebiyle faaliyetleri de kontrol altına alınama
mıştır, bu bakımdan bu hale düşmüşlerdir. Bu
rada iki teminat vardır. Bir defa yeni kanun
la. kurulacak olan bankalar için faaliyetlerinde 
bir zaıf olup olmadığı muntazaman kontrol edi-
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1 edilecektir. Böyle bir teminat vardır. Bi
dayette 'bünyesi zaaf gösteren bankalar hali 
acze düşecek ban'kalar bu vaziyete gelmişler
dir. Diğer bankalar normal olaralk faaliyetle
rine devam edebileceklerdir. 

BAŞKAN — Ben de birkaç; şey söylemek is
tiyorum. Devletin, tasarruf sahiplerini koru
ması vazifesidir. Yalnız bu yardım yapılacak 
bankalar, Bankalar Kanununa riayet etmişler 
inidir? Bunu öğrenmek istiyorum. Bunların 
bâzı vecibeleri yerine getirmeleri lâzımdır. 
Zannederim ki bu vecibeleri yerine getirme
mişlerdir. 

HAZİNE UMÛM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Bu durumda olan bankalar şun
lardır efendim: Esnaf Kredi Bankası, Sanayi 
Bankası. Her iki banka da Bankalar Kanunu 
hükümlerine riayet etmemişlerdir. Kendilerine 
Maliye Bakanlığınca (bünyelerini ıslah etmeleri 
için muayyen bir müihlet verilmiştir. Bu müd
det zarfında da bunu yerine getirmedikleri 
için her iki bankanın da idarecileri mahkeme
ye verilmiştir. 

Bizim üzerinde durduğumuz husus, bilhas
sa tasarruf erbabının korunmasıdır. Hisse se
netleri sahiplerinin durumunu vikaye etmek 
düşünülmüyor. Evvelâ tasarruf sahiplerini vi
kaye etmek için bu kanun tasarısını huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz. 

KUYTAK FİKRET — Öğrendiğimize göre 
bir banka daha müşkül durumda imiş. Buğday 
Bankası bu durumunu gizliyormuş. Bu ne de
receye kadar doğrudur? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOÖLU — Bunu haber aldık ve Buğday 
'Bankası çok yakında bir tefM'k mevzuu olmuş
tur. Bir banka murakıbı tarafından tetkikat 
yapılmaktadır. Bugünlerde neticeyi istihsal 
etmek üzereyiz. Böyle bir hâdiseye muttali ol
duk ve hâdiseyi tetkik ettiriyoruz. Hali acze 
düşüp düşmediğini ve durumunun ne olduğunu 
şimdi bilemiyoruz. 

KUYTA KFİKRE'T — Böyle müşkül duru
ma düşmüş bankaların çıkacağı kanaati hâsıl 
olmaktadır. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Bunlar mahduttur. Sadece buna 
inhisar edeceğini de söylersek yanlış konuşmuş 
oluruz. Halen Esnaf Bankası ve iSanayi Ban-

2.1960 O : 1 
I kası vardır. Birleşik Tasarruf, Buğday Ban

kası, Demirbanik, Doğııbank gibi bankaların da 
! bu kanunun çerçevesi içine girmesi bahis ınev-
j zuu olabilir. Bunlar için kanun içinde kalması 
I ileride mevzuubahsolabilir. Bu durumda aciz 
I mahiyette değildir. Münhasıran bünyesinde alı

nan tedbirler hasebiyle ıslah imkânı hâsıl ol
muştur. Doğııban'kta da bir salah alâmeti var-

I dır. 
BAŞKAN — Tasarının, tamamını okuyoruz. 

ı (İktisat Komisyonu teklifi okundu.) 
BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyeıı ?... 

Yok. Oyunuza arz ediyorum. ' Kabul edenler... 
Kahul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz. 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 7129 sayılı Ban'kalar Kanu
nunun 3;> ncü maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir. 

Fevkalâde hallerde vâki olacak mevduat 
çekilişi dolayısiyle bankaların üçer aylık hesap 
hulâsalarına mütenazır olarak tanzim edecek
leri aylik hesap vaziyetlerine istinaden mev
duat azalmasına tekabül eden 'karşılığın serbest 
bırakılması Amortisman ve Kredi Sandığından 
istenire bil ir. 

Bu halde Amortisman ve Kredi Sandığınca 
tediyenin yapılması, fevkalâde hallerin mevcudi
yetinin Maliye Bakanlığınca kalbulüne mütevak
kıftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak isti
yeıı var mı?... Maddeyi kaimi edenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 60 ncı maddesine aşağıdalki fıikraiar eklen
miştir : 

Maliye Bakanı tarafından yulkardaki fıkra
da yazılı salâhiyetin istihsalini mütaâkıp bu 
maddede yazılı hale duçar olmuş bankaların, 
faaliyetlerine devandan mümkün görülmediği 
takdimde, tedricen, tasfiyelerine karar v erile-
Ibilir. 

Tedricen tasfiye karar ve .muamelâtında T. 
Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununun tasfi
yeye müıtaallik hükümleri tatibik edilmez. 

Bu tasfiye, Maliye Balkanının ödenımiş ser-
I ımaye ve ihtiyaçları yekûnu 50 milyon liradan 
I fazla olan bankalar arasından, tâyin edeceği 
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(bir bankanın nezaretimde ve malî ve teknik yar
dımı ile icra edilir. 

Tasfiye neticesinde talhassul edecek nihai ve 
Ikaltî açık ([hissedarların sermaye hisseleri hariç 
olmak üzere bankanın pasifi ile aktifi arasın
daki fark) bu kanunun ek birinei maddesi ge
reğince tesils edilecek fomdan, tasfiyeye nezarete 
ımeımur (bankaya ödenir. ( 

BAŞKAN — Madde üzerinde tekniisiyen ar
kadaşımızdan bir açıklama rica ediyorum. 

ADNAN BAŞER — Âciz haline düşmüş 
bankaların tasfiyesi için Bankalar Kanununun 
60 ncı maddesi ile Maliye Bakanlığı; bu banka
ları muvakkat idare heyetleri tâyin edecek, 
bunlar şimdi 60 ncı maddeye aldığımız hükümle, 
ımer'î 60 ncı maddeye göre muvakkat idare he
yetlerince el konmuş bankaların ne surette tas
fiye edileceği hakkında hüküm sevk eltmiş olu
yoruz. Bu hükme göre Maliye Bakanlığı tedri
cen tasfiye kararı verirse bu tasfiyeyi millî bir 
Ibanika tedricen yapacaktır. Bu banka hali acze 
düşmüş olan bankanın alacaklarını tahsil, borç
larını tediye edecektir. Bu suretle ortada bir 
zarar meydana gelecektir ki, bu da talhsis edi
len fondan karşılanacaktır. Bu fon yeni ihdas 
edilmiş bir fon olduğu için Merkez Bankasınca 
fona avans verilmesi usulü de ihdais edilmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle bankalar kendi arala
rında bir kefalet; fonu tesisi suretiyle ve bir 
ıbanlka marifetiyle tasfiyeye giderek bankaların 
iflâs etmeleri binneitice iflâs haline gelmiş olan 
'bamkaların zararını önlemek mümkün olacaktiıi*. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında kor-ıış-
ımak istiyen var mı? Buyurun. 

ERSÜ VEHBİ — Kanunun mütaakı^ mad
delerinin izahatından anlaşıldığına göre Hu ka
nunun Bankalar Kanununa yeni bir hüküm ek
lendiğini tamamen anlamış bulunuyoruz. Bu ka
nunu geçici bir hükümle bağdaştırmak su.re-
'tiyle bunun tatbikatta kalması ve vazifesini icra 
ettikten sonra kendiliğinden kalkması şeklinde 
bir durum derpiş edilemez mi? Bu kanunla yeni 
Ibifr şey getiriyoruz. Bundan sonra bankacılık 
'mevzuatında bâzı açıkgözler çıkabilir. Ban
ka erbabı arasından veya bankalar arasın
dan bâzı açıkgözler türeyebilir. Kanunun 
Bankalar Kanununa devamlı olarak eklen-
ımelsi yerine muvakkat olması, zamanla veyahut 
da muayyen bir formülle bu işin halledilmesi 
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daha uygun olur, kanaatindeyim. Çünkü, Esnaf 
Bankası ile Sanayi Bankasından bahsedilirken, 
4 Ibanlka isminden dalha babseddldi. Benim endi
şem buradadır. Devamlı bir hüküm olmamasını, 
vazifesini ifa ejtltiklten sonra meriyetten kalkma
sını, çok geniş olarak nazarı itibara alınmama
sını arz ve teklif ederim. 

IBAŞKAN — Efendim, bu hususu tenvir et
meleri için Hazine Umum Müdüründen rica 
ediyorum. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, aynı endişeyi Albay 
Kuytak Bey de izhar eylemişlerdi. 

Bu kanunun tatbikatı sadece isimleri zikredi
len bankalara değil, diğer bankalara da sirayet 
edecektir. Yarınki şartların ne olacağı belli ola
maz. Diğer bankalar da âciz haline düşebilir. 
Bu hükümden bunların da faydalanması müm
kündür. Bunlar da tedricen tasfiyeye gidebilir
ler. 'Biz bu hükümle bankaların kurucularını 
hiçbir şekilde himaye etmiyoruz. Sermayedarlar 
zarar göreceklerdir; iştirakleri nisbetinde. Biz 
daha ziyade tasarruf erbabını himaye ediyoruz. 

ERSÜ VEHBİ — Maksadınız benim için an
laşılmıştır. Fakat mühim olan nokta burada tes-
•bit edilen hükmün devamlı olarak değil de mu
vakkat bir hüküm halinde kalmasını istiyorum, 
ve teknik mülâhazanızı istiyorum ben. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim halihazırda isimlerini 
zikrettiğimiz bankaların durumu böyledir. Fa
kat yarının şartlarının ne olacağı belli olmaz. 
Muhtemelen yarın başka bankalar da bu hale 
düşebilirler. Onun için kanunun devamlı ve' 
umumi olması lâzımdır. IBöyle bir ihtimal olma
saydı geçici bir kanunla veya madde ile bu me
sele halledilebilirdi. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Şu sebeple 
de hükmün devamlı olması icabeider. Bu fon 
muhtemelen 10 senede toplanabilecektir. 

ERSÜ VEHBİ — !Ben bir ziyana girdiğim 
zaman bunu tek başıma karşılıyacağımı bilirsem 
adımlarımı daha teenni ile atarım. Halbuki ar
kamda bir destek olursa pek o kadar dikkat et
mem. ıMerkez Bankası parasını alacaktır ama ser
mayesinin bir kısmını bu işten dolayı döndür
mekten mahrum olacaktır. (Bundan bir kâr sağ-
lıyamıyaeaktır. Bankalar zararı yalnız başına 
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çekmiyecekleri için bundan sonra bankacı
lık zihniyetinde bir değişiklik yapmış oluyoruz. 

(Böylece bankalar uzunboylu teenniyi elin
den bırakırlar. Banka mevzuatı yerine mümkün 
olduğu kadar daha çok şahsi kazançlarım düşün
me yoluna doğru gidebilirler. Bn sonra bir zarar 
çıkınca, bu zarardan dolayı Merkez Bankası be
ni destekliyecektir diyeceklerdir. Bu bakımdan 
ibunu bir hükümle bağlıyalım ve devamlı bir hü
küm halinde kanunun içine sokmıyalım. 

kARAVELİOĞDU KÂMİL — Sözcü olarak 
ben bir noktaya cevap vermek istiyorum. Bir ke
re her türlü bankalar Maliye Vekâletinin kon-
trolundadır ve kontrolunda olacaktır, bu bir. 
Bir de 2 nci maddenin 1 nci fıkrasına göre Ma
liye Vekâleti tarafından tedrici tasfiyeye karar 
verilebilir. Ne kadar kötü niyetli olursa olsun 
Maliye Vekâleti bunları tetkik edebilir. Hiçbir 
banka benim zararım nasıl olsa Merkez Bankası 
avansından verilecek diye, diğer bankalar benim 
zararımı çekecek diye 3 - 5 milyon sermayesini 
kaybetmek istemez. Bankalar böyle bir duruma 
düşmeyi hiçbir zaman istemezlerdi. Fakat geç
mişin hatalı, politikası bankaları bu duruma ge
tirmiştir. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOÖLU — Bir ticaret şirketinin faaliyeti ile, 
zarar etmesi ile, bir bankanın faaliyeti arasında 
farklar vardır. Ticaret şirketi zarar ettiği tak
dirde şirketin sahipleri, ortakları zarara girer
ler. Bir bankanın zarar etmesi halinde ise ban
kanın sahipleri meyanında mevduat sahipleri de 
zarar görebilir. Birinci safhada Ticaret şirketleri 
ile bankalar arasında bir fark gözetmiyoruz ama 
ikinci ahvalde mevduat sahiplerini vikaye etmek 
mecburiyeti vardır. Burada vikaye ettiğimiz 
kimseler mevduat sahipleridir. Bunların mevdu
atlarını emniyet altında bulundurmayı istiyoruz. 
Tasarruf sahiplerinin zarara girmemesi için bu
na lüzum vardır. Aslında girilecek zararların 
Merkez Bankası tarafından karşılanması vaziyeti 
yoktur. Aslında mevzuubahsolan nokta bir sigor
ta bir kefalet usulüdür. Alâkalı bankaların des
teklemesi olacaktır. Fon tesisi ile bu zararlar bu 
fondan karşılanacak, Merkez Bankası muvakkat 
bir finansman vaziyetine gelecektir. Muayyen 
miktarda buraya bir avans verecektir. Toplandı 
ğı zaman Merkez Bankasının parası geri verile
cektir. Bu bakımdan Kurucu.ar istismar etmiye-
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cek, nasıl olsa zararlar bir başka menba. tarafın
dan karşılanacak diye fena hareketleri olursa 
izah ettiğimiz şekilde ve burada derpiş edilen 
hükümlerle bunlar önlenecektir. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Haklarında bu kanunun 
60 nci maddesi uyarınca tedrici tasfiye kararı ve
rilen bankaların katı ve nihai açıklarının karşı
lanması için T. C. Merkez Bankası nezdinde bit* 
fon tesis edilmiştir. 

Bankalar, yıl sonu bilânçolarındaki tasarruf 
ve ticari mevduat toplamının binde yarımı nis-
betinde bir meblâğı ertesi yılın beşinci ayı sonu
na kadar bu. fona yatırılır. Bu mükellefiyeti 
yerine getirmiyen bankalar hakkında işbu kanu
nim 69 nen maddesi hükmü uygulanır. 

Bu fondan tediyeler Banka Kredilerini Tan
zim Komitesi kararma müsteniden Maliye Baka, 
Ilgınca yaptırılır. Tasfiyeye nezarete memur edi
lecek bankaya, tesbit olunacak ihtiyaç nisbetinde, 
bahis konusu fondan Maliye Bakanlığınca aynı 
esas dâhilinde avans verilebilir'. 

Konun âzami limiti, toplanan mebaliğiıı limiti 
tecavüzü veya tediyeler dolayısiyle mevcudun li
mitin dununa düşmesi halinde yapılacak muame
le yukardaki esaslar dâhilinde Banka Kredileri
ni Tanzim Komitesince! tesbit edilir. 

Fon mevcudu maksadı temine yetmediği za
man ; Maliye Bakanlığının teklifi üzerine T. (J. 
Merkez Bankası tarafından fona, Banka Kredile
rini Tanzim Komitesince tesbit olunacak miktar
da ve tâyin edilecek tediye ve itfa şekil ve şart
ları dâhilinde ikrazda bulunulur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen.' 
Buyurun Vehbi Bey. 

ERSÜ VEHBİ — 69 neu maddenin izahını 
rica edeceğim. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞ-LU — Bankalar Kanununun 69 ncu mad
desi bankalara muayyen mükellefiyetler tahmil. 
edilmesi halinde bunun yerine getirilmediği za
man İdarecilere verilecek cezaları derpiş etmek
tedir. Yani hâdisemize tatbik edecek olursak, bir 
banka sene sonundan beş ay geçtiği halde bu fo-
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iia yatırması icabeden miktarı gününde yatırma-
dığı takdirde. Maliye Vekâleti kendilerine bir ny-
lık bir mühlet verecek -ve bu vecîbeyi hatırlıya-
• çaktır. Bundan sonra da yatırılmadığı takdirde 
banka idarecileri on bin liradan az olmamak üze
re para cezasiyle cezalandırılacaklardır. 

VEHBİ ERSÜ — Binde yarımları yahrmı-
yan bankaları hedef tutuyor öyle mi? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Evet, 

VEHBİ ERSÜ — Burada ismini saydığımız 
bankalar için burada bir kayıt koymayı düşün
müyor musunuz.' Tasfiye yapılacağı için böyle 
bir şey bahis me\ zuıı değil .mi? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZJNOULU — Bütün bankalar binde yarımların1. 
yatıracaklardır. Mevcut ticari ve tasarın I' mev
duatının binde yarımı nisbetindeki miktarı ban- ' 
ya Mayıs ayı içinde yatırmış olacaktır. 

Mevzuubahsolan acze düşme hali .bankaların, 
tasfiyelerinde ise aynı mükellefiyete1 tâbi tutul
muşlardır. 

. KUYTAK FİKRET - Merkez Bankasında • 
toplanacaktır, fakat zararları ödiyoeek te
vali ederse .acaba asgari taban tesbit edilebile
cek mi? 

İkincisi banka kredileri hakkında bir komi
teden bahsediliyor, bu komite hakkında da ma
lûmat rica edeceğini. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOCILU — Yapılan tetkiklere göre âciz hali
ne düşmüş bankaların zararlarını en geniş şekil
de hesabetmiş ve bu miktar 12 milyon civarın
dadır. Mevcut ticari tasarruf dört milyar küsur, 
diğer mevduat tasarrufu ise bir milyar küsur 
milyondur. Yekûn beş miyar küsur milyondur. 
Fon ise üç milyon lira civarındadır. Tasfiye1 ha
linde bankaların tâyin edeceği kati açıklar on 
beş milyon civarındadır, sermayeleri dâhil on-
beş milyon civarında olacaktır. Açıklar ise üç 
sene içinde 'karşılanacaktır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Beki umumi bir 
kiriz olduğu takdirde Merkez Bankası zararı na
sıl karşı! lyacaktır? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZINOGLU —• Allah göstermesin, umumi bir ki
riz olursa mecburen Merkez Bankası kapıları
nı açacaktır. Bütün dünyada bu ahvalde, böyle 
olur. 
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HÜRKÖYTRAK SUPHİ — Bu düşünülerek, 

bir tedbir olmak üzere bidayette bir tabanın tes
bit edilmesi lâzım değil midir? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ
ZİNDİ LU — Mesele bankaların durumuna hal 
çaresi bulmak mı yoksa evvelâ fonu tesis etmek 
mi meselesi oluyor. Bizim düşüncemiz, evvelâ 
bankaların durumuna bir hal çaresi bulmaktır. 

UÜRSDYTRAK SUPHİ — Siz bir mahzur 
görmÜ3ror musunuz? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ 
ZİNOĞLU — Hayır. Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesi, Bankalar Kanununun 57 nci madde
sine göre kurulan bir teşekküldür. Küçük ve1 

büyük bankaların kendi aralarından seçecekleri 
temsilciler ile, İç Ticaret Umum Müdürü, Hazi
ne Umum Müdürü, Merkez Bankası Umum Mü
dürü, Ticaret Bakanı, Sanayi Bakanı, ile Çalış
ma Bakanından teşekkül eder. Bankalar Kanu
nunun tatbikatında, bilhassa faiz hadleri gibi hu
suslarda bir istişari organdır. 

TUNVKANAT HAYDAR — Benim öğren
mek istediğim bir nokta var. .Maliye Vekâleti 
bankaları ne şekilde kontrol etmektedir. Bu kon
trol keyfiyetinin derecesi nedir? Bu kontrollar 
Maliye Vekâleti için tatminkâr mıdır? 

HAZİNE l'MUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNCKiEU— Efendim, bankaların faaliyetini 
evvelce arz etmiştim. Bankalar, Bankalar Ka
nununa göre muayyen esaslara raptedilmiştir. 
Maliye Vekâletinin kontrolü kanun hükümleri
nin yerine getirilip getirilmediğinin araştırıl
ması istikametinde cereyan eder. Bankalar Ka
nununda krediler mevzuunda, kredilerin ne mik
tarda. verilebileceği hükme bağlanmıştır. Keza 
mevduat hakkında da hükümler vardır. Yerece
ği faizler ve saire gibi: Maliye Bakanlığı bu hü
kümler dairesinde kendisi takibedecektir. Bu
nun için de bankaları kontrol eden murakabe 
heyetleri vardır, mütehassıslar vardır. Bunlar 
bankaların hesapları üzerinde tetkikat yapar
lar. Bu işlerle vazifelidirler, bunlar. 

TUNCKANAT HAYDAR — Bu vazifeyi bu 
mütehassıslar devamlı olarak mı yaparlar? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MYEZ-
ZİNODLU —- Teftiş organları olarak bir prog
ram dairesinde1 ve elevamh olarak kontrol eder
ler. 

BAŞKAN — Üçüncü, maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

t — 
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Ek madde 2. — 1 nci ek madde gereğince 

bankalar tarafından fona yapılacak tediyat Ku
rumlar Vergisi matrahının tesbitinde masraf ad
dolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. . 

Teknik arkadaşımızdan bendeniz izahat rica 
edeceğim. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Efendim, 
eğer ek 2 nci maddeyi vaz'etmemiş olsaydık, ban
kalar kefalet fonuna ayırdıkları paradan bir de 
vergi ödemek zorunda kalacaklardı. 

BAŞKAN — Ek madde 2 yi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
.edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanım neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Efendim Gündemin 2 nci maddesine geçiyo
ruz. • 

2. — İktisadi Devlet teşebbüsleri ve benzeri 
müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve 
bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına ve finansman müessesele
rine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili 
hakkında kanun tasarısı ve İktisat Komisyonu ra
poru (1/82) (1) 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim bu 
tasarı da iktisat Komisyonunda 2 - 3 aydır mü
zakere konusu olmaktadır. Kanunun tarafları 
çoktur. Şu anda salondaki mensuplarının çok
luğu ehemmiyetini ifade etmektedir. Maliye 
Bakanını temsil edecek olan Hz. U. Md. izahat
ta bulunacaktır. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, Yüksek Heyetinizin ma
lûmu olduğu üzere memleketin mazisinde geniş 
ölçüde bir enflâsyon vukua gelmiştir. 1953 se
nesinin başından itibaren 1'95'9 senesine kadar 

(1) 159 S. Sayılı basmayazı zaptın sonun-
dadır. 
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gittikçe artan bir şekilde devam eden bu enflâs
yon devresinde bir taraftan bütçemiz, diğer ta
raftan da İktisadi Devlet Teşekkülleri geniş mik
tarda açıklar vermişlerdir. Devlet kendi varida
tı fevkimde masraf yapmak durumunda kaldığı 
için bütçe her sene açık vermiştir. Bu açıkların 
Merkez Bankası avanslariyle karşılanmak mecbu
riyeti hâSıl olmuştur. Bir milyar 92 milyon lira 
olan bu avansların 953 milyon liralık kısmı ta
mamen kullanılmıştır. Bu açıkları kapatmak 
için alınan avanslar bir sene sonunda ödenmesi 
lâzım gelirken bu, böyle olmamış ve teamüle da
yanarak bir artma yolunda bulunmuştur. 

Keza iktisadi Devlet Teşebbüsleri (bidayette 
ve kuruluşları sırasında kâfi derecede sermaye 
ile teçhiz edilmedikleri için ve bunlara Hükü
metçe muayyen vazifeler verildiği halde karşılığı 
fonlar temin edilmediğinden bu teşekküller ken
di imkânları fevkinde iş yapmak zorunda kalın
ca ihtiyaçlarını Merkez Bankasunm avanslar'iyle 
geniş ölçüde karşılama durumunda kalmışlar ve 
bu sebeple de bugün Merkez Bankasının 7 mil
yarı bulan kredileri dolayısiyle borçları arz et
tiğimiz miktara baliğ olmuştur. Bu sebeple bir 
taraftan Merkez Bankası Hazinenin tazyikine, 
diğer taraftan iktisadi Devlet. Teşekkülleri de
vamlı tazyıka mâruz kalmakta netice itibariyle 
Merkez Bankası da asıl vazifesini ifa edemez du
ruma gelmiş bulunmaktadır. Aslında Merkez 
Bankası yardımiyle diğer bankalar umumi sektö
rün kusa vadeli ihtiyaçlarını karşılaması lâzım ge
lirken hâsıl olan bu vazıyet neticesinde Merkez 
Bankasının gerek Hazineye gerek iktiisadi Devlet 
Taşekküllerme olan kredileri dondurulduğu için 
vazifesini yapamıyacak duruma gelmiştir. Mer
kez Bankasını asli hüviyetine irca etmek ve bu 
borçlanın âmme sektörü içindeki menfi tesirleri
ni önliyebilimek için bu kanun tasarısı hazırlan
mış ve yüksek huzurlarınıza getirilmiştir. Bu ka
nun üç esası ihtiva etmektedir. 

Evvelemirde, Hazinenin Merkez Bankasına 
olan borcu konsolide edilmektedir. Bunun mik
tarı 953 milyon lira civarındadır. Kanunda bu 
miktar, 28 Şubat 1961 akşamındaki yekûnu ile 
konsolide edilmiştir. İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Merkez Bankasına olan borçlarının konso
lide edilmesi de konsolidasyon mevzımmın ikinci 
kısmıdır. Bu borçlar Hazine tarafından deruhte 
edilmektedir. Bu borçlara mukabil Hazine,-Mer
kez Bankasına talhvil verecektir. Gerek Hazine-

~- 8 
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nin gerek İktisadi Devlet Teşekküllerinin ibu ban
ka ya olan borçları 100 senede itfa edilecektir. 
Taksitlerde yüzde yarım faiz alınacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Merkez'Banka
sına olan 'borçları meyanında Emekli Sandığının, 
İşçi Sigortalarının, Amortisman ve Kredi Sandığı
nın tahaddüs eden borçları vardır. Bu borçlanma 
karşısında, İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî 
durumları müsait olmadığı, için, ne borç ve ne de 
faiz ve taksitler ödenememektedir. Bu bakımdan, 
genel konsolidasyon ameliyesi içinde, finansman 
müesseselerinin borçlarının konsolide edilmesi ka
nunda derpiş edilmiş ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ÎJevlete olan borçlarının Hazine tara
fından karşılanabilmesi yolunda, 25 yılda, ma
lî müesseselerin % 6 faizle tahvil vermesi yönü
ne gidilmiştir. Bu da borçlanmanın 2 nci şekli
ni teşkil etmektedir. Bunun dışında üçüncüsü de 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin birbirlerine karşı 
olan borçlarıdır. Bu da teşebbüslerin kâfi dere
cede işletme sermayesine sahibolmamaları yüzün
den ta'haddüs etmiş bulunmaktadır. Günlük ih-
tiyaiçlar için muamele yapan bir tüccar gibi hare
ket edip birinin diğerine borçlanması tabiî iken 
bu borçlarını bir tüccar gibi zamanında ödiye-
memiş bu selbeple bu müesseseler birbirlerine 
borçlu kalmışlardır. Bunun için de bu gibi borç
ları kendi bünyeleri içinde takas ve mahsup yo
luna gidilmiştir. Bu suretle bugün konsolide 
edilecek miktar heyeti umumiyesi itibariyle, arz 
ettiğim bu üç safhasiyle birlikte, 7,5 milyara Ihâ-
iliğ olmaktadır. Bu miktarı kesin bir rakam 
olarak arz etmiyorum. Kanunun kabulüyle kon-
solidasyona gidilmesi halinde İbu miktar 6 - 7,5 
milyon arasında bir temevvüç gösterebilir. Bu 
miktar 100 senede itfa olunacak ve ilk senelerde 
senede iki taksit üzerinden 100 milyon olarak 
bütçelerimizde yer alacaktır, önümüzdeki sene
nin taksidi de 19'ftl senesinde derpiş edilmiştir. 
Kanun da bunu âmirdir. Kanunun heyeti umu
miyesi üzerinde arz edeceğim hususlar "bunlardan 
ibarettir. 

Hükümetin tasarısı üzerinde İktisat Komis
yonunda bâzı değiştiriler yapılmıştır. Bun
lar esas itibariyle şekle taallûk etmektedirler. 
Hükümet de yapılan değişikliğe mutabakatını 
belirtmiştir. 

BAŞKAN — Bu husustaki görüşlerini öğ
renmek üzere Ticaret Bakanına söz veriyorum. 

2.1960 0 : İ 
TİCARET BAKANİ MEHMET BAYDUR — 

Ziya Beyin vermiş olduğu izahat, durumu 
hayli tavazzuh ettirmiştir. İktisadi Devlet Te
şekkülleri şimdiye kadarki faaliyetlerinde 
kendilerine tahmil edilen vazifeyi yapmak 
için birçok borca girmişler ve bu yük dolayı-
siyle ağır malî külfetlerle karşılaşmışlardır. 
Bir misal arz edeyim : Bir İktisadi Devlet Te-

* şekkülümüzün bu yüzden yûdğ, ödediği faiz 
67 milyon liraya baliğ olmaktadır. 67 milyon 
liralık bir faiz yükünü sırtında taşıyan İktisa
di Devlet Teşekküllerinin bir faaliyet göster
mesine imkân ve ihtimal yoktur. Onun için ge
rek kanunun sevk edilmesine saik olan ana fi
kir ve gerekse biraz evvel arkadaşınım temas 
ettiği gibi, genel olarak, tüm olarak nazarı iti
bara alırsak, bu kanunun büyük ölçüde ferah
lık doğuracağı açıktır. Bu meyanda, genel ik
tisadi politika içinde, sıhhatle yürüyebilmek 
İçin bu yola gitmek zorunluğu belirmiştir. 
Bu hususta, gerek bâzı teşebbüslerle ve gerek
se beynelmilel iktisadi teşekküllerle mutaba
kata varmış bulunuyoruz. Bu itibarla, bu ka
nunun gerek tümünün ve gerekse maddelerinin 
Yüksek Heyetinizce tasvibedilmesini bendeniz 
kuvvetle desteklerim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz. 
Şimdi sözü İmar ve İskân Bakanına veriyo

rum. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FEHMİ YA

VUZ — Efendim, bu kanunun büyük ferahlık 
yaratacağı muhakkak. Fakat, bizim ihtiyaçla
rımıza cevap vermesi, bunları karşılaması hu
susunda derhal bir şey söyliyecek durumda de
ğilim. Arkadaşlarım yanımdadır, bu kanunun 
tatbikatı hususunda bâzı fikir ve mütalâaları 
olacaktır. Yalnız benim bildiğim şudur ki bu 
kanun İller Bankasının ihtiyacını karşılamak
tan çok uzaktır. Bir kısım ihtiyaçlarımız bu 
kanunun dışında kalmaktadır. Esas itibariyle 
kanuna taraftarız. İhtiyaçlarımızın bir kısmı 
bu kanunla karşılanmaktadır. Diğer kısmı için 
bir kanuni imkân sağlanabilirse İller Banka
sına da geniş bir imkân vermiş olacağız. Bu
na ait teknik hususlar arkadaşlarım tarafından 
izah edilecektir. 

BAŞKAN — Bir defa daha Hazine Umum 
Müdürünün şu konuşulan hususlar hakkında 
fikrini dinliydim. 
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ZİYA. MÜEZZİN OĞLU (Hazine Umum Mü- I 

dürü) —• Müsaade buyurursanız bu kanun bir 
ihtiyacı temin için huzurunuza getirilmiş de
ğildir. Kanunun istihdaf ettiği gaye, teşek- j 
küllerin miadı gelmiş ve ödeııemediği için mü
temadiyen tehir edilen borçlarının bu teşekkül
ler tarafından ödenememesi dolayısiyle Hazi
neye devredilip kapatılması suretiyle bir hal 
tarzını getirmeMen ibarettir. Sayın İmar ve İs
kân Bakanının sözlerini bu zaviyeden kıymet
lendirmek lâzımdır. Bu kanun tasarısı, bu 
müesseselerin üzerindeki borç ve faiz yükünü 
kaldırmayı gaye edinmektedir. İller Bankası
nın durumu ayrı bir maddede ele alınarak tan- I 
zim edilmiştir. I 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Efendim, kanun hakikaten nakdî bir imkân ver- I 
miyor ama bu müesseselerin büyük faiz ve öde- I 
ıno külfetlerini bu suretle konsolide ederek I 
kendilerine hakikaten bir kolaylık sağlamış 
gibi bir vaziyet arz ediyor. Faiz yükü altın
da bulunan bir İktisadi Devlet Teşekkülünün 
hakikaten böyle normal bir operasyonda bu
lunmasına. ben imkân tasavvur edemiyorum. I 
Bu bakımdan arkadaşımın sözleri bunun bir j 
imkân olduğunu ifade etmektedir. Bu kanun I 
kabul edilirse bundan sonraki faaliyetiemizde 1 
yine bundan 5 sene veya 10 sene sonra, bilmem i 
o kadar istikbale baıkaibiliyor muyuz a/ma, yeni 
bir durumla karşılaşılınca yeni bir konsoiidais- I 
yon kanunu denmesin. Sanıyorum, bu 2 nci kon-
soliidaisyon kanunudur. Bu kanunun mutlak su
rette İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer te
şekküller hususunda büyük imkân sağlıya cağı 
kanaatindeyim. | 

BAŞKAN — Saibri Bey. 
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ SAB

RI SAĞIROĞLU — Efendim, komisyonda görü
şüldüğü zaman o ncü madde kaldırılmıştır. Ve 
Hazine namına kusa vadeli avans borçları kon
solide ediliyor. Halbulki, Hükümet teklifinde, 
2 nci maddede, meselâ İller Bankasının ve di
ğer bankaların yüz sene gibi bir konsolidasyona I 
tâbi: tutulduğu tasrih edilmiştir. Bunu tavzih 
etmelerini rica edeceğim. 1 nci sorum bu olu- I 
yor6 2 nci soru olarak, gerek 11 nci maddede, 
İller Bankasının bugün inalı müesseiselerden 
3 üne olan borcu 25 senelik bir vâdeye bağlan
maktadır. Fakat gerekçede Amortisman ve 
Kre'di Sandığının yalnız 29 milyon 455 bin lira- j 
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sının buraya, alındığı ve bunun için de '/r o',-7 
faiz verileceği zikrediliyor. Madde bir imkân 
b alış etmekte takat esbabı mucibe bizi takyidet-
nı ektedir. 

BAŞKAN — Saibri Sağrroğiu'nun ileri sür
düğü husus maddeye taallûk etmektedir, mad
desi gelince orada konuşuruz. Bayın dirlik Ba
karımın görüşlerini öğrenelim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKBİL (1ÖK-
DOĞAN — Bayındırlık Bakanlığı olarak kaim-' 
ııun Vekâletimizle fazla bir ilgisi bulutımıaımak-
İa beraber böyle bir kanunun çıkarılması lüzu
muna inanıyoruz. 

Ancak, Sanayi Bakanlığına vekâletim dola
yısiyle arz etleyim M, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bugünkü müşkülâtı ve yarını için büyük 
bir'ihtiyacı karşılanacağına inanıyorum, bu se-
Jbeple arkadaş! anımın ileri sürdükleri mütalâa
lara, iştirak ediyorum. Malbiyeti itibariyle ka
nunu kabul ediyorum. 

BAŞKAN -— Söz, Albay Tunçkanat'ın... 
TUNOKANAT HAYDAR — Muhterem ar

kadaşla ı-iım ; bu kanunda 10 senekleri beri, belki 
daha fazla, bir kalkınma edebiyatı ile iktidarda 
daba fazla bulunmak kaygusiyle, bir idarenin 
tasfiyesi cihetine gidildi. Ne ya'zık ki, bu mev
zulara eskiden hiç teımas edilmemiştir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin borçları her gün biraz 
d aba. yükseldiği halde lüks tesisler ve yüksek. 
maaşlı müstahdemler, onları gittikçe daim kötü 
durumlara doğru sürülkleimiştir. Ne gariptir ki. 
bunların tasfiyesi şimdi bize düşmüş bulunu
yor. Eskiden, o devri yaşamış olanlar, o zaman 
hiçbir ses çıkarmadıkları halde şimdi kolaylıkla 
bu cihete dönüvermişlerdir. Ben. şahsan inanı
yorum ki, bu lüks, İktisadi Devlet Teşekkülle-
rindeki bu idaresizlik devaım ettiği takdirde bu 
kousolidasyona. kısa bir müddet sonra bir ücün-
cüsüyle taikvlye etmek gerekecek. Nitekim bu 
kanun. 2 neiyi tenkil ediyor-. O balomdan, bu 
kanunun kaibulü ile beraber, bilhassa zecrî ted
birler almak suı-etiyle, israf ve lükse bir son vo-
.tilmelidir. Her tarafta, İktisadi Devlet Teşek
küllerine ait pahalı ve lüks binalar ve içlerin
deki mefruşat, aynı zamanda; bunların memur
larına. verilen yüksek ücretler, plansızlık ve me
murların birçoğunun başıboş bırakılın ası sonucu 
olarak bugünkü 7 milyar liralık bo>rç taibaddüs 
etmiştir. Millî Birlik Komitesin d eki arkadaşla-
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rıındaıı da. r icanı; zecrî lıdbiirler, plân ve (asar- I 
ruf üzerinde şiddetle durulması ve Balkanlara j 
•bu husus ta ta l imat verilmesidir. Yoksa Konso- J 
'lidasyoıı K a n u n u n u n b i rkaç sene sonra hiçbir I 
hükmü ıkalmıyaeaktn. 

Sözlerim, bu kadard ı r , (»fendim. ı 

l i AŞK AN —• Buyurunuz Hazine Uenel Mü
dürü . 

ZÎYA MÜKZZİNOUBi: (HAZİNE (IKNKb 
MÜDÜRÜ) — Muhterem Albayın ileri sürdük
leri çok eihem.rn.iy eti i bir nokta üzerinde kısaca I 
maruzat ta bulunacağım. Kanun bir taraftan mazi- I 
deki hatalardan doğan borçları konsolide ederken I 
bir taraftan da istikbalde tekerrürü önleyecek hü- I 
kümleri iht iva etmektedir. Bu da istikbale matuf I 
bir kanun getirileceğ ni ifade etmelidir. Bit âhara 
tetkikinize arz edilecek tasarı , mevcut İktisadi I 
Devlet Teşekküllerinin 'her hangi birinin idari I 
ve malî bünyeler ini te'kkik edecek mütehassıs I 
bir 'heyetin istik ha e matuf çalışmaları için I 
alınması gereken tedbir ler i ihtiva edecektir . I 
Bir t a ra f tan borçlar t evhid edilirken bir taraf- I 
tan da yeni hüküm er tedvin etmek suretiyle I 
bıı teşekküllerin bünyeler inde yapı lacak deği- I 
siklikleri getiri lecek 'kanunda 'huzui'imuza su- I 
ııaca'lc ve onlara is t ikbalde daha rasyonel ve I 
rahat çalışma imkânlar ı temin olunacaktır , Bu I 
kanunla bir l ikte 'huzurunuza getireceğimiz ka- I 
m m da çıkması hal inde istikbal için ha t ı ra ge- I 
lecek endişeler ber taraf edilmiş •olacaktır. I 

M E H M E T BAY I HIR (TİOARBT Y B K İ L İ ) 
— Ben d e Sayın Albayın dokunduklar ı hususa I 
Temas etmek isterim. Hak ika ten bilhassa Dev- I 
let İktisadi Teşekküllerini buguine kadar yü- I 
rütmek için yapılan teşebbüsler plansızlık yü- I 
zünden yapılan yat ı r ımlar ı dahi verimsiz kıl- I 
mış, sermayenin zamanında ya t ı r ı İm aması ve I 
f inansmanının icabı gibi ifa edilmemesi bu te- I 
şeldralleri" bugilne k a d a r büyük külfetlere ta
hammüle mecbur bırakmışt ır . Yalnız bugün şu 
konsolide e tmek istediğimiz borç lar tamamen I 
kendi bünyeler inden doğmuş deği ld i r ; takibedi- I 
len fiyat polit ikası bu borcun en mühim âmil- I 
ler indendir . Meselâ bir buğday politikamız I 
vardır . Bu poli t ika dol ay isiyle ofis her sene 
büyük zarar lara duçar oluyor. Biz bu kanunu I 
sevk eden 'Maliye 'Bakanı arkadaşımızla birlik
te, Hükümet in empoze ett iği fiyat politikasın- I 
••''•in mütevel l i t za rar la r ın bütçeden finanse | 
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edilmesini düşündük. Toprak Ofisin kar ve 
zarar lar ını sıfıra iblâğ e t t ik diyoruz. Bu şekil
de devam edilecek olursa, durumun daha iyi
ye gideceğini kabul ett ik. Bununla müteraf ik 
olarak, i s t ik ra r programı içinde, bu seneden 
i t ibaren bilhassa. Toprak Ofis ve diğer teşek
küllerimizin borçlarının, açıklarının bütçeden 
karşı lanmasını prensibolarak 'kabul et t ik. Bü
tün bunların yanında, k a n u n u yalnız bu şekil
de kabul edip, başka is t ikamet te tedbir ler alııı-
mıyacak olursa beklenen neticenin elde edilemi-
yeceği de aşikârdır . Tasar ruf tedbir ler i için 
adımlar atı lmıştır . Are bunlar ın devam ettiril
mesi zaruri o lduğu kadar , aynı zamanda Ih a -
yat îdi r . Bu, yalnız benim 'Bakanlığımın bünye
sine taal lûk ettiği için değil, bü tün Bakan ar
kadaşlarım da aynı şekilde düşünür sanıyorum. 
Meselâ, Ticaret Bakanlığı bünyesi içinde olan. 
Ht ve Bal ık K u r u m u n u n zarar etmemesi için 
bu Kuruma âzami tazyikte bulunuyoruz. Bu 
şekilde. Bakanlık bünyesi içindeki bu teşek
külün idaresinde söz 'konusu olan mahzur 'ber
taraf edilmiş olacaktır . 

BAŞKAN" — Buyurunuz Küçük. 
K Ü r Ü K SAMİ — Bfendim, 'Tunçkaııat ar

kadaşımıza kat ı l ıyorum. Bakai , ne gar ip t i r ki 
hâlâ bâzı teşekkül ler 27 Mayıs Devriminin zih
niyetine int ibak edemedikleri , ayak uyduranı a -
dı'kları kulaklar ımıza geliyor. İsim verme'k ge
rekirse, maalesef ta.hkik etmek imkıımı bula
madım. Fakat , meselâ ; Azot Sanayii (î-eııel Mü
dürü, eski (Jenel Müdürün dairesini beğenme
miş ve yeniden lö - 20'bin lira sarf etmek sure
tiyle yeniden tefr iş yoluna gitmiştir. Ayrı ola
r ak Ticaret Bakanl ığının nazarı d ikkat ine arz 
etmek isterim, ben bizzat t e tk ik etmek imkâ
nını bulamadım. Söylendiğine göre Bt - Balık 
Kurumunun bâzi kombinalar ında lüzumundan 
fazla kasap ve veterinerin is t ihdam edildiği me
selâ i zmi r ' de üıer gün muayyen bir kesim ya
pılmasına mukabil 400 kasap 100 veterinerin 
ist ihdam edildiği ileri sürülmektedir . Bun la r 
bir israftır ve 27 Arayış zihniyeti ile gayrikabil i 
teliftir, zannederim. 

Ticaret Bakanımızın, bu gibi israf hareket
leri ve eski zihniyetin devamı konusunda dik
kat l i olacaklarına eminim. Şu kanun münase
betiyle ar t ık mazinin israf zihniyetini kökün
den silebilirsek kanunun isabetine kaan i ola
cağım. 

http://eihem.rn.iy
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demektir. Bunun için, sayın arkadaşlarım kabul 
ederlerse bu da ancak 105 veya 110 milyon lira
dan ibaret kalacaktır. Buna da müteşekkiriz. 

İBAŞKAN — Sayın Paşam ;bu hususu mad
desinde konuşalım. 

Buyurun, ıSuphi Karaman. 
KARAMAN ıS'UPHİ — Efendim kanunun 

tümü ve bâzı maddeleri Hazineye ve müessese
lere bâzı mükellefiyetler tahmil ediyor. Bilhassa 
hu mükellefiyetlerin nakit olan kısmı (bütçeye 
yüklenmektedir. Acaba bunun bütçeye yükliye-
eeği yük ve bu müesseseler kısmen bu miktarı 
da hattâ % 6;5 faizle de ödiyeceklerine göre bu 
•borçlarını eda edip edemiyeceklerini mümkün
se rakamlarla verebilirler mi? 
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YILDIZ AHMET — Efendim, senelerdir şi

kâyet edilen ve kanayan bir yaraya parmak 
basan ve dünkü durumun istikbalde !bir da'ha 
tekerrür etmemesini ele alan şu kanun 'tasarısı
nın kabulü !gayet ıtabiî bir zarurettir. Yalnız, 
arkadaşların kabul etti'kleri igübi, inşaallaih bu
nun kabulünde gösterdiğimiz zihniyet, Hükü
metçe de benimsenir. 

Bendeniz son olarak, kanunun heyeti umumi-
yesi üzerindeki konuşmalara son vererek, mad
delere geçilmesini ve orada bu tedavi çareleri 
doğru mudur, bir daha tekerrür eder mi etmez 
mi gibi soruların cevaplandırılmasını, bu yolda 
müzakere yapılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifini 
oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... Kabu 
edilmiştir. 

Şimdi kanunun tümünün okunmasına geçi
yoruz. 

KUYTAK FİKRET — 'Bir şey sormak isti
yorum : Tasarıda, Hükümetin teklifi ile İktisat 
Komisyonunun değiştirisi arasında bir fark ol
madığı Ibelirtildiğine ıgöre, Hükümet de iktisat 
Komisyonunun 'bu değiştirisini tamamen kabul 
etmiş midir? Yoksa ayrıldıkları ibâzı noktalar 
var mıdır? 

KARAVELİOGLU KÂMÎL — Hükümet de 
müzakerelerde hazır bulundu. (Mutabıktırlar. İk
tisat Komisyonunun değiştirisi, şekli bir değiş-
tiriden ibarettir. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı, İktisat Komis
yonunun hazırladığı kısım üzerinde okunacak
tır. Okuyunuz efendim., 

(Kanunun tümü okundu). 

'BAŞKAN — Efendim, kanunun tümü üze
rinde konuşuldu. Şimdi söz istiyen var mı?.. 

IJLAY SITKI — Efendim, bu kanunun ha
zırlanması sırasında bâzı toplantılarda ben de 
ibulundum. Fakat, yapılacak bir iş varsa ıburada 
biraz daha bir genişletmedir. Hakikaten iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ıbir ferahlık verilmektedir. 
Fakat, ibizim DDY nın 1,5 milyarı ıgeçen 'borcu 
var. Bu 'bakımdan bu kanun DDY na büyük 
bir ferahlık vermiyecek.. Ben temenni etmiştim 
ki, bizim borçlarımızın daha geniş ölçüde bu ka
nunun şümulü içine alınmış olması lâzımgelsin. 
Bu bakımdan, 1 milyar 800 milyon borcu olan 
bir müessese için bu ıborç tutarı 1 milyar 900 
milyon lira da olsa yine ayni şey devam edecek 

BAŞKAN — Hazine ITmum Müdürünü din
liydim. 

ZÎYA MÜEZZİNıOĞLU (Hazine Umum 
Müdürü) — Evvelce de arz etmiştim. Hazine 
Merkez (Bankasına, Emekli Sandığı ve İşçi Si
gortaları gibi müesseselere olan borçların öden
mesini deruhde edecektir. Bunları 100 senede 
ödemek cihetine igidecek, Hazine İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin borçlarını deruhde edecektir, 
bunları da 25 senede ödemiş olacaktır. İkincisi
nin faizi % 6, 'birincisinin ki, % 0,5 olacaktır. 
Her sene ödenmesi gereken miktar, 200 milyon 
liradır. Buraya faiz ve resülmal dâhildir. 1961 
'bütçesinde ilk taksitin 100 milyon lira olacağı 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, ıbenim bir 
teklifim var, belki biraz garip gelecek ama öğ
renmek istiyorum. Bu borçlar bir nevi iç düyu
nu umumiye meydana getiriyor. Bu borcun ta
mamını yok edebilecek hir formül bulmanın im
kânı yok mudur? Bunların birinin diğerine bor
cunu ortadan kaldıran, ortada hiçbir borç bırak-
mıyan !bir hal tarzı hususunda Hükümet temsil
cileri acaba ne düşünürler?... 

HAZİNE GENEL MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, nazari olarak böyle bir 
hal tarzı düşünmek tabiî mümkündür. Meselâ 
Meclisin çıkaracağı bir kanunla bu borçlar tama
men affedilebilir. Bunun şöyle bir neticesi olabi
lir : Evvelâ bu salâhiyeti verir efendim. 

Bunun 2 neticesi olur. iBir; fiilen Merkez 
Bankasının bilançosu sıfıra düşer. 

(Sonra, bu kanun, mazideki yapılmış olan ha
taları tasfiye etmektedir. 'Bu tasfiyeyi yaparken, 
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B : 47 6 .3 
ibir daha yapılmış olan, düşülmüş olan hataları 
yapmamak ıgerekir. 

iBir zaman sonra, böyle af yoluna gidilirse, 
yarın teşekkül eden bir başka Hükümet, yeni bir 
kanun getirmek suretiyle o da bu yoldan yürü
müş olacaktır. Bu, haddizatında 'bir hal tarzı de
ğildir. Mademki, bir külfete 'girilmiştir bu kül
fetin de kabulü lâzımgelir Bunu da Hazinenin 
üzerine alması iktiza eder. 

KARAMAN SUPHİ — Her sene 200 mil
yon olarak devam edecek midir? 

ZİYA MÜEZZÎNOĞLU (HAZÎNE UMUM 
MÜDÜRÜ) — 25 sene sonra azalacaktır'. Mer
kez Bankasına aidolan kısım çıkınca bu mik
tar 73 milyona düşecektir. 

ADNAN BAŞEE — Buyurdukları gibi 
borçları takasa götürerek üzerine bir sün
ger çekemeyiz. Merkez Bankasından bu para 
alınırken banka bunu matbaada basmış borç. 
olarak vermiştir. İktisadi bir kıymet olarak 
mevcut değildir. Ama emisyon olarak ferdin 
eline geçmiştir. Vergi olarak Devlete intikal 
etmiş, fiyat farkı olarak ödenmiştir. Bunu yap
mamış. Enflâsyon tarikiyle ezmiş vatandaşı... 
Vatandaş da bunu sinesine çekmiştir. Bir sün
gerle borçları silmek mümkünken onu böyle 
konsolide edilmesinin muhtelif sebepleri var
dır. Meselâ yapacağı menfi tesiri önlemek ve 
gelecek yıllarda enflâsyon yolu ile tesir icra 
ederken deflasyon voliyle piyasada massettirmek 
gibi... 

Bilhassa İktisat Komisyonu, bu iki hal tar
zını, kanunun aslından ayrılmadan kabul et
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanından be
nim de bir ricam olacaktır : Acaba bu hal 
tarzı hakkında bir mütalâanız var mı? 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, bu, hakikaten bir kestirme yol 
olabilirdi. Ama Ziya Beyin temas ettiği hu
suslar tamamen doğrudur. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin mevcut borçlarını doğrudan doğ
ruya borç olarak affedersek, ilerde bunlar, 
belki bir af kanunu çıkabilecektir, diye düşüne
bilirler. Ve ikide bir böyle kanun çıkarsa bu 
borçlardan nasıl olsa kurtulurum denebilir. 
Onun için de de Hazine Genel Müdürünün 
görüşüno katılıyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurunuz Küçük. 
KÜÇÜK SAMİ — Efendim, bugüne kadar, 

meselâ, bir şeker fabrikası yapılmadan önce 
lojman yapılıyordu. Bundan sonra ise belki de 
şeker fabrikası diye sadece bir lojman yapıla
cak ve sonra şeker fabrikası yapılmıyacak. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Haydar Be
yin temas ettikleri hususlara bende temas et
mek istiyordum fakat iki defa konuşulmuş ol
maması için bundan vazgeçiyorum. 

10 yıl işlenmiş olan hatanın 6 ay daha iş
lenmesine müsaade etmek doğru olmaz. Bu 

t kanun tatbikatta daha geniş yer alsın ki, 3 
ncü bir Konsolidasyon Kanununa ihtiyaç gö
rülmesin. Bir tarafta 7 milyar lira gibi bir bor
cun ödenmesine çalışılırken bu hal tarzı mem
lekete de bir ferahlık vermez, bir huzur sağla
maz efendim. Herkese borcunu alacağını vere
lim ondan sonrada diyelim ki, borçlar dursun 
Devlet olarak ben bunu sonra ve zamanında ( 

öderim, bu bir iç moratoryumdur. İç borçlar 
için böyle düşünürken dış borçlar olduğu gibi 
kalacak mıdır? Bunların da vâdelerini olsun 
uzatmak ve icabederse onlar için de böyle bir 
yol bulmak zorundayız. Esasen 1961 yılı bütçe-
çesinin yükü çok ağırdır. Şimdi bir yeni yük 
daha yüklüyoruz. Memleket iktisadiyatı nok
tasından bâzı yeni yatırımlar da bir zarurettir. 
Bence şu kanun ortaya gelmişken ve birlikte 
konuşurken dış borçlarımızın da konsolide edil
mesi yolunda Hükümetten imkân aranmasını 
istiyelim. 

MEHMET BAYDUR (TİCARET VEKİLİ) 
— Müsaade buyurur musunuz. Bu mevzu belki 
bakanlığımı alâkadar eden bir mevzu değil
dir Maliye, Vekili arkadaşımız burada bulun
salardı belki bu hususta daha salâhiyetle be
yanlarda bulunurlardı. Ben, Hükümetin bir 
üyesi olarak bu mevzuda hassasiyet göstermek 
istiyorum. Sayın Vehbi Ersü'nün fikirlerine iş
tirak etmemek imkânsızdır. Mesele dışa taallûk 
ettiği takdirde bizim tek taraflı bir kararımız 
bunda rol oynıyamıyor. Dış borçları iki kate
goride mütalâa etmek lâzımdır. Bunlardan bi
rincisi, devletin devlete, yani hükümetlerarası 
borçtur. İkincisi de eşhas alacaklarıdır. Devlet
lerin devletlere olan borçları hakkında her za
man müzakere açılabilir, bir neticeye ulaşılabi
lir. Fakat mutlak olan bir şey varsa eşhas ala-
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(•aklarının bu şekilde daha uzun vadeli olması, 
ha t tâ bir mora toryuma tâb i tu tu lmas ı imkânsız 
bir vaziyet arz eder. H a t t â bunun şüyu bulma
sı, Tü rk Hükümet in in 'böyle; bir t a sa r ru fa niyet i 
var diye, bunun şüyu bulması ve bizim tok ta
raflı olarak bir k a r a r almamız, bizim bu mese
leyi tek başına hal le tmek istememizin neticesi 
aleyhe olur. Meselâ, daha evvel de bizim çeşitli 
'Batı devletleri ve bilhassa Amerika'ya, ar iyere 
denen birtakım borçlarımız oldu. Bize oradan 
gönderilmiş olan mallar ın bedellerini tediye 
edemedik. Bu durum ka r ş ı s ında ; 'bir zaman 
sonra, onlarda .buna mukabi l tedbi r aldıklar ı ve 
bizim »ön d erdiğimiz mal lar ın bedellerinin bir 
kısmım bloke ediverdiler. 

Ş imdi ; biz, bir m o r a t o r y u m a gitsek dahi, bu 
t akd i rde dış borçlarımızı da 'bir konsolidasyona 
t ek ra rdan tâbi t u tmak veya biz bunlar ın hak
kın ı . edemezsek, mora to ryuma gideriz gibi bi r 
şey söylemek aramızdaki muamelelere tesir 
eder. Biz bu hususta temaslarımıza, devam edi
yoruz, mutabaka t sağladıktan sonra evvelâ siz
lere sonra efkârı um ilmiyeye açıklıyacağız. 

Yalnız biz gayret ler imizi memleket ekonomi
sine rahat l ık getirecek hususlara teksif eder, 
hususi sektör de kendisine düşen vazifeyi ya
parsa arzu edilen gayeye vâsıl olabiliriz. Yal
nız dış borçlarını izm 'bir kısmı da devletleredir , 
Fransa 'ya , İngil tere 'ye olan borçlarımız "vardır. 
Bunlar üzerinde zannederim bir müzakere ka
pısı açmak kabil olabilir. Bunda da büyük teen
ni, iht iyat ve âzami gayre t sarf etmek şar t t ı r . 
Böyle bir boyan yapıldığı zaman hemen bir re
aksiyonla karşılaşıl ır . Bunun karşıs ında kendi
lerine göre1 mukabil tedbi r le r a lmak yoluna gi
derler. Biz bunu tevil e tmek için «sizi resmen 
habe rda r ederiz» demeye mecbur kalıyoruz. 
Evet, bu bir fikir olarak sempa t ik t i r ; fakat , ne
ticesi i t ibariyle-belki biraz daha vahim bir du
ruma yol açabilir. 

EKSÜ VEHBİ — Efendim, konuşmalardan 
anlıyorum ki sözlerim yanlış anlaşılmıştır . Mü
saade ederseniz tavzih edeyim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda zaten kifayeti mü
zakere kabul edilmiş bulunuyor . Eğer Yüksek 
Heyet konuşmanıza müsaade ederse ancak o tak
dirde size söz verebilirim. (Kısa olursa konuş
sun sesleri) Vehbi Ersü arkadaşımızın konuş
masını kabul edenler... 'Kabul edilmiştir. 

.2.1960 0 : 1 
E R S Ü V E H B İ — Aktif d a v r a n m a k için 

bunlar ı i lân edelim diye ibir şey söylemedim. 
Benim dediğim şudur : Akt i f faaliyetimizi dip
lomatik yol la rdan yaparsak , bu teklifleri dışar
dan getirelim dedim. Biz kendimizi, dert ler imi
zi dostlarımıza, müttefiklerimize anlatabil ir iz. 
Ve içinde bulunduğumuz malî, ikt isadi duru
mu, gerçekleri kavradpktan sonra bunu sağlıya-
biliıiz. F a k a t olduğumuz, du rduğumuz yerde 
bu olmaz. Yoksa, doğrudan doğruya bir mora
toryum demedim, böyle demek istemedim. Bir 
nevi mora toryum şeklinde dedim. Yanlış anla
şılmasın efendim. 

TİCARET BAKANI M E H M E T BAYDUB — 
Efendim, ben bu konuyu Yüksek Heyetinize 
daha etraflıca açıklarım, fakat müsait bir za
man olması gerek. 

B A Ş K A N - - Evet efendim. 
H A Z İ N E ' G E N E L MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-

EZZİNOCLF - - Efendim, Hükümetçe bu şe
kilde teşebbüsler olmuştur. F a k a t , bu belki Er
sü arkadaşımızın dedikleri gibi olmasa da dış 
borçlarımızın tediyesi meselesi, bu, d ışardaki 
dost ve müttef iklere ve beynelmilel organlara 
anlat ı lmışt ır . Bu teşekküllerle Kasım ve Tem
muz ayında müzakereler cereyan etmiştir . Bun
larla önümüzdeki iki senenin tediye muvazenesi 
açıklarının karşılanması hususunda m u t a b a k a t a 
varılmış bulunuyor. H ü k ü m e t zannediyorum; 
sizlere izahat vermiştir . Veyahut, mütemmim iza
hat verecektir . P rogram yak ında ilân edilip tat
bik mevkiine konacakt ı r . Bununla bera'ber önü
müzdeki iki senenin tediye muvazenesi açığı 
olan 220 milyon dolar tamamiylo karş ı lanmış 
olacaktır . 

B A Ş K A N — Kamınım tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Maddel eri n okunmasına geçiyoruz. 

Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlar ının tahk imi hakk ında K a n u n 

Kanunun şümulü 
MADDE 1. — Hazinenin ve bu. kanuna bağ-

. lı cetvelde gösterilen daire, teşekkül , banka ve 
kurumlar ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına, T.C. Emekl i Sandığına, Amortisman ve 
Kredi Sandığına ve Tşci Sigortalar ı K u r u m u n a 
ve birbir ler ine olan borçlan 'bu kanunun hü-

i kümleri dairesinde tahkim ve tasfiye olunur. 
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' MADANOĞLU CEMAL — Bu madde için

de Ulaşt ı rma Bakanl ığı borçları va r im? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAZİN K ( fENEL MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-

EZZİNOĞLU — Devlet .Demiryollarının bu ka
nun çerçevesi içinde konsolide edilecek borçları 
yekûnu Merkez Bankası Amort isman Sandığı
na aidolmak üzere 260 milyon l i radır . Bu İkt i 
sadi Devlet Teşekküllerinin bü tün iht iyaçlar ına 
yetmediği bir vakıadır . Önümüzdeki seneden 
i t ibaren Devlet Demiryollar ının açığının da 
bütçede gösterilmesi yoluna gidilmiştir. Bu se
ne bütçeye lâzımgelen tahsisat konulmuştur . 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum Kabul edenler... Ktmiyenler.. . Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 6571 sayılı Kanunla T. O. Mer
kez Bankas ında açılmış olan mahsuba tâbi mat-
lubat hesabının bu kanunun yürür lüğe girdiği 
ta r ih tek i bakiyesi ile 5:>58,.5582 ve 5256 sayılı 
kanun la r gereğince Hazineye1 (idennıesi gereken 
borçlar ve MİGROS T ü r k Anonim Ortakl ığ ına 
aynı 'banka ta ra f ından açılmış olan kredi lerden 
doğan borçlar da birinci madde hükmüne tâ
bidir. 

BAŞKAN — Bu madde hakk ında Hazine Ge
nel Müdürü arkadaşımızın açıklamada bulun
masını rica edeceğim. 

H A Z İ N E ÜHNEL MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-
UZZİNOĞLU — Efendini, hu maddede 657J 
sayılı Kanun gereğince tahkim edilmiş olan 
borçlardan bahsediliyor. 1956 senesinde kabul 
edilen bir kanuna göre. Toprak Mahsulleri 
Ofisinin Merkez Bankas ında te raküm etmiş olan 
borçlarının konsolidesi cihetine gidilmiştir . Bu 
borç 550 milyon lira idi. Yapı lan ödemeler so
nunda şimdi borç miktar ı 265 milyon liraya in
miştir. Bu madde ile 265 milyon l i ra t e k r a r 
konsolide edilecektir. 

5582 sayılı Kanundan bahsediliyor. Buna 
göre yapı lacak yard ımın mik ta r ı 20 milyon li
radır. Bunlar keza coıısolidation mevzuuna alı
nacakt ı r . 

Nihaye t ; 5256 sayılı Kanun mevzuuna giren 
borç lardan bahsedilmektedir . Bu 5256 sayılı 
Kanun da yabancı memleketlerde yapı lan deva-" 
luation dolayısiyle Merkez Bankası portföyün
deki yabancı dövizlerin kıymet ler indeki vuku-
bulaeak düşme dolayısiyle Hazinenin ödiyeceği 
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mikta ra taa l lûk ediyor. Bunun mik ta r ı S mil
yon lira kadard ı r . 

Ye n ihaye t ; MİGROS'un Merkez Bankası 
vasıtasiyle temin ett iği 'kredilerden dolayı borç
ları, bunun miktar ı 9 milyon l iradır . Heyet i 
umumiyesi bu maddede konsolide edilmiş ola
caktır . Aslında bu maddenin bi r inci .madde için
de yer alması düşünülebil i rdi . F a k a t mahiyet i 
i t ibariyle farklı olduğu için böyle yapılmışt ır . 

BAŞKAN — Buyurun . 
KARAMA V S U P H İ — UiVndim, kanunun 

heyeti umumiyesi hakkında .arz edeceğim bir hu
sus yoktur. Maddenin içinde Migros Türk Ano
nim. Ortaklığı olarak bir şey konmuştur, bu İk
tisadi 'Devlet' Teşekkülleri camiasına dâhil midir 
değil inidir? İkincisi de Migros Türk-Anonim 
Ortaklığı hakkında aydınlatıcı biigi verirler mi? 
Bunu rica edeceğim. 

T İ C A R E T BAKANİ MKHMKT BAY DTK 
— Sayın Karaman arkadaşımız ye l inde 
bir mevzua temas ettiler. Türk MİGROS 
Anonim Ortaklığı iktisadi Devlet Teşekkül
leri camiasına dâhil midir diye. Bu teş
kilât- İstanibul şehrine hizmet etmesi gaye
si ile kurulmuştu. Geçmiş ikt idar bu teşekküle 
Faaliyetleri meyanında tanzim satışı yapması va
zifesini de1 verdi. Bir malı muayyen bir seviye
de tutabilmek için o malı zararına dahi satmak 
gayesini istihdaf ediyordu. Bu yüzden, şimdiye 
kadar Migrosun borcu 19 milyon l iradır . Kendi 
esas işletme sermayesinin dışında birtakım kredi
ler almış, borçlara girmiştir. Bu tasarıda Mig
rosun borcunun ancak 9 milyon lirası konsolide 
edilecektir. Reeskont borçları da buraya dâhil
dir. 

Migros tanzim satışı yapıyordu. Bu tanzim 
satışları kredilerle karşılanmıştır. Bu türlü fa
aliyetlerinin devanı edebilmesi için Merkez Ban
kası da kredi açar. 

Diğer müesseseler gibi Migrosa da kredi açıl
mıştır. 16 yi bulan kararnamelerle Migrosa vazi
fe1 verilmiştir, Bu suretle1 borç yapılmıştır. 

Ayrıca, kalan borçlarının da tasfiye edilmesi 
için kısa bir zaman sonra bir kanun tasarısı ile 
geleceğiz. Heyet i umumiyesi 19 milyon lira borç
tur . 10,5 milyon lirası Ziraat Bankasınadır . 

Bu mevzu ile Bakan olduktan sonra meşgul 
oklum. Şimdi mesele şudur ; Migrosun, İstanbul 
şehri için cok lüzumlu ve favdalı bir müessese 
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olduğunda kimsenin bir tereddüdü yok. Em titiz 
bakanlık müfettişleri burasını her bakımdan di
dik, didik etmişler, suiistimalle alâkalı bir sey 
bulamamışlardır. Faydasında tereddüt olmadı
ğına göre Migrosun faaliyetlerini sağlam bir te
mele irca etmek elbet lâzımdır. Şimdi bu kon-
Lsoiidation kalbul edildiği takdirde bunu arkadaş-
lar haklı ve yerinde olarak Merkez Bankası borç
larını buraya ithal etmişler. Fakat bunun dışın
daki akar - yakıt borçları için uzun vâdede Öde
meyi tazammun eden bir kanunu yakında huzu
runuza getireceğiz. 

Bütün mesele; Migrosun, yine söylediğim gi
bi, ben Bakan olarak 'böyle bir politika takip 
edilmesine taraftar değilim. Faraza Migros fa
sulyeyi 75 kuruşa alacak, 100 kuruşa satacak. Bu. 
şekilde iş görecekse tesisleriyle birlikte, birkaç 
milyon lira tutan sermayesi vardır, bunun tas
fiyesi yerinde olur. Aksi takdirde .19 milyon li
ralık borcun içinden zor çıkar. Ama kısa daman
da faaliyete geçirirlp işletilmesi de yerinde olur 
kanaatindeyim. Yarın İsviçre'den bir müdür ge
liyor, kendisine vaziyeti anlatacağım. Daha ev
velce 40 kadar Migros personeli staj görmek 
üzere İsviçre'ye gönderilmişti, mağazanın işleyiş 
durumunu 'gençlerimize öğretiyorlar. Onlar ge
lip işe başladıktan, sonra, bu ntüessese da'ha iyi 
işler bir hale gelecektir. Yepyeni bir iktisadi 
faaliyete girmiş bulunacaktır. . 

Ayrıca İsviçre'deki kendi mağazalarında Tür
kiye'den götürecekleri yaş meyva, deniz mahsul
leri satmak için teşebbüse girişmişlerdir. Bundan 
sonra Migros daha faydalı bir iktisadi zemin üze
rinde yürüyecekti r. 

KÜYTAK FİKRET — Ticaret Bakanının 
verdiği izahattan istifade ettik. Bundan sonra bu 
müessesenin, müspet bir şekilde çalıştırıldığı tak
dirde, iyi yola gireceğini zannediyorum. 

Ancak benim bir iki hususta sorum var. Onlar 
da şunlardır : 

.'1. MİGROS'un ortakları kimlerdir? 
2. M'İGROS'un 27 Mayıs 1960 tarihine ka

dar Umum, Müdürüne ödenen ücretin aylık tu
tarı ne kadardır. Deşersek, zararın nedenini, 
niçin böyle olduğunu anlamış oluruz. 

ATAKLI MUÖÎP — YaSsı Ada'dakiler var 
mıdır? 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Kimlerin ortak olduklarını hemen söyliyemi-
yeceğim. Yalnız, MÎGROS'a Ziraat Bankasının 
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ortak olduğunu biliyorum. Müsaade ederseniz, 
teknik elemanlarım çıkarırlar, arz ederim, hemen. 

ADNAN BAŞER — Bugünkü durumu ile, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin Migros 'taki ser
maye hissesi % 78 e baliğ olmaktadır. Benim ha
tırımda kalan kısım budur. Bunu bu şekilde bil
diğimiz için kanun metni içinde muhafaza etmiş 
bulunuyoruz. Ve bu tasarı İktisat Komisyonuna 
ilk geldiğinde Sayın Karaman'in endişelerini 
biz de duyduk. Biz bu Migros Şirketinin hiç. kâr 
dağıtıp dağıtmadığı, dağıttı ise miktarını Mali
ye Bakanlığından sorduk. Ve öğrendik ki; Mig
ros kurulduğundan beri zarar etmektedir. Bu
nun için. de hiç. kâr- dağıtmam ıştır. Ve kendisine 
yani Migros'a muhtelif kararname ve mutavassıt 
bankalarla 15 milyon liralık reeskont kredisi 
açılmıştır. Şirket, bunun 10 milyonunu kullan
mıştır. Bunun yani 10 milyon kredinin 1 900 000 
lirasını iade etmiş olup bakiye olan 8 küsur mil
yon lira borcu kalmıştır. Bizim konsolidasyoua 
tâbi tutulduğumuz borç da budur. 

TİCARET BAKANİ MEHMET BAY DUR 
— Efendim, bana verilen malûmata göre ve be
nim bildiğime göre İsviçreliler tarafından ihdas 
edilmiş Migros'un Türkiye'den başka, hiçbir 

^ yerde şubesi yoktur. İsviçreliler buna büyük bir 
ehemmiyet veriyorlar. İstanbul şehrinde çok fay
dalı ve içtimai bir iş göreceği içindir ki, şube 
açmışlardır. Demin sayın albayımın sorduğu su
allere cevap veriyorum. »Sakıtlardan kimler var, 
MfGROS ortaklığında. Benim bildiğim, MİG
ROS'un ortaklarının \% 70 inin sermayesi İkti
sadi Devlet Teşekküllerine aittir. En büyük or
tak Ziraat Bankasıdır. 

Getireceğimiz yeni kanun ile İstanbul Beledi
yesi de bu teşekkülde, 250 bin liralık hisse ile 
katılmak istiyor. 

MİGROS bundan evvel işletilirken birtakım 
yolsuzluklar olmuş olabilir. Ben Ticaret Bakan
lığını deruhde ettikten sonra, bakanlık müfet
tişlerimle bu müesseseyi takibettim. Bakanlıktan, 
Maliye Bakanlığından görevlendirilen müfettiş
ler derin tetkikat' yapmışlar. İdarede belki yol
suzluk olabilir, ama, muamelelerde bir yolsuzluğa 
suiistimale rastlıyamamışlar. Müfettişlerin rapor
larını okudum. Eğer ayrıca bir bilgi varsa, der
hal meseleye el koyar, parmak basarım. 

YILDIZ AHMET — Enteresan bir şey. Na-
l sil zarar* eder? Zarar ettiği halde çalışıyor, son-
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ra ela ortaklık talibi var. Ortak olmak isti'yen 
var. 

Şimdi borçlarını tasfiye ihtiyacını hissediyo
ruz. Niçin zarar ediyor? Zarar ediyorsa faaliye
tine niçin devam ediyor. Her halde bir şey var, 
bilmediğimiz. 

Sonra bir hususi teşebbüs gibi oluyor. Ziraat 
Bankası karışıyor ama, bunu buraya alırsak bâzı 
kimselere bir misal vermiş olmaz mıyız? Ben bu
raya hakikaten MİGROS hakkında işittiğim de
dikodulardan bahsetmiyeceğim. Ama durum en
teresan bir durum arz ediyor. Bu hususu lütfen 
tavzih etsinler. Hem senelerdir zarar ediyor, hem 
de hâlâ bu müesseseye ortak olmak istiyenler var, 
bu nasıl iştir? 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜYTAK FÎKRET — Ben bu müessesenin 

yabancı sermayeden büyük sermaye yardımı gö
rerek ve çok hüsnüniyetle kurulduğuna ve böyle 
çalıştığına inanıyorum. Bundan sonra da İstan
bul Şehrinde bkyük hizmetler ifa edeceğine ina
nıyorum. Ancak; benim belirtmek istediğim luı-
sus; MİGROS'un sakıt iktidar zamanında Umum 
Müdür ve Umum Müdür Muavini gibi bâzı ele 
manlara lüzumundan fazla ücret vermesidir. 
Bundan da asıl maksat gösteriş olsun diye yapıl
mış olduğudur. Bu gibi teşkilâtın memleketimiz
de açılmasını istiyen yabancı sermaye bize hüs
nüniyet göstermiş ve itimadetmiştir. Fakat iti-
madınm karşılığını da görememiştir. Bugün ye
ni gelen idareye karşı hüsnüniyeti bakidir, bu 
işi halleder ve iyi yoldan devam ettirir diye. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, soracağım birçok 
hususlara arkadaşlar temas buyurdukları için 
onları geçiyorum. Türk efkârında adı kötüye 
çıkmış bir müessesenin borçlarına karşı gösterdi
ğimiz suhulet belki âmme vicdanını rahatsız1 ede
bilir. Bu bakımdan müessesenin durumu hakkın
da malûmat almadan oyumu kullanmıyacağım. 
Bildiğimize göre bu teşekküle büyük kredi ko
laylığı sağlanmıştır. % 70 - 80 Devlet hissesi 
haline gelmiştir. Bâzı ithal mallarından, güm
rük kolaylığı sağlanmak suretiyle kâr etmiş
tir. MlĞROS buna rağmen zarar etmiştir. Bu
nu mantık ölçüleri içinde kabul edemiyorum. 
Bu kadar kolaylık gösterilmiş olan bir müesse
se nasıl ziyan eder, şahsan inanamıyorum. Bi-
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naenaleyh yapılan teftiş doğru değildir. Sami
mî değildir. Sözlerim Ticaret Bakanına değil
dir. Onun zamanına ait bir mesele yoktur. An
cak, soruyorum, bunun açık kapısı nedir? An
lamamız lâzım. Bu teşkilâta sağlıyacağımız 
kolaylık âmme vicdanını rahatsız edecektir. 
Arkadaşlarımın da bu fikrime katılmalarını 
şahsan arzu ediyorum. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Yıldız Ahmet arkadaşımız zarar ettiği halde 
bu müessesenin devam etmesinin yersizliği ve 
lüzumsuzluğu üzerinde durdu. Buna tamamiyle 
iştirak edemem. 

Benim bildiğime göre yeni bir statü hazır
lığı vardır. Yabancıler, yani İsviçreliler hâlâ 
bu müesseseyi yürütmek istiyorlar. Sebebi de; 
kendi efkârı umumiyelerine karşı vaziyeti kur
tarmaktır; yani İsviçre MİGROS'u Türkiye'de 
şöyle bir âkibetle karşılaştı dedirtmemek isti
yorlar. Onun için hâlâ ellerini uzatıyorlar. 
Onlar 1 milyon frankla, biz de 4 milyon Türk 
lirasiyle iştirak edeceğiz. Biz taahhüdettiğimiz 
4 milyon liranın 1* milyonunu yatırmış bulunu
yoruz, onlar da buna mukabele olarak 250 bin 
frangı yatırmışlardır. Adamların büyük 'hüs
nüniyeti var; ortada zarara devam diye bir 
şey yoktur. MİGROS'a bâzı şeyler yaptırıl
mıştır. Bu işler dolayısiyle zarara sokulmuş
tur. Bir bu yüzden bir de aldığı paranın fa
izlerinin yüksek olması yüzünden zarar etti
rilmiştir. MİGROS'a müdahale satışları yaptı-
rılmayıp büyük bakkaliye şeklinde çalıştırılmış 
olsaydı zarar etmezdi. MİGROS'u İstanbul 
için faydalı bir tesis olmadığı kanaatine varır
sak derhal kapatabiliriz. MİGROS'un mazide
ki faaliyetinden geçmiş İdare Heyeti büyük 
ölçüde mesul durumdadır. Yarbayını dediler 
ki, lâyıkiyle ve samimî bir teftiş yapılmamış
t ı r ; en yırtıcı müfettişler MİGROS'a teftişe 
gönderilmiştir. Benim bizzat başkan olduğum 
bir komitede MİGROS'un durumu didik didik 
edildi. Bütün meseleler üzerinde duruldu. Es
ki idarenin aleyhinde bir dâva açılması için 
hazırlık yapılıyor. Bu yapılmış olan malî za
rarlar üzerinde duruluyor, takibat durdurul
muş değildir. 

Müfettişler MİGROS'un gayritabiî kazanç
larına ait bir delil bulamamışlardır. Malî gidi
şi tenkid etmişlerdir. 
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Eh son bir kararname çıkarılmıştır. Buna 

göre MİGROS'a 4 milyon lira veriliyordu. Bu 
yolsuzdur, dediler. Millî Korunma Kanunu 
hükümleri muvacehesinde yolsuzdur, dendi. 
Bunun üzerinde duruyoruz. Sağlam bir statü-

. ye bağlamak için çalışıyoruz. 

Bunun için de çalışmalarımız vardır. İstan
bul'da bir Bakanlık müfettişi, bir Maliye mü
fettişi, bir Ziraat Bankası müfettişi, bir İsviç
reli mütehassıs, isviçre'den gönderilmiştir, 
MİGROS'un statüsünü hazırlıyorlar. Objektif 
kıstaslarla geleceklerdir. Ben memurlarıma ta
limat verdim, dedikoduya mahal vermiyecek 
bir şekil bulunacaktır. Binaenaleyh sayın Yar
bayın, teftişlerin samimî olmadığı hususunda
ki sözlerine ben şahsan kaani olsaydım ve on
lara iştirak etseydim derhal bu şirketin icabı
na bakmakta bir an tereddüdetmezdim. Fakat 
bana verilen malûmat ve tetkiklerimin ışığı al
tında şu kanaate varmış bulunuyorum ki ; bu
güne kadar olan faaliyetinin bu şekilde tecelli 
etmesinin sebebi malî mesnedinin iyi kurulma
mış olmasındandır. Çünkü, işe muayyen ser
maye ile başlamışlar; evvelâ bu tam olarak 
temin edilmemiş. Bu sebeple krediye yönelmiş
ler. Kredi sahasına girince büyük faizler 
omuzlarına binmiş. Yi] da 2 - 3 milyon gibi 
muazzam faizler ödeme durumiyle karşıkarşı-
ya kalmışlar. Bu müessese etse etse zaten bu 
kadar kâr edebilir. Yukarda arz ettiğim hu
suslara tanzim satışlarından doğan zararlar da 
inzimam edince; borcu 19 milyona yükselmiş. 
Bunun 9,5 milyonu burada bir hal şekline bağ
lanmaktadır. Geriye kalacak 10 milyon lira 
için yakında bir yeni formülle huzurunuza ge
leceğiz. 

Şimdi ISaym Albayım iKuytak'm sorduğu hu
suslar hakkında kısa maruzatta bulunacağım. 
Bundan evvel Migros'un adı kötüye çıkmıştır 
buyurdular ki, Ibu da bir türlü muamele -görme
miş olmasındadır. iSuiistimal olmuştur diye bâzı 
rivayetler çıktı ama tahakkuk etmedi, ondan son
ra ardı arası kesildi. İsviçreliler bu mevzuda 
hassasiyet gösteriyorlar. Migros'un ortaklarının 
50 000, liralık iştiraki vardır. ı50 000 lira Et ve 
Balık Kurumunun, 50 000 lira İstanbul Beledi -
yesinindir. 320 000 lira da şahıslara aidolup 
şimdi şahısların elinden alınmış İstanbul Bele
diyesine devredilmiştir. 30 000 liralık hisseyi 

2.1960 O : 1 
İsviçreliler de bunlara karşılık frank vererek şa
hıslardan alacaklardır. 

Eski Umum Müdür İsviçrelidir. Türk değil
dir. İnkılâptan sonra (Halûk 'Tanju tâyin edil
miştir. Maaşı 2 bin liradır. İdaresi Profesör Fet
hi ıÇelikbaş ile İsviçreli bir umum müdür tara
fından tedvir edilmektedir. 

KUYTAK FİKRET — Müdür muavinleri 
vardı. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— (Turgut iBayar'm alâkası olduğunu biliyorum. 

ADNAN BAŞiER — İnkılâptan evvel İdare 
Heyeti Reisi idi. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Bâzı sebeplerle gelmiş olabilir. Görüyorsunuz 
ki, bizi endişeye düşürecek bir vaziyet yoktur. 
Meclisi İdare Reisi iken 4 (bin lira verilmiştir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
di. Yalnız son olarak Suphi Beye söz veriyorum. 

KARAMAN ISUFHİ — 'Faziletsiz bir devrin 
kapandığı tarihî günleri yaşıyoruz. Bu muhak
kak. Nihayet Ibu önümüzdeki kanun da; plânsız, 
p*ogramsız; başıbozuk ve lükse saplanmış birçok 
müesseselerin tasfiyesini tazammun etmektedir. 
Binaenaleyh biz bu tasfiyeyi yaparken ağır bir 
sorumluluk altında olduğumuzu hissediyoruz. 
Çünkü bu madde millet ve memlekete bir külfet 
yüklemektedir. Bunun için 'böyle bir tasfiye 
mevzuubahsolduğu şu zamanda; efkârı umumi -
yede iy isim yapmamış «MİGROâ Türk Anonim 
Şirketi» isminin çıkarılmasını, 

Ancak; bu müessesenin îstanlbul vilâyeti için
de yaptığı büyük hizmetlerden dolayı (Hükümet 
için de ayrıca ibir teşebbüste (bulunmak yerinde 
olur. Buradan MİGRÖS Türk Anonim Ortaklığı 
çıkarılmazsa ıben bu kanuna iştirak edemiyece-
ğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi mev
cuttur. İçtüzüğümüz mucibince de bir maddenin 
leh ve aleyhinde iki kişinin konuşması lâzımdır. 
Bütün arkadaşlar aleyhinde konuştular, lehinde 
konuşacak Tunçkanat Haydar arkadaşımıza söz 
veriyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, 
MİGROS'un iyi idare edilmemesi yüzünden za
rar ettiği söyleniyor. Fakat İstanbul'da yaşıyan-
lara çok büyük hizmetler etmiş, kendisine has 
düdüğü ile her şeyi İstanbulluların ayağına ge
tirmiştir. Bugün alınan son tedbirlerle gayet 
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faydalı hale getirilmiştir. Kısa zamanda konso
lide edilmiş borçlarını ödiyecektir sanırım. Bu 
arada Suphi Karaman arkadaşımızın da hassa
siyetine iştirak ederim. Son durumu 'gayet iyi 
idi. Arkadaşımın, kanunun hiçbir maddesine iş
tirak etmiyorum şeklindeki ısrarlarından vaz
geçmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza koyuyorum. Kafbul edenler... Etmi 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Suphi Karamanın Mr tadil teklifi var. 
MÎGROS Anonim Ortaklığının, bu maddeden 
çıkarılması şeklindedir. 

ULAY SITKI (ULAŞTIRMA BAKANI) ' — 
(Bu tadil teklifi hakkında konuşalım. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifinin lehinde, 
aleyhinde konuşacak birer kişiye söz vereceğiz. 

KARAMAN SUPHİ — 7,5 milyarlık bir büt
çe içinde 9 milyonun önemi yoktur. Bütçenin 
binde biri bile değildir. 

ULAY SITKI (ULAŞTIRMA BAKANI) — 
Suphi Karaman arkadaşımın hassasiyetine çok 
teşekkür ederim. Yalnız MlGROS için değil, 
biz bir ihtilâl Hükümetiyiz. Ama çok insaflı; 
çok merhametli, milletini ve memleketini çok se
ven ıbir İhtilâl Hükümetiyiz. IBaşka ;bir ihtilâl 
hükümeti önüne bu hesaplar gelseydi; değil 
MlGROS, Devlet Demiryollarının bütün umum 
müdür ve diğer müdiramnı çağırır, bir güzel 
ıslattıktan sonra tecziye de ederdik. Ama Ibu iş
ler işte böyle olmuş. Yalnız MÎGROS değil, De
miryolları; Havayolları, Denizyolları suçludur. 
Hepsi böyle gitmişler; hiç hesabı düşünmemiş
lerdir. Binaenaleyh diğerlerini çıkarırken bu 
MÎGROS'u da aradan çıkaralım. 

TİCARET VEKÎLÎ MEHMET BAYDUR 
— Bu ismin buradan tayyedilmesi; zannederim; 
maliyeci arkadaşlarım yerinde mütalâa etmişler 
ve buraya koymuşlardır. MÎGROS'un Reisi yarın 
buraya geliyor, kendisi ile MÎGROS'un istikbali 
hakkında konuşacağım; sağlam esaslaça bağlan
ması hususunda teklif yapacağım. Şu kanun 
metni de eldedir, Komitede müzakere ediliyor. 
Bu kanunun çıktığı, ne kadar itina ederseniz 
ediniz yarın şuyubulacaktır. Bu müzakerelerin 
iyi bir istikamette gideceğine bendeniz kaani 
bulunuyorum. 

ATAKLI MUCÎP — Efendim, teklifin le
hinde konuşacağım. Durum tamamen açıklan
madı. Bize izahat veren arkadaşlarımız, Tica-
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ret Bakanı dâhil, MÎGROS'un faaliyetleri, ve 
zararı hakkında bize tatmin edici izahat ver
mediler. Bu hususların açıklanması gerekir. 
Bunlardan borçlu olup da Yassıada'da olanlar 
varsa mallanma el konacaktır. Bu takdirde 
MÎGROS'un durumu ne olacaktır? Ben de Sup
hi Karaman gibi oyumu menfi kullanacağım. 
Bütün arkadaşların bu şekilde teemmül etme
lerini rica edeceğim. 

ERSÜ VEHBÎ — Usul hakkında. Başka tür
lü konuşmam imkânsız, onun için usul hakkın
da dedim. Mucip Ataklı Albayın sorularına kâfi 
şekilce cevap verilmemiştir. Anlaşılmadan oya 
geçilmesi Başkanlığın hatalı tatbikatıdır, tutu
mudur. 

Gümrükten muaf, kredi kolaylığı görmüş, ser
mayesinin % 70 i Devletin olan bir müessese
nin bütün bunlara rağmen, büyük kredi kolay
lıklarına rağmen zarara girmesini benim hav
salam almıyor. Devlete ait bankalar yardım et
miştir. 

Şu üç faktör bunun aleyhinde çıkıyor. Te
nevvür edilmek üzere, maddenin müzakeresi 
geri kalsın, sualler tamamlansın; tamamiyle 
tenevvür edelim, ondan sonra maddeyi müzake
re edelim. 

TÎCARET VEKÎLÎ MEHMET BAYDUR — 
Af buyurunuz; iki noktayı unuttuğumu anlı
yorum ; 

Ortakları elemin tadadettim; bunlar arasın
da Turgut Bayar'la, Raif Dinçkök var. Yani 
Belediyeye devir edilecek kısmın ortakları ara
sında bunlar da var. Bunların hissesi 320 bin 
liradır. Bunu da biz bedelsiz olarak belediyeye 
devir ediyoruz. Burada zaten taallûk ettiği şe
kilde bir cezalandırma vardır. Raif Dinçkök 
îdare Meclisi Reisi imiş, zaten halen Yassıada'
da bulunuyor. Daha ne yapılabilir? 

Ortakları Sayın Ataklı sordu; tekrar edi
yorum efendim. İsviçreliler 50 000, Et - Balık 
Kurumu 500 000 îstaribul Belediyesi 50 000 li
radır. 320 000 lirası da şahıslara aittir. Bu şa
hıslar arasında* Raif Dinçkök, Turgut Bayar 
da mevcuttur. Şahıslara aidolan 300 000 lira
lık hisselerin İsviçreliler tarafından şahıslardan 
satmalmması kararlaştırılmıştır. MÎGROS gibi 
geniş bir faaliyette bulunan bir teşekkülün bu 
kadar sermaye ile işlemiyeceği açıkça gözüke
bilir. Başka türlü nasıl ortak bulunabilirdi. Bu 
arz ettiğim husus Sayın Albayımın sorduğu hu-
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hususta Karaman arkadaşımız ısrar etmesin
ler. 

BAŞKAN — îki teklif karşısındayız. Birisi; 
Ersü Vehbi'nin diğeri de Karaman Suphi arka
daşı nazındır. Her ikisinin de usul bakımından 
reye konması ieabediyor. Vehbi Bey arkadaşı
mız bu hususta bir şey söyliyecekler m i l . 

ERSÜ VEHBİ — Bu hususta daha sarih 
fikirlerin4 toplanması ve ondan sonra müzakere 
edilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Ersü'nün teklifini oyunuza mü
racaat ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilme
miştir. 

'Karaman Beyin teklifini oyunuza koyuyo
rum. MİGROS adının 2 nei maddeden çıkarıl
ması teklifini, kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddenin aynen kabul edilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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susu tavzih eder mahiyettedir. İdare Heyeti 
aleyhinde dâva açılacaktır. Bunu daha evvel de 
arz ettim. Eski idare heyeti hakkında dâva açıl
mak üzere kanuni yollara müracaat edilmiştir. 
Cezaları ne ise elbette verilecektir. İcabederse 
tazminat da ödiyeceklerdir. Mahkeme lehimize 
karar verirse. Teminat sağlanmış bulunacaktır. 

Sayın Yarbayımın, MİGROS'un faaliyetleri 
hakkındaki sözleri, MİGROS'un adının kötüye 
çıktığı hakkındaki sözleri bir vakıanın ifade
si olabilir. Ancak, MİGROS'un yaptığı iyi faa
liyetlerde adının iyiye çıktığını gösterir. Bir 
sembol haline gelmiş bir müessesedir. 

MİGROS ithal yapmamıştır, belki GİM A'nın, 
Et - Balık Kurumunun getirdiği malları sat
mıştır. 

ERSÜ VEHBİ — İthal ettiği bir şey yok 
mu ? 

TİCARET BAKANİ MEHMET BAYDUR — 
Yok. Amerika'dan Toprak Mahsulleri Ofisi va-
sıtasiyle HJıal ettiğimiz pirinçleri satmış olabi
lir. İthali yoktur. Bir mal ithal ettiğine ben 
muttali değilim. Böyle bir muamele geçmemiş
tir. Şimdi MİGROS birkaç parti malı İsviçre'
ye ihraç teşebbüsünde bulunmuştur. Geçen se
ne .yaş meyva ihraç teşebbüsünde bulunmuş, 
karşılaştığı müşküller dolayısiyle zarar etmiş
tir, İsviçre MİGROS. 

Binaenaleyh şunu tekrar arfe edeyim; mü
fettişlerin uzun ve etraflı tetkiklerinden anla
şıldığına göre ortada bir suiistimal mevzuu 
yoktur. Belki vazifeyi yanlış kullanma, arzu 
edildiği gibi isletmeyi yürütememe meselesi 
vardır. İş doğrudan doğruya malî operasyona 
taallûk ediyor. Onlar daha ziyade MİGROS'a 
bu şekilde kolaylık sağlandığından dolayı geç
miş Hükümeti tenkid ediyorlar. Diyorlar k i ; 
Millî Korunma Kanununa dayanarak tanzim 
satışı verilmiş, MİGROS'a. Halbuki MİGROS 
hususi teşekküldür, böyle bir faaliyete girişme
mesi lâzımdı diyorlar. Onun için yeni statü ha
zırlanıyor. O hususta ayrıca geleceğiz. Eğer İs
tanbul'da MİGROS'un idamesini taraftarsamz 
devam ettiririz, yok eğer faideli olacağına ka-
ani değilseniz kapatırız. Bendeniz eğer muha
faza edilecekse bu maddenin aynen muhafaza 
edilmesini istirham edeceğim. Değilse hemen ka
patalım. Yarın gelecek olan İsviçreli müdüre 
de bu işi 3;ah'ütemiyeceğiz deriz. Bu maddenin 
çıkması her halde faideli olacaktır. Kabilse bu 

T - T. G. Merkez Bankasına 
olan borçlar 

Madde 3. — 1715 sayılı Kanunun değişik 
34 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası gereğin
ce Hazine namına açılmış kısa vadeli avans 
hesabının 28 . 2 . 1961 tarihindeki borç bakiyesi 
bu kanunun 6 ncı maddesi gereğince tahkim ve 
itfa olunur. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİN'OGLU — 1715 sayılı Kanunun 34 ncü mad
desine göre Merkez Bankası Hazine ihtiyaçla
rını karşılamak üzere her sene masraf bütçesi
nin % 15 i kadar bir avans açmaya yetkilidir. 
1960 yılı vaziyeti 1 milyar 92 milyon liradır. 
Bunun 953 milyon lirası kullanılmıştır, fakat 
bunun tamamı bu sene içinde değil evvelki se
nelerde kullanılmış ve zamanında bankaya ia
de edilmediği için yekûnlar ekleııe eklene bu 
miktara baliğ olmuştur. Kanunun bu maddesi
ne göre; avansın 28 .2 .1961 tarihinde yani 
içinde bulunduğumuz malî yıl sonundaki baki
yesi bu kanunun 6 ncı maddesine göre eonsoli-
de edilecektir. Yani Hazine tarafından Merkez 
Bankasına tahvil verilmek suretiyle ödenecek
tir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — İller Bankası mümes

silinin söylediği bir husus vardır. Hazine Umum 
Müdürü lütfen buna da cevap versinler. 
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HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-

ZlNOĞLU — İşaret edilen maddenin Hükümet 
teklifindeki 3 ncü madde olması lâzımdır. O 
bakımdan maddi hata eseri olduğunu tahmin 
ediyorum. 

Ayrıca; zamanında tetkik edilmediği husu
sundan da bahsedilmiştir. Buna da cevap vere-
yyn; bundan bir ay önce İller Bankasına tevdi 
edilmişti, İktisat Komisyonunda müzakeresi ya
pılırken İller Bankası mümessili de hazır bulun
muştur... 

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ SAB
RI SAĞIROĞLU — Efendim, bu kanun tasarı
sı İktisat Komisyonunda müzakere edilirken 
müzakerelere iştirak etmiştik. O zaman 3 ncü 
madde vazıh bir şekilde idi. Sonradan bu mad
denin şekli değiştirilmiş, bâzı maddelere bölün
müştür. Şimdi okuduğuma göre birinci madde
de topluyorlar, bir cetvel var, İller Bankasını 
da buraya ithal ediyorlar. Dördüncü ve altıncı 
madde şümulüne giren bizim banka ile Mer
kez Bankasının 80 küsur milyon lira borcunun 
da konsolidasyona dâhil edildiği bildiriliyor. 

ADNAN BAŞER — Hükümet tasarısının 3 
ncü maddesi gayet uzundur. Bu maddede ta-
dadedilen teşekküller, kanuna bir cetvelle ek
lenmiştir. Bu cetvelde yazılı olanların borçları 
konsolide edilecektir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — T. C. Merkez Bankasının 1 nci 
madde şümulüne ffiren daire, teşekkül, banka 
ve kurumlara açtığı reeskont kredilerinden ve 
senet ve tahvil karşılığı avans hesabından âm
me sektörüne taallûk edenlerle Hazine kefale
tini haiz bonolar karşılığı açtığı kredilerden 
fiilen donmuş ve seyyaliyetirii kaybetmiş olan
lar ile 2 nci maddede yazılı alacakları 6 ncı 
madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olu
nur. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Kanuna bir cetvel eklenmiştir. 
Burada İktisadi Devlet Teşebbüsleri tadadedil-
miştir. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin Merkez 
Bankasına olan borçları reeskont kredisi şek
linde avanslardır. Bir kısmı da tahvil mukabili 
avans şeklindedir. Bir kısmı Hazine kefaletini 
haizdir. Bir kısmı değildir. Heyeti umumiyesiy-
le konsolide edilmektedir. Konsolide edilecek 
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borçların umumi yekûnu 5 780 milyon liradır. 
Bunun müfredatı da Hükümet gerekçesinde 
gösterilmiş bulunmaktadır. Bunlar Hazine ta
rafından tamamı deruhte edilecek ve mukabilin
de Merkez Bankasına yüzde yarım faizli tahvil 
verilecektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
KUYTAK FİKRET — Bu maddede; cetvel

de yazılı; İktisadi Devlet Teşekküllerinden bah
sedilirken Maden Hurdacılığı Anonim Şirke
tinden de bahis açılmıştır. Bizim bildiğimize gö
re ; birtakım dedikoduların ve suiistimallerin 
mevzuu ve mesnedi bu Anonim Şirket olduğu
na göre buna da mı yardım edeceğiz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAZİNE GENEL MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-

ZÎNOĞLU — Efendim, Maden ve Hurdacılık 
Anonim Ortaklığının Merkez Bankasına borcu 
yoktur. Olmadığı içindir ki, bu madde şümulü
ne doğrudan doğruya girmemeiktedir. Maden 
Hurdacılığı Anonim Ortaklığının diğer teşek
küllerle olan borcu ve alacağı •dolayısiyle bu
raya girmiştir. 

KUYTAK FİKRET — Bu ortaklığın borcu 
ile alacağının miktarını öğrenmek mümkün mü
dür ? 

HAZÎNE GENEL MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Ceitveli vardır, müsaade ederse-
ni oradan arz edeyim. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — 2 576 227 
lira borcu, 1 887 000 lira da alacağı vardır. 

HAZİNE GENEL MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Mebzuubahsolan şey Hazinenin 
buna tavassut etmiyeceğidir. Plasman müesse
sesi araya girmiyeeektir. Maden Hurdacılığı 
Anonim Ortaklığı ile hangi müesseseler borçlu 
veya alacaklı iseler onlarla karşılıklı bir araya 
gelecekler, görüşecekler ve bir anlaşmaya vara
cakla rdiır. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, şu kanunla 
Hazinenin yardımı değil, Hazinenin borca yar
dımı mevzuubahis. Ödeme şekline yardım yapı
lıyor. Bu müessese için yapılan şikâyetler ay
yuka çıkmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığından hurda demir, 
diye alınmıştır. Hurda fiyatına da olsa 25 ku
ruşa alması gereken demiri beş kuruşa almış
tır. Bugün borçlu değil, kâr etmesi lâzımdı; bu 
şekilde yardım yapılım ası bence zaittir. 
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ÇELEBİ EMANULLAH — Suphi Karaman'-

ın MtGROS hakkımdaki fikrine katılmakta geç 
kaldığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Evvelâ öğ
renelim. Bu Maden Hurdacılığı Şirketi İkti
sadi Devlet Teşelbibüsü müdür? Değil midir? 
(Değildir, sesleri) Bu şirket de MlGROS gibi, 

iSuphi Karaman arkadaşım işareıt etti, büyük 
suiistimallere selbeJb olmuş bir şirkettir. Biz daha 
evvel bize -yapılan ilhlbanlara dayanarak bu şir
keti kapatma kararımda idik. Şimdi ne oluyor? 
Biz bunu şimdi Devlet himayesine alıyoruz. 
Yani bırakalım da bu şahısların paralarını da 
•tediye edelim; yine bu işe devam etsin. Bunla
rın sahipleri kimlerdir? Nerededir? Bu borç ki
medir? Bunlar burada açıklansın. 

BAŞKAN — Buyuran. 
ATAKLI MUCİP — Bu kanun tasarısında 

Sayın Kuytak'm 'başkan olarak imzası var. 
Kendileri itiraz ettiğine göre bu kanunun sıh
hatimden ben iyice şüphelendim. 

'BAŞKAN — Adnan Bey. 
MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Maden Hur

dacılığı Türk Anonim Şirketinin sermayesinin 
yanışından fazlası 3460 sayılı Kanuna tâbi İkti
sadi Devlet Teşekküllerine aidolduğu için bu 
cetvele ithalinde bir mahzur görmedik. Borcun 
tamamı da tasfiye değildir. 684 456 lirası İkti
sadi Devlelt Teşekküllerinin kendi aralarındaki 
alacak ve borçlarına ait, listede yer almış bu
lunmaktadır. Listelere göre borç yekûnu 688 456 
liradır. 

KUYTAK FİKRET' — Efendim, bu kanun 
Balkanlar Kurulundan gelmiş ve geçmiştir. Şu 
kanun üç ay da komisyonda kalmıştır. Evvelâ 
Ibunun reddi istenmişti. Sonradan bu konsoli-
dasyonun muhtelif cepheleriyle faideli olduğu
na kanaat getirilmiştir. 

İkincisi; burada bir veya iki müessesenin 
bulunması kanunun tümünün reddini icalbettir-
ımez. Bunlar konuşulur, bütün açıklığiyle arka
daşlara izah edilir. Biraz evvel konuşurken 
MİGROS hakkındaki fikirlerimi arz ettim. Fai
deli olduğunu belirttim. Diğer ortaklarının, his
sedarlarının kimkır olduğunu anlıyabm. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Tam teferruatı ile açıfelıyamıya-
cağıım. Sanayi Başkanlığı mümessilleri burada. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İmtiyazlar ta
nınmıştır. O ne zamana kadar devam edecektir ? 
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HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-

ZİNOĞLU — Bir kanundan faydalanmaktadır. 
Bu şirket bütün âmıme sektörünün hurdalarına 
vazıyed et'melklte, onları kıymıeltlendirm'ektedir. 
Yalnız Millî Savunmadan değil, diğer sektörler
den de alıyor. 

ATAKLI MUCİP — Sanayi Bakanlığı tem
silcileri buradadır. Anlamak istiyoruım, eski 
Sanayii Bakanlarından Samet Ağaıoğlu'nun eniş
tesinin burası ile ilgisi, ortaklığı var mı? . 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Bunlar sadece diğer İktisadi Dev
let Teşekküllerinin borç ve alacak münasebet
leri bakımından kanun mevzuuna alınmıştır. 
Bu şekilde de borçların ödenmesinde kendisine 
kolaylık gösterilmesi mevzuubahistir. Fakat 
bunu biz bir derecelendirmek istersek; ancak 
üçüncü plânda kalır. Bunlara bu itibarla sa
dece borç ve alacakları bakımından tediye ko
laylığı derpiş edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GÜRSOYTRAK SUPHİ — Hükümet tasa

rısında bu anonim şirket var mıydı yok muydu, 
varsa Ihangi sayfa ve satırındadır? 

BAŞKAN — Müezzinoğlu. 
HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ

ZİNOĞLU — Hükümet tasarısında ismen bu 
anonim şirket derpiş edilmemiştir. Burada «İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesse
seler»' tâbiri vardır. i 

KÜÇÜK SAMİ — O şümulüne girmiyor is
mi var; bu şümulüne giriyor ismi yok? 
• BAŞKAN — Buyurun. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ
ZİNOĞLU — Efendim, aradaki fark şundan 
ileri geliyor; MİGROS'un iktisadi Devlet Te
şekkülleri ile münasebeti yoktur. Maden Hur
dacılığı Anonim Ortaklığı İktisadi Devlet Te
şekkülleri Statüsü içindedir. Sermayesinin ya
rısından fazlası iktisadi Devlet 'Teşekküllerine 
aittir. 

ERSÜ VEHBl — Bu müessesenin kazancı
nın büyük bir kısmı suiistimal edilmiş, harcan
mış ve bu harcanma dolayısiyledir ki takibat 
yapılmıştır. Takibat neticesinde çekilen müdü
rün yerine eski idare zihniyetli iki tane müdür 
getirtilmiş ve oturtulmuştur. 19-59 yılında mü-

' essesenin sermayesi '37 milyon lira civarında 
iken 7 milyona düşmüştür. Çok avantajlı bir 
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müessese olduğu için, bir a'kimülâtörü, bir di
namoyu hurda diye alıyor, az bir fiyat verip 
almakta, sonra büyük kârla satmaktadır. Fa
kat deftere karşılık olarak az yazmaktadır. Fa
raza çok cüzi bir şey, beş kuruş işlemektedir. 
Bu müessesenin ya düzeltilmesi, yahut da tas
fiye edilmesi lâzımdır. #7 milyon lira kâr etmiş
ken, sonradan bu 7 milyona düşmüş, sebepleri
ni araştırmamış, tedbirlerini almamış, buna 
mukabil durmadan sağdan soldan, hiç ilgisi 
olnııyan personeli müesseseye sokmakta devam 
etmiştir. Bu müessese esaslı bir şekilde ele 
alınmalı, gözden geçirilmeli, suisitimaller önlen
melidir. 

ATAKLI MUCİP — Arkadaşımızın izaha
tından da anlıyoruz ki, bu suçlu müessese tal
tif edilmektedir. Bu bakımdan kanunun iyice 
tetkik edilmesini ben tekrar arz ve teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — 
TEMSÎLOÎ — iSual soruldu bendenize. Hü

kümet tasarısının ikinci maddesinde «Hazine 
ve mülhak bütçeli idareler hususi kanımla ku
rulmuş banka ve müesseseler ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve bunlara bağlı müesseseler 
ve sermayesinin yarısından fazlası bu teşekkül
lere ait şirketler»' 

KÜÇÜK SAMİ — Buraya MİGROS dâhil 
mi? Hurdacılık Şirketi dâhil mi? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — MÎGROS dâhil değildir. Yüzde yet
miş dokuz sermayesini tahakkuk ettirmemistir. 

BAŞKAN — Müzakerelerin selâmeti için, 
arkadaşların söz almalarını rica edeceğim. 

TEMSÎLOÎ — Hükümet tasarısına Maden 
Hurdacılığının dâhil 'olup olmadığı soruldu, ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Hükümet tasarısının ikinci maddesi: Ser
mayesinin yarısından fazlası müesseselere aid-
olan teşekküllerin, şirket tâbiri ile Maden Hur
dacılığı dâhildir. Bu itibarla kanuna bağlı cet
velde zikredilmektedir, mahzur görülmemiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu ibarenin şü
mulüne 'giren sadece bu mudur? Başkaları var
sa onların isimleri nelerdir? Burada neden ta-
dad edilmemişlerdir ? 

ADNAN BAŞER — Bundan başka Azot 
Sanayii Anonim Şirketi, Türkiye Şeker Fabri-^ 
'kalan Anonim Şirketi. 
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GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bundan başka, 

olmadığını kabul ediyorsunuz. 
ADNAN BAŞER — Evet efendim. Diğer

leri bu tâbirin şümulüne girdikleri için değil, 
başka vasıflardan dolayı buraya girmiştir. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim buraya giren Türk Pet
rolleri Anonim Şirketi, Azot Sanayii, Türk Ha
va Yolları, Türkiye Söker Fabrikaları, Türkiye 
Çimento Sanajd Şirketi. Bunlar aslında tarifin 
içine giriyorlardı. Kanuna bağlı cetvelde ta-
dadedilmiştir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Tadadedilmiyen 
şirketler var mı? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞ-LU — Var efendim. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Varsa niçin bun
lar belirtilmemiştir? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Tadadednnriyen bâzı şirketler var. 
Bizim üzerinde durduğumuz şirketler Hazine 
hissesinin % 51 nisbetinde olan şirketlerdir. 
Bunlar bu kanunun çerçevesi içine girmişlerdir. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Bu ibarenin o 
zaman mânası kalmıyor. Bu ibarenin çıkarıl
ması lâzımdır. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOÖLU — Hükümet teklifinde öyledir. Ko
misyon mesaisi sırasında Hükümetin tarifi de
ğiştirildi, bu kanuna bağlı cetvelin tadil edil
mesi yoluna gidildi. Teker teker tadadedilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Endişe şu noktadan do
ğuyor : 

Buradaki şirketlerin durumlarını bilmiyo
rum, sual sordum, belirtilmesi lâzımgelen husus
ları teknik arkadaşlarımızdan rica ediyorum. 

İfadelerdeki noksanlık dolayısiyle sermaye
darlardan suçlu olarak Yassıada'da olanların 
sermayeleri ne olacaktır. Bunların durumları 
vazıh olarak tebellür etmeyince karar vermek 
güç oluyor. Şahsan ben karar vermekte müşkü
lât çekeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızdan iki teklif 
gelmiş bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; 
kanun tasarısı hakkında verilen izahatı tatmin
kâr bulmamaktadır. İlgili komisyona iadesini ve 
Hükümet temsilcisinin sordukları suallere tama
men cevap verecek şekilde hazırlanmasını ve 
bilâhara mütaakıp günlerin gündemine alınma-

28 
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sına dairdir. Bu teklif kabul edilmediği takdir- t 
de ikinci teklifi oyunuza arz edeceğim. I 

Bağlı cetvellerden Maden Hurdacılığı Ano- I 
ninı Ortaklığının çıkarılması hakkındadır. 

BAŞKAN — Teklifin leh ve aleyhinde birer 
arkadaşa söz vereceğim: I 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Aleyhinde ko
nuşacağım. Efendim biz, 7 milyarlık bir borcu 
konsolide edeceğiz,. İktisadi Devlet Teşekkülle- I 
rini içinde bulundukları bataktan kurtaracağız, | 
diye üç aylık bir incelemeden sonra bu tasarıyı I 
huzurunuza getirdik. Buna Hükümetin de mu- 1 
tabakatı var. Bütün müesseseler aman şu kanun I 
bir çıksa da şu 70 milyonluk faizden kurtulsak j 
diyor. Olan olmuş. Biz bu aksaklığı düzeltmeye I 
çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlarım, tetkik etmiş- I 
ler veya etmemişler, zihinlerine takılan bâzı hu- I 
suslar için kanun müzakeresini geciktirmek te- I 
mayülündedirler. Hurdacılık Şirketine takılıyor
lar. Hurdacılık borçlarını ödiyecektir. Bunun I 
muhatabı üstelik Hazine de değildir. 2 milyon I 
200 bin liralık borcu 1 milyon 750 bin liralık ala- I 
cağı vardır. Ve kalan 450 bin liralık borcunu da I 
ödiyecek. Binaenaleyh Hükümet görevlisinin I 
ümitlerini kırmaya lüzum var mı? Durum budur. I 
Şu kanun hiç olmazsa Sümerbankı 75 milyon li- I 
ra. faizden kurtaracaktır. Devlet Demiryolları- | 
m o42,5 milyon yükünü üzerinden alıyor. Bir I 
de tutmuş, 450 milyon liranın ödeme kolaylığı 
için kanunu gerçekleştirmiyoruz. Bizim enerji- I 
mize yazık değil mi? Değer mi bilmem. I 

ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, aleyhi
ne konuşan arkadaşımız bile belki haklıdır de
diler. Kendileri de kaani değildirler. I 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Ben nezaketen 
söyledim. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Gerçi birçok 
borçları tasfiye cihetine gidiyoruz. Ama bun- I 
ların birçokları Yassıada'da olduklarına göre, I 
bâzı şirketlerin borçlarını tasfiye cihetine git- I 
memiz lâzımdır. Bu kanunun kabul edilmesi için I 
oyumu verecek benim. Benim tamamen kanaat I 
sahibi olmam icabeder. Benim sorduğum sualle- I 
re cevap vermek lâzımdır. Suallerin % 50 sine I 
cevap verilmemiştir. Arkadaşlann hazırlanması I 
için. Mucip Ataklı Albayımın teklifi gereğince t 
müzakerenin geri bırakılmasını arz ve, teklif ede- l 
rim. f 

BAŞKAN — Bir kişiye daha söz vereceğim, i 
Haydar Tuııckanat. j 
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I TUNGKANAT HAYDAR — Karavelioğlu 
I arkadaşımız gayet güzel belirttiler. Hakikaten 
I son zamanlarda hazırlanmakta olan bu tasarı 

üzerinde birçok arkadaşlarımız çalışmıştır, ka
nunun muayyen bir maddesinde bir sual cevap-

J landırılmadı diye, kanunun tümünün müzake-
I resi geri kalmaz. Bendenizin bir teklifim var-
I dır, listeden çıkarılması için bu müessesenin. Bu 
I teklif oya arz edilsin, ve kanunun tümünün mü-
| zakeresine devam olunsun. 

KARAMAN SUPHİ — Hakikaten bu kanu-
I nun bir ferahlık yaratacma kaaniyim. Bir ucuz-
I hık temin edecektir. Bu bakımdan kanunun sü-
I ratle bitirilmesini arz ediyorum. MÎĞROS ile 
I Maden Ortaklığını, ikisini birden buradan çıka-
I ralını, ek bir kanun madde ile bu iki müessese-
I yi tekrar dâhil etmek mümkündür. 

BAŞKAN — Yapılan teklif hakkında leh ve 
aleyhte ikişer arkadaş konuşmuştur. Bu husus-

I ta ben de konuşmak istiyorum. Bizim îçtüzü-
I ğümiize göre kanunların süratle çıkarılması için 
i kanunun 2 den fazla görüşülmesi kabul edilme 
I mistir. Bu bakımdan ben de, 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Başkan olarak 
I kanaatinizi beyan edip ihsası reyde bulunamaz-
I smız. Esasen Başkan usul hatası yapmakta ve 
I kanunun müzakeresini geciktirmektedir. 

BAŞKAN — Ben şahsım adına konuşuyo-
I rum. Hem söz almadan konuşmayın. Buyurun 
I Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Sayın Başkanım bu kanunun muhtelif maddele-

I ri ve ilişik liste Bakanlığımı yakından alâka-
I dar eder. Kanunun heyeti umumiyesi de Hükü

metin iktisadi politikası ile çok yakından ilgi
lidir. 

I İnkılâptan sonra iktisadi hayatımızı yenibaş-
I tan düzene sokmak için çalışmaktayız. Aradan 

geçen her gün İktisadi Devlet Teşekküllerinin za-
I rarma olmaktadır. Eğer siz, hakikaten bu te

şekküllerin durumuna bir çekidüzen vermek arzu 
I buyuruyorsanız bu kanunun bir an ewel çıkması 
I ilâ/anıdır. Her geçen giin bu şirketlere muazzam 
I yükler ilâve ediyor. Bu doğrudan doğruya sir-
I ketlerin yaptıkları faaliyetlere tesir etmektedir. 
t Sanayi müessesesi ise piyasaya çıkardığı mallara, 
I ticari mahiyette müesseseler ise bu sahadaki fa-
ı aliyetlere tesir etmekte ve bu faaliyetlerini zarar-
i la kapatmalarına müncer olmaktadır. Kömür iş-

- 2 4 ~ 
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letmelerinin 67 milyon faiz ödediğini tasavvur 
ediniz. Bir güne isabet eden mefblâğ çok büyük
tür. Kanunun maddelerini tetkik ettiğiniz zaman 
bâzı hoşluklar bulunabilir. Biz bu kanunun 
mükemmel olduğu iddiasında değiliz. Bugünkü 
şartlar altında büyük bir ihtiyaca cevap verecek
tir. r Demin de arz ettiğim gibi, yapmış olduğu
muz iktisadi programın tahakkuku için, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin borçlarının konsolidesine 
süratle gidileceğine dair bir hüküm vardır. Bu 
kanunu teker teker didikliyelitn. Fakat ben bu 
kanunu, şahsan, Hükümetin mösul bir adamı sı
fatı ile, her hangi bir teahhura uğratılmadan çı
karılmasını arzu ediyorum. Maliye Vekilini tem
sil eden arkadaşımız da görüşlerimize iştirakini 
ifade etsin istiyorum. 

ÎLLER BANKASI UMIM MÜDÜRÜ SAB
RI SAĞ-IROĞLU — Kısa mâruzâtımla kanunun 
ihtiyacımıza cevap verdiğini söyledim, iller Ban
kasının tamamen ihtiyaçlarını karşılamamakla be-
rahgr büyük bir ucuzluk ve ferahlık yaratacağı
nı umuyorum. 

iller Bankasının fon dolayisı ile birtakım 
meseleleri vardır. Bunları şimdilik bir tarafa 
bırakıyorum. Sıtkı Paşamın da buyurdukları gi
bi bir milyar küsur milyon borç miktarının kon-
solidasyona tâbi olması muayyen ölçüde bir fe
rahlık yaratacaktır. Bankaların plân ve prog
ramları hazırlanmak üzeredir. Belki diğer bakan
lıklar için büyük ferahlık yaratacaktır. Bizim 
de burada büyük ölçüde faydalarımız olacaktır. 

^Onun için bendeniz de rica edeceğim kanun sü
ratli çıksın, hiç olmazsa bankalarda iktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışanlara huzur içinde ça
lışmak imkânını verelim. Belki maliyetler üze
rinde tesir yapacak çalış'maları salim mecra.f a 
sokacaktır. 

BAŞKAN — Efendim Mucip Ataklı'nın tek
lifini oyunuza koyacağım. Teklifi bir kere da
ha okuyorum. 

(Ataklı Mucip'in teklifi bir daha okundu.) 
Bu teklifi kabul edenler... Et'miyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Efendim, bir de Tunçkanat'ııı teklifi var onu 

okuyoruz : 
Başkanlığa 

iBu maddeye ait cetvelden Maden Hurdacı
lığı T. A. Ortaklığının çıkarılmasını teklif ede
nin. 

Tunçkanat Haydar 
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BAŞKAN — Bu teklifin lehinde aleyhinde 

birer arkadaşa söz vereceğim. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — .Teklifin aley
hinde konuşacağım. 

Efendim Komiteye düşen iş hu borçları kon
solide edelim mi etmiyelim meselesinde karar 
vermektir. Arkadaşlarım, 500 küsur milyon li
ralık borcu konsolide edilen Etibank üzerinde 
durmuyorlar da 300 bin lira üzerinde duruyor
lar. Esas mesele 200 milyonu bütçeye yükliye-
lim mi, yüklemiyelim mi meselesidir, iki kanun 
tasarısını müzakere ettik. Birisini ediyoruz, bi
rini ettik. Bu tasarı ile, çok iyi hatırladığıma 
göre, bütçeye 120 -130 milyon lira bir külfet yük
ledik. Şimdi Ibu kanun tasarısını müzakere ediyo
ruz. Her sene bütçe, Hazine 200 milyon lira borç 
ödemek zorunda kalacaktır. Oy verip vermemek 
meselesi değildir. Oylarımızı bu yönden kulla-
naBiliriz. Geçmiş devrin kötülüklerinden kur
tarmak için çalışıyoruz. Bu kanun tasarısına evet 
dersek mesele bitecek. Her madde üzerinde bir 
gensoru misali cevap istersek vazifeliler de buna 
maalesef hazır değildirler. 

ERSÜ VEHBİ — Hazır gelsinler, efendim. 
KARAVELlOĞLU KÂMlL — Temenni ede

rim. 
ERSÜ VEHBİ — Efendim, burada fikirleri

mizi, kanaatlerimizi serd ederken hiçbir tesir ve 
baskının altında bulunmamamız lâzım gelir. Bu 
kanun hazır değildir demektir. Mühim olan şey 
200 milyon lirayı konsolide edip de 400 bin lirayı 
konsolide etmemek değildir. 

Bir sual sordum, bu kabil ortaklar varsa 
bunların paraları ne olacaktır, bilmiyorum. 
Ne şekilde karar vermek lâzımgelecektir, bun
lar söylenmezse nasıl rey verelim. Onun için 
anlayış göstermek suretiyle tatmin edilmekliği-
mizi ri'ea edeceğim. Kanun arzu edildiği şe
kilde çıkarılırsa âmme vicdanı rahatsız olmaz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
var m?... Yok. 

Haydar Tunçkanat arkadaşımızın teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Umumi hü
kümlerde böyle bir karar almak, tarife içine 
girenler sıralanırken teknik bir mahzur var 
mı? 

— 25 — 
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HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-

EZZÎNOĞLU — Teknik bakımdan bir mah
zur yoktur. Cetvelden bu müesseselerin isim
lerinin çıkarılması ile hâdise halledilmiş olur, 
bu kadar bir şov içerisinde bir mesele teşkil 
etmez. 

REİS — 4 neü maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — 4 neü madde gereğince tah
kim ve itfa olunacak borçların miktarı, T. O. 
Merkez Bankasındaki senet ve kayıtlara göre 
Maliye Bakanlığı, T. C. Merkez Bankası ve alâ
kalı borçlular arasında müştereken ve işbu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
içinde tâyin ve tesbit olunur. Hazine kefaletini 
haiz bonolarla ticari senetlerin iskontosu veya 
reeskontu dolayısiyle T. O. Merkez Bakasmca 
peşin alınmış faizlerden borç miktarının tesbit 
edildiği tarih ile senetlerin vâde tarihleri ara
sındaki faizlere ait miktarlar alâkalı kurumun 
tesbit olunan borç yekûnundan tenzil edilir. 

BAŞKAN — 5 nei madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. 

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

Madde 6. — Bu kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci 
maddeleri gereğince tesbit edilecek borçlar Ma
liye Bakanlığınca T. O. Merkez Bankasına tah
vil verilmek suretiyle tahkim olunur. 

Bu tahviller altışer aylık eşit taksitlerle 
100 yılda itfa olunur. Tahvillerin faişi yüzde 
yarımı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ile 
T. C. Merkez Bankası arasında tesbit olunur. 

KÜÇÜK SAMİ — 100 sene mûtat olan bir 
müddet midir? Bana çok geleli. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOÖLU — Bu gibi borçların tediyesinde 
umumiyetle 99 sene gibi 1.00 sene gibi müddet
ler konur efendim. 

KÜÇÜK SAMİ — Yani 10 senede yaptığı 
masrafı 100 seende ödeyecek. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Efendim, büyük borçların talikim 
ve tediyesinde 99 sene, 100 sene gibi hüküm
ler konur. Aksi takdirde bu iyi bir netice ver
mez. Müddet ne kadar kısa olursa, her sene 
bütçeden ayrılacak tahsisatta o kadar büyük 
olur. Kısa vadeli olursa Devlet diğer âmme 
vazifelerini yapamaz duruma düşer. Bunları 
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önleemk için uzun bir müddet kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
I I - Amortisman ve Kredi Sandığına, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve İşçi Sigorta

lan Kurumuna olan borçlar 
Madde 7. — Amortisman ve Kredi Sandığı

nın i>u kanuna, bağlı cetvelde yazılı daire, te
şekkül, banka ve kurumlara kendi kanununa 
göre yaptığı ikrazların, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte ödenmemiş taksitleriyle işle
miş faizleri ve 28 . 2 . 1966 tarihine kadar vâ
desi gelecek taksitleri ve bunların faizleri 9 ncu 
madde hükmü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, bu kanunla arz ettiğim 
gibi iki grup borç konsolide edilmektedir. Bu
rada ikinci grup borçların konsolide edilmesi 
cihetine gidilmiştir. Amortisman ve Kredi San
dığına, Emekli Sandığının ve İşçi Sigortalarının 
borçları bu maddede gösterilen borçlarıdır. 
Amortisman ve Kredi Sandığına borçlarının 
yekûnu 748 milyon liradır. Hangi teşekküllerin 
ne kadar borçlu olduğu Hükümet gerekçesinde 
gösterilmiştir. 

İLLER BANKASI UMUM! MÜDÜRÜ SA-
ĞIROĞLU — Efendim, biz bu madde ile iller 
.Bankasının I I nci maddesi arasında bir ahenk 
temin edemiyoruz. Borçalarımızı 25 sene sonra 
takside bağlamak diye hüküm kabul ettik. Hal-4 

buki 28 . 2 . 1966 tarihine kadar taksitlerimizi 
ve ondan sonraki kısımların, altı sene sonra, 
normal olarak Amortisman Kredi Sandığına 
eski borçlarımızı tediye edelim, diye normal 
şekilde ödeme durumunu düşünyorduk. Bizim 
bankamızın kredileri uzun vadeli kredilerdir, 
işleri uzun vadelidir. Altı senelik bir müddet 
bizi tatmin etmiyecektir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Tekliflerin 
tesiri ne olacaktır? 

AMORTİSMAN VE KREDİ SANDIĞI 
UMUM MÜDÜRÜ HAYATÎ KUMBUTOĞLU 
— Efendim, arkadaşımız komisyona geldiler. Ay
nı şeyi evvelce izah ettik. Beş senelik taksitleri 
yapniadan beş, yedi, oniki demek suretiyle 20 
seneye baliğ oluyor. Konsolide borç mahiyetin
de. 

Biz ancak 28 . 2 . 1966 tarihine kadar 
nazarı itibara alıyor. Ümidediyoruz ki, tiler 

26 — 
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'Bankası bu müddet içinde diğer lîktisadi Devlet 
Teşekkülleri ıgilbi vaziyetini düzeltecektir. Ve 
ayrıca bu borç durumunun vâdesi o zaman bir 
plâna bağlanmak suretiyle uzatılmış olacaktır. 

İLLER BANKASI İ M İ M MÜDÜRÜ SAB
RI S A&IROĞLU •— Bence bu durum bizi tat
min etmez. Bu 5 sene içinde İller Bankası da
ha büyük imkânlarla takviye edilirse bilmem ama, 
bugünkü imkânlarla borçları ödemek imkânsız
dır. Şimdi burada 25 sene sonra başlamak üzere 
bir tadil yapılırsa derdimize şimdiden çare bulun
muş olur, 

HAZINE I M I M MÜDÜRÜ ZIYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Amortisman ve 'Kredi Sandığı is
minden de anlaşılacağı üzere foir kredi müessese
sidir. Muayyen yerlerden topladığı bu paraları 
İktisadi Devlet 'Teşekküllerine uzun badeli ola
rak ikraz eder. Amortisman ve Kredi Sandığının 
sermayesi ıgayet mahduttur. Sermayesinin 110 
milyon liralık kısmı tediye edilmiştir. Amortis
man ve Kredi Sandığı, yıl başından itibaren bu 
kaynakların '% 20 sinden mahrum kalacaktır. 
Merkez Bankası Kanununu da tadil edeceğiz ve 
bu suretle fbu paralar Merkez Bankasında topla
nacaktır. Bundan sonra faaliyetinin devam ede-
ıbilmesi için evelee ikraz etmiş oldukları parala
rın taksitlerine Ibağlı kalmaktadır. Bundan son
ra borçlar çok uzun olursa ilerde faaliyetini de
vam ettirememe vaziyeti ile karşı karşıya kala
caktır. 5 senelik devre konsolide edilmiş ve tedi
yeye devam edilmesi kabul edilmiştir. Merkez 
Bankasının borçları kısa vadeli Iborçlardır. Bu 
şekilde yapılıyor. Amortisman ve Kredi Sandı
ğının borçları aslında uzun vadeli borçlardır. 

(BAŞKAN — İktisat Komisyonunun bu hu-, 
sustaki fikir nedir? 

ADNAN BAŞER — Hükümet ile aynı fikir
dedir. 

İLLER BANKASI UMUM. MÜDÜRÜ SAB
RI SAĞIROĞLU — Bu şekilde çıkarsa altı sene 
3onra peşinize düşeriz. Altı sene içinde işleri 

t yine ele almak zorunda kalacağız. TeaMıura uğ
ramamak şartiyle. 

ıBAŞKAN — Buyurun, Fehmi Bey. 
İMAR VE İSKÂN VEKİLİ FEHMİ YA

VUZ — Belediyeler Kanunu tasarısı hazırlan
makta ve huzurunuza çıkacaktır. Bu kanun tat
bikatı ile ferahlık yaratacaktır. Belediyelere im
kânlar sağlanınca İller Bankasının meseleleri de 
halledilmiş olur. 
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KARAVELİOĞLU KÂMİL — İller Banka-

sının eline geçen altı senelik imkânı kullanmalı, 
altı sene içerisinde iktisadi tür şekilde durumu
nu ıslah etmelidir. Altı senelik süre içinde ken
disine bir veçhe vermelidir. Geçmişteki durum, 
hatalı politikası neticesinde meydana gelmiştir. 
Altı senelik ıbir imkân sağlanmıştır. Bu zaman 
içerisinde iktisadi nizama ve kanunlara uygun 
olarak meselelerini halletmelidir. Bence arkada
şımız tekliflerinden vazgeçmelidir. Hazine, Amor
tisman Kredi Sandığının plânları hazırlanmış 
düşünülmüştür, bu kadar olabilir demektedir. 

ADNAN BAŞ'ER — Nazarı dikkatimizi çek
ti, İller Bankasının durumu. İller Bankasının 
durumunun »bozulmasına sebep, fonunda para 
yokken İmar ve İskân Bakanlığının emri ile be
lediyelere tahsis yapmasıdır. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Ben şahsan İl
ler Bankasının teklifini destekliyorum. İller 
Bankasının Türkiye çapında Ibüyük hizmetleri 
olmuştur. Birçok müesseselerin »borcunu 100 se
neye bağlarken, İller (Bankasmınkini 25 seneye 
Ibağlamak çok yerinde bir şey olacaktır. Bunu 
kabul etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, 7 nei madde hakkın
da başka konuşmak istiyen yok. IMaddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... »Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — T. C. 'Emekli Sandığı ve İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından fon kanuna bağlı 
cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve kurum
lara yapılmış olan tevdiatın, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki bakiyeleri de 9 ncu madde 
hükmüne göre tahkim ve itfa olunur. 

HAZİNE IMUM (MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNO&LU — Burada 7 nci maddeye mütenazır 
Ibir hüküm vaz'edilmiştir. Maddenin mevzuu 
Emekli Sandığına ve İşçi Sigortalarına ödene
cek borçlardır. Muamele, aslında 1,5 sene vadeli 
olarak cereyan etmiştir. İşte bu madde ile bu 
şekilde yapılmış olan. ikrazat da bidayette arz 
ettiğim şekilde konsolide edilmiş bulunmaktadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Muhterem arka
daşlarım, biliyorsunuz ki, Millî Birlik Komitesi, 
yapılması lâzımgelen büyük işlere başlamak zo
rundadır. Emekli maaşlarım düzeltmek lâzımdır. 
Emekliler Emekli Sandığından gereği gibi isti
fade edemediği gibi, İşçi Sigortalarından da iş
çiler, kendi verdikleri, paralardan kâfi derecede 



B : 47 6.12 
faydalanamamaktadırlar. Binaenaleyh, 579 mil
yon küsur lira Emekli Sandığının alacağı var. 
İller Bankası ile Emlâk Kredi Bankasındaki ala
cakları ayrı. Ben şahsan İller Bankası ile Emlâk , 
Kredi Bankasının çalışmalarını yakînen biliyo
rum. Emlâk Kredi Bankası çok büyük kâr etmek
le beraber borçlarını ödeyememektedir. Yaptık
ları inşaatlar büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. 
Buna mukabil yaptıkları binaya 1 - 2 misli kâr 
ilâve ettikleri halde halen malî durumları iyi de
ğildir. İller Bankasına Devlet bütçesinden yapı
lan yardım milyonları aşmaktadır. Ben yakînen 
bildiğim için arkadaşlarıma arz ediyorum. 

Şimdi ayrıca emeklilerin maaşları, İşçi Sigor
taları üzerinde ıslahat yapmak istiyoruz. Diğer 
taraftan da alacaklarını 25 sene tecil ederek tak
site bağlamak yoluna gidiyoruz. Bu tecil yapıl
dığı- takdirde düşünülen ıslahatı tahakkuk ettir
mek imkânı yoktur. 

Amortisman Sandığının durumu buna müsait 
mi? Beş senelik/bir konsolidasyona gideceğiz. Ay
rıca da bu müessesenin diğer, bankalar dan aldığı 
mevduat yüzde onbeşleri de intikal etmiyecektir. 
291 milyona yakın bir borcu da var. Bu durum
da Amortisman Kredi Sandığı bunu karşılıya-
mıyacak. Hazine de ödememekte, netice itibariy
le, Emekli Sandığı soyulmaktadır. Emekliler sü
rünüyor, Emekli Sandığının parası ile başkaları 
apartmanlar yapıyor. Beş senelik kısa vâde kon
solideye bağlanmasını arz ve teklif ediyorum. 

ADNAN BAŞER — İller Bankası için koy
duğumuz hüküm, borçlarının beş sene konsolide 
edilmesi mânasına değildir, 9 ncu madde hükmü 
ile talikim ve itfa edilecektir Yalnız İller Ban
kası için ayrıca bir istisna tanıyoruz. 1966 ya 
kadar vâdesi gelecek borçlarını 25 yılda öden
mek üzere takside bağlıyoruz. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Tavzih edeyim. 
Emekli Sandığına ve İşçi Sigortalarına ödenmesi 
lâzımgelen borçların 5 sene içinde ödenmesini 
teklif ediyorum. Aksi halde halletmek arzusun
da olduğumuz birçok meseleleri halledemiyeeeğiz. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Hazine tarafından bu borçlar der
hal ödenmeye başlanacak ve 25 senede tamamla
nacaktır. Bu müesseselerin bankalara verdiği 
paraları tekrar almasına imkân yoktur. Hazine 
bu borçları üzerine almaktadır. Ve 25 sene zar
fında ödeme tamamlanmış olacaktır. Ve onun 
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için her sene 25 milyon artacaktır. 780 milyo
nun tamamı beş senelik bir devrede ödenmesi lâ-
zımgelirse her sene bütçeye 350 milyon lira koy
mak icabeder. Bütçe de bu nisbette artacaktır. 

KARAVELİOĞLU KAMÎL — Şu halde, Ha
zine Emekli Sandığı ve diğer teşekküllerin borç
larını üzerine alıyor. Bu paralar 25 senede Emek
li Sandığına, ödenecek. Buna mukabil Hamır 
200 milyon lira bütçeye her sene koymak zorun
dadır. Beş seneye indirirsek bütçeye daha çok 
intikal edecektir. Öykv ise itiraz nedir? Ö ka
dar avantaj tanınmıştır. 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Bu bankalar, 
Emekli Sandığından aldıkları paraları daha yük
sek faizlerle vermektedir. Emekli Sandığı bugün 
kendi memurlarına para verememektedir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yalnız Emek
li Sandığını buradan çıkarırsak bu avantaj sağ
lanacak mı? Daha müsait durumda mıdır? 

TÜNÇKANAT HAYDAR — Paranın tahsili 
cihetine gidilecektir. 

ERSÜ VEHBİ — Sekizinci madde iki mü
essesenin işini mütalâa etmektedir, İki mües
sesenin, bünyesinde yapması icabeden ıslahat 
vardır. Bunların bünyelerinde yapacakları ıs
lahat her şeyden evvel kendi paraları ile yapıl
malıdır. 25 sene vâde ile verilen paraların ge
ri alınması mevzuu ortaya atıldığı zaman du
rum aleyhlerinde olacaktır. İşçilerin sırtından 
bâzı müesseselerin geçindirilmesine kimsenin 
hakkı yoktur. İşçilerin ve emeklilerin ödenek
lerini falan müessese. Azot Sanayii gibi mües
seseler hesaplarında kullanılmamak dır, bun
lar durumlarını süratle ıslah etmek lâzımdır. 
Beş senede ödemesi için de teklif etmiyorum, 25 
seneye de razı değilim, bunlar beş sene içinde 
ödemelidirler. 

ULAY SITKI — Emekli Sandığının gadre 
uğramaması, haklarının korunması için bu ka
nun yapılmıştır. Emekli Sandığı Devlet De
miryollarında olan alacağından aksi halde on 
para alamaz. Bir madde konacak olursa, kay
da bağlanacak olursa ben Devlete, Devlet Ha
zineye 25 senede ödiyecektir bu borcu. Her se
ne Emekli Sandığı seneye düşen miktarı faizi 
ile birlikte alacaktır. 

KARAMAN SUPHİ — Ben de tamamiyle 
Paşamın fikrine iştirak ediyorum. 25 sene ye
rine 5 sene 15 sene müddet koysak daha iyi, 
ama bu sefer de bütçeye külfeti çok büyük ola-

« 
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çaktır. Emekli Sandığının bütün müesseseler
den alacağı nedir? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben cevap ve
reyim : 879 milyon küsur bin liradır. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOÖLU — Ama her sene faiz ve resülmal 
olarak 70 milyon alacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Beş yıllık bir tadil tekli
fimiz vardı, Başkanım. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Bir teklifim 
var. Bugün Hazine bu parayı ödeyebilir. Şu 
şekilde; Maliye Bakanlığı, vergi sisteminde 
bir reform yaparsa bugünkü bütçemiz iki üç 
misline çıkar. 

BAŞKAN — Efendim, Haydar Tunçkanat 
Beyin tadil teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. —'7 ve 8 nci maddeler gereğince 
talikim olunacak borçlarla mevduatın miktar
ları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren" üç ay içinde Maliye Bakanlığı ile alacaklı 
ve borçlu kurumlar arasında müştereken yapı
lacak inceleme ile tesbit olunur. 

Bu borçlar, Maliye Bakanlığınca alacaklı ku
rumlara %' 6 faizli ve 25 yıl vadeli tahvil veril
mek suretiyle ödenir. Tahviller altışar aylık 
eşit taksitlerle itfa olunur. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bundan ev
velki maddeye istinadetmektedir. Bu madde
nin müzakere edilmeden kabulünü arz ederim. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — 5434 sayılı Kanunun geçici 
maddeleri gereğince Hazine tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesi lâ
zım geldiği halde bit kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar ödenmemiş olan borçlar hak
kında da 9 ncu madde hükmü uygulanır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Burada hiçol-
mazsa- Amortisman ve Kredi Sandığına tanı
nan haklar Emekli Sandığına da tanınsa, Ha
zine bu parayı daha çabuk, biraz fazla ödesin. 

AMORTİSMAN VE KREDİ SANDIĞI 
UMUM MÜDÜRÜ HAYATÎ KUMBUTOĞ-
L ü — Devlet borçları zat maaşları terti-
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bine konulan paralardan mütaakıp senenin 
8 nci ayına kadar, tasarruf edilecek mik
tar bu Sandığa ödeniyordu. Bugüne kadar 
hunim % 10 - 15 i tahsis edilmiştir. 1950 
den hu tarafa kaynak 3O0 - 400 bin lira
dan fazla bir tediye imkânı vermemiştir. Borç 
miktarı 300 milyon liraya yakındır. Müddeti 
daha aşağı indirirsek otomatikman ödenecek 
para miktarı 100 milyon artmış ve Hazinenin 
bunlar için koyacağı karşılık 300 milyona yük
selmiş olacaktır. Bu da Hazineye külfet teşkil 
edecektir, yüzde altı faiz verecektir, bu şe
kilde kabul edilmesi muvafık olur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Bütçenin du
rumu hakkında fikirlerimiz vardır. Yarın 
bütçe elimize geldiği zaman, şimdi şuradan bu
radan kesiyoruz, bu takdirde muvazeneli bir 
bütçeye kavuşmak mümkün olmaz. Burada bir 
müessese lehine tadil yaparken bütçede 100 
milyon liralık bir masrafın artışını kabul etmiş 
olacağız. Bu maksada bilhassa Haydar Bey ar
kadaşımızın düşünmesi İktisat Komisyonu üye
si olması sebebiyle kendi lehine olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Hazine, işçilerle emeklile
rin sırtından geçinen bir müessese gibi oluyor. 
İşçilerin ve emeklilerin yüzde beş ve yüzde on 
beşleri ile. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — Hazine katiyen sırttan geçinir va
ziyette değildir. Bilâkis kendisi külfetler al
maktadır. Bunları da yüzde on beş maaştan, 
zat maaşlarından vâki/tasarruflarla karşılamak 
mümkün olmaktadır. Hazine üzerine borç al
maktadır. 

HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZÎNOĞLU — 300 milyonun fevkinde olan borç
tan bugüne kadar ödenen bir milyonun durum
dadır. Hazine bunu 25 senede ödemeyi üzerine 
almıştır. Bu durum bu müesseselerin lehinedir. 

ULAY SITKI — Hazine bizlerin tesiri ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin tazyiki ile bi
zim yükümüzü hafifletmek için kendisi feda
kârlık yapıp üzerine yük almaktadır. Bugün 
İktisadi Devlet Teşekkülleri işçisine dalhi para 
verememek durumunda. Hattâ mümkünse 50 
senede ödemeli hem Hazine için faydalı olur, 
hem. de Emekli Sandığı için faiz getirme bakı
mından faydalı olur.. 

YILDIZ AHMET — Efendim, tekrar geri 
dönüyoruz. Bu 'hususu konuştuk. 8 nci madde 
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^konuşulurken müddetin azaltılması için baş
lıca sebep bu idi. Hazineye 300 küsur milyon 
lira yükliyeceğL için, müddetin a'zaltılm aması 
için oy verdik. Bu maddenin esası da daha ev
vel müzakere edilmiştir. Binaenaleyh, mad
denin olduğu gibi kabul edilmesini rica ediyo
rum. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 
Müsâade ederseniz, .münakaşalarda bir nokta
lar gözden uzak oluyor. 

Emekli Sandığı denince, işçi Sigortaları de
nince, bu mevzularla alâkamız vardır. Bunlar
dan 'hepimiz istifade etmek mecburiyetinde ka
lacağız. Emeldi Sandığının felsefesi, prensip-

ğ leri zannedersem yine memurlardan yapılan 
kesintilerle sağlanmıştır. Kendisine muayyen 
bir gelir sağlamak için mevcutlarını bir kay
nağa yatırdığı da malûmdur. Emekli Sandığı 
mevcutlarını nemalandırmak için faaliyetini 
gayrimenkuller üzerine teksif etmektedir. Sağ
lam zeminlere para yatırma'ktadır. 

Şimdi, Maliye Bakanlığım m bu müesseseler 
tarafından yapılmış ikrazları te'kabbül ve mu
ayyen bir devre içinde ödemeyi taahhüdediyor. 
Bu bakımdan endişeye mahal yoktur. İş sağ
lam bir esasa bağlanmaktadır. 

Sayın Albayım, emeklilerin lehine bir icra
ata gideceğiz o zaman Eme'kli Sandığı bunu na
sıl karşılıyaeak diyorlar. Maliye Bakanlığının 
yapmış olduğu mâkul tediye çerçevesi içinde 
Emekli Sandığından beklenen hususlara yol. 
açılmıştır zannederim. Ayrıca bütçe yalnız 
emeklilerin durumunu düşünmek zorunda, de
ğildir. Faal olanların da durumunu düşünmek 
zorundadır. Onun için bu maddenin.bu şekil
de muhafazasını teklif ediyorum. 

; BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi oylarınıza ara ediyorum. 
Kabul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. .— T. O. Emekli vSandığı ile İş
çi Sigortaları Kurumu tarafından İller Ban
kasına yapılmış olan tevdiatın ve Amortisman 
ve Kredi Sandığı tarafından bu-harikaya açı
lan kredilerin (işlemiş faizleri da.lh.il) bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki bakiyelerinin 
ödenmesi 25 yıl müddetle tecil edilmiştir. 

Tecil müddetinee borçlu İller Harikası tara
fından % 6,6 faiz ödenecektir. 
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Tecil müddetinin sonunda, borcun ödenme

sinin esas ve şartları alacaklı ve borçlu kurum
lar arasında kararlaştırılır. 

AKSOYO&LU REFET — Efendim, İller 
Bankası diğerleri gibi değil. Tecil etmiyoruz. 
İşçi Sigortalarına ve Emekli Sandığına olan 
borçları tecil edilmiş oluyor. Bu bir evvelki 
maddeye uymuyor. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ
ZİN OĞLU — Borçların ödenmesi durdurulmuş 
oluyor. Tecil ediliyor. Eme'kli Sandığına 25 
sene müddetle ödemiyecektir. Yalnız faizini 
ödiyeeektir. ödeme şe'kli bu müesseseler ara
sında tâyin ve tesbit edilecektir. 

TUNOKANAT HAYDAR — Efendim, şimdi 
buradan anlaşıldığına göre İller Bankasına bir 
avantaj daha sağlanmış oluyor. 25 yıl borçla
rını ödemiyor, yalnız : 6,5 faiz ödiyecek. 

«Tecil müddetinin sonunda, borcun ödenme
sinin esas ve şartları alacaiklı ve borçlu kurum
lar arasında 'kararlaştırılır»' deniyor. 

O kadar işi afaki duruma 'Sokmaktadır. 
AKSOYO&LU REFET — İller Bankasının 

borcu ne kadarıdır? 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Hazine Umum Mü

dürü) — Emekli Sandığına 117 milyon, Amor
tisman Sandığına $2 milyon ve İşiçi Sigortala
rına 88 milyondur. 

SAıBRl SAÖIROĞLU (İller Bankası Umum 
Müdürü) — Efendim, İller Bankası malûmuâli-
niz birçio'k yerlerde su işleri, kanalizasyon ha
rita, imar işleri, elektrik işleri taahhüt etmiş ve 
'kendi sermayesi bu taahhütlere yetişmediği 
için de belediyeler varidatından ayrılan % 20 
leri harcamış bu da . 1950 yılında bitmiştir. 
1950 senesinden sonra bu fondan gerek Dahiliye 
Vekâleti gerek sonradan İmar ve İskân Vekâleti 
yetki vermiş, müsaade etmiş, daha doğrusu emir 
vermiş; falan yere 500 bin, falan yere üç milyon 
lira verin demişler. Binaenaleyh, bugünkü matlu-
bolarak verilmesi icabeden bir hesap, zimmet ola
rak verilmiştir, ve 318 milyon Hıraya yükselmiş 
bulunmaktadır. Bu paraları temin için de bu 
müesseselere müracaat edilmiş. İşçi Sigortaların
dan, Emekli Sandığından, hattâ icra dairesinden 
bulunan paralar getirilmiş. Yarısı hibe olarak 
belediyelere, verilmiş, yarısı da bankaya yatırıl
mış. Başlanmış ve taahhüt edilmiş islere haliha
zırda ayrıca 380 milyon liralık bir İbn taahhüt 
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edilmiş yani, eğer elimizdeki şu işleri kanalizas-

'yon işleri, elektrik işleri, belediyelerde devam 
edecek olursa önünmüzdeki bir iki senede banka 
380 milyon lirayı fon hesabına almak zorunda
dır. Bizim endişemiz budur. Onun için 25 sene 
gibi hir zaman.-sonra acaba başlanabilir mi? Biz 
yine geleceğiz huzurunuza. Bu dahi bizi tatmin 
etmiyor. Kanun bu şekilde kabul buyurulursa, 
25 seneden sonra yine bir 25 senede banka bir fon 
yapmak imkânını bulabilsin efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Fehmi Bey. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FEHMİ YA

VUZ — Efendim, bankanın fonu 40 - 4'5 milyon 
lira civarında, Bunun yarısı vadeli, yarısı vade
siz para Ibulabilmek için iller Bankası birçok ka
pı çalmış ve hattâ icra dairesinden paralar almış
tır. Yarısı vadeli yarısı vadesiz paralar için şim
di faiz ödüyor. Bunun ticari zihniyetle, rasyo
nel olarak ele alınması gerekir. Rasyonel bir iş ol
madığını arz etmek isterim. Eğer bu müddetler 
kabul edilirse hiç olmazsa bu fon hasılatından 
ihtiyaçlarına sarf etmek imkânını bulacaktır. 

ERSÜ VEHBİ — Tadil edilen madde ile 
'borçlar 25 yıla kadar tecil ediliyor. Diğer mad
de kanunun neşrinden beş yıl sonra başlamak 
üzere 20 sene içinde ve altı aylık vâdelerle öden-

'mesi imkânını sağlıyor. İller Bankası en büyük 
âmme hizmeti gören bir müessesemizdir. Şu tek
lif kabul edilince İller Bankası vazifesini yapa
bilmek için Emekli Sandığı borcunu 20 sene için
de ödemesi fakat diğerlerinin Hazinece karşılık
sız tesviye edilmesi iktiza eder. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLF (Hazine Umum Mü
dürü) — Hazinece deruhde edilmesi iktiza eden
ler zaten bütçelerle tesviye edilmektedir. 

ERSÜ VEHBİ — İller Bankasının bu yükü 
kaldırauııyacağı aşikârdır. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZlYA MÜEZ-
ZlNOĞ-LU — Bu teklif her şeyden önce bizi, İl
ler Bankası statü'sünıün değiştirilmesine götürür. 
Bu banka, köy idarelerinin de finansman orga
nıdır. Hizmetlerini onlardan temin ettiği imkân
larla yapar. Bu organın borcunun ödenmesi için 
bir formül bulmak bakımından onun idaresine 
karışmak muvafık olmaz kanaatindeyim. 

ERSÜ VEHBİ — Sizden isteklerde bulunmı-
yaeak mıdır? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZİNOöLU — Sayın İmar ve İskân Bakanı da iza-
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hat verdiler; belediye gelirlerinin artması ihtima
li üzerinde durulmaktadır. 'Bir kısım Devlet ge
lirlerinden belediyelere ayrılacak 'veya belediye
lerin gelirleri başka yollarla artırılacaktır. Bu 
suretle, İller Bankasının imkânları da takviye 
edilmiş olacaktır. Bizim .burada yaptığımız şey, 
bu borçlar dolayısiyle oraya bir imkân sağlamaya 
inhisar etmektedir. 

'BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi1 var; 
oyunuza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

ERSÜ VEHBİ — Bu borçlar 25 yıl müddet
le tecil edilmiş midir? (Evet, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Adnan Bey. 
ADNAN BAŞER — Efendim, bu iki madde 

arasındaki farkı açıklıyayım. 
Birincisi: Amortisman ve Kredi Sandığından 

aldıkları borçlar. Alacaklı sıfatiyle, Amortisman 
ve Kredi Sandığı 25 sene vâde ve % 6 faizle bu 
'borçları üzerine alıyor. 

İkincisi: l'l ne i maddede, bir banka olması 
dolayısiyle, Amortisman ve Kredi Sandığı bu 
(bankaya para .vermiş, bu parayı alamıyor. Biri
sinde tevdiat tahsil ediyor, öbüründe borç olarak 
para vermiş, yani kredi vermiş, öbüründe ikrazat 
yapmış. İkisi arasındaki fark budur efendim. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, Hükümetin tek
lifinde olduğu ^gibi, 5 sene sonra bu müessese pa
ra alacak mıdır? öbüründe 25 yıl tecil edilmiş 
demek oluyor. Bu müddette yalnız faiz mi ala
cak? Ana paradan hiçbir şey alamıyacak. Hal
buki, Hükümetin teklifinde 5 yıl sonra para ala
cak gibi anlaşılıyor efendim. 

(BAŞKAN — Durum anlaşılmıştır. 11 nci 
maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, iBaşkan olarak, arkadaşların fazla 
yorulduğunu (görüyorum. Müzakereye devam ve
ya tehirini oyunuza arz edeceğim. Teklifim hak
kında lehte ve aleyhte mütalâa var mı? 

UDAY iSIIYKI — (Hükümet erkânı ve sözcü
leri burada hazırdırlar. Kanun üzerinde teferru
atlı sorulara cevap verecek durumdalar. Kanu
nun birçok maddelerini kabul ettik. Ehemmi
yetli maddeler geçtiğine (göre kısa bir müzakere 
ile şu kanun tasarısını çıkarabiliriz, kanaatinde
yim. 

KARAVELİOĞUU KÂMİL — Arkadaşla
rın yoruldukları, Tunçkanat arkadaşımızın işa-
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ret için kolunu daha kaldıramadığından anla- | 
siliyor, ıben de müzakerenin tehirini rica ediyo
rum. 

KARAMAN SUPHİ — Tasarının bir an ev
vel kanunlaşması lâzım, bakıyorum senede 
Emekli Sandığı 50 milyon yani günde 150 bin 
lira kazanıyor. Bir ıgün evvel çıkarırsak zarar 
etmez. Tehirini doğru bulmuyorum. 

iBAŞKAN — Görüyorum ki, arkadaşlarımız 
müzakerenin devamını istiyorlar. Benim istirha
mım, Yüksek Heyet yorulmuştur; fakat biraz 
daha gayret sarf ederek müzakereye devam ede
lim. 

I I I . Daire, teşekkül, banka ve kurumların 
birbirlerine olan borçları 

MADDE 12. — Bu kanuna (bağlı cetvelde 
yazılı daire, teşekkül, banka ve kurumların (ve 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak belediyele
rin ve bunlara bağlı işletmelerin) bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte birbirine olan borç ve 
alacaklarından takas ve mahsubu mümkün bu
lunanlar Maliye Bakanlığı ile ilgili borçlu ve 
alacaklı kurumlar arasında müştereken tâyin ve 
tesbit edilerek takas ve mahsup yoliyle tasfiye 
edilir. 

Takas ve mahsup yoliyle tasfiyesi mümkün 
olmıyan borç ve * alacaklardan seyyaliyetlerini 
kaybettikleri Maliye Bakanlığı ile ilgili alacaklı 
ve borçlu kurumlarca te&bit edilecek olanlar 
Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarca müşte
reken tesbit edilecek esaslar ve aşağıdaki şartlar 
dairesinde ilgili kurumlar arasında tahkim olu
nur. Bu suretle tahkim edilecek borçlar, ilk tak
siti bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihi takib-
eden yıldan itibaren 5 yıl sonra başlamak üzere 
20 yılda ve altışar aylık eşit taksitlerle itfa olu
nur. 

Bu borçlar için kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yıllık % 6 faiz ödenir. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDIR 
— Cetvelde, 14 ncü maddede, (Tarım Satış Koo
peratifleri, Millî Korunma ve iSu işleri kredileri 
dâhil) denilmektedir. Bundan anlaşılan mâna bu 
teşekküllerin borçlarının aynı muameleye tâbi 
tutulacağıdır. Bu doğru mudur? 

ADNAN BAŞER — IBunların Ziraat Banka
sından gayrı diğer müesseselerde olan mahsup 
ve borçları takas edilecektir. I 
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TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 

— Tarım Satış Kooperatiflerinin yalnız Ziraat 
Bankasına borcu vardır, başka yere iborcu yok
tur ki.... 

BAŞKAN — Ziya Bey. 
HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-

ZÎNO&LU — Efendim, Ziraat Bankası bu ka
nuna yalnız Tarım Kredi Kooperatifleri ve Dev
let Su İşleri dolayısiyle dâhil edilmiştir. Yani 
Ziraat Bankasının sureti katiyede alacak ve 
borçları bu kanuna girmemektedir. ıBu, bunu 
ifade ediyor, dâhil kelimesi bunu ifade ediyor 
efendim. Bu kelimeyi buradan çıkarmak gerek. 
Hükümet teklifinde bu cümle içindedir. Fakat 
burada «dâhil» şeklinde açıklanmıştır. 

, TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Teşekkür ederim efendim, 

ADNAN BAŞBR — Efendim, «dolayısiyle» 
olarak konabilir. (Evet, evet, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, «dolayısiyle» olarak 
geçmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, halen Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin başında vatan cepheli 
olan kimse var mıdır acaba? 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, benim bildiğime 'göre, bugün vatan 
cepheli kimse yoktur, bunların başında. En kuv
vetli bir kooperatifin başında bulunan zatın ve 
bunun bâzı memurlarının suiistimal yaptığı hak
kında vâki şikâyetler üzerine tahkikata geçilmiş 
fakat bir suiistimale rastlanamamış. Nihayet 
bendenize yazıyla yeni bir müracaat vâki oldu, 
deniyordu ki, sizin ^gönderdiğiniz müfettişler 
yine eski idarenin adamı ve bu şahısların dostu
dur. 'Tarafsız müfettiş gönderiniz eğer ıbir şey 
çıkmazsa ben cezama razıyım ve katlanacağız 
her türlü külfet ve masrafları tazmine amade
yim. Yazının altında adresi ve imzası da mevcut, 
bir maliye bir de adliye müfettişi gönderdim. 
Neticede 7 sene zarfında iyi bir idareci olan bu 
şahsın gelip gidenlere verdiği ziyafet yekûnu 
beş bin ve bu müddet içinde 'Demokrat Partiye 
yaptığı teberru 3 500 liradır, ©undan başka da 
bir güna suiistimal tesbit olunamamıştır. Bu da
hi suç sayılmış ve mahkemeye verilmiştir. Bu 
suçun mahiyetini takdirlerinize arz ederim. Ni
hayet 7 sene zarfında o müesseseyi ziyaret eden 
ve ticari bir müessese olması dolayısiyle işlerinin 
gördürülmesi için ikramlarda bulunmuşturlar. 
Zamanın şartları da malûm, yine işlerinin gör-
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dürülmesi gibi hususlar iyin, bunlar bir taraftan 
Başvekil veya Ticaret Vekili geldiği zaman ziya
fet vermiştir. Rakam da pek düşüktür. 7 sene 
zarfında yapılan ziyafet masrafı 4 000 liradır. 
Bunun üzerinde hassasiyetle durdum. 

KUYTAK FİKRET — Usul hakkında k.» 
nuşmak istiyorum... 

BALKAN — Buyurun. 
KUYTAK FİKRET — Arkadaşlarımız za

ten reye iştirak etmiyorlar. Muhalif durumda
lar. Binaenaleyh^ sual sorarak mevzuu uzatma
ları yerinde değildir. 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlarımız bumda 
teşriî ıbir vazife icra ediyorlar. Her şeyi söyÖve
bilirler. ıBunda tamamen serbesttirler. Bir tahdi
de tâbi olamazlar. 

ULAŞTIRMA. BAKANİ SITKI ULAY — 
Burada (Vatan cephesine kaydedilmiş) şeklinde 
değil de, (Vatan cephesine yazanlar) şeklinde 
olması daha doğru olacaktır. Her halde bu şe
kilde anlaşılması gerekir. Çünkü ben, kendi ba
kanlığımda, demiryollarında, 70 bin kişiden 70 
kişiyi vatan eephesiz bulamıyorum. Çünkü, ada
ma «Eskişehir'e grliyor musun?» diye soruyor
lar. Gelmezse hakkında başka düşünüyorlar. 
Demek istediğim, her halde zorla «girmiş olanları 
kasdetmiyor... 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Müzakerenin 
kifayetini teklif ediyorum. 

(BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi oya koyu
yorum. Kabul edenler... IKaibul edilmiştir. 

12 nci maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul ederıler... Kabul edilmiştir. , 

IV. - Diğer hükümler 
Madde 13. — 6, 9 ve 10 neu maddeler gere

ğince tahvil verilmek suretiyle tahkim edile
cek borçlar için toplamı -.yedi buçuk milyar lira
yı geçmemek üzere müteaddit tertipler halinde 
tahvil çıkarmaya ve bu tahviller çıkarılın
caya kadar onların yerine kaim olmak üzere 
borç senedi vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu tahviller en geç iki yıl içinde çıkarılarak 
borç senetleriyle değiştirilir. Borç senetlerinin 
nama muharrer olması şarttır. 

Bu tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tahvillerin yıllık itfa, faiz ve diğer giderle
rini karşılıyaeak ödenek her yıl Devlet borçlan 
bütçesine konulur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak tahvillerin faiz ve bedelleri, borç. senedi, 
tahviller ve bunların kuponlariyle ödemelerine 
ait evrak ve senetler ve bu tahvillerle ilgili di
ğer işlemler tahvillerin tamamen itfasına kadar 
her türlü vergi ve resimden muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen f... 
Yok. Maddeyi oylarınıza koyuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenle-r... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak tahvillere ait faiz kuponlarının bedelleri, 
ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl; 
tahvil bedelleri, ödenmesi lâzımgeldiği tarih
ten itibaren on yıl sonra Hazine lehine zaman 
aşımına uğrar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen L. 
Buyurun efendim. 

HAZİNE UMUM. MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, Devlet tahvillerinde ge
nel olarak bu esas kabul edilmiştir. Yrani bu tah
villerin faizi 5 sene sonra ve bedeli 10 sene sonra 
zaman aşımına uğrar. Burada da ayni şekil ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Yukarıki 4, 7, ve 8 nci mad
deler gereğince Hazine tarafından borcu de-
ruhde edilen daire, teşekkül, banka ve kurumla
rın bu borçlardan dolayı alacaklı durumda bu
lundukları kurumlardaki alacakları Hazineye 
intikal eder. 

Hazine tarafından yukarıki fıkrada yazılı 
maddeler gereğince deruhde edilecek borçlar
dan Hazinenin kanun ve kararnameler icabı ola
rak bu teşekkül banka ve kuramlara öden
memiş sermaye, müdahale alımları zararları, fi
yat farkları ve bilanço zararları gibi mevzu
larda ödemesi lâzımgelen paralarla birinci fıkra 
gereğince Hazineye intikal eden alacaklar ten
zil ve mahsubolunur. Bu tenzil ve mahsubun ic
rasından sonra Hazinenin alacaklı kalacağı nıe-
baliğ, ilgili teşekkül, banka ve kurumlardan 
bunların malî durumları göz önünde tutularak 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak şekil ve 
esaslar dairesinde kısmen veya tamamen tahsil 
veya işleyecek faizleri de dâhil olmak üzere te-
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eil veya Hazinece ödenmemiş sermaye hissele
rine mahsup veyahut itibari sermayeleri arttı
rılmak suretiyle sermayelerine ilâve olunur. 

Tenzil ve mahsubedileeek miktarlarla ku
rumların sermayelerine ilâve olunacak miktar
lar bir taraftan gelir bütçesinde açılacak özel 
bii' bölüme irat ve diğer taraftan Maliye Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel bir bölüme öde
nek ve gider kaydolunur. 

ULAY SITKI — Yani şöyle oluyor bu mad
de ile, bu iktisadi Devlet Teşekküllerinden borç
lu olanlar tamamen borçlarından kurtulamıyor
lar, Hazinenin bu borçların edasına iştiraki do-
layısiylo aynen sermaye iştiraki gibi bu müesse
selere ortak oluyor. Bu sebeple Hazinenin kati
yen bir zararı yoktur. Bilâkis bu müesseselere. 
ortak oluyor ve kârına da iştirak ediyor. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Hazine Umum Mü
dürü) — Muhterem Paşamın müşahadelerr ye
rindedir. Ama meseleyi şöyle arz edeyim. Bu hal 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kurulurken kâfi 
sermaye ile teçhiz edilmemiş olmalarından ileri 
gelmektedir. Zamanında tanı sermaye ile kuru
lup kendilerine işletme sermayesi de zamanında 
tediye edilmiş olsa idi böyle bir kanunun bugün 
çıkarılmasına da esasen lüzum kalmıyacaktı. Mü- • 
esseselerin sermayeleri zamanında kendilerine 
tediye edilmediğinden bunlar kısa vadeli istik
razlarla Merkez Bankasına borçlanmışlardır. 
Şimdi bunu Hazine üzerine almakta yani evvel
ce sermayesini ikmal vecibesini şimdi yerine ge
tirmektedir. Yani bir nevi tezyidi sermaye gibi 
bir iş yapmaktadır. Mevcut kanunlara göre bu 
teşekküllerin karşılanmamış zararı varsa evvel
emirde bunu nazarı dikkate almak, bu madde-

siıin tedvin gayesidir. Meselâ Sümerbanm nomi
nal sermayesi 500 milyon liradır. Bunun 388 mil
yonu ödenmiş, 112 milyonu ödenmemiştir. Demir 
Oclik Müessesesinin sermayesinin 143 milyonu 
ödenmiş, 56 milyonu ödenmemiştir... Bu kanu
nun mevzuuna giripte hazine tarafından deruhte 
edilen borçlar, bu şekilde ödenmemiş sermayele
re mahsubedileeek, sermayesinin üzerine çıkı
yorsa sermayenin tezyidi cihetine gidilecektir. 

ULAŞTIRMA BAKANI SITKI ULAY — 
Meselâ Havayollarını alalım; birisi ortaklığa gi
riyor. Bize 25 - 30 milyon verecek. Meselâ; PAA'-
la ortak olacak ve kâr alınmaya başladı mı, Ha
zine de kendisini ortak sayarak; getirdiği ser
maye oranında bundan hisse istiyecek mi? 

— 34 

. 3-960 O : 1 
HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ

ZİNOĞLU — İstiyecek tabiî efendim. 
TİCARET BAKANI MEHMET BAYI)UR — 

Efendim, burada müdahale alımlarından söz 
açılıyor. Meselâ; Ziraat Bankasının normal fi
yatlar üstünde alım yapması emredilmiştir. Fa
raza pamuk 3 lira ise 5 liradan alım yapacaksı
nız denmiştir. Bu alım Tariş ortaklanın düşü
nerek yapılmış olan bir muameledir. 

Sanıyorum ki, Midiye Bakanlığının asıl nok-
tai nazarı, bu gibi zararların da bu kanun çer
çevesi içinde mütalâa edilmesidir. Fakat ka
nunun metni bunu temin etmemektedir. Bu 
itibarla bunu temin için buraya «Müdahale 
alımları zararları veya Hükümetin fiyat ayar
laması. zararları gibi» desek, nasıl olur. 

ADNAN BASUR — «Gibi» demek kâfidir. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Hazine Umum 

Müdürü) — Efendim, kanun maddesi, kâfi 
derecede vazıh görünmüyorsa Sayın Bakanın 
söylediği gibi bir ilâveyi kabul, ederiz. Adnan 
arkadaşımızın ifadesi veçhile «gibi» demek de 
bunu temin eder zannediyorum. 

BAŞKAN — Bu sizi tatmin ediyor mu? 
MEHMET BAYDUR (Ticaret 'Vekili) — 

Kabul ediyorum, ifadeleriyle tatmin etmiş ol
dular. 

KARAMAN SUPHİ — Şunu anlamak iste
rim, demek ki, alacaklı duruma geçen Hazine 
bu müesseselerin kâr ve zararlarına da iştirak 
edecek. Şimdi Paşama, verilen cevap bunu gös
teriyor. Bu müesseseler kâr ettiği müddetçe 
Hazine için mesele yok. Fakat zarar ederse 
ortak sıf atiyi e Hazine bu zarara iştirak edecek 
midir? İştirak eder ve zarar da bugünkü duru
mun yeniden meydana gelmesine sebebolursa 
nasıl olacak? O zaman Hazine borçlarını kon
solide edecek bir müessese daha bulacak mı
yız? O zaman konsolide edecek bir müessese 
kalnıVyaeaktır. Ben bundan endişe etmekteyim. 

BAŞKAN — Ziya Bey. 
MAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜ-

EZİNOĞLU — Beyefendinin endişelerinin ce
vabını 17 nci maddede görmek mümkündür. 
Biz bıı Konsolidasyon Kanunu ile İktisadi Dev
le!; Teşekkülleri dâvasını halletmiş değiliz. 
Yalnız şimdiye kadar ki, tatbikatı tashih et
miş oluyoruz. Biz o kanaatteyiz ki, bundan son
ra İktisadi Devlet. Teşekkülleri zarar etmeden 
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çalışacaklar, gayet vazifeleri icabı bir zarar gö
rürlerse bu zararlarının karşılığını bütçeden 
temin edebileceklerdir. 

- TlCART BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Burada ortak mubayaaları ihtiva eden bir 
mâna var. Bu, ne bilanço zararıdır, ne de ka
nuna müstenit bir emir verilmiştir, denmiştir 
ki. kooperatif şuradan pamuk alacaktır. Bu
rada, 120 milyon lira gibi bir para söz konu
sudur. «gibi» burada bunu içine almıyor. Çün
kü, müdahale alımları denilince ve bu, «gibi», 
bilanço açıkları v. s. içindir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Maliye Bakanlığı 
bunu kabul ediyorsa mesele yok bence. 

ADNAN BAŞER — Efendim, zabıtlara 
geçtiğine göre, son şekil tatbik edilecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Beyefendi, 
sizin teklifini/ nedir? 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, ödenmemiş sermaye, müdahale 
alımlarından doğan veya Hükümetin takibettiği 
fiyat politikasından doğan zararlar olabilir. 

ADNAN BAŞER — Efendim, Hükümetin 
takibettiği fiyat politikası dışında zarar yok
tur ki, zaten. 

TİCART BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Ellendim, bu takdirde... 

ADNAN BAŞER — Efendim, bu kooperatif 
ortaklarına bir menfaat temini için yapılmıştır. 
Kömür zararı gibi âmme menfaati dolayısiyle 
te'kevvün etmiş bir borç, değildir ki, burada der
piş edilmiş olsun. Kooperatif ortaklarına sağ
lanan bir menfaatten mütevellit zarar buraya 
giremez. 

MEHMET BAYDUR (Ticaret Bakanı) — 
Efendim, burada bir mubayaa vardır. Mubayaa 
da Hükümet tarafından emredilmiş, ortakların 
getireceği malı şu fiyattan alacaksın denmiş ve 
almaya mecbur kalmıştır. Bu 107 milyonluk za
rar da böyle bir emrin neticesi tekevvün etmiş
tir. Şimdi de olmaktadır, pamuklarımız koope
ratif tarafından şu fiyata mubayaa olunsun di
ye bize, hepinize mütaaddit müracaatler vardır. 
Şimdi piyasanın veya ihracat dolayısiyle meni-. 
leketin menfaati -böyle bir şeyi icabettiriyorsa 
şu fiyattan alınız dersek aynı vaziyet tahaddüs 
edebilir. Şu miktar muhtelif tarihlerde müstah
sil ortakların tazyiki veya işin icabı doğmuş 
bir meblâğdır. Ziraat Bankasının bünyesine dâ-
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hil bu kooperatifin 107 milyon zararını da bir
likte halletmiş olmak için sadece «ortak muba
yaalarından doğan zararlar» desek bence mese
le halledilir. Ortak alımlardan mütevellit za
rarları karıştırabiliriz. Çünkü Ziraat Bankası 
önümüzdeki sene yeni baştan faaliyette bulun
mak zaruretindedir. Bunun için de bu hüküme 
tâıbi tutulup bankaya veya kooperatiflere öde
meye teşvik edilecektir. 

ADNAN BAŞER — Burada (veya Hükümet
çe verilen direktifler dâhilinde) ibaresini koy
mak daha doğru olmaz mıydı, acaba? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Ben de (Hükümetçe ittihaz edi
len tedbirler dolayısiyle) şeklinde bir teklifte 
bulunuyorum. 

ADNAN BAŞER — Tedbirler kelimesi içine 
alınan bütün kusurlu tedbirler de girebilir. 
Onun için bu şekil uygun olmaz kanaatindeyim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SITKI ULAY — Ya 
Hazine Genel Müdürünün teklifi veya (Koope
ratiflerin ortaik alımlarından mütevellit zarar
ları) şekli kabul edilsin, böyle daha yerinde 
olmaz mı? 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, buna benzer 
bir teklif vermiş bulunuyor. Daha evvel Hazi
ne Genel Müdürünün bir izahı olacak galiba... 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZÎYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, bendeniz bir teklifte 
bulunmuyorum. Olduğu bibi kalbul edilebilir 
bizce. Fakat yeni bir formül söz konusu oldu. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, Hükü
metin teklifi kabul edilirse sizce bir endişe, bir 
mahzur var mı? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞ-LU — Efendim, rica edeceğim, bu husus
ta biraz daha açıklık gerek. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, bendeniz genişletmek istemiyorum. 
Ortak alımlarından doğan bir zarar dense bu
rada endişeyi karşılar her halde, sanıyorum. 
Yoksa netice Ziraat Bankasını konsolidasyona 
tâbi tutmak olacak. 

TUNCKANAT HAYDAR — Efendim, sizce 
bu karşılıyor, fakat Hazine Genel Müdürlüğün
ce karşılamıyor. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Efendim, diğer hususlarda; konsolidasyona 
tâbi tutulmak bakımından bir endişe yok sanı
yorum. 
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ADNAN BAŞER — Acaba Mehmet Beyin 

teklifini, «Hükümet tazyıkiyle ortakların uğra
dığı zarar» dersek nasıl olur?... 

BAŞKAN —• Acaba bu çıkardığımız kanu
nun ruhuna uyar mı? 

ZİYA MÜEZZİNOÖLU (Hazine Umum Mü
dürü) — Bu nihayet ortakların vikayesi için 
bir vekâlet emriyle yapılmış olabilir. Teşmil et
mek doğru olmaz, kanaatindeyiz, 

MEHMET BAYDUR (Ticaret Bakanı) — 
Efendim müessese bizzat yapmış değildir, bir 
tazyik neticesi bu yola gidilmiştir. 107 milyon 
lira bu tazyik neticesi doğmuştur. Ziraat Ban
kasının bizzatihi bünyesine dâhil bu müessese
nin zararının da bu kanun çerçevesine girmesi 
iktiza eder. Aksi halde açıkta kalacak, konsil-
dasyona tâbi tutulmadığı takdirde Ziraat Ban
kası bu miktarın ödenmesi gibi bir mükellefi
yet altına girecektir. 

HAYDAR TUNÇKANAT — Bu bir yazılı 
emir midir? 

MEHMET BAYDUR (Ticaret Bakanı) — 
Hayır yazılı bir Hükümet direktifi mevcut de
ğildir. Alınsa iyi idi ama yazı alınmamış tele
fonla veya başka bir suretle emir verilmiş ve 
böyle yapılmaya mecbur kalınmıştır. 

FİKRET KUYTAK — Efendim, muhterem 
Bakanın teklifini buraya almak bir suimisal 
teşkil eder. İleride böyle bir tatbikata mahal 
bırakmamak için böyle bir kaydın buraya kon
mamasını teklif ederim. 

ADNAN BAŞER — Eğer (Hükümetçe veri
len direktifler) demezsek kooperatif ortakları
na menfaat temin etmek için yapılan işlerden 
doğan zararları da buraya, sokmuş oluruz. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Bir defasında Germencik'ten incir mıübayaa 
etmek için müracaat vâki oluyor. Kooperatifin 
müstahsil olan üyeleri kendi malının alınması
nı, hem de yüksek fiyatla alınmasını istiyorlar.. 
Peki alınsın deniyor. Neticede, tabiî olarak ko
operatif bundan zarar görüyor. Diğer taraftan 
Ziraat Bankası da 150 milyonu sırtında taşı
maktadır. Ben bu iki durum arasında bir hal 
tarzı bulunması için gayret sarf etmekteyim, 

ERSÜ VEHBİ — Her iki bakanın da arz et
tikleri gibi bu hususun bâzı suiistimallere yol 
açabileceğini ben de düşünüyorum. Bilhassa 
Hükümet, direktifini yazılı olarak vermemişse, 
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şu mal yüksek veya aşağı fiyatlarla alınsın di
ye bir şey söylenmemişse kanun metninde bu 
kabîl, bu şekilde bir imkân sağlandığı takdirde 
şahıslar mahkemeye başvururlar ve haklarını 
ispat ederler. Böylece müessesenin zararı Hazi
neye yüklenmiş olur. Elde yazılı bir belge bu
lunursa. belki doğrudur. Fakat, Hükümetin mü
dahalesi dendiği zaman; Ahmet, Mehmet, şu 
bu, mahkemeye başvurarak hakkım ispat ede
bilir. 

TİCARET BAKANİ MEHMET BAYDUR 
— Efendim, belki iyi açıklayamadım. Meselâ, 
bir malın bedeli 7 lira ise, bunu '.10 liradan alm 
denmiştir. 

ERSÜ VEHBİ —- Efendini, bu yazılı mı •ol
muştur? 

TİCARET BAKAM MEHMET BAYDUR 
IIayır, efendim. 

Sonra, doğrudan doğruya bir şahsın alacağı 
söz konusu değil burada. Kooperatifin alacağı 
söz konusudur. 

Hükümet veya Bakan bir emir veriyor, di
yor ki; kooperatif sen şu aradaki farkı kendi 
sinene çek. .Pamuk iç fiyatı 7 liradır, bu fiyat 
üzerinden mubayaanı yap. Halbuki ihraç, fi
yatı bir dolar 50 senttir. Dolar 280 kuruştan 
muamele gördüğüne göre ihraç fiyatı 420 -
450 kuruştur. 7 lira ile aradaki fark koopera
tifin zararı olarak hesaplarında gözükecektir. 
Bu bir idari tasarruf ve müdahaledir. Binaen
aleyh bu kanun içinde yeri olması gerekir. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Efendim, «bu 
gibi» tâbirini dahi koyarak kanunu teşmil et
mek bâzı ihtilâtlara sebebolabilir. Görüşmeler 
zapta geçmiştir. İlerde tatbikatta uğranılacak 
müşkülât şu zabıtların tetkiki ile hal ve tefsir 
olunabilir. Binaenaleyh ana gayeyi kaybetmi-
yelim. Maddenin aynen kabulünü teklif edi
yorum. 

MEHMET BAYDUR (Ticaret Vekili) — 
Yüksek Komitenin fikri bu şekilde tecelli et
tikten sonra benim bir diyeceğim kalmıyor. 

ULAY SITKI — Hazine Umum Müdürün
den şunu. öğrenmek istiyorum : Bu 16 ncı mad
deye göre Hazine kurumlara ortak olunca, 
acaba (kurum ve kurulunca Hazineye ödenince
ye kadar) kaydını koysak nasıl olur. Bütün İk
tisadi Devlet Teşekkülleri aşağı yukarı tam 
bir devletçilik vasfiyle Hazinenin tahakkümü 
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altına giriyorlar. Bu mecburen böyle oluyor. 
İlerde memleketimizde liberasyonu ideal olarak 
alan bir parti kurulursa bu böyle devam ede
bilecek midir? 

BAŞKAN — Hazine C4enel Müdürü. 
HAZÎNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-

ZİNOĞLU — Efendim, Hazine bu şekilde-ku
rumlarda olan hisselerini artırınca bu keyfiyet, 
İktisadi-Devlet Teşekküllerinin statülerinde bir 
değişikliği icabettirmiyecektir. İktisadi Dev
let Teşekkülleri Hazinenin, sermayelerine doğ
rudan doğruya, kısmen veya tamamen iştirak 
ettiği teşebbüslerdir. Hazinenin bunlardaki his
sesinin artırılması, orada bir miktar daha fazla 
sermayeye sahibolması şeklinde tecelli ede
cektir. Bundan sonra İktisadi Devlet Teşek
küllerinin durumu ne olacaktır? Bu da bir 
tetkik mevzuu olabilir. Bu da zaten teşekkül
lerin murakabesi hakkındaki kanunda önceden 
derpiş edilmektedir. 

ULAY SITKI — Efendim, bu, sizin hisse
nize bir teşvik olur. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Efendim, bu kanun, bu kuram
ların zararlarını ne tahfif ediyor ve ne de teş-
didediyor. Bu gibi kurumların hisse senetleri 
piyasada satılabilir. Böylece bu hisseler, Hü
kümet bir karar aldığı takdirde, Hazine adı
na devredilebilir efendim. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, . İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin iki önemli özelliği var
dır. Birisi; bunların hesapları Sayıştaydan 
geçmemektette*. Diğeri; Artırma ve Eksiltme 
Kanunu hükümlerine göre muamele yapma
maktadırlar bunlar. Acaba şu 16 neı madde 
hükmüne göre, iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu" iki özelliğini ortadan kaldıracak bir durum 
var mıdır? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Böyle bir şey mevzuubahis değil
dir. Bu kurumların hukuki statülerinde ve tâbi 
olduğu rejimlerinde her hangi bir değişiklik ya-
pılmıyacaktır. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile benzeri müesseselerin hukuki, idari ve malî 
bünyelerini tetkik ve memleket ekonomisi içinde 
kendilerine tevdi edilmiş ve edilecek vazifelerle 

12.1960 0 : 1 
bu vazifelerin ne şekilde ifa olunacağını tâyin, 
bünyelerinde yapılması gereken ıslahatı tesbit ey
lemek üzere 1961 malî yılının ilk iki ayı içinde 

• yerli ve yabancı uzmanlardan müteşekkil bir he-
' yet kurulur. 
1 Heyet, Devlet Plânlama Dairesi ile de istişa

rede bulunmak suretiyle hazırlıyacağı ıslahat ra
porunu, işe başladığı tarihten itibaren nihayet 
altı ay içinde Hükümete tevdi eder. 

j" Raporun Hükümete tevdiinden itibaren iki 
ay içinde Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar 
gerekli tedbirleri almaya ve lüzumu halinde ka
nun tasarılarını teşriî organa tevdie mecburdur. 

Bu madde gereğince yapılacak çalışmaların 
her türlü giderleri için 1-961 malî yılı bütçesine 

i gerekli tahsisat konulur. 

! BAŞKAN — Ataklı. 
i ' ATAKLI MUCİR — Şu tasarı içinde en gü

zel ve tatminkâr bir maddeyi şimdi buldum. Yal
nız birkaç noktada itirazım var; 

1. Bu heyetlerin teşekkül tarihleri. Benim 
teklifim kanun yürürlüğe girdikten sonra en geç 
60 gün içinde bu heyetler kurulsun. 

2. Altı aylık müddet' çoktur. Raporlar 4 ay 
1 içinde hükümete tevdi edilsin. Aksi takdirde an

cak Ekimde bu raporlar hazırlanacak, ondan son
ra gelen hükümet acaba tatbik eder. mi, etmez mi. 
d da meçhul. Bu bakımdan teklifimi arz ediyo
rum. 

«Tesbit eylemek üzere kanunun yürürlüğe gir-
; diği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde yerli 

ve yabancı uzmanlardan müteşekkil bir heyet ku
rulur/» ve yine mütaakıp fıkradaki işe başladığı 
tarihten itibaren nihayet dört ay içerisinde Hü
kümete tevdi eder. Raporun Hükümete tevdiin
den itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ile 
ilgili Bakanlıklar gerekli tedbirleri almaya mec
burdur.. 

ERSÜ VEHBİ — Efendim, bendeniz de ay
nı şeyleri düşünmüştüm. Şurada yaptığım ay ve 
gün hesabına göre ve kanun metnine göre Aralık 
ayında ancak bu iş Meclise intikal etmiş oluyor. 

| Aynı mekanizma ile hareket edilerek iki ayın bir 
. ay olmasını teklif etmek istiyorum. Zannediyo-
I rum, bu hususta hazırlık mevcuttur. İktisadi 

Devlet Teşekküllerinin durumunu düzenlemek 
için ne gibi programlar yapılması için elyak şa
hıslar seçiliyor. Ancak 6 aylık müddete itiraz edi-
\Torum. 5 aya indirilirse, 5 ay içinde olursa endi-
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şelerimiz zail olur. Kanunini zamanında yürür
lüğe girmesine imkân sağlanmış olacaktır. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Bu işin biran 
evvel yerine getirilmesi için Sanayi Bakanlığının 
yapacağı organizasyon daha kısa bir zamanda bi-
tirilemez mi? 6 ay dört aya indirilemez mi?* Bir 
ay veya iki ay içerisinde teşekkül edemez mi? 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞ-LU — Komitenin sayın üyelerinin gös
terdikleri hassasiyeti takdir ediyorum. Müddetin 
indirilmesi mümkün olabilir, zannediyorum. An
cak, yabancılarla temas etmek, anlaşmak, sonra 
da alâkalılarla mukavele tanzim etmek var. Te
maslar, mukavele tanzimi ve buraya gelmesini te
min etmek bâzan bir aya sığmayabilir. Bu ba
kımdan iki aylık müddet muvafık olacaktır. Tek
sifi mesai yapmak suretiyle de dört ay içinde lâ-
zımgelen raporlar hazırlanabilir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Muhtar Be
yin zamanında bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yeniden- teşkilâtlanması mevzuubahisti. Sanayi 
Vekâleti o zamandan beri her halde uykuda de
ğildir. Hazırlıkları tekemmül ettirmiş olsalar ge
rektir. Biz hükümetimizden dinamizm isteriz. 
Kısa zaman içinde bunun yapılması lâzımdır. 

İLLER BANKASI UMUM MÜDÜRÜ SAB
RI SAĞIROĞLU — Bir ve dert ay olarak kabıü 
edilmesi çok muvafık olacaktır. 

Yabancı uzman temini biraz güç olabilir. Fa
kat biz kendi imkânlarımızla başlarız, hazırlarız, 
onlarla yapılan iş birliğinden sonra raporlarımız 
nihai şeklini alır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 

— Efendim, bu mevvzu eskidir. Bu mevvzuu bi
ze iki üç seneden beri teklif ederler. Duyduğu
nuz şey Etibanka aittir. Bir mukavele akdettik 
ve reorganizasyona girdik. Arkadaşımızın fik
rine maalesef iştirak edemiyeceğim. Amerikali-
larla bir anlaşma yapıldı ve O. E. C. ile bir mü
tehassıs angajmanı vardı. Müsaade ederseniz iki 
aylık müddeti muhafaza edelim. Biz burada ken
di mütehassıslarımıza bu işi yax)tıramadık. Bu, 
geniş tecrübe ve bilgi istiyen bir mevzudur. Biz 
yapabiliriz diye başlıyabiliriz ama, ister istemez 
mütehassıs getireceğiz. 

ERSÜ VEHBÎ — Ben ihesa'bettkn. Heyetin 
teşekkülü için iki ay konursa teklif Meclise an-
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cak Eylülün sonunda gelebiliyor; müzakereye ha
zırlanması, büyük'bir zamana ihtiyaç gösterece
ğinden yetişmiyebilir. Bu bakımdan heyetin te
şekkülü müddetinin iki ay olarak mütalâa edil
mesini ben. de arz ve teklif ediyorum. 

TUNCKANAT HAYDAR — O E C E Başkanı 
burada, her halde temasa geçildi. Amerikalılar 
da süratle yardım, etmek istiyorlar. 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR 
— Amerikalılar yardım ediyorlar. Bu kanunun. 
kabulünü mütaakıp bir müte'hassıs bulacaklar. 
Bu mütehassısla bir mukavele yapacaklar. Tek
nik yardımı şu kadar yapacaklar, bu kadar yapa
caklar, evvelâ Amerikan Hükümeti ile Türk Hü
kümeti arasında, mütehassıs meselesinde anlaşma
ya varılacak. Amerikalılar kendi mütehassısları 
ile mukavele yapacaklar. Ondan sonra bize ve
recekler. Bu iş bir ay, 15 gün içinde olmaz. Biz 
de isteriz, 16 gün, bir ay içinde olsun. Ama kabili 
tatbik değildir. Hesabıma güre kanun hemen yü
rürlüğe girerse Haziranı bulur. 

BAŞKAN ~~ Buyurun. 
HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-

ZlNOĞLU — Evet, Amerikan Heyetiyle burada 
her gün temas halindeyiz. Ama alâkalı mütehas
sısları getirmek bir meseledir. Çok kere bunla
rın muayyen mukaveleleri oluyor. Onlarla ye
niden mukavele imzalamak icabediyor. Uzar. 
Onun için bu iş bir ay içinde intacedilecek bir 
iş değildir. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Hükümetin 
esasen şimdiye kadar çoktan yapmış olması lâ
zım Ibir işi burada maddeleştirmek veya îbir mad
de lehinde oy kullanmak bile bana ağır geliyor. 
Şimdiye kadar İhtilâl Hükümetinin bakanları 
bu tetkiklerini yapmış olmalı idiler. Şimdi karşı
mızda onların bu etütle bulunmaları icabederdi. 
Biz bunu görmek isterdik. Bunun için arkadaş
larımın en kısa vadeli teklifi kanunlaştırmaları
nı teklif ediyorum. 

ıBAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır, reylerinize arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kifayeti müzakere kabul edilmiş
tir. 

Şimdi tadil teklifleri şöyledir, müsaade eder
seniz teklif salhibi Mucip Ataklı arkadaşımız ta
dil şeklini okusunlar. 

ATAKLI MUCİP — (İktisadi Devlet Teşeb
büsleri ile benzeri müesseselerin hukuki, idari: ye 
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inalı bünyelerini tetkik ve memleket bünyesi için
de ve kendilerine tevdi edilmiş ve edilecek vazi
felerle !bu vazifelerin ne şekilde ifa olunacağını 
tâyin, bünyelerinde yapılması gereken ıslahatı 
tesbit eylemek üzere kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde yerli 
ve yabancı uzmanlardan müteşekkil bir heyet ku
rulur. Heyet Devlet Plânlama Dairesi ile istişa
rede bulunur ve hazırlıyacağı raporu dört ay 
içerisinde Hükümete tevdi eder.) Mütaakıp kı
sımlar aynen. 

BAŞKAN — Bu teklifin aleyhinde, lehinde 
konuşacaklar var mı? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FEHMİ YA
VUZ — Bir heyetimiz teşekkül edecek. Plânlama 
Dairesince bu iş koordine edilebilir. Yalnız, her 
müessesenin ayrı bir özelliği vardır. Onun için 
her müessese için kurulacak heyetler arasında 
bir iş birliği yapılırsa daha iyi olur. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — İdarenin kolaylığı, bakımından bir 
tek heyetin kurulması düşünülüyor. Ancak, bu 
kurulacak heyet kendi arasında iş birliği yapa
cak şekilde tâli heyetlere ayrılacaktır. Düşünülen 
seldi budur. Tâli komisyonlar halinde çalışacak, 
sonra birlikte bir heyet olacaktır. 

BAŞKAN — Bu tadil teklifinin lehinde kini 
söz istiyor? 

Buyurun Tunçkanat. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Müezzinoğlun

dan bir sual soracağım; Maliye Vekâleti bu he
yetleri teşkil etmek için hazırlığa başlamış mı
dır yahut ne zaman bağlıyacaktır? Böyle bir ta
san var mıdır, yok mudur? İstikbale mi raci 
yoksa? 

HAZİNE ITMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — Maliye Vekâleti hazırlıklara ken
di bakımından 'başlamıştır. Vekâletim; evvelâ 
alâkalı vekâletlerden İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkında malûmat toplamış ve önümüzdeki se
ne için programlarını tesbit etmiş bulunuyor. Fa
kat heyet teşkili mevzuunda henüz alınmış bir 
tedbirlimiz yoktur. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Albayıma ce
vap vermek isterim; kendisi bir vazife alsalar üç, 
gün içinde bitirmezler mi? Bunun için.ne endi
şe ediyorlar. 

, Vazifeli arkadaşlar da bizim gibi geceli 
gündüzlü çalışarak bu işi ikmal etmelidirler. 
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TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 

Heyetinizin bu işteki isticalini anlıyorum. Bu 
hususa bendeniz de iştirak ediyorum. Bu işin 
şimdiye kadar yapılmış olması lâzımdı. Bâzı 
müşküller çıktı. Muhtelif İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile anlaşma mevzuunda iki aylık 
müddet ecnebilerle temasa taallûk etmektedir. 
Dört aylık müddetin iki ay olarak kısılması 
teklifinde bulunuyorum. Bu mun'hasıran bize 
taallûk eden bir iştir. O bir taraftan da mü
zakere mevzuu vardır. Bir ay zamanla tahdit 
ederseniz İktisadi İşbirliği Genel Sekreterliği 
ile anlaşanlayız, müşkülâtla karşılarız. 

BAŞKAN — İki ayda güç olur. 
TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR — 

Dört ay diye teklif etmiyorum. 3 aylık bir za
manda, itmam edilebilir. 

Hükümetin arzusu iki aydır. Bunun kabulü 
doği?u olur. Dört ayda heyetin çalışması, toplanı 
altı ay eder. (4 Haziranda Meclise gelir, sesi) 

BAŞKAN — Teklif sahibi bu şekilde tadi
line razı mı? 

ATAKLİ MUCİP — Ben razıyım. İmkân
ları düşünüyorum. Kısaltılırsa güçlüklerle kar
şılaşılabilir. Raporun tevdiinden itibaren bir 
ay içinde ilgili bakanlık gerekli tedbirleri ala
bilecek mi? Bu mümkün olabilir mi? 

TİCARET BAKANI MEHMET BAYDUR - -
Yüksek Komitenin zihniyeti ile hareket ede
rek mesai saatleri dışında bile çalışmak sure
tiyle, alâkalı bakanlık mümkün olduğu kadar 
çabuk bir şekilde huzurunuza getirebilirler. 

BAŞKAN — Şu halde teklifinizi Ataklı Bey 
lütfen bir defa daha okuyunuz. 

ATAKLI MUCİP — Birinci bent altın iş 
gün olarak kalacak, en geç. İkinci fıkrada dört 
ay üç ay olarak değişecek. Ve raporun Hükü
mete tevdiinden itibaren bir ay içinde olacak. 
İki bir -olacak ve madde 'bu şekilde tamamlana
cak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ERSÜ VEHBİ — Arzu edilen Ihusus; Dev

letin bütün iktisadi ve malî hüııyesini yeniden 
organize etmektedir. Burada heyetin çalışması
nı üç aya indirmenin zararlı olacağını zanne
diyorum. öürtkü, te/kmi'l malî ve iktisadi bün
yeyi ilgilendiren bir araştırma ve çalışma ya
pacaktır. Altı ayı çok bulduk. Zamanımızda 
kanunlaşabilmesi için şöyle bir usul de vaz'edi-
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lebilir; gerçi bu mevzuların topu aynı zamanda 
ele alınacaktır. Bu iheyet tarafından işlenen 
'hususlar Devlet Plânlama Dairesinin muvafa
kati halinde Hükümete a'ktarılır. Dört aylık 
müddetin kısılmamasmı, saniyen (hazırlanmış 
mevzuların Hükümete aktarılarak bekletilme-
nıesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — VChbi Bey ayrı bir teklifte 
bulunuyorlar. Arkadaşımızın bu teklifini de 
oya koyacağım. Daha evvel teklif* Mucip 
Ataklı arkadaşımızdan geldiği için onu reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 17 nci maddeyi yapılan değişiklikler
le okutup reyinize arz edeceğim. 

Madde 17. — İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile benzeri müesseselerin hukuki, idari ve malî 
bünyelerini tetkik ve memleket ekonomisi" için
de kendilerine tevdi edilmiş ve edilecek vazi
felerle bu vazifelerin ne şekilde ifa olunacağını 
tâyin, bünyelerinde yapılması gereken ıslahatı 
tesbit eylemek üzere kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren en /geç. 60 gün içinde yer
li ve yabancı uzmanlardan müteşekkil bir he
yet kurulur. 

Heyet, Devlet Plânlama Dairesi ile de isti
şarede bulunmak suretiyle hazırlıyacağı ıslahat 
raporunu, işe başladığı tarihten itibaren niha
yet üç ay içinde Hükümete tevdi eder. 

Raporun Hükümete tevdiinden itibaren bir 
ay içinde Maliye (Bakanlığı ile ilgili Bakanlık
lar gerekli tedbirleri almaya ve lüzumu halinde 
kanun tasarılarını teşriî organa tevdie mec
burdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 18. — İşçi Sigortaları Kurumu ve 
T. C. Emekli Sandığının bankalara yaptıkları 
•mevduatın bu kanun 'gereğince taihkim ve itfa 
edilecek kısmına aİdolarak Am'ortisman ve 
Kredi Sandığına Bankalar Kanununun 33 neü ! 
maddesine göre yatırılmış % 20 karşılıkların 
mülkiyeti Maliye Bakanlığına intikal eder. 

AMORTİSMAN VE KREDİ SANDIĞI 
UMUM MÜDÜRÜ HAYATİ KUMBATO&LU — 
İşçi Sigortaları Kurumu ve Emekli Sandığının 
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bankalara yaptıkları mevduatın % 20 sini 
Amortisman ve Kredi Sandığına yatırıyorlar-
dı. Bu kanun ile, bu madde ile, bankalara yatı
rılan mevduatın yüzde yirmisi, Maliye Bakan
lığının mülkiyetine intikal eder. % 20 leri ödi-
yen müesseselerin sermayesine ilâve edilmiş 
olacaktır. Yani ortada yeni bir şey yoktur. 
ödenmemiş sermayeye ilâve edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğınca yapılmış ikrazlar dolayısiyle akdedilen 
mukavelenamelerde mevcut borç ve alacakla
rın talikime tâbi tutulamıyacağına mütaallik 
hükümler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — 27 . 5 . 1955 tarih ve 6571 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleriyle, 
11 . 2 . 1952 tarih ve 5879 sayılı Kanun ve di
ğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümle
ri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

HAZİNE UMUM MÜDÜRÜ ZİYA MÜEZ-
ZİNOĞLU — 6571 sayılı Kanun, Toprak Mah
sulleri Ofisinin Merkez Bankasına olan borç
larından 550 milyon liralık bir kısmının k'onso-
lidasyonu hakkındaki kanundur. 5879 sayılı 
Kanun da; Denizcilik Bankasının Merkez Ban
kasına olan 110 milyonluk borcunun konsoli-
dasyonıı hakkındadır. Bunların heyeti umumi-
yesi bu kanun içinde olduğu için bu kanunla 
bu defa meriyetten kaldırılmış oluyor. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

OEÇİCİ MADDE ^ Bu kanunun 6 ve 9 nen 
maddeleri gereğince çıkarılacak tahvillerin ih
raç giderlerini karşılamak üzere 1960 yılı Dev
let borçları bütçesinde açılacak özel bir bölüm*1 

500 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. Bu 
ödeneğin L960 yılında harcanmıyan kısmı ertesi 
yıllar bütçelerine devrolunarak sarf edilir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşımız var mı? Kabul edenler... Etmi-
yenler... İCabul edilmiştir. 



B : 47- 6 J 
MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22*. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

.1960 0 : 1 
BAŞKAN — Madde 'hakkında aöz istiyen var 

mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, tasarı 
kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,40 





S. S A V I S I : 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ^k kanun tasarısı ve İktisat 
Komisyonu raporu (1/100) 

T. C. 
Başbakanlık 4.10.1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-12*2/2419 ' ' y 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 28 . 9 . .1.960 tarihinde kararlaştırılan «7129 
sayılı Bankalar Kanununa ek kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Hereğinin ifasını riea ederim. 
Devlet Başkanı ve 

' Başbakan 
Org. 

(Jemal Gürsel 

(İEKKKÇB 

Malûm olduğu üzere; bankalarımızdan bâzıları 7129 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde zikre
dilen. hale duçar oumuş, malî bünyelerinin taahhütlerini karşılıyamıyacak derecede za'fa uğra
mış bulunduğu usulüne göre tesbit edilmiş ve bu bankalar hakkında muvakkat bir idare meclisi 
teşkili ile gerekli bilcümle tedbirlerin ittihazı salâhiyeti Bakanlar Kurulu tarafından Maliye Ba
kanına verilmiştir. "* -'ı -î "'* '•"•• ' '-

Tatbikattan alman neticeye göre, bu hale düşmüş bankalar için verilecek kararın tâyininde 
asıl olarak memleket ekonomisi ile millî bankacılığımızın menfi neticelerden müteessir olmaması 
ve tasarruf mevduatının himayesini göz önünde bulundurulması lâzımgelmektedir. 

Ancak, acze düşmüş bankaların akıbetleri Maliye Bakanlığı tarafından tâyin edilirken bu 
bankaların behemehal faaliyetlerine devam etmeleri lüzumu göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tedbirler ittihazı yoluna gidilmesi, evvelâ bankaları içinde bulundukları vaziyetin tevlidettiği 
maddi imkânsızlık saniyen, bankaların kötü idaresinin neticesi ne olursa olsun, Maliye Bakanlı
ğının himayesiyle kurtarılacağı hususundaki kanaatlerine meydan verilmemesi bakımından müm
kün olmamaktadır. 

Bu itibarla Bankalar Kanununun 60 ncı maddesinde zikredilen hale duçar olan bankalardan 
bâzılarının faaliyetlerine devam edebilmelerine kuruluşlarındaki za'fiyeti kaynaklarının sıhhi 
olmaması ve nihayet plasmanlarının kabili tahsil bulunmaması dolayısiyle imkân mevcut değildir. 

Faaliyetlerine devam etmelerine imkân bulunnııyan bu bankaların tasfiye edilmeleri bu sebep
lerden dolayı bir zaruret olarak mütalâa edilmektedir. 

Ancak, tasfiyenin normal olarak, Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine 
göre icra edilmesi bankaların malî bünyelerinin taahhütlerini karşılıyamıyacak derecede zayıf 
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hale gelmiş olması sebebiyle imkânsızdır. Filhakika, Bankalar Kanununun 64 ncü maddesinde 
muamelâtını tasfiye etmek istiyen bankaların iki ay zarfında ellerinde bulunan bilûmum ayni 
ve nakdi her türlü mevduat ile emanet ve cari hesap matluplarını ve borçlarını vadeli olsalar bile, 
vâdelerini beklemeksizin iadeye ve bu müddet zarfında sahibi müracaat etmiyen her türlü mev
duat ve matlubatı Maliye Bakanlığı emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına tevdie mec
bur olduklarına dair hüküm mevcuttur. 

Diğer taraftan bu durumda bulunan bankaların derhal tasfiyeye girmeleri her türlü borçlarını 
muaccel kılmakta buna mukabil alacaklarının vâdeleri beklenmesi iktiza etmektedir. Bu durum 
aciz haline düşmüş bir bankada esasen nakit tıkanıklığı mevcudolduğu cihetle normal tasfiyeyi 
imkânsız kılmaktadır. - ! • î ** ? •-

Bu sebeplerden dolayı lef fen takdim, kılınan kanun tasarısı Bankalar Kanununun 60 neı mad
desinde zikredilen hale duçar olan bankalardan Maliye Bakanı tarafından faaliyetine imkân gö-
rülememesinden dolayı tasfiyelerine karar verilenlerin uzun bir müddet içinde ve-büyük bir banka 
marifetiyle tasfiye edilmesini derpiş etmektedir. 

Tasarının birinci maddesine göre 7129 sayılı Kanunun 60 neı maddesine eklenecek hükümle. 
aciz haline düşmüş olan bir banka hakkında Bakanlar Kurulu tarafından Maliye Bakanının 
İdare Meclisini yeniden teşkil ve gerekli bileümk; tedbirlerin alınması yetkisi verilmesini mütaa-
kıp, memleket ekonomisi ve millî '•bankacılığımızın selâmeti bakımından en iyi tedbirin bankanın 
tasfiye edilmesi olduğu neticesine varıldığı takdirde bu banka büyük bir banka marifetiyle ve 
onun bünyesi içinde tasfiye edilecek, tasfiye sonuna kadar nakit tıkanıklığı büyük banka tara
fından telâfi olunacak netice olarak her türlü matlubatm tahsili için zaruri uzun vâde imkânı 
da elde edilecektir. 

Tasfiyeyi1 memur edilen banka tasfiye için gerekli meblâğları ve teknik yardımı muvakkaten 
temin etmek suretiyle millî bankacılıkta kendisine düşen ve Maliye Bakanlığı tarafından bu ka
nuna müsteniden verilen vazifeyi ifa etmiş olacaktır. 

Tasfiye muamelesinin hitamında tahassul edecek nihai ve katı zarar miktarı Maliye Bakanlığı 
tarafından Devlet bütçesindeki tertibi mahsusuna gerekli tahsisat konularak tasfiyeye memur 
edilen bankaya ödenecektir. r?"'f" *ı 

Bu suretle, 
1. — 60 neı maddede zikredilen bankalardan bâzılarının alınacak her türlü tedbire rağmen 

faaliyetlerine devam etmelerine imkân bulunmaması halinde, iflâs etmeleri yerine, bir büyük ban
kanın bünyesi içinde kâfi müddet sonunda tasfiye edilmeleri temin edilecek, 

2. — {Ekonomimizde bankaların iflâsı ile meydana gelecek menfi neticelere meydan verilmi-
yecek, 

3. — Tasarruf mevduatı sahiplerinin hakları korunabilecek ve mevduatları kendilerine iade 
edilebilecek. 

4. — 7129 sayılı Kanunun 60 neı maddesinde tasrih edildiği gibi, malî bünyeleri taahhütlerini 
karşılamıyacak hale gelmiş bulunan bankalara Hükümetin müdahale etmesi, behemehal bu ban
kaların faaliyetlerine devam etmesi neticesini tevKdetmiyecek, bankaların ve bankacıların, kanun
lara ve bankacılık prensiplerine riayet edilmemesinin mahzuru neticede Hükümetin müdahalesi 
ile banka bakımından bertaraf edilecektir*, kanaatini edinmelerine imkân vermiyecektir. 

Netice olarak; halen, Hükümetçe müdahale edilmiş bulunan harikaların faaliyetleri hakkın
daki mesuliyet de müdahale keyfiyetinden dolayı Hükümete geçmiş olduğuna göre, bu mesuliyetin 
icabettirdiği lüzumlu ve mütemmim salâhiyet de Hükümete verilmiş olacaktır. 

Tasarının ikinci maddesi, halen 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ncü maddesi hükmüne 
göre tanzim edilmekte olan bir hususun, tatbikattan alman neticeye göre ve muayyen hallere 
inhisar etmek kaydiyle 'bankaların müşkül duruma düşmesine meydan bırakılmaması gayesiyle 
tamamlanmasını derpiş etmektedir. 
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Malûm olduğu üzere, Bankalar Kanununun bahse mevzuu lıükmü mucibince, bankalar mevdu

atın azalması halinde, üçer aylık hesap hulâsalarına göre keyfiyeti Amortisman ve Kredi Sandığına 
bildirmekte ve azalmaya tekabül eden karşılık miktarını istirdadetmektedirler. 

Tebarüz ettirilen hale göre, bir ayda vâki olan fevkalâde toir sebep dolayısiyle mevduatın büyük 
miktarda çekilmesi halinde (bankalar çekilmeye tekalbül eden karşılığı uzun bir zaman sonra elde 
edebilmektedirler. 

!Bu hal, bankalarda muvakkat de olsa nakit tıkanıklığına sebebolmaktadır. işaret edilen mahzu
run telâfi, edilebilmesi için, tasarının, ikinci maddesi sevk edilmiş ıbulunmaktadır. 

Madde hükmüne göre, Amortisman ve Kredi Sandığı fevkalâde hal ve sebeplerin tahaddüsü ha
linde, karşılıkları, üç aylık hesap hulâsalarına mütenazır olarak tanzim edilecek aylık vaziyet cetve
line müsteniden iade edebilecek ancak fevkalâde sebebin mevcudiyeti Maliye Bakanlığı tarafından 
A'ârit görülecektir, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun =60 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

«Maliye Bakanı tarafından yukardaki fıkra
da yazılı salâhiyetin istihsalini mütaakıp bu 
maddede yazılı hale duçar olmuş bankaların, 
faaliyetlerine devamları mümkün görülmediği 
ahvalde, tedricen tasfiyelerine karar verilebilir. 

Tedricen tasfiye karar ve muamelâtında Türk 
Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununun tasfi
yeye mütaallik hükümleri tatbik edilmez. 

Bu tasfiye, Maliye Bakanının, ödenmiş ser
maye ve ihtiyatları yekûnu 50 milyon liradan 
fazla olan (bankalar arasından, tâyin edeceği bir 
bankanın'nezaret inde ve o bankanın malî ve tek
nik yardımı ile icra edilir. 

Tasfiye neticesinde tahassııl edecek nihai ve 
katî zarar miktarı Maliye Bakanlığı tarafından 
tasfiyeye nezarete memur edilmiş bankaya öde
nir.» 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 33 ncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklen
miştir, 

«Fevkalâde hallerde vâki olacak mevduat çe
kilişi dolayısiyle bankaların üçer aylık hesap hu
lâsalarına mütenazır olarak tanzim edecekleri 
aylık hesap vaziyetlerine istinaden mevduat azal
masına tekabül eden karşılığın serbest bırakıl
ması Amortisman ve Kredi Sandığından isten i-
lebilir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı fevkalâde hal

lerin mevcudiyetini Maliye Bakanlığının tasdik 
etmesinden sonra gerekli ödemeyi derhal yap
makla mükelleftir.» 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer-. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meye Bakanlar Kurulu memurdur. 

28 . 9 . 1960 

Devlet Başkanı ve Başbakan ve 
Dışişleri B. V. Devlet Bakanı 

C. Gürsel Fi. Mumcuoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
N. Zeytinoğlu Â. Artus 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
F. Özdilek M. İ. Kızüoğlu 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı V. 
— - — F. Aşkın 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
B. Tunç e l- M. Gökdoğan 

Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
M. Boydur R. Öner 

(iüın. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
F. Aşkın O. Tosun 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
S. Ulay R. Beşerler 

Sanayi Bakanı Ba. - Va. ve Turz. Bakanı V. 
S. Kocatopçu N. Zeytinoğlu 

imar ve İskân Bakanı 
F. Yanız 

( S. Sayısı : 137 > 



— 4 — 
İktisat Komisyonu raporu 

8 . 11 . 1960 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî 'Birlik Komitesine arzı kararlaştırılan ve 'Başbakanlığın 4 . 10 . 1960 
tarih ve 71 -1282/2419 sayılı yazısına ekli olarak havale edilen kanun tasarısı incelendi : 

Tasarı malî taahhütlerini karsılıyamıyacak du<-uma düşmüş bâzı bankaların, seçilecek bir büyük 
(banka marifetiyle tasfiyeleri hususunda birinci maddeyi; mevduatın olağanüstü hallerde munzam 
kargılıklarının aylık cetvellere dayanılarak çekikıbilmesi hususunda 2 nci maddeyi sevk etmektedir. 

Mevzuubahis 1 nci maddeye nazaran, Bankalar Kanununun 60 ncı maddesine üç fıkra eklene
cektir. Teklif olunan hükümler, malî bünyeleri taahhütlerini karsılıyamıyacak hale duçar olmuş 
bankaların, sermayesi 50 milyondan yukarı bir banka nezaretinde tedricen tasfiyeleri ve tasfiye so
nunda tahassül edecek katî ve nihai zararın Hazinece ödenmesi esaslarını getirmektedir. Bu hüküm
lerin gerekçesi aşağıdaki noktalar etrafında özetlenebilir : 

a) Acze düşmüş bankalara, faaliyetlerine deVam edebilmeleri zımnında yardım edilememekte
dir. Maddi imkânsızlık ve âciz bankaların Maliye Bakanlığınca kurtarılacakları fikrinin yerleşme
mesi endişeleri yardım edilememesinin sebepleridir. 

h) Bu durumdaki bankaların tasfiyeleri zaruridir, fakat malî bünyelerinin zayıf olmaları, tas
fiyenin Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kannnıı hükümlerine göre yapılmasını imkânsız kılmak
tadır. 

c) Âciz bankaların tasfiyeye girmeleri her türlü borçlarım muaccel kılmakta fakat alacaklarının 
vâdelerinin Ibeklenmesi 'gerekmektedir. 

Bu suretle : 
1. Bankaların iflâsları yerine daha uygun olan tasfiyeleri yolunun açılacağı, 
2. Banka iflâsının menfi tesirlerinin önleneceği, 
3. Tasarruf mevduatı sahiplerinin haklarının korunacağı, 
4. Âciz haline düşen bankaların Hazinece kurtarılacakları fikrinin yerleşin iveceği, 
İleri sürülmektedir. 
özetlenen bu görüşlere komisyonumuzca iştirak edilmemektedir. Zira : 
a) Taahhütlerini ifa edemiyecek duruma gelen bankaların faaliyeti erine1 devamlarının sağlan

masında mutlak zaruret görülmemiştir. 
b) iBu bankaların malî 'bünyelerindeki zayıflığın Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu 

hükümlerine göre tasfiyelerine mâni olmadığı mütalâa edilmektedir. Esasen, malî taahhütlerini kar
sılıyamıyacak hale geldikleri için tasfiyeleri gerekmektedir. 

e) İtibar müessesesinin zedelenmemesi endişesinin, 'Bankacılık için yurdumuzda iflâs yolunun 
tamamen kapatılmasını gerektirir kuvvet ve mahiyette bulunmadığı düşünülmektedir. 

d) Bir ıbüyük banka marifetiyle yapılacak tasfiye sonunda çıkacak katî zararın Hazinece ödene
ceğine dair hüküm sevk edildiği takdirde bu durumdaki bankaların Devletçe iflâstan kurtarılacak
ları fikri bittabi yerleşecektir. 

Bütün bu düşüncelerden ayrı olarak komisyonumuz aşağıdaki hususları da nazara almaktadır. 
1. îflâs durumuna gelmiş (bankaların iflâstan Devletçe kurtarılmaları hattâ daha ileri gidilerek 

katî zararlarının millet Hazinesinden ödetilmesi, başka memleketlerde rastlanmıyan bir tatbikat ola
caktır. Kötü idare veya suiistimalin, malî neticelerinin millete mal edilebilmesinin doğru olmadığı 

* mütalâa edilmektedir. 
2. Teklif olunan tasarının bugün için yurdumuzda tatbik olunacağı iki bankanın durumları 

ve malî taahhütlerini ifa edemiyeeek hale gelişlerini gerektiren sebepler komisyonumuzca incelen-

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 

iktisat Komisyonu 
Esas No: 1/100 
Karar No: 101 
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miş ve mevzuubahis bankaların iktisadi şartların icaplarından çok ziyade suiidare ve suiistimaller 
yüzünden acze düştükleri neticesine varılmıştır, tdare organlarının maksatlı Te tecvizi asla kabil 
olmıyan, hattâ reeskonta sahte imzalı senet arzına kadar varan hareketleri sonunda doğan bu duru
mun millet Ha-zinesinden kapatılmasına kalkışılması katiyen doğru değildir. 

3. Teklif olunan hüküm, aynı durumun müstakbel faillerinin cesaretlendirilmelerini intacede-
cektir. Bu bakımdan da, kabule şayan görülemez. 

Tasarının 1 nci maddesinin prensibe muhalefeti (böylece belirtilmekle beraber, komisyonumuz 
mevduatın ve hassaten tasarruf mevduatının korunmasını zaruri görmektedir. Bu maksadı mutlak 
sağlıyacak olan bir Hükümet teklifi beklenmelidir. 

Tasarının 2 nci maddesi uygun bulunmuştur.. Bir bütün olarak, kanun 33 ncü maddesini tamam
lar mahiyettedir. 

Netice olarak, yukarda özetlenen sebeplerle tasarının komisyonumuzca reddedildiğine işaret et
mek lâzımdır. 

Tasarruf mevduatının himayesini sağlıyacak osasların toplanacağı ve tasarının 2 nci maddesinin 
tekrarlanacağı yeni bir Hükümet teklifinin getirilmesi temenniye şayan ıgörülmektedir. 

j^lillî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye " Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Bay kal Bifat Ersil Vehbi 

Üye 
Sözcü Üye Üye Üye 

Karavelioğlu Kâmil Koksal Osman > Özkuya M. Şükran Soyuyüoe Sefikş 

: . ; . - . . .; Üye 
, , Ta§<i/v Dündar . ' 

• • ttmmı m. ı ı 
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7129 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun tasarısı ve İktisat 

Komisyonu raporu (1 /100) 

İktisat Komisyonu rapora 
T, C. 

Millî Birlik Komitesi 1 .12 . 1960 
iktisat Komisyonu 

Esas No: 1/100 
Karar No: 118 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bankalar Kurulunca 'Millî Birlik Komitesine arzı kararlaştırılan ve Başbakanlığın 4 . 10 . 1960 
tarih ve 71 -1282/2419 sayılı yazılarına ekli olarak gösterilen kanun tasarısı ve gerekçesi komisyonu
muza havale edilmekle incelendi. 

Tasarı, malî taaÜınütlerini ifa edemiyecek duruma giren bankaların, Maliye Bakanınca seçilecek 
bir büyük banka marifetiyle tedrici tasfiyeleri hususunda birinci maddeyi; olağanüstü hallerde mev
duatın çekilmesi karşısında mevduat munzam karşılıklarının aylık cetvellere dayanılarak bankalara 
iadesi hususunda ikinci maddeyi sevk etmektedir. 

Tasarının şekil ve esas bakımlarından aşağıda arz olunan değişikliklere tâbi tutulması, tamamlan
ması komisyonumuzca uygun bulunmaktadır. 

A) Şekil bakımından : 
Tasarının 2 nci maddesi Bankalar Kanununun 33 ncü maddesine, birinci maddesi ise aynı kanu

nun 60 ncı maddesine taallûk etmektedir. 
Kanun tertip tekniği bakımından, tasarının 2 nci maddesi komisyonumuz değiştirişinin 1 nci mad

desi olarak yazılmış ve Bankalar Kanununun da'ha sonraki maddelerine mütaallik hükümler mütaa-
kıp maddelere tertibedilmiştir. 

B)- (Esas bakımından : 
Tasarıdaki 1 nci madde, Bankalar Kanununun 60 ncı maddesine bâzı fıkralar eklenmesine dair

dir. 
Halen yürürlükteki hükümlere göre, bir bankanın malî bünyesinin taahhütlerini karşılıyamıyaeak 

derecede za'fa uğradığı veya uğramak üzere olduğu bankalar yeminli mıırakıplermce tesbit edilirse, 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu, Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin de 
mütalâasını aldıktan sonra geçici bir idare meclisi teşkil ve gerekli bilcümle tedbirleri ittihaz etmek 
için Maliye Bakanına yetki verebilir. 

Tatbikatın arz ettiği durumu tahlil eyliyerek Hükümet, bu hükümleri yeterli bulunmamakta ve 
daha ileri bir merhaleyi teklif etmektedir. Tasarıya nazaran, Maliye Bakanı yukardaki yetkiyi aldık
tan sonra, bu durumdaki banka veya bankaların faaliyetlerine devamlarına imkân bulunamazsa ted
rici tasfiye kararı verecektir. Tedrici tasfiye, ödenmiş sermaye ve ihtiyatları toplamı 50 milyon 
liradan yukarı olan ve Maliye Bakanınca seçilecek bir bankanın nezaretinde yapılacaktır. Bu banka 
gerekli malî ve teknik yardımı sağlıyacaktıı*. 

Tasfiyenin somunda, doğacak katî ve nihai zarar Devlet Hazinesinden ödenecektir. 
Esasları böylece arz ve telhis olunan teklife komisyonumuzca tamamen iştirak edilmemektedir. 
İlk olarak, bankaların çeşitli sebeplerle malî taahhütlerini ifa edemiyecek duruma düşmeleri so

nunda doğacak açıkların Devletçe kapatılması prensip bakımından kabul olunamaz. Devlet gelirleri, 
milletçe kamu hizmetlerinin ifası için sağlanır. Hususi teşebbüslerin bir nevi olan bankaların, iflâs
tan kurtarılmalarından da ileri gidilerek nihai açıklarının Hazinece ödenmesi tecvizi kabil olan bir 
yol değildir. Bu sebeple komisyonumuz, mevzırubalıis duruma giren bankaların ni'hai açıklarının Ha-
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zinedcn değil, bankalar arası tesanüdün bir icabı olarak yine1 bankalar tarafından kapatılmasını -.ng-
T'u bulmaktadır. 

İkinci olarak, tasarının 1 nci maddesiyle eklenen son fıkradaki «kati ve nihai zarar» ibaresi, 
bankanın bilcümle açıklarının kapatılmasını intaeetmekte olup binnetice bankayı kuran, sevk ve 
idai'c eden sermayenin dahi himayesini mutazammındır. Bu doğru değildir ve komisyonumuz de-
ğiştirişinde sermaye hisselerinin hariç olacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan, bu değişikliğe muvazi 
olarak «zarar» kelimesi yerine «açık» kelimesi ikame edilmiştir. 

C) Tamamlanan hususlar. 
Tasarının 2 nei maddesiyle 33 ncü maddeye yapılmak istenen ilâve esas itibariyle kabul olun

muştur. Ancak ilâve edilen ikinci fıkranın yazılış tarzı, daha uygun olacağı düşüncesiyle, değiştiril
miş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında esasen meveudolduğu için bu fıkradan «derhal» keli
mesi eıkarıl'mıştır. 

Tasarının 1 nci maddesiyle Bankalar Kanununun 60 ncı maddesine eklenen ilk üç. fıkra aynen 
kabul olunmuş ancak yukarda belirtilen sebeple son fıkradaki : 

a) «'kati ve nihai zarar» ibaresi, «katî ve nihai açık (hissedarların sermaye hisseleri hariç ol
mak üzere bankanın pasifi ile aktifi arasındaki fark)» şeklinde, 

b): «...miktarı Maliye Bakanlığı tarafından» ibaresi, aşağıda gerekli tafsilâtı arz edilecek olan «bu 
kanunun ek 1 nci maddesi gereğince tesis edilecek fondan» şeklinde 

Değiştirilmiştir. 
Yukarda (ıB) paragrafında arz olunduğu üzere komisyonumuz nihai açıkların Hazinece öden

mesini kabule şayan görmemektedir. Bu sebeple, ek 1 nci madde ile boşluk tamamlanmakta ve sözü 
» geçen açıkların karşılanacakları bankalararası bir fona vücut verilmektedir. Fon, Türkiye Cumhu

riyet Merkez Bankasında tesis olunacak ve gelirini bütün bankaların yıl sonu bilânçblarmdaki ta
sarruf ve ticari mevduat toplamlarının binde yarı mı nisbdtinde ayıracakları hisseler teşkil edecektir. 
Külfetin bankalara yük teşkil etmemesi için resmî mevduat ve bankalar mevduatı bu hesabın dışın
da bırakılmıştır. Bu mükellefiyetin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak müeyyide bakımından 
Bankalar Kanununun 69 ucu maddesine atıf yapılmakla iktifa edilmiştir. 

Fon, sadece Ibu maksatla kullanılabilecek ve ancak iki türlü ödeme yapılabilecektir. Ya tasfiyeye 
memur edilmiş bankaya, kaynaklarını bağlamaması için avans verilebilecek veya tedrici tasfiyenin 
sonunda doğacak katî ve nihai açık ödenecektir. H«r iki halde de Banka Kredilerini Tanzim Komite
si kararına dayanılarak Maliye Bakanlığınca fondan'tediyatta bulunulacaktır. 

Bankaların fona ödiyeeekleri hisselerin, ertesi yılm beşinci ayı sonuna kadar yatırılması derpiş 
edilmiştir. Böylece, bankaların geçmiş yıla ait işleri bittikten, Kurumlar Vergisi beyannameleri ve
rildikten ve verginin ilk taksiti ödendikten sonraki bir zamanda hisselerini fona göndermeleri istih
daf olunmuştur. 

Hisselerin devamlı olarak ödenmesi, mevzuubahis fonda zamanla pek büyük meblâğların toplan
masını intaeedecektir. 

Bu bakımdan, fona bir tavan - plâfon - tesbiti zaruri bulunmaktadır. Ancak komisyonumuz pla
tonu kanunla bağlamaktansa, seyyaliyet kazandırmak ve gerçek ihtiyaçlara, göre fonun azaltılıp ço-
ğaltılabilmesi imkânını vermek üzere limit tâyini yetkisinin Banka Kredilerini Tanzim Komitesine 
tanınmasını uygun görmektedir. 'Bu komitece tesbit olunan limitin, yukarda mezkûr nisbetlere göre 
bankaların ödiyeeekleri hisseler sebebiyle aşılması veya fondan yaptırılacak tediyeler icabı fon baki
yesinin limitin altına düşmesi hallerinde aynı komite yapılacak muameleyi tâyin edecektir. 

Fon mevcudu, tedrici tasfiyeye tâbi tutulan bankaların katî açıklarını veya tasfiyeye nezarete 
memur bankaların avans ihtiyacını karşılıyamadiğı hallerde, Banka Kredilerini Tanzim Komitesin
ce tâyin edilecek, miktar ve tediye ve itfa şekil ve şartları ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
tarafından fona ikrazda bulunulacaktır. 

( S. Sayısı . VXı ye ek ) 
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Bankalarca fona yapılacak ödemeler, bankalar bakımından kati gider olacakları cihetle, vuzuhu 
teminen ek 2 nci madde sevk olunmuştur. Bu madde gereğince fona ödenecek hisseler, Kurumlar 
Vergisi bakımından da masraf kaydolunacaktır. 

Tasarının komisyonumuzca yeniden yazılan şekli eklidir. 
' Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu 
Başkanı 

Kuytak Fikret 
Üye 

Aksoyoğlu Refet 
Sözcü Üye 

Karavelioğlu Kâmil 
Üye 

Karaman Suphi 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DE&tŞTİfiîŞt 

7129 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun 
tasansı 

'MADDE 1. —' 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 33 ncü maddesine aşağıdaki fıkralar ek
lenmiştir : 

Fevkalâde hallerde vâki olacak mevduat 
çekilişi dolayısiyle bankaların üçer aylık hesap 
hülâsalarına mütenazır olarak tanzim edecek
leri aylık hesap vaziyetlerine istinaden mevduat 
azalmasına tekabül eden karşılığın serbest bıra
kılması Amortisman ve Kredi ıSandığındaıı iste-
nilebilir. 

Bu halde Amortisman ve Kredi Sandığınca 
tediyenin yapılması, fevkalâde hallerin mevcu
diyetinin Maliye Bakanlığınca kalbulüne müte*-
vakkıftır. 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun ıGO nci maddesine «aşağıdaki fıkralar eklen
miştir : 

Maliye Bakanı tarafından yukardaki fık
rada yazılı salâhiyetin istihsalini mütaakıp bu 
maddede yazılı hale duçar olmuş bankaların, fa
aliyetlerine devamları mümkün görülmediği 
takdirde, tedricen tasfiyelerine karar verilebi
lir. 

Tedricen tasfiye karar ve muamelâtında T. 
Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununun tasfi
yeye mütaallik hükümleri tatbik edilmez. 

Bu tasfiye, Maliye Bakanının ödenmiş ser
maye ve ihtiyatları yekûnu 50 milyon liradan 
fazla olan bankalar arasından, tâyin edeceği 

bir bankanın nezaretinde ve malî ve teknik yar
dımı ile icra edilir. 

Tasfiye neticesinde tahassul edecek nihai ve 
katı açık (hissedarların sermaye hisseleri haric-
olmak üzere bankanın pasifi ile aktifi arasında
ki fark) bu kanunun ek birinci maddesi gereğin
ce tesis edilecek fondan, tasfiyeye nezarete me
mur bankaya ödenir. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Haklarında bu kanunun 
60 nci maddesi uyarınca tedrici tasfiye kararı ve
rilen bankaların katî ve nihai açıklarının karşı
lanması için T. C Merkez Bankası nezdinde bir 
fon tesis edilmiştir. 

Bankalar, yıl sonu bilânçolarındaki tasarruf 
ve ticari mevduat toplamının binde yarımı nis-
hetinde bir meblâğı ertesi yılın beşinci ayı sonu
na Jîadar hu fona yatırırlar. Bu mükellefiyeti 
yerine getirmiyen 'bankalar hakkında işbu kanu
nun '69 ncu maddesi hükmü uygulanır. 

Bu fondan tediyeler Banka Kredilerini Tan
zim Komitesi kararma müsteniden Maliye Ba
kanlığınca yaptırılır. Tasfiyeye nezarete memur 
edilecek bankaya, teshit olunacak ihtiyaç nisbe-
tinde, bahis konusu fondan Maliye (Bakanlığınca 
aynı esas dâhilinde avans verilebilir. 

Fonun âzami limiti, toplanan mebaliğin limi
ti tecavüzü veya tediyeler dolayısiyle mevcudun 

( S . Sayısı : 137ye ek ) 
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limitin dununa düşmesi ıhalinde yapılacak mua
mele yukardaki esaslar dâhilinde Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesince tesbit edilir. 

Fon mevcudu maksadı temine yetmediği za
man; Maliye (Bakanlığının teklifi üzerine T. C. 
Merkez Bankası tarafından fona, Banka Kredi
lerini Tanzim Komitesince tesbit olunacak mik
tarda ve tâyin edilecek tediye ve itfa şekil ve 
şartları dâhilinde ikrazda bulunulur. 

EK MADDE 2. — 1 nci ek madde gereğince 
bankalar tarafından fona yapılacak tediyat Ku
rumlar Vergisi matrahının tesbitinde masraf ad
dolunur. 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

)>&<* 

(S. Sayısı ; 137ye ek) 



S. S A Y I S I 159 
İktisadi Devlet teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî 
bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle hazinenin Türldye 
Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan 
borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hakkında kanun tasarısı 

ve İktisat Komisyonu raporu (1 /82 ) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 9 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1262/2136 
'+ 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 9 . 9 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «İkti-
tisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesse
selerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan 
borçların tahkim, tasfiye veya tecili hakkındaki Kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak su
nulmuştan'. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 

Memleket ekonomisinde öenmli vazifeler almış olan âmme sektörüne dâhil teşebbüs ve mües
seselerin malî bünyelerinin kuruluş maksatlarını tahakkuk ettirecek seviyeye ulaştırılmamış ol
ması, faaliyetleriyle mütenasip sermaye ve işletme akçesinin temin edilmemesi, ayrıca müessese
lerin de finansman imkânlarını nazara almadan büyük yatırımlara girişmeleri, bunların takatleri
nin fevkinde borçlanmalarına ve gayriiktisadi birer işletme haline gelmelerine sebebiyet vermiş
tir. 

Filhakika, sermâye kifayetsizliğine inzımamen bu müesseseler sıhhatli ve ucuz yatırım kaynak
ları yerine kısa ve orta vadeli kredilere müracaat eylemişler ve ağır bir faiz yükü altına girmişler
dir. Plânsız ve programsız olarak yapılan bu yatırımların maliytleri, bidayette derpiş olunan 
miktarların kat kat fevkine yükselmiştir. 

Normal yatırım kaynakları yerine bilhassa Merkez Bankası kaynaklarının zorlanması emis
yonu ve binnetice enflâsyonu teşvik ve hızlandıran âmillerin baılıcasmı teşkil etmiştir. 

Bunun neticesi olarak durmadan artan fiyatlar karşısında yeni kaynakların bulunmaması, 
mevcutların da ödenemiyerek daima tecdide tâbi tutulması ve yatırımlarla ilgili tesislerin tesbit 
edilen müddetler içinde faaliyete geçirilememesi bu müesseselerin paraya olan ihtiyaçlarını daha 
da artırmıştır. Diğer taraftan bir kısım müesseselerin de maliyetlerinin dununda satışa icbar 
edilmiş olmaları bunların malî durumlarını çok ağırlaştırmıştır. O derece ki, birçok müesseseler 
günlük tediyelerini yapamıyacak duruma düşmüş ve birbirleriyle yaptıkları hizmet ve mal tesli
minden mütevellit borçlarını dahi ödeyeıniyeeek bir hale gelmişlerdir. 

Malûm bulunduğu üzere Merkez Bankası asli fonksiyonlarından en mühimmi iskonto fiatını 
tesbit ve bu suretle para piyasası ve tedavülü tanzim etmektir. Buna göre T. C. Merkez Bankası 



kendisine arz edilen senetleri piyasanın hakiki ihtiyaçlarına göre reeskonta kabul veya reddetmek 
suretiyle para piyasasını tanzim ile mükellef bulunmaktadır. 

Yukarda arz edildiği veçhile, yıllardan beri Amme müesseseleri Hazine kefaletini haiz bonolar 
veya iskonto ettirdikleri senetler veya tahvil terhini mukabilinde almış oklukları kredileri vâde
lerinde ödememekte ve bunların tecdidi yoluna gitmektedirler. 

Filhakika, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 28 . 5 . 1960 tarihli haftalık vaziyetinde 
görüldüğü gibi senetler cüzdanı ve tahvil avanslarının yekûnu olan 6 milyar 529 milyon liradan 
takriben 5 milyar 661,1 milyon lirası Hazine ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesse
selerin borçlarına taallûk etmektedir. Bu miktarın tamamına yakın kısmı hareket kabiliyetini kay
betmiştir. Nitekim istikrar programı gereğince iktisadi Devlet, Teşebbüsleriyle Toprak Mahsul
leri Ofisine verilen 400 milyon liralık munzam limit içerisinde hareket edilmek için dahi girift 
ve muğlâk malî muamelelerin tatbiki zaruretiyle karşılaşılmaktadır. 

Merkez Bankasının para piyasasını ve tedavülünü sıhhatli ve istikrarlı bir şekilde tanzim ede-
bimesi için bu müesseselerin borçlarının tasfiye edilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Bunların Merkez Bankası senedat cüzdanı ve avans hesaplarından çıkarılması halinde mez-
"kûr cüzdan ve hesaplar muhteviyatı Merkez Bankacılığının hakiki fonksiyonuna uygun, kendi ken
dini tasfiye eder mahiyette kısa vadeli muameleler^ inhisar edecektir. 

Diğer taraftan İktisadi Devlet Teşebbüsü ve benzeri müesseselerin bu borçlardan ve bunların 
faiz yükünden kurtarılmaları ve donmuş bulunan borçların Hazinece takabbülü halinde müessesele
rin rantabl bir şekilde çalışma imkânını temin etmeleri bakımından faidoli olacağı mütalâa edil
mektedir : . 

Ancak İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin bir daha aynı duruma düşmele
rini önliyecek tedbirlerin de ittihazı yapılacak bu malî operasyonun muvaffakiyetinin zaruri ve 
kaçınılmaz icabatından bulunduğu cihetle bu teşekkül ve müesseselerin malî, hukuki ve idari bün
yelerinin tesbit edilecek esaslar dairesinde mütehassıs heyetlere tetkik ettirilmesi ve bunların vere
ceği raporlara göre ıslah ve takviyesini temin edecek hükümlerin de derpişi uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan son 10 yıla ait Devlet bütçeleri, 1951 yılı bütçesi hariç, daima açık vermiş bu
lunmaktadır. Filhakika 1951 yılı bütçesinin 55 940 445,60 liralık fazlalığına mukabil diğer yıl 
bütçelerinin açığı, 1959 yılının kesinleşmemiş açığı hariç, 900 649 552, liraya baliğ olmuştur. 
Bunlardan 1950 - 1955 devresine taallûk eden bütçelerin kesin hesap kanunları çıkmıştır. 1959 yı
lma ait kesin hesaplar henüz ikmal edilmemiş olmakla beraber bütçe açığının 330 - 350 milyon 
lira arasında bulunduğu tahmin olunmaktadır. 

Kesin hesap kanunlarında açıkların Hazine fonlariyle kapatıldığı kabul olunmuştur. Henüz 
kanunlaşmamış olan diğer senelerin açıklarının da başka bir kaynakla kapatılması mümkün bu
lunmadığına göre bunların da Hazine fonlariyle karşılandığını kabul etmek zaruridir. Bunun 
neticesi olarak, Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından 1715 sayılı Kanunun 34 neü 
maddesinin 2 nci fıkrası mucibince temin ettiği kısa vadeli avansın zimmet bakiyeleri seneden se
neye artmış, tamamına, yakın kısmı seyyaliyetini kaybederek kullanılmaz hale gelmiştir. 

Bu Borçlardan başka yine Hazinenin muhtelif kanunlar icabatı olarak ödemesi iktiza ettiği 
halde muhtelif sebepler dolayısiylc ödenmiyen borçlan bulunmaktadır. 

Bütün bu borçların tahkim ve tasfiyesini temin etmek üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmış
tır. 

Tasarı 5 kısımdan terekkübetmektedir. 
Birinci kısımda kanunun maksat ve gayesi gösterilmiş ve kanunun şümulüne girecek olan borç

larla borçlu ve alacaklı müesseselerin umumi olarak tarifi yapılmıştır. 
îkinci kısım 9 maddeden ibarettir. Bu kısımda tahkim ve tasfiyenin şekil ve esasları gösteril

miştir. îlk maddesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına borçlu müesseselerin isimleri ta
dat edilmiş ve konsolide edilecek borçların mahiyet ve nevileri belirtilmiştir. 

( S . Sayısı : 159) 



Filhakika, Hazinece -tahvil verilmek suretiyle itfa edilmesi derpiş edilen boraları 3 kısımda top
lamak mümkündür. 

a.) Kısa vadeli avans Hazinenin diğer borçiari, 
b). Daire ve kurumlarla İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin Hazine kefa

leti ile çıkardıkları bonolar ile reeskonta, arz ettikleri senetler ve tahvil terhini mukabilinde al
dıkları kredi ve avanslar, 

c) 6571 sayılı Kanun gereğince açılmış bulunan mahsuba tâbi matlııbat hesabı bakiyesi, 
a) "Kısa vadeli avans : 
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin muaddel 2 

numaralı fıkrasında miktarı câri yıl masraf bütçeleri yekûnunun % 15 sini geçmemek üzere adı 
geçen bankanın Hazineye kısa vadeli biı4 avans hesabı açacağı hükmü yer almıştır. 

1960 malî yılı bütçesiyle kabul edilen masraf yekûnları üzerinden bu avansın limiti 1 milyar 
92 milyon 254 bin 250 liradır. Bunun 28 .5 .1960 tarihi itibariyle 1 milyar 16 milyon 291 bin 
lirası Hazinece istimal edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda da arz olunduğu gibi bütçelerin devamlı olarak açık vermesi ve bu açıkların kısa 
vadeli avanstan temin olunan mebaliğ ile kapatılması neticesinde avans hesabı seyyaliyetini ta
mamen kaybetmiştir. Ödenmesine imkân bulunmıyan bu borcun uzun vadeli tahvil verilmek su
retiyle tasfiye edilmesi uygun ve zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan 5358, 5582 ve 5256 sayılı kanunlar gereğince Hazinece tasfiyesi icabeden 1949 • 
1950 devresi tiraj haklarından 20 688 729,82 lira ve 1949 yılı Eylül ayında Avrupa'da yapılan 
devalüasyonlar neticesinde tahakkuk eden ve 52~0 sayılı Kanuna göre Hazinece ödenmesi iktiza 
eden 3 222 069,79 lira tutarındaki borç bugüne kadar tedahülde kalmıştır. 

Bu borçların da tahvil verilmek suretiyle tasfiyesi derpiş edilmiştir. 
b) Daire ve kuramlarla İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin Hazine kefale

tiyle çıkardıkları bonolarla reeskonta arz ettikleri senetler ve tahvil terhini mukabilinde aldıkla
rı kredi ve avansların 28 . 5 .1960 tarihi itibariyle tutarı 4 milyar 379,7 milyon liradır. Bunların 
dükümü aşağıdadır : 

28 . 5 . 1960 tarihi İtibariyle ; 

' 

Etibank 
Sümerbank 
Denizcilik Bankası 
D. Demiryolları 
PTT 
Top. Mahsulleri Ofisi 
Top. Mahsulleri Ofisi 
İnhisarlar 
Millî Korunma 
Su İşleri 
Et ve Balık Kurumu 
Makina ve Kimya 

(1) Zirai mahsul fazlası ithalât 

Hazine 
kefaletini 

haiz bono 

241,5 
98,1 

115,4 
108,5 

58,3 
1 011,0 

293,7 (1) 
318,5 
135,6 

51,2 
— • 

mm Türk lirası 

(Milyon T.L.) 

Ticari 

330,8 
106,1 
— 
20,5 
— 
— 
—• 
— 
— • 

— 
254,9 (2) 

Tahvil 

79,8 
— 
39,8 
— 
— • 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 

16,5 — 

karşılıklarının temini 1 
(2) il>8 milyon lirası ödenmiyen faiz miktarına aittir. 

Yekûn 

652,1 
204,2 
155,2 
129,0 

58,3 
1 011,0 

293,7 
318,5 
135,6 

51,2 
254,9 

16,5 

için. 

\ S. Sayısı : 159) 



— 4 — 
(Milyon T.L.) 

Hazine 
kefaletini 

haiz bono Ticari Tahvil Y'ekûn 

Şeker Şirketi 
T. Zirai Donatım K. 
Tarım Satış Koop. B. 
İller Bankası 
T. Emlâk K.B. (Kendi Tali.) 
Migros T. A. Ş. 

2 431,8 1 568,7 379,2 4 379,7 

(3) 51,3 milyon lirası zirai senetlere aittir. 

Cetvelde yazılı 4 milyar 379,7 milyon liralık borç âzami miktarı göstermektedir. Bunun içeri
sinden Merkez Bankası kayıtları esas alınmak suretiyle seyyaliyetîni kaybetmiş kısmm tefrik 
ve konsolide edilmesi derpiş olunmuştur. Müesseselerin malî durumu, sermaye ve stok vaziyeti, 
borç ve alacakları ve işletme akçe ihtiyaçları gibi faktörler nazara alınmak suretiyle itfa ve 
tasfiyeye tâbi tutulacak borçlar 3 ay içerisinde Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ile ilgili da
ire, kurum ve müesseseler arasında tâyin ve tesbit olunacaktır. 

e) 6571 sayılı Kanun gereğince açılmış bulunan mahsuba tâbi matlubat hesabı bakiyesi, 
Yeni kanun tasarısı ile bu hesap bakiyesinin de tahvil verilmek suretiyle itfası karar altına 

alınmaktadır. Hesabın 28 .5 .1960 tarihi itibariyle bakiyesi 365 240 651,32 liradır. 

Tasarının 6 ncı maddesi Merkez Bankasına olan bu borçların Hazinece tahvil verilmek sure
tiyle tasfiye ve itfasını derpiş etmektedir. Tasarıya nazaran bu tahviller 6 şar aylık müsavi 
taksitlerle 100 senede itfa edilecektir'. Tahvillere ödenecek faiz nisbetinin âzami haddi metinde 
% 1 olarak tesbit edilmiştir. Faiz bu miktarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ile Banka ara
sında müştereken kararlaştırılacaktır. 

ikinci kısmın mütaakıp maddeleri Amortisman ve Kredi Sandığına, Emekli Sandığına ve 
îşçi Sigortalarına borçlu olan müesseselerin bu borçları ile birbirlerine olan borç ve alacakları
nın ne suretle tasfiyeye tâbi tutulacağı gösterilmektedir. 

Amortisman ve Kredi Sandığının Kanununda yazılı kaynaklarından müesseselere yapmış ol
duğu ikrazların yekûnu 1 milyar 546 milyon liradır. Bu borçlar yapılan anlaşmalara göre 7-20 sene 
zarfında değişen itfa sürelerine göre ödenecektir. 27. 5 .1960 tarihine kadar vâdesi geldiği halde 
müesseselerce ödenemiyen resülmal ve faiz taksitleri yekûnu 55 milyon 960 bin 522 liradır. Bu ta
rihten 28 . 2 . 1966 tarihine kadar vâdesi gelecek resülmal taksitleri tu tan 692 152 708 liradır. Konso-

429,3 (3) — 429,3 
9,5 — 9,5 

391,6 — 391,6 
87,2 87,2 

172,4 172,4 
9,5 — 9,5 
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lide edilecek takribi borç yekûnu vâdesi hulul edenlerin faizleriyle birlikte 748 113 230 liradır. Borç
ların müesseseler itibariyle müfredatı aşağıdadır: 

27. 5 . 1960 tarihine 
kadar ödenmiyen faiz 
ve rosülmal taksitleri 

Etibank 
iller Bankası 
T. Çimento Sanayii 
T. Kömür îş. Kurumu 
Makina ve Kim. E. K. 
D. Demiryolları 
Et ve Balık Kurumu 
Ziraat Bankası 
PTT 
T. E. Y. 
Petrol Ofisi 
Sümerbank 
Denizcilik B. 
T. Şeker Fab. lan 
T. Emlâk Kredi B. 
Azot Sanayii 

23 23$ 049 
2 877 090 

9 216 095' 

15 621 129 
5 011 159 

55 960 522 
İCMAL : 
27 . 5 . 1960 tarihine kadar ödenmiyen faiz 
ve resülmal taksiti 
27 . 5 . 1960 tarihinden 28 . 2 . 1966 tarihine 
kadar vâdesi hulul eden ve edecek olan ic-
sülmal taksitleri 

27 . 5 . 1960 tarihinden 
28 . 2 . 1966 tarihine 

kadar vâdesi hulul 
eden ve edecek olan 
resülmal taksitleri 

93 235 899 
29 455 482 
43 305 797 
77 708 577 
11 284 423 
34 877 221 
8 804 395 

111 251 411 
14 417 410 
16 969 277 
4 959 514 
42 196 427 
18 985 127 
141 461 027 
35 975 324 
7 265 397 

___ L _ _ 
692 152 708 

55 960 522 

692 152 708 

748 113 230 

Ancak bu miktara kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vâdesi henüz hulul etmemiş taksitle
rin işlemiş faizlerinin ilâvesi iktiza edecektir. 

Emekli Sandığı ile işçi Sigortalan, kanunlan icabı ancak bankalara tevdiat yapabilmektedir. Bu 
tevdiatın müddeti âzami bir buçuk senedir. Bankalar da bu tevdiatı muhtelif şekillerde iktisadi Dev
let Teşebbüslerine veya benzeri müesseselere ikraz etmektedirler. Bu bakımdan kanunun neşri tari
hine kadar ikraz mahiyetindeki tevdiatın tamamının, tasfiye veya tecile tâbi tutulmak suretiyle, 
itfası derpiş edilmiştir. 
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İter iki müessesenin vadeli tevdiatının 27 . 5 . 19(50 tarihi itibariyle dökümleri aşağıdadır 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı : 

Borçlu Müessese T. L. 

T. Emlâk Kredi Bankası 62 420 170 
Etibank 234 883 072 
İller Bankası 117 348 796 
Sümerbank 13 286 966 
Ziraat Bankası .128 951 89!J 
Denizcilik Bankası 22 153 820 

işçi Sigortaları 

Yekûn 579 044 719 

Borçlu Müessese T. L. 

Ziraat Bankası 20 000 000 
Sümerbank 1 000 000 
Etibank 41 320 000 
tiler Bankası 87 954 821. 
T. Emlâk Kredi Bankası ' 49 497 212 
Denizcilik Bankası 10 700 000 

Yekim 210 472 033 

Ziraat Bankasına yapılan tevdiatın hesabı câri şeklinde olduğu ifade edilmiştir. 
Bu suretle tasarıda isimleri yazılı müesseselerin Amortisman ve Kredi Sandığına, Emekli yandığı

na ve İşçi Sigortalarına olan borçlarının miktarı Maliye Bakanlığı ile alacaklı ve borçlu müessese
ler arasında 3 ay içerisinde tesbit edileceği ve bunların da Hazinece tahvil verilmek suretiyle tasfiye 
ve itfa olunacağı derpiş olunmuştur. Bu tahviller 6 şar aylık müsavi taksitler halinde 25 senede it
fa edilecek ve % 6 faize tâbi olacaktır. 

Ancak, iller Bankasının durumu dolayısiyle tasarıya 9 ucu madde ile hususi bir hüküm konul
muştur. Bu hükme nazaran Emekli Sandığı ile İşçi Sigortaları Kurumu ve Amortisman Sandığı ta
rafından İller Bankasına yapılmış olan tevdiatın kanunun yürürlüğü tarihindeki bakiyelerinin 20 
yıl müddetle tecil olunması kabul edilmiştir. Bu müddet zarfında İller Bankası alacaklı müessese
lere % 6 dan aşağı olmamak üzere bir faiz ödiyecektir. 

Filhakika,. 4759 sayılı Kanunla özel idarelerle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin ku
racakları birliklerin imar işleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş bulunan İller Bankasının almış 
olduğu krediler yukarıda adı geçen idareler ihtiyacı için kullanılmıştır. 

Diğer taraftan mezkûr kanuna göre İller Bankasının sermayesinin tamamı Özel idare, belediye 
ve köylere ait bulunduğu cihetle Bankanın borçlarının tecili uygun görülmüştür. 

11 nci madde müesseselerin birbirine olan borç ve alacakların takas, mahsup veya. konsolide edil
mesini derpiş etmektedir. Mühim bir kısmı mal ve hizmet arzından tevellüt eden ve malın teslimini 
veya, hizmetin ifasını mütaakıp derhal tediyesi ieabettiği halde ödenraiyerek tedahülde bırakılan 
bu borçların 32 müessese arasında yapılan ankete göre 30 . 6 . 1960 tarihi itibariyle takribi tutarı 
585 639 402 liradır. 
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Bu nevi borçlar daha ziyade cari muamelelerden mütevellit olduğu için daimî bir değişikli

ğe mâruz bulunmaktadır. Bununla beraber daima borelu kalan ve bu borçları da devamlı olarak 
artan bâzı müesseseler de mevcuttur. 

Bu itibarla, takas ve mahsup muamelesinin geniş ölçüde bir tatbik sahası bulamıyaeağı an
laşılmaktadır. Ancak daima borçlu kalan müesseselerin bu borçlarını konsolide etmek: ve kıs
men de Hazinenin alacak ve borçlariyle takas ve mahsubetmek suretiyle azaltılması mümkün bu
lunmaktadır. Nitekim çok taraflı bâzı takas ve mahsup muameleleri icrası suretiyle müessesele
rin 30 . 6 . 1960 tarihindeki borçlarının bir kısmının itfasının temin edilebileceği ve bu suretle 
ilk hamlede bu miktarın 477 milyon liraya, indirilebileceği ve müesseseler arasında koıısolidasyo-
nun icrası halinde bunun daha da düşürülebileceği anlaşılmıştır. 

Takas ve mahsubu mümkün olmıyan borç ve alacaklardan seyyaliyetini kaybettiği tesbit 
edilecek olanlar alacaklı ve borçlu müesseseler arasında tahkim edilecektir. Bu suretle tahkim 
edilecek 'borçların ilk taksiti kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 5 sene sonra bağlıyacaktır. 20 
senede itfa edilecek bu borçlar için % 6 faiz ödenecektir. 

Tasarının 17 nei maddesi. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 19 ncu maddesi ge
reğince tahakkuk ettirilen borçların tasfiyesini mümkün kılmak üzere sevk edilmiştir. 

Filhakika Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 14 neü maddesi -gereğince 
Fiilî ve itibari hizmet müddetleri eklenenlerden 21 . 12 . 1945 tarihli ve 4805 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar fiilî ve itibari hizmet müddetlerine karşılık olmak üzere Sandığa 
tediyesi gereken. ^ .15 ler la tan bütçelere kombin tahsisatların kifayetsizliği sebebiyle ödene
ni em ektedir. 

Diğer taraftan % 5 Faize tâbi olan ve zamanında ödenmiyen faizler için de tekrar faiz he
saplanması kanunda kabul edilmiş bulunan bu hesabın basit faize ve muntazam bir itfaya, tâbi 
tutulmak üzere karşılığında tahvil verilmek suretiyle konsolide edilmesi uygun görülmüştür. 

Eski emeklilik hakları hesap ve tahakkuk ettirilenlere ait hesabın 27 . 5 . 1960 tarihindeki 
Faiziyle birlikte tutarı 291 364 324 liradır. Halen bir kısım memurların % 15 emeklilik hakları 
Emekli Sandığına devredilmemiş olduğu cihetle borç miktarının bu bakımdan da zamanla artma
sı tabiîdir. 

Tasarı bu borçlardan kanunun neşri tarihine kadar tahakkuk etmiş olanlara şâmil bulunmak
tadır. Bundan sonra talhaikkuk edecekler geçici 20 nei maddede derpiş olunan ödeme şekline göre 
tediye edilecektir. Bu suretle tahkim edilecek borç. karşılığında Hazinece r/r 6 faizli olmak üze
re tahvil verilecektir. Bu tahviller 20 senetle 6 şar aylık müsavi taksitlerle itfa olunacaktır. 

Tasarının i l i ncü kısmı Hazinece demlide edilen borçlar mukabilinde çıkarılacak tahvil veya 
bunlar yerine kaim olacak borç senetlerine taallûk etmektedir. 

Konsolidasyona mevzu olabilecek ve Hazinece takabül edilecek borçlar aşağıda müfredatı gö
rüldüğü şekilde : 

Milyon 

Merkez Bankasına olan borçlar 4 379.7. 
Kısa vadeli avans borcu 1 016,2 
5358, 5582, ve 5256 sayılı kanunlar gereğince tahakkuk eden borçlar 23,9 
'Mahsuba tâbi matluhat hesabı bakiyesi 265,2 
Amortisman ve 'Kredi Sandığı taksitleri 748,1 
Emekli Sandığı mevduatı 579, 
İşçi Sigortaları mevduatı 210,5 
Emekli (Sandığına c/f 15 lerden mütevellit borç; 291.3 
olmak üzere 7 milyar 513,9 milyon liradır. 

Bu rakamdan İller Bankasının tecile tâbi borçları düşüldüğü takdirde kalan 7 milyar 276,4 
milyon lira, Hazinece tekabbül edilecek ve karşılığında tahvil verilecek olan'takribi borç mik
tarını göstermektedir. 
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Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar vâki olabilecek: değişiklikler nazara alınarak tasarı

da bu miktar 7,5 milyar lîra olarak: tesbit edilmiştir. Alacaklı müesseselere verilecek tahvillerin 
gerek faiz gerek: itfa gerek diğer 'şartlar bakımından ayrı ayrı Ütü küm. ve esaslara tâbi olacağı 
nazara alınarak muhtelif tertipler halinde ihracı düşünülmüştür. 

12 nci maddenin diğer bükümleri ile 13 ve .14 ncü maddeler tahvillerin vergi muafiyetine ve 
zaman aşımına ve yıllık taksitlerin bütçeye konulmasına ve ihraç giderlerine taallûk etmektedir. 

15 nci madde Hazinece deruthde olunacak borçların karşılıklarının ne yolda muameleye tâbi 
tutulacağını göstermektedir. 

Merkez Bankasına, Amortisman ve Kredi Sandığına, Emekli Sandığına ve İşçi Sigortaları Ku
rumuna karşı Hazinece deruhde olunacak borçlardan evvelâ kanun ve kararnameler mucibince 
müesseselerin. Hazin eden alacaklı oldukları mebaliğ tenzil ve mahsubedileeektir. Meselâ 3491 sa
yılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 13 ve 14 ncü maddelerinde bilanço zararlariyle alım ve 
satış fiyat farklarının Hazinece öedeneceği yazılıdır. 

1955 senesinden bu yana iki madde mucibince tahassul eden borç, muvakkat rakamlara naza
ran 244 783 488 liradır. 

Bunun gibi Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür fiyatlarından mütevellit alacağı 466 146 194 
lira olarak ifade edilmektedir. Keza Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin muıbayaa fiyatla-
riyle ihraç fiyatları arasındaki Parktan mütevellit Millî Korunma fonlarından alacağı 571 660 551 
liradır. 

Bu itibarla Hazine tarafından deruhte edilen borçlardan ilk defa bu gibi zararlar mahsubedi
leeektir. Kalan kısım yukarda da arz edildiği üzere müessesenin malî vaziyeti sermaye ve borç 
ve alacaklarının durumu ve işletme akçesi ihtiyacı tetkik edilmek suretiyle kısmen veya tama
men tahsil edilecek veya tecile tâbi tutulacak veyahut Hazinenin deruhte ettiği sermayeden 
ödenmiyen kısma mahsup veya sermayeleri tezyidettirilmek suretiyle sermayelerine ilâve edilecektir. 

Bâzı müesseseler tarafından borçlanılan meblâğlar, diğer bir müessesenin yatırımlarının finans
man ihtiyaçlarında kullanılmak üzere alınmıştır. Meselâ Etibank'm borcundan 744,1 milyon lira
sı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, ait bulunmaktadır. Bunun gibi Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası ve Sümerbankın borçlarının bir kısmı da diğer müesseselere taallûk etmektedir. 

Mahsup, tenzil, tecil tahsil ve sermayelerine ilâve muamelelerinin bu mutavassıt müessese
lerle değil, doğrudan doğruya asıl borçlularla icrası iktiza ettiği cihetle 15 nci maddeye bu mak
sadı temin edecek bir hüküm 'konulmuştur. 

Maddenin son fıkrasında da bütçelerde icrası iktiza eden muamelelerle mütaallik h'üküm yer 
almıştır. 

Tasarının IV ncü kısmı bu tahkim ameliyesinin devamlılığını teminat altına alacak ve borçları 
tahkim edilen müesseselerin malî hukuki ve idari bünyelerini ıslah ve takviyesini sağlıyacak hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

16 nci madde kanunun yürürlük tarihinden itibaren 6 ay zarfında Maliye Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslar dairesinde mütehassıs heyetlerin yukarda isimleri geçen müesseselerde tetkikde 
bulunmalarını ve bu tetkikat neticesinde verilecek raporlara göre müesseselerin sermaye ve dö
ner akçe ihtiyaejlariyle rasyonel ve verimli bir çalışma devresine girmelerini mümkün kılacak ted
birlerin ittihaz edilmesini temin edici hükmü ihtiva etmektedir. 

Diğer maddeler kaldırılan hükümlerle yürürlük maddelerine taallûk etmektedir. 
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İktisat Komisyonu raporu 

T. C. • „ ' ' . • 
Millî Birlik Komitesi 3.12. 1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No : 1/82 
Karar No : 119 

Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Hükümetçe hazırlanan «İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî 'bünyelerinin 
düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finans
man müesseselerine olan borçlarının tahkim, tasfiye veya teeili hakkındaki kanun tasarısı» 10 Ey
lül 1960 târihinde komisyonumuza havale buyurulmuştıı. 

Tasarının gerekçesiyle birlikte mütalâası sonunda komisyonumuzca bâzı hususların aydınlatıl
ması lüzumlu görülmüş ve bu hususlarda Maliye Bakanlığından yazılı bilgi talebolunmuştur. İş
bu yazılı bilgi de alındıktan sonra. Maliye Bakanlığı temsilcilerinin izahları da dinlenmek suretiy
le tasarı, hem tümü ve hem maddeleri itibariyle komisyonumuzca tetkik ve müzakere olun
muştur. 

Bu tetkik ve müzakereler sonunda kanun tasarısının ekli şekilde tanziminin uygun olacağı 
neticesine varılmıştır. 

Tasarının yeni şeklinin Hükümet teklifi ile farklı bulunduğu hususların tebarüz ettirilmesi, 
komisyonumuzca ne maksatla ve ne gibi değişiklikler yapıldığını ortaya koyacaktır. 

A) Başlıkta, bölümlerde yapılan değişiklikler : 
Hükümetçe tanzim olunan tasarıda kanunun başlığı «İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri 

müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan 'borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hak
kında kanun tasarısı» şeklinde idi. 

Kanunların serlevhalarında, kanunda mevcut bütün hükümlere işaret olunmasının zaruri bu
lunmadığı düşüncesi ile ve başlığın kısa olmasının tatbikatta sağlıyacağı kolaylıklar nazara 
alınarak; kanunun ismi komisyonumuzca «Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kı
sım borçlarının tahkimi hakkında Kanun» şeklinde değiştirilmiştir. 

Hükümet tasarısı : 
1 - İlk hükümler - kanunun maksat ve gayesi : 

- kanunun şümulü, 
İT - Tahkim ve tasfiye şekil ve şartlan : 
a) T. O. Merkez Bankasına olan borçlar, 
B) Amortisman ve Kredi Sandığına. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve İşçi Sigor

taları Kurumuna olan borçlarla müesseselerin birbirlerine olan borçları, 
I I I - II nei kısma ait müşterek hükümler : 
TV - İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müessseleriu malî bünyelerinin ıslah ve takviyesi, 
V - Müteferrik hükümler : 
Başlıkları ile beş ana kısma ayrılmış 20 maddeden terekkübetmekte idi. 
Komisyonumuzca yeniden tertibedilen tasarı ise; kanunun şümulü başlığını taşıyan numarasız 

bir kısımdan sonra : .*<*«s< 
I - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlar, 
II - Amortisman ve Kredi Sandığına. T. Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve İşçi Sigortalan 

Kurumuna olan borçlar. 
"{İT - Daire, teşekkül, banka ve 'kurumların birbirlerine olan borçları, 

( S. Sayısı : 159 ) 
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IV - Diğer hükümler, 
şeklinde beş kısımdan ve bu kısımlara dâhil, birisi geçici yirmi üç maddeden müteşekkildir. 
Komisyonumuzca, bu tertip tarzı maksada daha uygun bulunmuştur. 
B) Maddeler itibariyle değişiklikler, 
(Her iki tasarıda mevcut maddelerin mu'kaye esi) 
1. Hükümet tasarısının 2 nci maddesinde bu kanun gereğince tahkim ve tasfiye olunacak 

borçlar bir taraftan alacaklı ve borçluları, diğer -taraftan bâzılarının mahiyetleri belirtilmek sure
tiyle sayılmakta idi. 

Komisyonca bu madde yerine 1 ve 2 numaraları ile iki madde tertibolunmuştur. 
Hükümler arasındaki fark; komisyon tasarısının 1 nci maddesinde yalnız alacaklı müessesele

rin gösterilmesi ile iktifa olunması borçluların (Hazine hariç) madde metninden çıkarılarak bunla
rın iraesi için kanuna ekli bir cetvel tertibedilmesi ve T. C. Merkez Bankasına olan borçlardan 
borçluların sıfatları itibariyle değil, kendi vasıf ve mahiyetleri dolayısiyle tahkim ve tasfiyeye 
tâbi tutulacakların 2 nci madde olarak ayrılması şeklinde tezahür etmektedir. J 

2. Tasarının 3 ncü maddesine mukabil, komisyonca 4,ncü madde tertibolunmuştur. işbu 4 ncü 
maddede kanuna bağlı cetvelde ve 2 nci maddeye atıf yapılmak suretiyle borçlu müesseselerin 
isimleri ile tahkim edilecek borçların tekrar sayılması suretiyle maddenin lüzumsuz yere uzaması 
önlenmiştir. 

3. Hükümet tasarısının 4 ncü maddesi, komisyonumuzca muhafaza olunmuş, ancak:, tertip tar
zının değişmesi dolayısiyle bu hükümler yeni tasarıda 5 numarası altında toplanmıştır. 

4. Hükümet taraşının 5 nci maddesi, yeni tasarının 3 ncü maddesine tekabül etmektedir. 
îki madde arasındaki yegâne mühim, fark Hazinece T. C. Merkez Bankasından alman kısa va
deli avans bakiyesinin Hükümetçe, bu kanunun yürürlük tarihindeki miktarının tahkime esas 
alınmasının teklif edilmesine mukabil 'komisyonca bu tarihin 28 . 2 . 1961 olarak tesbit edilme
sinden ibarettir. 

Bu değişiklik yapılırken, bahis konusu avansın kısa vadeli ve Hazinenin geçici ihtiyaçlarına 
muhassas bulunması dolayısiyle esas itibariyle bütçe yılı sonunda kendiliğinden kapanması gerek
tiği düşünülmüştür. Şu hale göre, Hazinenin normal imkânlariyle kapatılamıyan bakiyenin yani 
tahkimi zaruri olacak miktarın tesbiti ancak bütçe yılı sonunda belli olaca'ktır. ö te yandan; bu 
şekli hal, avansın zimmet bakiyesinin bütçe yılı içinde silinmesini ve bu suretle Hazinece bu 
kaynağa kanuni ölçünün tamamı kadar yeniden müracaat imkânını da bertaraf edecektir. 

5. Altıncı madde Hükümet ve komisyon taşanlarında aynı numarayı taşımaktadır. 
Bu maddenin Hükümetçe hazırlanışı sırasında uyulan esaslar (Mezkûr borçların Hazinece ve 

tahvil verilmek suretiyle tahkim edilmesi, tahvillerin 100 yılda ve 6 şar aylık taksitlerle itfa 
olunması ve faizin Maliye Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankası arasında tesbit edilmesi) aynen 
muhafaza olunmuş, Hükümet tasarısında faiz için tâyin edilen âzami nisbet % 1 den yüzde yarıma 
tenzil edilmiştir. 

6. Hükümet tasarısının 7 nci maddesi, komisyonca aynı numara ile yeniden tedvin olun
muştur. 

Bu maddede, Amortisman ve Kredi Sandığına borçlu müesseselerin sayılmasından sarfınazar 
olunarak bunun için yine kanuna bağlı cetvele atıf yapılmış, tasfiye ve itfanın şekline mütaallik 
hüküm de maddeden çıkarılarak bu işlemin 9 ncıı madde hükmüne göre yapılacağı belirtil
miştir. 

7. Hükümet ve komisyon tasarılarının 8 numaralı maddeleri de aynı maksatlarla tertibedil-
mişlerclir. Ve aralarındaki fark 7 nci maddeler arasındaki farkın aynısı bulunmaktadır. 

8. Hükümet tasarısının 9 ncu maddesine mukabil komisyonca 11 nci madde yazılmıştır. İki 
metin arasındaki farklar; evvelâ, îller Bankasının tecil edilen borçları için teklif olunan tecil 
müddetinin 20 yıldan 25 e çıkarılması ve saniyen tecil müddeti için ödenecek faizin % 6 dan az 
olmamak üzere banka ile alacaklıları arasında kararlaştırılması esası yerine bu faizin % 6,5 
olarak kanunda belirtilmesi tarzının ikame olunması şeklinde ifade olunabilirler. 
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Bu değişiklik sırasında komisyonca İller Bankası ile Amortisman ve Kredi Sandığı yetkilileri

nin muvafakatleri istihsal olunmuştur. Ayrıca, hem müddet ve hem faiz bakımından gayeye ve ta
sarının genel esaslarına uygun rakamlar tesbit edildiğine inanılmaktadır. 

'•>. Komisyon tasarının 9 ncu maddesi Hükümet tasarısının 10 ucu maddesine tekabül etmekte ve 
araiarında izahı gerekli bükün* farkı mevcut bulunmamaktadır. 

10. Hükümet tasarısının 11 ne i maddesiyle hükme bağlanmak istenen hususlara komisyon tasarı
sının 12 nci maddesinde yer verilmiştir. İki madde arasında aşağıdaki farklar mevcuttur : 

a) Hükümet tasarısında, birbirine olan borçlan mahsup veya tahkim edilecek müesseselerin 2 nci 
maddeye atıf yapılmak suretiyle Maliye Bakanlığınca seçilecekleri belirtildiği halde; komisyon tasarı
sında kanuna bağlı cetvele atıf yapılmış ve Maliye Bakanlığının intihap yetkisi belediyelere inhi
sar ettirilmiştir. Gaye hem kanunun umumiyetini tesis ve hem borçlarını ödemeye muktedir beledi
yelerin tahkimden istifadelerini önlemektedir. 

b)J Seyyaliyetini kaybettiği kabul olunacak borçların tahkimi esaslarının Maliye Bakanlığı ile 
ilgili bakanlıklarca müştereken tesbit edileceği hükme bağlanmak suretiyle; diğer bakanlıklara tah
kim sırasında fikir ve düşüncelerini açıklamak imkânı sağlanmıştır. 

e) Tahkim edilecek borçlar için ödenecek faizin mebdei Hükümet tasarısında belirtilmemiş bu
lunduğu halde komisyonca bu tarih «kanunun yürürlüğe girdiği* tarih» olarak tâyin edilmiştir. Bu 
suretle hem bir noksanlığın bertaraf edildiği ve hem bu hükümle borçlu müesseselerin (hiç faiz öde
medikleri veya daha düşük nisbette faiz ödedikleri ahvalde) tahkimi geciktirme temayüllerinin ön
leneceği mülâhaza olunmuştur. 

11. 'Hükümet tasarısının 12 nci maddesi yerine komisyonca 13 ncü ve geçici madde tertip olun
muştur. Bahis konusu maddeler arasındaki farklar : 

a) Tahvillerin ihraç şekil ve şartlarının Maliye Bakanlığınca tesbit olunacağı belirtilirken Hü
kümet tasarısında mevcut «kanunda tâyin ve tasrih edilmiyen...» ibaresinin metinden, lüzumsuz ad
dedilerek çıkarılması, 

b) Tahvillerin hazırlanmasına kadar alacaklılara verilecek borç senetlerinin nama muharrer ola-
c aklarının tasrihi; 

c)i Hükümet tasarısının 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki hükmün, geçici madde ile 
hükmü gelecek senelere sâri 500 000 Tl. lık ödenek verilmesi muvacehesinde hakiki bir ihtiyaca te
kabül etmediği düşüncesiyle keza metinden çıkarılması, 

•d). Verilen 500 000 Tl. lık ödenek için geçici harcama, tâbiri yerine «Olağanüstü ödenek» tabi
ri kullanılmak suretiyle tâbirin Muhasebel Umum rye Kanununa uygun hale getirilmesi. 

Şeklinde hulâsa olunabilir. 
1:2. Hükümet tasarısındaki 13 ncü madde, komisyon tasarısına 14 ncü madde olarak aynen alın

mıştır. Her ne kadar «. . . bu tahvillerle ilgili diğer işler . . .» ibaresi «. . . bu tahvillerle ilgili diğer 
işlemler . . .» şeklinde tebdil edilmişse de bunun hakikatte bir değişiklik olmadığı, Hükümet tasarı
sında mevcut daktilo hatası dolayısiyle bu durumun meydana geldiği anlaşılmıştır. 

13. Hükümet tasarısındaki 14 ncü madde komisyon tasarısına aynen ve 15 nci madde olarak alın
mıştır. 

14. Hükümet tasarının 15 nci maddesi ile hükme bağlamak istenen husus komisyon tasarısının 
16 nci maddesine mevzu teşkil etmiştir. Vâki ifade ve tertip değişikliği ve ilâveler mânaya vuzuh 
vermek ve bu suretle tatbikatta tereddütleri önlemek gayesine matuf bulunmaktadır. 

Ayrıca, Hazine ile borçlu müesseseler arasında yapılacak tenzil ve mahsuplar için Bakanlar Kuru
lunun müdahalesi gerekli görülmiyerek madde, bakiyenin tahsil, tecil veya sermayeye ilâvesi halinde 
olunacak esasların Bakanlar Kurulunca tâyin edilmesini gerektirecek hale iffağ olunmuştur. 

Öte taraftan, tenzil, mahsup veya sermayeye ilâve edilecek miktarların «'Maliye Bakanlığı bütçe
sinde, değil» gelir bütçesinde, açılacak özel bölüme; irad (gelir) kaydedileceği tabiîdir. Son fıkra hük
mü de buna göre tashih edilmiştir. 
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15. Komisyon tasarısının 1.7 ne i maddesi. Hükümetçe-sevkı istenilen .16 neı maddenin tedvin 

maksadına göre hazırlanmıştır, iki madde arasındaki ifade ve muhteva değişiklikleri bahis konusu tet
kiklerin maksadı, bu tetkikler] yapacak heyetin terekküp tarzı ve tetkik neticelerinin alınması ve tat
biki için idareyi zamanla mukayyet tutma temayülü yönlerinden Hükümetle komisyon arasında mev
cut görüş farklarını ifade etmektedir. 

16. 'Hükümet tasarısının 17 ııei maddesindeki hüküm komisyon tasarısının 10 ve 9 ucu maddele
rinde yer almıştır. Aralarındaki fark, Hazinece T. O. Emekli Sandığına verilecek tahvillerin vâdesi
nin komisyonca 20 yıldan 25 seneye çıkarılmasından ibarettir. Bu şeklin hem tasarının umumi esas
larına hem Hazine imkânlarına ve hem T. O. Emekli Sandığının menfaatlerine (% 6 faizin 5 sene için 
daha garantilenmesi yönünden uygun düştüğü sanılmaktadır. 

17. Hükümet tasarısının 18 nci maddesi aynen kabul olunmuş ve bu madde komisyon tasarısında. 
20 numarayı almıştır. 

18. Tasarının yürürlük ve yetkiye mütaallik 10 ve 20 nci maddeleri 21 ve 22 numaraları tahtın
da aynen muhafaza olunmuştur. 

O) Hükümet tasarısından çıkarılan madde : 
Hükümet tasarısının 1 nci maddesi, muhtevası itibariyle, kanundan ziyade esbabı mucibe lâyiha

sında yer almasının uygun olacağı düşüncesi ile tasarıdan çıkarılmıştır. 
D) Tasarıya eklenen maddeler ? 
18 nci madde: İşçi Sigortaları Kurumu ile T. O. Emekli Sandığının muayyen bankalarda mevcut 

tevdiat alacaklarının, borçlu bankalar yerine kaim olacak Hazine tarafından tahvil verilmek suretiy
le ödenmesi halinde; bahis konusu bankaların mevduatında bu nispette bir eksilme olacağı tabiîdir. 
Bu durumda, aynı mevduat dolayısiyle ve alâkalı bankalarca Amortisman ve Kredi Sandığı nezdiil
de Bankalar Kanununun 33 neü maddesine göre) vâki % 20 tevdiatlarını istirdada, teşebbüs etmele
rinin haklı telâkki olunanı lyacağı da aşikârdır. Filhakika işbu % 20 lerin, vücutlarına sebebolan bor
cu (mevduatı) tekabbüj eden Hazineye intikal etmesi gerekecektir. İşte bu hususu tanzim etmek 
maksıadiyle 18 nci madde tasarıya ilâve ve bu mebâliğin tasfiye tarzı belirtilmemek suretiyle de bu 
keyfiyet tarafların (Hazine ve Amortisman ve Kredi Sandığı) anlaşmalarına terk olunmuştur. 

19 neıı madde: Bu nmnara tahtında hükme bağlanan husus da Amortisman ve Kredi Sandığının 
müktesep haklarını vikaye maksadını 'gütmektedir. 

Millî Birlik Komitesine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İktisat Komisyonu 
Başkanı Üye Üye 

Kuytak Fikret Aksoyoğlıı Rcfet Karavelioğlu Kâmil 

Sözcü 
özkaya M. Şükran 

(S . Sayısı : 150) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri mües
seselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu 
müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına ve finansman «müesseselerine 
olan borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili 

hakkında kanun tasarısı 

I - İlk hükümler 

Kanunun maksat ve gayesi 

MADDE 1. — a) İktisadi Devlet Teşebbüs
leri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerini 
işletme ihtiyaçlarına göre düzenlemek, yeteri 
kadar sermaye ve döner akçeye kavuşturmak, 
işletme ve yatırım açıkları dolayısiyle birikmiş 
ve seyyaliyetini kaybetmiş bulunan hesaplarını 
tasfiye ederek borçlarını tahkim etmek, 

b) Devlet bütçelerinde tahakkuk eden sü
rekli açıklar dolayısiyle birikmiş ve seyyaliye-
tini kaybetmiş bulunan Hazinenin Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde kısa va
deli avans hesabını tasfiye ve borcu tahkim et
mek maksadiyle Hükümete, Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına ve ilgili teşebbüslere ve
rilen vazife ve yetkiler bu kanunda gösteril
miştir. 

Kanunun şümulü 

MADDE 2. — Hazine ve .mülhak bütçeli 
idareler, hususi kanunla kurulmuş banka ve 
müesseseler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin ya
rısından fazlası bu teşekküllere ait Şirketler, 
hususi kanunların verdiği yetkiye istinaden ser
mayesi Devlete aidolarak Hükümetçe teşkil edil
miş müessese ve kurumların Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına, Amortisman ve Kredi San
dığına, İşçi Sigortaları Kurumuna olan borçları 
ile bunların birbirlerine olan borçları ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birlikleri, Millî Korunma ve 
Su İşleri kredileri dolayısiyle Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına olan borçları ve hususi 
kararnameler icabı Migros Türk Ticaret Ano
nim Şirketinin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından aldığı krediler ve 6571 sayılı Ka
nun gereğince açılmış bulunan mahsuba tâbi 

(S . Sayısı 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
bir kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun 
tasansı 

Kanunun §ümulü 

MADDE 1. — Hazinenin ve bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen daire, teşekkül, banka ve 
kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sına, T. C. Emekli Sandığına, Amortisman ve 
Kredi Sandığına ve İşçi Sigortaları Kurumuna 
ve birbirlerine olan borçları bu kanunun hü
kümleri dairesinde tahkim ve tasfiye olunur. 

: 159) 
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matlubat hesaibının bakiyesi ile 1.715 sayılı Ka
nunun 34 ncü maddesinin muaddel 2 numaralı 
fıkrası gereğince Hazinenin Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasından almış bulunduğu kısa 
vadeli avansın borç bakiyesi ve 5358, 5582 ve 
5256 sayılı kanunlar gereğince Hazinece öden
mesi gereken borçlar bu kanun hükümleri dai
resinde tasfiye ve tahkim olunur. 

II. - Tahkim ve tasfiye şekil ve esasları 
(A) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
olan borçlar 

MADDE 3. — Denizcilik Bankası, Ktibank, 
Et ve Balık Kurumu,'iller Bankası, Tekel. Ge
nel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu, Sümerban'k, Toprak Mahsulleri Ofisi, 
Türkiye, Cumıhuriyeti Devlet Demiryolları İş
letmesi, Türkiye Cumıhuriyeti Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesi, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti, Türkiye Zirai Donatım Kurumu ile Tür
kiye Cumıhuriyeti Ziraat Bankasının (Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri, Millî Korunma 
ve Su İşleri kredileri dolayısiyle) Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına reeskont ettirilen 
senetler mukabilinde almış «oldukları krediler
den ve senet ve tahvil mukabili avanslardan 
âmme sektörüne taallûk edenlerle Hazine ke
faletini haiz bonolar mukabilinde aldıkları kre
dilerden fiilen donmuş ve böylece seyyaliyetini 
kaybetmiş kısımlariyle 6571 sayılı Kanun ge
reğince açılmış bulunan mahsuba tâbi hesap 
bakiyesi ve hususi kararnameler icabı MİGROS 
Ticaret Türk Anonim Şirketine aidolara'k açı
lan krediler ve 5358, 5582 ve 5256 sayılı karnın^ 
lar gereğince tasfiyesi icabederİ 1949 - 1950 dev-

İktisat Ko. 

MADDE 2. — 6571 sayılı Kanunla T. C. Mer
kez Bankasında açılmış olan mahsulba tâbi mat
lubat hesabının bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki bakiyesi ile 5358, 5582 ve 5256 sayılı 
kanunlar gereğince Hazineye ödenmesi gereken 
borçlar ve MİGROS Türk Anonim Ortaklığına 
aynı banka tarafından açılmış olan kredilerden 
doğan borçlar da birinci madde hükmüne tâ
bidir. 

1 - T. C. Merkez Bankasına 
olan borçlar 

MADDE 3. — 1715 sayılı Kanunun değişik 
34 ncü maddesinin 2 numaralı fıkrası gereğince 
Hazine namına açılmış kısa vadeli avans hesa
bının 28 . 2 . 1961 tarihindeki borç bakiyesi bu 
kanunun 6 ncı maddesi gereğince tahkim ve 
itfa olunur. 

( S. Sayısı : 159 ) 
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resi tiraj hakları bakıyesiyle 1949 yılında Av
rupa'da yapılan devalüasyonlar neticesinde ta
hakkuk eden farklar 6 ncı madde hükmü daire
sinde. Hazinece tahvil verilmek suretiyle tasfiye 
ve itfa olunur. 

MADDE 4. — Yııkardaki madde gereğince 
tasfiye ve itfa olunacak borç miktarı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasındaki senet ve ka
yıtlara göre Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası ve alâkalı (borçlu müessese 
ve kurumlar arasında müştereken ve işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde tâyin ve tesbit olunur. 

(Hazine kefaletini haiz bonolarla ticari senet
lerin iskontosu veya reeskontu do^ayısiyle Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca peşin alın
mış faizlerden »borç miktarının tesbit edildiği 
tarih ile senetlerin vâde tarihleri arasındaki fa
izlere ait miktarlar alâkalı kurumun tesbit olu
nan borcu yekûnundan tenzil edilir. 

IMADDE 5. — 17115 sayılı Kanunun 34 ncü 
maddesinin 6544 sayılı Kanunla muaddel 2 nu
maralı fıkrası mucibince Hazine namına açılmış 
bulunan kısa vadeli avans hesabının işbu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihteki borç bakiyesi 
6 ncı madde hükmü dairesinde tasfiye ve itfa 
edilir. 

MADDE 6. — Vukarıki 3 ve 4 ncü maddeler 
gereğince tesbit edilecek borçlarla 5 nci madd*1 

mevzuuna giren (borç Maliye Bakanlığınca Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Baıikasma tahvil ve
rilmek suretiyle tasfiye ve itfa olunur. Bu tah
viller altışar aylık müsavi taksitlerle 100 senede 
itfa edilir. Tahvillerin faiz nisbeti, senevi % .1 i 
geçmemek kaydiyle Maliye Bakanlığı ile Banka 
arasında müştereken kararlaştırılır. 

îktisat Ko. 

MADDE 4. — T. € . Merkez Bankasının 1 nci 
madde şümulüne giren daire, teşekkül, banka ve 
kurumlara açtığı reeskont kredilerinden ve se
net ve tahvil karşılığı avans hesabından âmme 
sektörüne taallûk edenlerle Hazine kefaletini 
haiz bonolar karşılığı açtığı kredilerden fiilen 
donmuş ve seyyaliyetini kaybetmiş olanlar ile 
2 nci maddede yazılı alacakları 6 ncı madde hük
mü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 

MADDE ı5. —- 4 ncü madde gereğince tahkim 
ve itfa olunacak borçların miktarı, T. C. Merkez 
Bankasındaki senet ve kayıtlara ;göre Maliye Ba
kanlığı,' T. C. Merkez Bankası ve alâkalı borçlu
lar arasında müştereken ve işbu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren 8 ay içinde tâyin ve 
tesbit olunur. Hazine kefaletini haiz bonolarla 
ticari senetlerin iskontosu veya reeskontu dola-
yısiyle T. O. Merkez Bankasınca peşin alınmış 
faizlerden borç miktarının tesbit edildiği tarih 
ile senetlerin vâde tarihleri arasındaki faizlere 
ait. miktarlar alâkalı kurumun tesbit olunan borç 
yekûnundan tenzil edilir. 

MADDE 6. — Bu kanunun 2, 3, 4, ve 5 nci 
maddeleri gereğince tesbit edilecek borçlar Mali
ye Bakanlığınca T. C. Merkez Bankasına tahvil 
verilmek suretiyle tahkim olunur. 

Bu tahviller altışar aylık eşit taksitlerle 100 
yılda itfa olunur. Tahvillerin faizi yüzde yarımı 
geçmemek üzere Maliye Bakanlığı ile T. C. Mer
kez Bankası arasında tesbit olunur. 
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Amortisman ve Kredi Sandığına, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına ve îşçi Sigortaları 

Kurumuna olan borçlarla müesseselerin 
birbirlerine olan borçları 

MADDE 7. — (Etiıbank, iller Bankası, Maki-
na ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları işletmesi, Et ve 
Balık Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
(Bankası, Sümerbank, Denizcilik Bankası, Tür
kiye ^Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Telefon İs
letmesi, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şir
keti, Türkiye Emlâk Kredi IBankası, Türkiye 
Çimento Sanayii T. A. Ş., Türkiye Kömür işlet
meleri Kurumu, Türk Hava Yolları Anonim 
Şirketi, Petrol Ofisi, Azot Sanayii T. A. Ş. ve 
Türkiye Demir ve Çelik işletmelerine Amortis
man ve Kredi Sandığı tarafından kendi kanu
nuna müsteniden yapılan ikrazların, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş 
taksitleri ile kredilerin işlemiş faizleri ve 28 . 2 . 
1966 tarihine kadar vâdesi hulul edecek resülmal 
taksitleri mezkûr Sandığa Hazinece tahvil veril
mek suretiyle tasfiye ve itfa olunur. 

MADDE 8. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı tarafından Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası, Etibank, Sümerbank, Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası ve Denizcilik Bankasına; 

işçi Sigortaları Kurumu tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Sümerbank, Eti
bank, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve Denizci
lik Bankasına; 

Yapılmış olan tevdiatın, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki mevcut bakiyeleri Hazine
ce, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve 
işçi Sigortaları Kurumuna tahvil verilmek sure
tiyle tasfiye ve itfa olunur. 

iktisat Ko. 

II - Amortisman ve Kredi Sandığına, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ve İşçi Sigorta

ları Kurumuna olan borçlar 

MADDE 7. — Amortisman ve Kredi Sandı
ğının bu kanuna bağlı cetvelde yazılı daire, te
şekkül, banka ve kurumlara kendi kanununa gö
re yaptığı ikrazların, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte ödenmemiş taksitleriyle işlemiş faiz
leri ve 28 . 2 . 1966 tarihine kadar vâdesi gelecek 
taksitleri ve bunların faizleri '9 ncu madde hük
mü dairesinde tahkim ve itfa olunur. 

MADDE i8. — T. C. Emekli ıSandığı ve İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından (bu kanuna bağlı 
cetvelde yazılı daire, teşekkül, banka ve kurum
lara yapılmış olan tevdiatın, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki bakiyeleri de 9 ncu madde 
hükmüne göre tahkim ve itfa olunur. 

MADDE 9. — 7 ve 8 nci maddeler gereğince 
tahkim olunacak borçlarla mevduatın miktarları 
bu- kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
üç ay içinde Maliye Bakanlığı ile alacaklı ve 
borçlu kurumlar arasında müştereken yapılacak 
inceleme ile tesbit olunur. 

Bu borçlar, Maliye Bakanlığınca alacaklı ku
rumlara % 6 faizli ve 25 yıl vadeli tahvil veril-
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Madde 9. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 
İlh^r Bankasına yapılmış olan tevdiatın ve 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından bu-
Bankaya açılan kredilerin bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihteki bakiyelerinin tediyesi 20 yıl 
müddetle tecil olunur. Tecil müddetince borç
lu tiler Bankası tarafından ödenecek faizin nis-
beti % 6 dan aşağı olmamak üzere banka ile ala
caklı müessese arasında bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde kararlaştı
rılır. Tecil müddetinin sonunda borcun tediyesi
nin esası ve şartları alacaklı ve borçlu müessese
ler arasında kararlaştırılır. 

Madde 10. — Bu kanunun 7 ve 8 nci mad
deleri gereğince tasfiye ve itfa olunacak borç ve 
mevduatın miktarı, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç gün içinde Maliye Ba
kanlığı ile alacaklı ve borçlu müesseseler arasın
da tesbit olunur. 

Bu harçlar karşılığında 6 şar aylık müsavi 
taksitler halinde ve 25 senede itfa edilmek üzere 
Hazinece % 6 faizli tahvil verilir. 

Madde 11. — Bu kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı daire, teşekkül, banka, kurum ve mües
seselerden ve belediyelerden Maliye Bakanlığın
ca tesbit edilecek olanların, bu kanunun yürür
lüğe girdiği'tarihte birbirlerine karşı mevcut ala
cak ve borçlarından takas ve mahsubu mümkün 
bulunanları Maliye Bakanlığı ile ilgili alacaklı 
ve borçlu .müessese ve kurumlar arasında müş
tereken tâyin ve tesbit edilerek, tasfiyeye tâbi 
tutulur. Bu suretle takas ve mahsup yoliyle tas
fiyesi mümkün olmıyan borç ve alacaklardan, 
Maliye Bakanlığı ve ilgili alacaklı ve borçlu mü-

İktisat Ko. 

mek suretiyle ödenir. Tahviller altışar aylık 
eşit taksitlerle itfa olunur. 

Madde 10. - - 5434 sayılı Kanunun geçici 
maddeleri gereğince Hazine tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmesi lâzım-
geldiği halde bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar ödenmemiş olan borçlar hakkında da 
9ncu madde hükmü uygulanır. 

Madde 11. — T. C. Emekli Sandığı ile İşçi 
Sigortaları Kurumu tarafından İller Bankasına 
yapılmış olan tevdiatın ve Amortisman ve Kre
di Sandığı tarafından bu bankaya açılan kredi
lerin (işlemiş faizleri dâhil) bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihteki bakiyelerinin ödenmesi 
25 yıl müddetle tecil edilmiştir. 

Tecil müddetince borçlu İller Baukası tara
fından % 6,5 faiz ödenecektir. 

Tecil müddetinin sonunda, borcun ödenme
sinin esas ve şartları alacaklı ve borçlu kurum
lar arasında kararlaştırılır. 

111 - Daire, teşekkül, banka ve kurumların 
birbirine olan borçları 

Madde 12. — Bu kanuna bağlı cetvelde ya
zılı daire, teşekkül, banka ve kurumların (ve 
Maliye Bakanlığınca tesbidolunacak belediyele
rin ve bunlara bağlı işletmelerin) bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte birbirlerine olan borç 
ve alacaklarından takas ve mahsubu mümkün 
bulunanlar Maliye Bakanlığı ile ilgili borçlu ve 
alacaklı kurumlar arasında müştereken tâyin 
ve tesbit edilerek takas ve mahsup yoliyle tas
fiye edilir. 

Takas ve mahsup yoliyle tasfiyesi mümkün 
olmıyan borç ve alacaklardan seyyaliyetlerini 
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esseseleree seyyaliyetini kaybettiği müştereken 
tâyin ve tesbit edilecek kısmı bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisin
de alâkalı müesseseler arasında tahkim edilir. 

Bu suretle tahkim edilecek borçlar, ilk tak
siti bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 5 
yıl sonra başlamak üzere 20 yılda ve altışar 
aylık müsavi taksitlerle itfa olunur. Bu borç
lar için senevi % 6 faiz yürütülür. 

111 - 11 nci kısma ait müşterek hükümler 

Madde 12. — o, 7, 8 ve 17 nci maddelerde 
yazılı borçlar için yekûnu 7,5 milyar lira
yı geçmemek üzere, mütaaddit tertipler halin
de tahvil çıkarmaya veya bu tahviller yerine 
kaim olmak ve 2 yıl içinde kesin tahvillerle de
ğiştirilmek üzere borç senedi vermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bu tahvillerin bu kanunda tâyin ve tasrih 
edilmiyen ihraç şekli ve şartları Maliye Bakan
lığınca tesbit olunur. 

Tahvillerin yıllık itfa, faiz ve diğer gider
lerini karşılıyacak ödenek her yıl Devlet borç
ları bütçesine konulur. 

Çıkarılacak ta.hvillerin ihraç giderleri, Dev
let borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme 
ödenek kaydı suretiyle ödenir. 

Maliye Bakanlığı ihraç giderleri için 500 00ü 
liraya kadar geçici harcamalarda bulunmaya 
yetkilidir. 

Madde 1:1 — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak tahvillerin faiz ve bedelleri, borç senedi, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kupon! a-
riyle ödemelerine ait evrak ve senetler ve bu 
tahvillerle ilgili diğer işler tahvillerin tamamen 
itfasına kadar- her türlü vergi ve resimden mu
aftır. 

Madde 14. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahvillere ait faiz kuponlarının bedel
leri; tediyesi iktiza ettiği tarihden itibaren 5 
yıl, tahvil bedelleri; tediyesi lâzımgeldiği 
tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine za
man aşımına uğrar. 

iktisat Ko. 

kaybettikleri Maliye Bakanlığı ile ilgili .ala
caklı ve borçlu kurumlarca tesbit edilecek olan
lar Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlıklarca 
müştereken tesbit edilecek esaslar ve aşağıdaki 
şartlar dairesinde ilgili kurumlar arasında tah
kim olunur. Bu suretle tahkim edilecek borç
lar, ilk taksiti bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden yıldan itibaren 5 yıl sonra baş
lamak üzere 20 yılda ve altışar aylık eşit taksit
lerle ifa olunur. 

Bu borçlar için kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren yıllık % 6 faiz Ödenir. 

IV - Diğer hükümler 

Madde 13. — 6, 9 ve 10 ncu maddeler gere
ğince tahvil verilmek suretiyle tahkim edile
cek borçlar için toplamı yedi buçuk milyar li
rayı geçmemek üzere mütaaddit tertipler halin
de tahvil çıkarmaya ve bu tahviller çıkarılın
caya kadar onların yerine kaim olmak üzere 
borç senedi vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu tahviller en geç iki yıl içinde çıkarılarak 
borç senetleriyle değiştirilir. Borç senetlerinin 
nama muharrer olması şarttır. 

Bu tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tahvillerin yıllık itfa» faiz ve diğer giderle
rini karşılıyacak ödenek her yıl Devlet borçları 
bütçesine konulur. 

Madde 14. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak tahvillerin faiz ve bedelleri, borç senedi 
tahviller ve bunların kuponlariyle ödemelerine 
ait evrak ve senetler ve bu tahvillerle ilgili di
ğer işlemler tahvillerin tamamen itfasına kadar 
her türlü vergi ve resimden muaftır. . 

Madde 15. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak tahvillere ait faiz kuponlarının bedelleri, 
ödenmesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl; 
tahvil bedelleri, ödenmesi lâzımgeldiği tarih
ten itibaren on "yıl sonra Hazine lehine zaman 
aşımına uğrar. 
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Madde 15. —- Bu kanun gereğince Hazine 
tarafından deruhde edilecek borçlardan, kanun 
ve kararnameler mucibince, bu müesseselere 
veya bunlara borçlu olan teşekküllere Hazinece 
ödenmesi lâzınıgel enlerin tenzil ve mahsubun
dan sonra, kalan kısmı mezkûr müesseseler
den ve aynı borçlar sebebiyle bunlara borçlu 
olan teşekküllerden kısmen veya tamamen tah
sil veya faizleri de dâhil olmak üzere tecil veya 
Hazine hissesi karşılığı olarak sermayelerine 
mahsup veya sermayelerinin tezyidi suretiyle 
ilâve olunur. 

Bu borçlardan kanun ve kararnameler mu
cibince tenzil ve mahsup edileceklerle tahsil 
veya tecil veya alâkalı müesseselerin, sermaye
lerine mahsup veya ilâve olunacak miktar ve 
bunların şekil ve 'Şartları ^Maliye 'Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından tâ
yin ve tesbit olunur-. 

Tenzil ve mahsubedilecek miktarlarla mü
esseselerin sermayelerine ilâve olunacak mik
tarlar Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak 
özel bir fasla gelir ve masraf bütçesine ödenek 
ve gider kavdohınur. 

IV 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesse
selerin malî bünyelerinin ıslah ve takviyesi 

MADDE 16. — Bu kanun hükümlerine göre 
yapılacak tahkim işlemlerinin devamlılığını 
sağlamak maksadiyle, İktisadi Devlet Teşeb
büsleri ve benzeri müesseselerden Hükümetçe 
lüzum görülenlerin malî, hukuki ve idari bün
yeleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde, Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilecek esaslar dairesinde, mütehassıs 
heyetlere tetkik ettirilir. Bu tetkikler netice
sinde mütehassıslarca verilecek raporlara, göre 
sermaye ve döner akçe ihtiyaçları ile işletme1 

ve idari bakımdan alınması icabeden tedbirler 

iktisat Ko. 

Madde 16. — Yukarı ki 4, 7, ve 8 nci mad
deler gereğince Hazine tarafından borcu de
ruhde edilen daire, teşekkül, banka ve kurumla
rın bu borçlardan dolayı alacaklı durumda bu
lundukları kurumlardaki alacakları Hazineye 
intikal eder. 

Hazine tarafından yukarıki fıkrada yazılı 
maddeler gereğince deruhde edilecek borçlar
dan Hazinenin kanun ve kararnameler icabı 
olarak bu teşekkül banka ve kurumlara öden
memiş sermaye, müdahale alımları zararları, fi
yat farkları ve bilanço zararları gibi mevzu
larda ödenmesi lâzınıgel en paralarla birinci fıkra 
gereğince Hazineye intikal eden alacaklar ten
zil ve mahsubolunur. Bu tenzil ve mahsubun ic
rasından sonra Hazinenin alacaklı kalacağı me-
baliğ, ilgili teşekkül, banka ve kurumlardan 
bunların malî durumları göz önünde tutularak 
Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak şekil ve 
esaslar dairesinde kısmen veya tamamen tahsil 
veya işliyecek faizleri de dâhil olmak üzere te
cil veya Hazinece ödenmemiş sermaye hissele
rine mahsup veyahut itibari sermayeleri arttı
rılmak suretiyle sermayelerine ilâve olunur. 

Tenzil ve mahsubedilecek miktarlarla ku
rumların sermayelerine ilâve olunacak miktar
lar bir taraftan gelir bütçesinde açılacak özel 
bir bölüme irat ve diğer taraftan Maliye Ba
kanlığı bütçesinde açılacak özel bir bölüme öde
nek ve gider kavdohınur. 

Madde 17. — İktisadi Devlet 'Teşebbüsleri 
ile benzeri müesseselerin hukuki, idari ve malî 
bünyelerini tetkik ve memleket ekonomisi içinde 
kendilerine tevdi edilmiş ve edilecek vazifelerle 
bu vazifelerin ne şekilde ifa olunacağını tâyin, 
bünyelerinde yapılması gereken ıslahatı tesbit ey
lemek üzere 1961 malî yılının ilk iki ayı içinde 
yerli ve yabancı uzmanlardan müteşekkil bir he
yet kurulur. 

Hayet, Devlet Plânlama Dairesi ile de istişa
rede bulunmak suretiyle hazırlıyacağı ıslahat ra
porunu, işe başladığı tarihten itibaren nihayet 
altı av içinde Hükümete tevdi eder. 
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ilgili bakanlıklarla Maliye Bakanlığı 
kararlaştırılır. 

arasında 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17. — 5434 sayılı Kanunun geçici 
maddeleri gereğince ödenmesi lâzımgeldiği hal
de bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar ödenmemiş bulunan borçlardan Hazineye 
taallûk edenler Maliye Bakanlığınca Türkiye. 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına, 20 senede altı
şar aylık müsavi taksitlerle itfa edilmek üzere 
% 6 faizli tahvil verilmek suretiyle ödenir. 

MADDE 18. — 27 . 5 . 1955 tarih ve 6571 
sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleriyle, 
11 . 2 . 1952 tarih ve 5879 sayılı Kanun ve diğer 
kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştı r. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İktisat Ko. 

Raporun Hükümete tevdiinden itibaren iki 
ay içinde Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar 
gerekli tedbirleri almaya ve lüzumu halinde ka
nun tasarıların] teşriî organa tevdie mecburdur. 

Bu madde gereğince yapılacak çalışmaların 
her türlü giderleri için 1961 malî yılı bütçesine 
gerekli tahsisat konulur. 

MADDE 18. — İşçi Sigortaları Kurumu ve 
T. O. Emekli Sandığının bankalara yaptıkları 
mevduatın bu kanun gereğince tahkim ve itfa 
edilecek kısmına aidolarak Amortisman ve Kredi 
Sandığına Bakanlar Kurulunun 33 ncü madde
sine göre yatırılmış % 20 karşılıkların mülkiyeti 
Maliye Bakanlığına intikal eder. 

MADDE 19. — Amortisman ve Kredi San
dığınca yapılmış ikrazlar dolayısiyie aktedilen 
mukavelenamelerde mevcut borç ve alacakların 
tahkime tâbi tutulanılyacağma mütaallik hüküm
ler mahfuzdur. 

MADDE 20. — 27 . 5 . 1955 tarih ve Ö571 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleriyle, 11 . 2 . 
1952 târih ve 5879 sayılı Kanım ve diğer kanun
ların bu kanuna uymıyan hükümleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince, çıkarılacak tahvillerin ih
raç giderlerini karşılamak üzere 1060 yılı Devlet 
borçları bütçesinde açılacak özel bir bölüme 
500 000 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. Bu 
ödeneğin 1960 yılında harcanınıyan kısmı ertesi 
yıllar bütçelerine devrolunarak sarf edilir. 

MADDE 21. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yavımı tarihinde 
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Hü. 

MADDE 20. — Bu 
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
İV. Zeytincin 

Millî Savunma Bakanı 
F. Özdüek 

Dışişleri Bakanı ve 
Bas. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M. Maydur 

(rüm. ve Tekel Bakanı 
F. Askın 

Ulaştırma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

8. VUy 
Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

kanun hükümlerini Ba-

9 . 9 . 1960 
Devlet Bakanı 
H. Mmncuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â Artus 

İçişleri Bakanı 
M. 1. Kıztloğlu 
Maliye Bakam 

E. Alican 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. öner 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Bas.-Ya. ve Turz. Bakanı 

iktisat Ko. 

MADDE 22. — Bu kanun hükümlerini 
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 

yu-

tmar ve iskân Bakanı 
F. Yavuz 
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Kanunun şümulüne dâhil daire, teşekkül, banka ve kurumlar 

İktisat Komisyonunun deği§tiri§ine bağlı cetvel 

1. — Etibank 
2. — Denizcilik Bankası 
3. — Et ve Balık Kurumu 
4. — İller Bankası 
5. — Tekel Genel Müdürlüğü 
6. — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
7. — Sümerhank 
8. — Toprak Mahsulleri Ofisi 
9. — TCDD İşletmesi 

10. — TCPTT İşletmesi 
11. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
12. — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
13. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
14. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

(Tarım Satış Kooperatifleri, Millî Korunma ve Su İşleri 
kredileri dâhil) 

15. — Türkiye Çimento Sanayii A. Ş. 
16. — Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
17. — Türk Hava Yolları A. Ş. 
18. — Petrol Ofisi 
19. — Azot Sanayii A. Ş. 
20. — Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
21. — Türkiye Petrolleri A. O. 
22. — Maden Hurdacılığı T. A. O. 
23. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi 

»- •<•»• 

(S. Sayısı: 159 ) 


