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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı

larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında-" 
ki önerge, kabul edildi. 

Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun, kabul edildi. 

Millî Korunma Kanununun tadili hakkın
daki kanun tekliflerinin maddeleri üzerinde 
görüşmye devam olundu. 

Muvakkat birinci maddeye üç bent ilâvesi
ne dair Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
birinci takriri reddolundu. 

İkinci takriri dikkate alınarak Bütçe Komis
yonuna verildi» 

Üçüncü takririni geri aldı. 
Birinci muvakkat maddeye ait komisyona 

verilen bentler henüz gelmediğinden ikinci 
muvakkat maddenin müzakeresine geçildi. 

Türkiye'yi ziyarete davet edilen Batı - Al
manya Federal Meclisi âzasından mürekkep 
heyet, Büyük Millet Meclisi müzakeratım bir 

müddet takip ettiler. Riyaset makamında bulu
nan Refik Koraltan'm, Büyük Millet Meclisi
nin ve Türk Milletinin Alman Milletine karşı 
duyduğu dostluk hissiyatını belirten beyanatı 
ve heyetin salona giriş ve çıkışları büyük teza
hürat ve alkışlarla karşılandı. 

Millî Korunma Kanununun değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifinin ikinci muvakkat 
maddesinin birinci fıkrası üzerindeki görüş
melere devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Çokluk olmadığı anlaşıldığından, 15 . IV . 

1953 Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Reis Kâtip 
îçel Mebusu . Bolu Mebusu 
B, Koraltan t. Gülez 

Kâtip 
Çanakkale Mebusu 

0. Mart 

Sorular 
Sözlü sorular 

1. — Trabzon Mebusu Mahmut Groloğlu'nun, 
10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki motorlu 
deniz nakil vasıtaları ile süngerci ve balıkçı 
motörlerini idare eden kaptanlarda aranmakta 
olan vasıflara dair sözlü soru önergesi, Ulaştır
ma Vekâletine gönderilmiştir. (6/1024) 

2. — Muğla Mebusu Zeyyat Mandalinci'nin, 
10 rüsum tonilâtodan aşağı tonajdaki balıkçı 
ve süngerci motörleriyle diğer deniz nakdi va
sıtalarını idare eden kaptanlarda aranmakta 
olan ehliyetnamelere, küçük deniz nakliyatı 
ile balıkçılık ve süngerciliğin inkişafı için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi, Ulaştırma Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1025) 

3. — Denizli Mebusu Ali Çobanoğlu'nun, 
Denizli'nin ana demiryoluna bağlanması, istas
yon binası ile ambarları ve rampalarının ihti
yaca göre genişletilmesi, merkez kazası ile di
ğer kazalarında belediye tarafından ayrılan ar
salara posta ve telgraf binalarının inşası ve te
lefon şebekesinin ihtiyacı karşılıyacak şekilde 

büyütülmesi hususunda ne düşünüldüğüne da
ir sözlü soru önergesi, Ulaştırma Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/1026) 

Yazılı sorular 
1. — Tekirdağ Mehusu Şevket Mocan'm, 

Mürefte ve Çcrkeışköy nahiyelerinin ne zaman 
tam teşkilâtlı hale getirileceğine, Tekirdağ ile 
Karadeniz arasındaki boş orman sahasının ve 
Midye'nin Tekirdağ'a ne vakit ilhak edileceği
ne ve valinin durumu hakkında vâki müraca
atı neticesinin bildirilmesine dair yazılı sora 
önergesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1022) 

2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'm, 
Tekirdağ'ın imar işleri hakkında mahallinde? 
yaptırılan tetkikata ait müfettiş raporunun ne 
vakit bildirileceğine, gümrük muafiyetinden 
faydalanılmıyarak yüksek fiyatla su boruları 
satmalmmasınm v6 hastane inşaatında beton
arme işlerinin yüksek fiyatla verilmesinin sui
istimal olup olmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir, 
(6/1023) 
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2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 
1. — Van Mebusu İzzet Akın'm, İskân Ka

nununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırı
lan yerlerle 5227 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin 4 ncü bendinde zikredilen idareten boşal
tılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkının yer
leştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinin son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin 
A bendinin kaldırılmasına, 4 ncü maddesinin 
tadiline ve aynı kanuna yeniden bâzı hükümler 

ilâvesine dair kanun teklifi (2/518) (İçişleri, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

Rapor 
2. — Kırşehir Mebusu Rıfat özdeş ve 8 ar

kadaşının, Dumlupmar Denizaltı Gemisinde ölen 
askerî şahısların şehit, dul ve yetimlerinin de 
şehit dul ve yetimi sayılmasına ve bu şehitlerin 
ailelerine tazminat verilmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçje komisyonları raporları 
(2/517) (Gündeme). 

B Î R İ N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), İhsan Gülez (Bolu) 

REİS 
yorum. 

— Çoğunluk mevcuttur, Birleşimi açı- Bir takrir var okunacaktır. 

3. - BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Ağrı Mebusu Celâl Yardımcının Reisve-
küliğinden istifa ettiğine dair önergesi (4/340) 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Başkanlığna 
Devlet Vekâletine tâyinim sebebiyle Meclis 

Reisvekilliğinden istifa esderken Yüksek Mecli
sin iki sene müddetle uhdeme tevdi buyurduğu 
ve onun büyük itimadının bir eseri olan bu şe
refli vazifenin nimet ve şükranını hayatım bo
yunca taşıyacağımı arzeder. Büyük Meclise son
suz hürmetlerimi sunarım. 

Ağrı Mebusu 
Celâl Yardımcı 

REÎS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Van Mebusu Ferid MeUn'in, Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasının son iki yıl içimde ftç-
tığı ticari krediler dolayısiylel İçtüzüğün 177 
nci maddesi gereğince Meclis soruşturması ya
pılmasına dmr önergesi (4/338) 

9 . IV . 1953 
Yüksek. Başkanlığa 

Türiye Emlâk Kredi Bankasının faaliyet ve 
muamelelerinde son iki yıl içinde tuttuğu yo
lun yaptığı ikrazat ile açtığı hesapların bu mües
sesenin kuruluş maksadına kanun ve statü esas
larına ve yurdumuzda takibi lâzımgelen mesken 
politikasına tamamen uygun düşmediğini, ticari 
kredilere dair olan sözlü sorunuun konuşulması 
sırasında, delilleriyle birlikte izah eylemiştim. 

Bu vesile ile arzeylemiş olduğum birkaç mu
amele bu müessesenin mâruz bulunduğu nüfuzun 
tesirlerini de ayrıca ortaya koymuş bulunmak
tadır. Ticari krediler için ayrılmış olan 6 mil
yonluk plasmanın üçte birinin Maliye Vekilinin 
yakınlarına tahsis edilmiş olması için ehemmiyet 
ve vahametini büsbütün artırmaktadır. 

Maliye Vekilinin önergem üzerindeki cevap 
ve izahları tatminkâr olmamıştır. İş her bakım
dan ehemmiyetlidir. Bu sebeple içtüzüğün 177 
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nci maddesi gereğince yedi kişilik bir Soruştur- ) 
ma Komisyonu kurularak hâdisenin bu komisyon 
marifetiyle etraflıca tetkik ettirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Van Mebusu 
Ferid Melen 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, Van Me
busu Ferid Melen'in, Emlâk Kredi Bankası- I 
nm ticari kredi muameleleri hakkında vermiş 
olduğu sözlü soru münasebetiyle yaptığı ko
nuşma sonunda İçtüzüğün 177 nci maddesi ge
reğince soruşturma komisyonu kurulması ta
lebini ihtiva eden takririni tahlil ettiğimiz tak
dirde üç noktanın bulunduğunu göreceğiz. 

Ferid Melen : 
1. Türkiye Emlâk Kredi Bankasının faali

yet ve muamelelerinde tuttuğu yolun, yaptığı 
ikrazatm, açtığı hesapların bu müessesenin ku
ruluş maksadına, kanun ve statü esaslarına 
tamamen uygun düşmediğini; 

2. Ticari krediler için ayrılmış olan altı 
milyon liralık plasmanın üçte birinin Maliye 
Vekilinin yakınlarına tahsis olunduğunu; 

3. Takrirde sarahatle ifade edilmemiş ol
makla beraber daha önceki konuşmasında Mec
lis kürsüsünde verdiği misallerden anlaşıdığı-
na göre, bankaca ikrazatm iktidar partisi men
suplarına yapılmakta bulunduğunu; 

İleri sürmek istemektedir. 
Temas ettiği bütün mevzulara ve bilhassa 

tesbit ettiğimiz bu üç noktaya teker teker ce
vaplarımı arzediyorum. 

Emlâk Kredi Bankasının bugünkü politi
kasının, mevzuata uygun olup olmadığını tes
bit edebilmek için ilk önce bu Banka Kanunu
nun ve Statüsünün bankaya ne gibi vazifeler 
vermiş olduğunu gözden geçirelim. 

1946 yılında yürürlüğe giren 4947 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ve bu kanuna göre 
çıkarılmış olan Statünün 4 ncü maddesi Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasının vazifelerini 
şöylece tesbit etmektedir. 

1. Bilhassa meskeni olmıyan yurttaşları 
ucuz mesken sahibi yapmak. 

2. Yapı işlerini teşvik etmek ve kolaylaştır
mak. 

3. Tamir, tadil, tevsi ve diğer ihtiyaçları 
karşılamak üzere elli yılı geçmemek kaydiyle, | 
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arsalariyle birlikte hazır ve yapılacak binaların 
ipoteği karşılığında ikrazlarda bulunmak ve kre
diler açmak. 

4. Bankaya veya başkalarına ait arsalar 
üzerine bina yapmak veya yaptırarak peşin ve
ya ipotek karşılığı taksitle satmak. 

5. Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve 
ticareti yapmak ve ortaklıkları kurmak ve ku
rulmuş olanlara ortak olmak. 

6. Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurul
muş olanlara ortak olmak. 

7. Diğer her türlü banka işlemleriyle uğraş
mak. 

K. İnşaatı teşvik maksadiyle ve amacına uy
gun işlerin sağlanmasına yardım olmak üzere ar
sa ve arazi satın alarak ifraz ve imar suretiyle 
satmak veya mübadele etmek, gerek kendi 
ihtiyaçları ve gerek amacına uygun işler için 
gayrimenkul alıp satmak. 

9. Yukardaki maksatları sağlıyacak inşaat 
ve imâr işleriyle ilgili her türlü plân ve proje 
yapma taahhüdünde bulunmak, ekspertiz iş
leri yapmak ve diğer her türlü işlemlerde bu
lunmak. 

Kanunun ve statünün bu sarih hükümleri 
bankaya, bilhassa meskeni olmıyan vatandaşla
rı mesken sahibi kılma vazifesinin yanında, 
meskenden gayrı her çeşit yapı işlerini teşvik 
etmeyi ve kolaylaştırmayı da vazife olarak ver
miş bulunmaktadır. Bu suretle tenkid mevzuu 
yapılmak istenilen akaar üzerine ikrazat da 
Bankaya kanunla ve statü ile verilmiş olan 
vazifeler arasındadır. 

Banka kanununun 2 nci maddesinin ve sta
tünün 4 ncü maddesinin D fıkraları Emlâk 
Kredi Bankasına diğer her türlü banka işlem
leriyle uğraşmak yetkisini de vermiş bulun
maktadır. Maliye Komisyonunun aynı kanun 
hakkındaki raporunda, (mevcut rezervleriy-
le mukayyet olmak üzere kısa vadeli ticari 
plasmanlara yer ayırması uygun görülmüş ve 
kanunun 2 nci maddesi bu esaslar dairesinde 
tanzim edilmiştir.) denilmek suretiyle bankanın 
ticari kredi muameleleriyle de meşgul olacağı 
sarih (il arak ifade edilmiştir. 

Bankanın çeşitli vazifelerinin arasında sa
yılan meskeni olmıyan yurttaşları ucuz mes
ken sahibi yapabilmek üzere banka hangi kay
naklarını tahsis etmek mecburiyetindedir. 
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Bankanın kuruluş kanuniyle 5228 sayılı 

Mesken Yapımını Teşvik Kanununda mesken 
yapmak için tahsis edilebilecek banka kay
naklarının nelerden terekküp edebileceği gös
terilmiştir. Bankanın 4947 sayılı Kuruluş Ka
nununda mesken kredilerinden kullanılabile
ceği paraların Hazineden bankaya sermaye 
hissesine mahsuben verilecek ödeneklerin Ve
killer Heyeti karariyle tefrik edilecek kısmı 
ile, çıkaracağı tahvilât hâsıllarından terekküp 
edeceği gösterilmiştir. Yani banka Hazine
den sermaye hissesi olarak alacağı tahsisatla 
çıkardığı tahvilâtı mesken kredisine tahsis ederse 
kanunen kendisine mesken kredisi mevzuunda 
verilmiş vazifeyi ifa etmiş ve kanunun hüküm
lerini yerine getirmiş sayılır. 

Acaba banka kendisine tevdi edilen bu va
zifeyi ifa etmiş midir? Ve banka kendisine tev
di edilen bu vazifeyi eski iktidar zamanında 
ne şekilde ve nasıl yapmıştır, kendi iktidarı
mız zamanında ne suretle ifa etmektedir. Şim
di bu noktaları gözden geçirelim. 

Hazineden bankaya iktidarımızdan önce 
ödenen sermaye hisselerinden 1946 - 1947 yıl
larında '!% 70 ni, 1948 - 1949 yıllarında % 50 
sini ve 1948 - 1949 yıllarında bankanın çıkar
dığı tahviller hâsılını bu işe yatırmasına mu
kabil iktidarımız zamanında Hazineden öde
nen sermaye paylarının % 75 i, tahvil hâsılla
rının tamamı yatırıldıktan maada Emlâk Ban
kasının kanunen mesken kredilerine yatırmak 
mecburiyeti olmadığı halde B tertibi sermaye 
hissesinden de (24 900 000) lirayı mesken kre
dilerine tahsis etmek suretiyle bankanın öden
miş sermayesini teşkil eden yüz milyon liranın 
(69 150 000) lirasına muadil bir meblâğı kuru
luş maksadında tâyin edilen haddin pek çok 
fevkmda olarak mesken yapımını teşvik için 
ipotekli kredi muamelelerine tahsis etmiş bu
lunmaktadır. 

Kuruluş maksadına ve kanuna uygun olmı-
yan gidiş bu mudur? 

(Bu yıl daha bir ay önce bank'a fevkalâde 
bir umumi heyet toplııyara'k % 5 li kaynakla
rın bütün memleket mesken kredisi ihtiyacına 
yetişmediğini bildirerek, "kanunen mecbur ol
madığı halde, uzun vadeli % - 7 li kaynaklarını 
da mesken kredilerine % 75 nispetinde tahsis 
kararı almıştır. Kuruluş maksadına uygun ol-
mıyaaı gidiş bu mudur? 

4.1953 0 : 1 
I Mesken kredileri mebaliğinin hangi unsur-
I lardan terekküp ettiği yolunda vâki izahatı

mızdan sonra, umumi olarak ipotekli kredile-
I rin şahıs başına tahsis şekillerinden ve banka

nın kredi politikasından bahsedeceğim. 
I Türkiye Emlâk Kredi Bankasında, eski ik

tidar devrinde şahıs başına % 5 faiz ve 20 yıl 
I vâde ile 40 bin liraya kadar borç para verilmiş 
I idi. Böylece, banka kaynağının sadece Devlet 
I bütçesine konulan sermaye hissesine inhisar et

tiği ve bu suretle banka malî imkânlarının en 
kısır bulunduğu o devirlerde, en ucuz faiz 

I ve en uzun vâde ile yüksek miktarlarda olmak 
I üzere pek mahdut sayıda vatandaşlar anca'k 
I mesken kredisinden istifade edebilmişlerdir. 

Şöyle ki ; 1947 yılında ancak 149 vatandaşa, 
1948 yılında 1009 vatandaşa, 1949 yılında 1133 

I vatandaşa mesken kredisi verilebilmiştir. Di
ğer nevi ipotekli kredilerden faydalananı 
(9.876) vatandaşla birlikte 1946 yılından 1949 

I yılı sonuna kadar geçen dört yıllık devre iıçin-
I de Emlâk Kredi Bankası ceman ancak (12.470) 

vatandaşa (97 986 000) lira kredi vermiştir. 
O tarihlerde şahıs başına 25 000) liradan 

I fazla miktarda verilen kredilerin umumi yekû
na mispeti % 19,72 dir. 

I 1950 yılında iktidar değiştikten sonra alı-
I nan bir kararla banka, mesken kredilerindeki 

imkânları daha geniş ölçüde bir vatandaş kit
lesinin hizmetine tahsis edebilmek için mesken 

I kredilerinden şahıs başına ikraz edilecek haddi 
1 (9 000) lira ile tesbit ederek bakiyesinin diğer 

'kredi imkânlarından karşılanmasını prensip 
olarak kabul etmiştir. 

'Banka malî imkânlarının bu tertip ve tasni
finden sonca sadece 1950 yılı içinde, (3.034) 
vatandaşa, 1951 yılında (11.910) vatandaşa, 
1952 yılında (15,232) vatandaşa kredi açılmak 
imkânları bulunmuştur. 

Bu çalışmanın sonunda; iktidarımız devre
si olan 1950 yılından 195^ yılı sonuna kadar 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasından yeniden 
(30.176) vatandaşa (177 543 000) lira kredi 
vermek kabil olmuştur. 

Emlâk kredilerinden faydalanan vatandaş sa
yısının 1950 yılma kadar (12 470) şahıs olması
na mukabil 1950, 1951 ve 1952 yılları zarfında 

I bankadan (30 176) vatandaşa kredi tahsis edil-
I miş, ipotekli ikrazat hacmi (98 000 000) liradan 
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276 000 000 liraya yükseltilmiştir. Ferid Melen 
arkadaşımızı endişeye düşüren gidiş bu parlak 
netice mi olmuştur?. îş hacmındaki bu büyük 
artışa mukabil (25 000) liradan fazla kredi 
alanların nispeti artırılmamış, bu nispet eski ik
tidar zamanında % 19, 72 iken zamanımızda 
% 19 a düşürülmüştür. 

Bütün bu izahattan anlaşılacağı veçhile, ver
diğimiz rakamlarla Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının iş imkânlarının artmasiyle mütenasip 
olarak vatandaşı mesken sahibi yapma maksat 
ve gayesinin tamamen tahakkuku yolunda çalış
tığını, sahip olduğu bütün malî kaynakların 
% 81 ini küçük ölçüde açtığı hesaplarda kullan
dığını göstermektedir. Bu sebepten, Ferid Me
len'in iddiası hilâfına Emlâk Kredi Bankası ye
ni imkânlar buldukça bunları mesken sahibi ol
mak isteyen vatandaşların emrine vermiş ve kul
landırmıştır. 

Aşağıda okuyacağım rakamlar, Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının 1952 yılında şahıs başına 
açtığı ipotekli kredilerin durumunu göstermek
tedir. 

Miktar 
lira 

49 035 000 
16 902 937 
4 201 783 
7 023 750 
1 471 695 
7 990 436 
7 150 000 

Borçlu 
sayısı 

13.469 
1.075 

176 
192 
36 
68 

600 

Kredi hududu 

10 bin liraya kadar 
20 bin liraya kadar 
30 bin liraya kadar 
40 bin liraya kadar 
50 bin liraya kadar 
50 bin liradan yukarı 
Kooperatifler 

Bu suretle banka ipotekli plasmanlarını tev
zi ederken daima geniş vatandaş kitlelerinin 
ihtiyaçlarını karşılamayı ön plânda tutmuş, 
kredinin demokratik ve âdil bir şekilde dağı
tılmasına çalışmıştır: 

Demokrat Parti iktidara gelmeden önce, ge
çen çeyrek asır içinde Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının sadece bir, iki büyük şehrimizde iş 
görmeyi hedef tutan sekiz vilâyet merkezinde 
faaliyette bulunan kısır bir ikraz müessesesi ol
masına mukabil iktidarımızın üç senesi içinde 
bu banka, şube ve ajans sayısını 8 den 26 ya 
çıkarmak, Türkiye'nin 43 vilâyet ve 160 a ya
kın ilce merkezinde muhabirlikler tesis etmek 
suretiyle memleketimizde imar ve kalkınmaya 
büyük ölçüde hizmet eden, yurdun bütün sat-

4.1963 0 : 1 
I hma kısa zamanda yayılarak yıkılan, yanan 

senelerce mahrumiyet ve harabı içinde bırakıl
mış olan memleket köşelerini ihyaya çalışan 
hayırlı bir kredi müessesesi olmuştur. 

Bu arada yangın felâketi geçirmiş, zelzele 
tahribatına uğramış, su baskınına mâruz kal
mış Demirci, Balıkesir, Çankırı, Erzurum, Ça
nakkale, Gördes il ve ilçelerinde çalışmaya baş
lamış, memleketin en büyük sosyal dâvasına da 
yardım ederek Kayseri, İstanbul, Bursa, Here-
ke, Malatya ve yurdun diğer bölgelerinde ku
rulmuş ve kurulmakta olan işçi meskenlerine 
lüzumlu kredileri temin etmiş. Ankara'da, Ay
dın'da, İstanbul ve İzmir'de gecekondu dâva
sının halli için esaslı hamleler de yapmıştır. 
Kuruluş maksadına ve statü esaslarına aykırı 
gidiş bu mudur? 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununun 2 nci maddesinin C bendi, yapı ve 
yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yapmak 
ve ortaklıkları kurtarmak ve kurulmuş olanla
ra ortak olmak hükmünü ihtiva etmektedir. 

Banka, iktidara geçtiğimiz tarihe kadar ta
mamen ihmal edilmiş olan bu kanuni vazifesini 

I de ele almış, inşaat malzemesi sanayiinin inki-
I safına yardım etmek, bunlara lüzumlu malî 

kaynakları bulmak için faaliyete başlamış, An
kara'da yıllık istihsali 90 bin tonu bulacak 
olan yeni çimento şirketine yarı sermayeyi ve 
harici krediyi temin etmiş, yurdun Şarkında ve 
Garbında yeni çimento fabrikaları kurulabilme
si için hazırlıklara başlamıştır. Bu suretle 
banka, kuruluş maksatlarına tamamen uygun 
yolu ve kredi politikasını ancak iktidarımız 
zamanında takibe başlamıştır. Emlâk Kredi 
Bankası, Partimiz iktidara geçmeden önce çok 
mütevazı bir kredi müessesesi olarak mahdut ölçü
de vatandaşlara ödünç para verirken, bugün 
memleketin ana dâvalarını halletmek için ham
leler yapan bir müessese haline nasıl gelmiştir? 
Bu geniş malî imkânları nasıl temin etmiştir? 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasını, 1950 yılında 
ele aldığımız zaman bu müessesenin 100 milyon 
liralık itibarî sermayesinden 57 milyon lirası 
henüz ödenmemiş bulunuyordu. Bu tarihlerde 
Emekli Sandığı ile banka normal bir anlaşma 
yaptılar ve Emekli Sandığı, Emlâk Kredi Ban
kası sermayesine 45 milyon lira ile iştirak .etti. 

I Bu suretle 1952 yılı başında Emlâk Bankası-
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nın sermayesi tamamen ödenerek 100 milyon li
raya yükseldi. 

Ferid Melen, bu bahiste konuşurken îşçi 
Sigortalariyle Emekli Sandığının paralarını 
% 10-12 getiren emlâke yatırmak imkânına 
mâlik iken belki telkin ve tesirle bu bankaya 
mevduat yapmaya mecbur tutulduklarını da 
ifade etti. 

Emlâk Kredi Bankasının, Emlâk ve Eytam 
Bankası olarak kurulduğu 1926 yılından ik
tidarı devraldığımız 1950 yılma kadar mevduat 
bakiyesi ancak (30 000 000) liraya ulaşabil
mişti. 1951 yılında bu tevdiat (51 000 000) li
raya 1952 yılında (93 000 000) liraya yüksel
miş, 1953 yılı Mart ayı sonunda (100 000 000) 
lirayı tecavüz etmiş bulunmaktadır. Bu mik
tarın 70 küsur milyon liralık kısmı kurumlara 
değil, halka . ait mevduatı teşkil etmektedir. 
Bu banka çeyrek asırlık hayatı içinde ancak 
30 milyon lira tevdiat toplıyabilmesine muka
bil iktidarımızın üç senesi içinde 70 milyon li
ra tevdiat toplamıştır. Emlâk Kredi Bankası 
gerek vatandaşlardan ve gerekse kurumlardan 
topladığı tevdiatı hiçbir telkin ve nüfuz kullan
madan iktidarımız zamanında bankanın yarattı
ğı itimat ve emniyetle halka ve müesseselere 
ödemede gösterdiği kolaylık ve bankacılık tek
niğinde yaptığı ıslahat ile temin etmiş bulun
maktadır. Bu vesile ile, Ferid Melen'e şunu 
hatırlatayım ki, îşçi Sigortaları ve Emekli 
Sandığı gibi müesseseler kanunları gereğince 
yıllık gelirlerinden bir kısmını gayrimenkule 
bir kısmını da esham ve tahvilât ile tevdiata 
yatırırlar. Bu kurumların bütün gelirlerini 
münhasıran iradı yüksek olacak ümidiyle tama
men gayrimenkule yatırmak mevzuubahis değil
dir, Zira kanunları, g^drterimd/n % 20 sine (kada
rını ancak gayrimenkule yatırmak mecburiye
tini tahmil etmiş bulunmaktadır. Emlâk Ban
kası da bu müesseselerden tevdiatı kabul eden 
ve mukabilinde kanunlarımızın tâyin ettiği öl
çüde faiz ödemekte olan bir müessesedir. 

Ferid Melen'in mühim bir mevzu olarak ele 
almış olduğu ticari kredi ve borçlu cari hesap
lar meselesine geliyorum. 

Banka bildiğiniz gibi sermayesinin % 55 ini 
Hazineye % 45 ini hakiki ve hükmi şahıslara 
ait bulunan bir anonim şirkettir. Bankanın 
sermayesine iştirak eden bu hakiki ve hükmi şa
hıslar her sene sonunda normal temettü hisse-

4.1953 O : 1 
si beklemekte ve müessesede bir banka olarak 

; kurulduğu için kabul ettiği tevdiatı normal ban
kacılık usullerine göre işletmek mecburiyetinde 

j bulunmaktadır. 
Emlâk Bankası kabul ettiği vadesiz ve kısa 

vadeli tevdiatı fasılasız olarak Emlâk ve Ey-
I tam Bankası zamanından beri ticari krediler mu

amelâtında ve kısa vadeli ipotekle temin edil
miş borçlu cari hesaplarda kullanagelmiş-
tir. Bu muameleler halen yürürlükte bulunan 
4947 sayılı Kamunun 2 nci ve banka statüsü
nün 4 ncü maddelerinin B fıkralarına tamamen 
uygun bulunmaktadır. 

2999 sayılı Ban'kalar Kanunu Türkiye'de 
Emlâk Kredi Bankası ile, Emniyet Sandığına 
«gayrimenkul alım ve satımı ile uğraşmak, 
gayrimenkul üzerine ödünç para vermek» hak
kını tanımış ve diğer kredi müesseselerini bu 
muameleyi ifadan menetmiştir. Bu suretle, 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına memlekette 
gayrimenkul üzerinde hareket kabiliyetini kay
beden millî servete hareket' ve tedavül kabili
yeti verme işi kanunlarımızla bir vazife ola
rak tevdi edilmiştir. Gayrimenkulunu karşı
lık göstererek para temin etmek zorunda kalan 

I vatandaş, hangi partiye mensup olursa olsun 
I hangi mevkide ve kimin ya'kını ve akdabası bu

lunursa bulunsun müracaat edebileceği tek 
banka Türkiye Emlâk Kredi Bankasıdır. Ban-

I kanın uzun vadeli, ulcuz faizli ipotekli kredile-
I rinden noksan temin ettiği geliri bu gibi kısa 

vadeli kredilerden sağladığı faiz farklariyle te
lâfi etmesi de bir banka işletmesi için zamiri 
bir keyfiyettir. Ferid Melen, 27 seneden beri 
Türkiye'de bankacılık: yapan bu müessesenin 
her nevi tevdiat topladığını bilmektedir. Ve 
bir bankanın şayet tevdiat toplamaca, kredi 

I sahası için lüzumlu menabii bulamıyacağını ve 
bir kredi müessesesi olmak vasfını kaybedece-

I ğini öğrenmesi lâzımdı. Ferid Melen izahların
da Türkiye Emlâk Kredi Bankası kurulurken 
yani 1947 yılında banka idare meclisinin ti
cari kredi muamelesi yapmamak için karar ver-

I diğini ve bankanın 1952 Şubatına kadar ticari 
kredi muamelesi yapmadığını söylemektedir. 

I Ferid Melen'in bu iddiası da hilafı hakikattir. 
I Türkiye Emlâk Kredi Bankası İdare meclisle

rinden hiç birisi ticari krediyi meneden bir 
karar almamıştır. Nitekim kendi iktidarları 

I zamanında 1947 yılından sonra tütün, üzüm ve 
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pamuk ipliği karşılığında verilen ticari kredi- I 
lerle açık kredi şeklinde kuşat edilen ticari 
kredilerin yıl sonları itibariyle borç bakiyele
rini okuyorum. Bu bakiyeler, 

6 011 000 lira 1947 yılı sonunda 
,6 117 000 » 1948 » » 
6 649 000 » 1949 » » 
6 829 000 » 1950 » » 

bulunmaktadır. 
İktidarı devraldığımız tarihe kadar açılan 

krediler arasında bir tek şahsa veya bir tek 
müesseseye ticari kredi olarak 1,5 milyon lira I 
ikraz edilmiş olduğu banka kayıtlarında mev
cuttur. 

Kredi alıp vermede göz önünde bulunduru
lacak noktalar verilen kredinin, bu krediyi alan 
kimsenin malî durumiyle mütenasip olup olma
dığı, borçlunun tediye kudreti ve ticari karek-
teridir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Kanununda- I 
ki sarih kayıtlarına göre mücerret emlâk kredisi 
temin 'etmekle mükellef bir müessese değildir. 
Aynı zamanda Kuruluş Kanununun 2 nci mad
desinin C fıkrası mucbince memleket dâhilinde 
bol ve ucuz inşaat malzemesi bulunmasını temin I 
edecek müesseselerin kurulmasına yardımla da 
vazifelendirilmiştir. 

Bu malî yardımlar bankacılıkta ya serma- I 
yeye iştirak veyahut kredi vermekle kabil ola- I 
bilir. Emlâk Bankası da inşaat şirketleri, çimen
to şirketleri kurmuş ve kurmaktadır. Ayrıca 
memleketimizin muhtelif yerlerinde kurulan 
tuğla kiremit fabrikalarına, kereste, elektrik 
malzemesi sıhhi malzeme şubelerine, inşaat mü-
taahhitlerine ticari kredi açmış ve açmaktadır. | 

Eski iktidar zamanında Emlâk Kredi Ban
kası, inşaat malzemesi ticareti ile katiyen alâ
kası olmıyan firmalara ticari krsdi açmakta 
olduğu halde, bugün bu banka ticari krediyi, 
inşaat malzemesi yapanlara, satanlara ithal 
edenlere ve inşaat mütaahhitlerine açmaktadır. 
Bu suretle geçmişte kanunun maksadına ve ru
huna katiyen uymıyan şekilde cereyan eden ti- I 
cari kredi muameleleri bugün kanunun ruh ve I 
maksadına tamamen uygun olarak cereyan et
mektedir. 

Bütün bu işler bankanın tasarruf tevdiatı 
ile ölçülü olarak cereyan etmektedir ve banka- I 
nın ticari sahaya tahsis ettiği plasmanların vâ- I 

1953 0 : 1 
desi de en çok bir sen<e bulunmaktadır. 

Emlâk Kredi Bankasının iktidarımız devre
sinde saydığımız bu verimli faaliyetlerinin ne
ticelerini müessesenin bilançolarında görmek 
mümkündür. 

Emlâk Kredi Bankasının 1949 senesinde 
gayrisâfi kârı (7 123 000) lira olmasına muka
bil 1950 yılında (7 668 000) lira 1951 yılında 
(9 244 000) lira 1952 senesinde de (12 952 000) 
liraya yükselmiştir. 

Müessesenin gayrisâfi ve safi kârları üç se
nelik iktidarımız zamanında eski iktidar zama
nındaki son bilançoya nazaran % 100 artmış 
durumdadır. İşte Van Mebusunun normal bir 
yolda bulunmadığını iddia ettiği bu millî mü
essesemizin malî durumu da budur. 

İktidarımız zamanında bu müessesenin ser
mayesi, tevdiatı, varlığı artmış, kredilerini üç 
beş şehir ihtiyacına tahsis edecek yerde bütün 
memleketin emrine birkaç misli fazlasiyle yatır
mış, kanunun kendisine verdiği vazifelerin ba
şında olan ve iktidarımızdan önce hiç düşünül
memiş bulunan inşaat malzemesi sanayüni teş
vik, koruma ve finanse etmek vazifesine başla
mış ve bütün bu iyi çalışmaların neticesinde yu
karda arzettiğim müspet ve sağlam gelir duru
munu da elde etmiştir. Bu müessese temiz ve 
her türlü tesirden münezzeh idarecilerin elinde 
ve tamamen emniyet ve huzur içindedir. 

Emlâk Kredi Bankasından yakınlarıma nü
fuzlu kredi temin ettirdiğim ve bu arada bâzı 
muamele! e iden istisnai usuller tatbik olunduğu 
yolunda ileri sürülen yersiz ve mesnetsiz iddia
lara geçiyorum. 

Ticari kredi mevzuunda üç ayrı nokta vardır. 
Birincisi, banka tarafından ticari kredilerle 
kullanılmak üzere ayrılan plasman yekûnudur. 
1952 sonu itibariyle Emlâk Kredi Bankasının 
ticari krediler için ayırdığı plasman limiti 
6 100 000 liradır. 

İkinci nokta, banka tarafından tüccarın 
malî durumu, iş kabiliyeti, tediye kudreti, ticari 
ahlâkı göz önünde bulundurularak tesbit olunan 
krediler. Bu miktar, o tüccarın bankadan ala
bileceği âzami kredi haddini, yani otorize kre
disini gösterir. Bu kredi tesbit edilmiş olmakla 
lehtara bu miktarın istenildiği zaman verilebi
leceğini ifade etmez. Bu kredinin kullanıla
bilmesi için evvelâ, birinci nokta olarak işaret 
edilen plasman limitinin bu krediyi kullanmaya 
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müsait olması icabeder. Ondan sonra da müşte
rinin kredi nevine göre kefalet, menkul ve gay
rimenkul teminat bularak bankaya vermesi 
lâzımdır. Bir vatandaşın bir bankada milyon
lara varan kredisi olabilir. Ancak, bu kredinin 
usulüne göre kullanılması için sadece bir çek 
yaprağını doldurup bankaya tevdi emesi kâfi de
ğildir. 

Nitekim 81 . XII . 1952 tarihinde Emlâk Kre
di Bankasının, hakkında istihbarat yapıp kredi 
tesbit ettiği 218 ticari kredi müşterisi bulunma
sına ve bu müşterilere tesbit edilen otorize 
kredi yekûnunun da (28 012 300) liraya baliğ 
olmasına rağmen banka ticari kredi muameleleri 
için 6 100 000 lira ayırmış ve bunun da ancak 
5 045 000 lirası müstakrizler tarafından kullanıl
mıştır. Ferid Melen, kredi mevzuundaki bu üç 
unsuru yani, plasman limiti, otorize kredi ve 
fiilen kullanılan krediyi kasden birbirine ka
rıştırmakta ve banka tarafından bir firmaya 
tesbit olunan krediyi fiilen kullanılan kredi 
imiş gibi göstermek suretiyle fikirlerde teşevvüş 
yaatmaya çabalamaktadır. 

Burada, ticari ve iktisadi hayatımız, tüccar
larımız ve millî bankacılığımız için çok ehemmi
yetli gördüğümüz bir noktaya da temas etmeden 
geçemiyeceğim. 

Ferid Melen'in her şeyden önce, banka ida
recilerinin, kredi, tevdiat ve umumi iş mevzula
rında, iş mahremiyeti ve meslek sırrı denilen ve 
dünyanın her yerinde üzerinde ıbüyük bir titiz
likle durulan bankacılık kaidelerine riayete 
Bankalar Kanunu ile mecbur tutulduklarını bil
diğinde şüphe yoktur. 

Kredi denen itibar muamelesi banka ile kre
diyi alan şahıs arasında gizli tutulması icabeden 
bir husustur. Bugün cari olan mevzuatımız bu 
sırlan ifşa eden banka memurlarını, yeminli 
banka murakıplarını hapis ve para cezasiyle 
müeyyidelendirmiş bulunmaktadır. 

Ferid Melen, kendi ifadesiyle iğne ile ku
yu kazmak suretiyle yalan ve yanlış malûmatı 
bulmaya çalışrken kendisiyle teşriki mesai et
mek gafletinde bulunan bâzı banka memurlarını 
kanunen memnu bir işe, suç işlemeye sevkettiği-
ni acaba bilmiyor mu idi?. 

Bankanın kapısından iş saatleri dışında giz
lice girip salâhiyetsin elemanlara alelacele te
min ettirdiği noksan ve yanlış malûmatla Yük-

4.1953 0 : 1 
I sek Mecliste ve Türk umumi efkârında ıbüyük 

bir millî müessesemizin muameleleri ve itibarı 
hakkında vatandaşlar arasında yersiz tereddüt
ler uyandıracak teşebbüslere ve usulsüz yolla
ra baş vurması ne dereee makbul bir hareket 
telâkki olunabilir. 

Ferid Melen ticari krediler için ayrılma 
olan 6 milyon liralık plasmanın üçte birinin, 
yani 2 milyon lirasının, yakınlarıma tahsis edil
diğini ileri sürmekte ve birtakım isimler say
maktadır; hemen şunu ifade edeyim ki, Ferid 
Melen bu mevzuda da bilerek veya bilmiyerek 
hilafı hakikat konuşmuştur. Ferid Melen, ken
dilerine ticari kredi verilen yakınlarım olarak 
Sait Kapan, Çift Kurt Şirketi, Mazhar Doğan, 
Muhtar Başkurt ve Murat Atılgan isimlerini 
saymaktadır. Bu isimlerden yalınız Sait Kapan 
ile sıhriyetim mevcuttur. Diğerleriyle ne akra
balık ne hısımlık ve ne de sair her hangi bir su
retle yakınlığım yoktur. Bu zevattan her hangi 
birisiyle yakınlığım oldluğuna dair' bir bilgisi 

I mevcut ise gelip .bu kürsüden açıklamasını bek
lerim. 

İsimleri sayılan bu firmalara açılmış olan 
ticari krediler maalesef Ferid Melen tarafından 
tereddütler yaratacak şekilde yanlış olarak ifa
de edildiği için sayılan bu isimlere ve muamele
lere münhasır olmak üzere malûmat arzedece-
ğim.... 

Sırf bir tereddüdü izale maksadiyle şahıs
ları ve ticari muameleleri hakkında malûmat 
vermek mecburiyetinde bırakıldığım için isim
leri geçecek olan bu vatandaşlardan önceden 
özür dilerim. Zira bunun vebali Ferid Melen'^ 
ait olacaktır. Yerli ve yabancı mütaaddit ban
kalarla kredi münasebetleri mevcut olan ve 
kendileriyle sıhriyetim bulunan Sait Kapan ve 
Şirketi Çift Kurt firmasına Emlâk Kredi Ban
kası tarafından şimdiye kadar ticari kredi ola
rak verilen bütün para 90 bin liradır. Ve bu 
hesabın 31 . 3 . 1953 tarihindeki bakiyesi de 
72 928 liradan ibarettir. 

Yarım aslrdan beri ticari faaliyette bulu
nan bu yakınımız aranızda bulunan birçok ta
nıyanlar, kendisinin malî durumunu ve ben 
vekil olmadan önceki kredi imkânlarının vüs
atini da bilmektedirler. 

Şimdi, isimlerinin sırf partizanlık gayretkeş
liği ile sayılmış olduğuna hükmettiğim diğer 
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vatandaşlara bu bankadan verilen ticari kre
dilere geçiyorum: 

Mazhar Doğan : Ferid Melen tarafından 
kendisine 350 bin lira verildiği ifade edilmiş ve 
yakınlarım arasında sayılmıştır. Bu zat banka 
tarafından ticari kredi olarak verilen para 
368 416 lira değerindeki gayrimenkullerinin 
ipoteği karşılığında banka tarafından ticari j 
ktfadi ' olarak verilen para 127 000 liradır. 
Kendisiyle her hangi bir yakınlığım mevcut j 
değildir. 

Muhtar Başkurt: Kendisi mebus olarak ara
mızda bulunmaktadır. Muamelelerinde açıklan
ması gereken bir nokta mevcut ise kendileri 
gelip buradan cevaplandırabilirler. 

Murat Atılgan : Bu firmaya 22 . 8 . 1952 ta
rihinde 1 300 000 liralık kredi tesbit edilmiş 
6 . 11 . 1952 tarihinde 335 778 lirası nakit, 150 | 
bin lirası kefalet, (2 010 355) lira değerindeki j 
gayrimenkulun ipoteği mukabilinde 1 436 229 
liralık teminat ve kefalet mektubu verilmiştir. 
Bu firmanın bugün bankaya olan borç bakiyesi 
500 000 liradan ibarettir ve firmanın 2 010 355 
liralık gayrimenkulleri de bankaya ipotekli bu
lunmaktadır. Kendisiyle her hangi bir yakın- I 
lığım veya akrabalığım yoktur. 

İşte Ferid Melen'in yalnız Eskişehir'e va 
yakınlarıma açıldığını bildirdiği 2 230 000 lira
lık ticari kredinin hakiki durumu budur ve ya
kınım olan zatın kullanmış olduğu ticari kredi
nin âzami miktarı 90 000 ve bugünkü borç ba
kiyesi de 72 928 liradan ibarettir. 

Arzettiğim bütün bu rakamları da, bu takrir 
üzerine yapmış olduğum tetkikat neticesinde 
öğrenmiş bulunmaktayım. Sayılan bütün bu 
muameleler umumi bankacılık tekniğine ve Em
lâk Bankasının ticari kredi muamelelerinde 
tatbik etmekte olduğu prensip kararlarına ta
mamen uygun olup hepsi de birer sene vadeli 
bulunmaktadırlar. 

Ferid Melen bankanın ipotekli ikrazat işle
rinde de fikirlerinde tereddütler yaratacak ve 
bankayı usulsüz muameleler yaparak, yeni bir 
şekil icat ederek normal ipotekli ikrazattan 
başka aynı şahsa kefaletle veya açık kredi su
retiyle para vererek ve bu suretle de vâzıı ka
nunun koymuş olduğu esaslardan ayrılarak em
niyeti ve yüzde 50 ikraz nispetini bertaraf 
edecek muameleler yaptığını ileri sürmüştür. | 

Şu noktayı hemen işaret edeyim ki, Ferid j 
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Melen'in bu iddiası da hakikata ve cereyanı 
muameleye uymamaktadır. Ve ipotekli krediler
de tatbik edilen kefalet sistemi kendisinin zan
nettiği şekilde değil bambaşka esaslara ve se
beplere dayanmaktadır. 

Banka karşılık aldığı gayrimenkullere kıy
met takdir ettirir ve bu kıymeti de ikrazatma 
esas alırken ileride vukubulacak fiat ve kıy
met tenezzüllerini ve binaların zamanla eskimele
rinden doğacak diğer noksanlarını karşılamak 
üzere % 30-40 nispetinde kıymet indirmeleri 
de yapmakta ve daha ziyade yeni inşaat mua
melelerinde, gerek binanın ikmalinin temini, ge
rekse mevki ve inşa vasfı itibariyle fazlaca kıy
met tenezzüllerine mâruz bulunmaması takdi
rinde mevzuubahis tenzillerden istihbaratı müs
pet bir tüccar kefaleti alınmak ve ikraz olunan 
para yekûnu gayrimenkul kıymetinin % 50 si
ni tecavüz etmemek üzere sarfınazar edebilmek
tedir. Yapılmakta olan bu muamele tarzı, Fe
rid Melen'in ifade ettiği gibi yeni icat bir mua
mele şekli olmayıp bankanın kendi iktidarları 
zamanından beri tatbik edegeldiği bir usulden 
ibarettir. 

İkraz haddine ve nispetine gelince; bu kayıt 
ve şartla tesbit edilen kıymetlerin meskenlerde 
arsa hariç inşa değerlerinin % 75 i ve diğer 
binalarda arsa ve bina inşa değerinin % 50 si 
ikraz olunmakta ve bu ikraz nispetleri daima 
muhafaza edilmektedir. Bankanın esas mevzuu 
olan ipotekli ikraz muamelelerinde ise açık 
kredi, şeklinde yani yalnız borçlunun imza ve 
şahsi taahhütlerine istinat etmek suretiyle ya
pılan bir tek muamelenin dahi bulunmadığı
nı, bu hususta söylenilen sözlerin tamamen ha
yal mahsulü olduğunu açıkça tebarüz ettirmek 
isterim. 

Yukarda bahsetmiş olduğum bu ipotekli 
ikraz muameleleri vatandaşlar arasında hiçbir 
parti farkı gözetilmeden tatbik edilmiş, Halk 
Partisinden olup da şimdi kendi aralarında 
oturmakta olan mebuslar veya geçmişte Halk 
Partisinin milletvekili olanlardan pek çokları 
aynı şekilde ve tarzda bankadan kredi almış bu
lunmaktadırlar. 

Bu bahiste Ferid Melen, 1950 yılından 1952 
sonuna 'radar bankadan ipotek mukabili para al
mış olan 30176 vatandaştan 4 tanesini benim 
vakın]arım olduğunu söyliyerek misal göster
miştir. 
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Derhal açıklıyayım ki, ileri sürmüş olduğu bu 

dört isimden Raika Pektimur ve Necmi İnanç 
ile ne akrabalık, ne hısımlık, ve ne de her hangi 
bir şekilde yakınlığım bulunmamaktadır. 

Ticari kredi mevzuunda verdiği misaller bah
sinde ifade ettiğim gibi, bu şahıslarla da her 
hangi .bir şekilde münasebetim ve yakınlığım 
bulunduğunu biliyorlarsa kendisini bu kürsüden 
açıklamaya davet ediyorum. 

Burada da, sırf bir tereddüdü izale maksa-
diyle muameleleri hakkında malûmat verm,ek 
mecburiyetinde bırakıldığım için isimleri geçe
cek olan bu vatandaşlardan da özür dilerim. 
Kendilerine 276 milyon liralık ipotekli ikrazat 
yapılmış olan 42.646 vatandaş arasında bulunan 
birnci yakınım ibrahim Polatkan, tüccar ortağı 
Hüseyin Akar ' la birlikte, müştereken muta
sarrıf oldukları 225 260 lira inşa değerinde bulu
nan gayrimenkulun ipoteği mukabilinde 21 . V I . 
1952 tarrihinde 112 600 lira kredi almıştır veri
len para binanın inşa kıymetinin % 50 si nis
petinde olmasına rağmerî kendilerinden ayrıca 
22 000 liralık imza teminatı da alınmıştır. 
112 600 liralık kredi için de ibrahim Polatkan'-
in borç hissesi ancak 56 300 liradan ibarettir. Di
ğeri Mutahhara Polatkan'a, 130 715 lira arsa ve 
inşa değeri bulunan gayrimenkulun ipoteği mu
kabilinde 65 000 lira ikraz olunmuş, binanın ta
mamı bankaya ipotek edildiği ve ikraz olunan 
miktar arsa ve inşa değerinin !% 50 sini geçme
diği halde ayrıca 13 000 lira için de imza temina
t ı alınmıştır. Bu hesabın 3 1 . I I I . 1953 sonu iti
bariyle borç bakiyesi 14 320 liradan ibarettir. 

Şu hususu bir kere daha ifade edeyim ki, 2999 
sayılı Bankalar Kanunu Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasından gayrı bilûmum bankaları, geyri-
menkul ipoteği karşılığında ikrazatta bulun
maktan menetmiş olduğu için bir gayrimenkulu
nu karşılık göstermek suretiyle para temin etmek 
istiyen bir vatandaşın, hangi partiye mensup 
olursa olsun, hangi mevkide ve kimin yakını ve 
akrabası bulunursa bulunsun müracaat edebile
ceği tek banka Emlâk Kredi Bnkasıdır. 

Şimdi Ferid Melen'in misalleri arasında olan 
ve kendileriyle hiçbir yakınlığım bulunmadığını 
yukarda ifade etmiş olduğum diğer ika vatan
daşın muamelelerine geçiyorum. 

Necmi inanç : Bu vatandaşa 133 435 lira 
assa ve inşa kıymeti bulunan 'gayrimenkulun 
ipoteği ve bankaca tesibit olunan -malî varlığı , 
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I 900 000 lira olan bir tüccarın 'kefaletiyle ken

disine 100 bin lira ikraz olunmuştur. Kendisiy
le her hangi bir yakınlığım yoktur. 

I Raika Bektimur : Ferid Melen bu vatanda-
I şa 98 000 lira verildiğini ifade etmektedir. Ken

disiyle her hangi 'bir yakınlığım yoktur ve Ra
ika Bektimur'a bugüne kadar bir tek lira da
hi ikraz olunmamıştır. 

Bütün bu izahlar Ferid Melen'in ne derece 
mesnetsiz ve yersiz iddialar ortaya attığını 
açıkça göstermektedir. 

Ferid Melen bu iddialarını ileri sürer ve ha-
kikata asla uygun olmadığını yukarda izah et-

I miş olduğum misalleri verirken bilhassa parti
mize mensup olan bâzı zevatı seçmiş bulunmak
tadır. 

Bu tertip ve isnatlarla, eğer, verilmekte olan 
kredilerin parti farkı gözetilerek tevzi edilmek^-
te olduğunu anlatmak istiyorsa, diğer iddiala
rında olduğu gibi bu mevzuda da tamamen hak
sız ve mesnetsiz olduğunu açıkça ifade ediyo
rum. 

Halen Halk Partisine mensup olan ve ken
dilerinin de kimler olduğunu pekâlâ bilecekle
ri kimseler Demokrat Partiye mensup olanlar
la kabili mukayese olmıyacak miktarlarda bü
yük krediler almışlardır ve hâlen almaktadır
lar. Partizan idare, partizan idare diye,diye 
bütün memurlar üzerinde bir folbi yaratmış ve 
bundan istifade etmişlerdir. 

O derece ki, meselâ Ankara 'da bulunup en 
yüksek ipotekli krediyi almış ve kullanmış olan 
vatandaş da yine bir Halk Partisi mensubu bu
lunmaktadır. Bu zata Emlâk Bankası tarafın
dan iktidarımız zamanında kullandırılmış olan 
ipotekli kredi miktarı 800 bin lira ve bugünkü 
borcu da 776 'bin lira tutmaktadır k i ; bu ipo
tekli kredi, Emlâk Kredi Bankası tarafından 
Türkiye ölçüsünde kullandırılmış en yüksek 
krediyi teşkil etmektedir. Bu kredi Ferid Me
len'in nufuzuyle mi verildi acaba? 

Bu münasebetle şunu arzedeyim ki, yalnız 
Emlâk Kredi Bankasından değil, sermayesi 
Hazineye ait veya sermayesine Hazinenin işti
raki bulunan millî bankalardan ticari kredi 
olarak en yüksek meblâğları alan vatandaşlar 
da yine Halk Partililer olmuştur. 

Ferid Melen'e şunu söyliyeyim ki, Halk Par
tisinin Genel idare Kurulunda vazife sahibi olan 
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bir zatın en yakınına bir* tek millî bankamız- | 
dan kullandırılmış olan ticari kredi borç yekû- I 
mı 1952 yılı içinde muayyen bir tarihte 10 mil- I 
yon liraya baliğ olmakta idi. Yine aynı millî j 
bankamızdan sadece sekiz Halk Partiliye ve I 
kurdukları şirketlerine kullandırılan ticari kre- I 
di borç yekûnu 1952 yılı içinde 50 milyon lira
ya baliğ olmakta idi. Bu isimleri açıklamıya- I 
cağım. I 

Şimdiye kadar vermiş olduğum bütün bu I 
izahatın Perid Melen'in meçhulü olduğunu zan- I 
netmiyorum. Perid Melen'in maksadı ten ev- 1 
vür etmek değildir iftira etmektir. Zira Pe- I 
rid Melen (iftira et iz bırakır) ata sözünü bil- I 
•inektedir. Politika ihtiraslarına kapılarak gah- I 
si şeref ve 'haysiyetlerle oynamak dürüst insan- I 
larm yolu olamaz. I 

Eski Yunan mitolojisinde yalan; tezvir, if- I 
tira şöylece tasvir olunur. Çirkin ve müstek- I 
reh bir insanın ağzından mütemadiyen altın zin- I 
cinler dökülmektedir. I 

Etrafındakiler de onu mephut ve hayran I 
seyrederler. Perid Melen'in ağzından altın I 
zincir mi dökülüyor, yoksa paslı zincir mi do- I 
külüyor, onu bilmiyorum ama, dürüst insanla- I 
rm ve umumi efkârın kendisini hayranlıkla I 
dinlediğini zannetmiyorum. (Soldan sürekli al- I 
kışlar). I 

MUHTAR BAŞKURT (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlar, geçen haftaki celsede Van I 
Milletvekili Perid Melen'in Maliye Vekilin.' I 
tevcih buyurdukları sözlü soruda bulunamadın!. I 
Bu konuşmaları zabıtlardan ıttıla kesbetmis I 
bulunuyorum. Konuşmalarında şahsımı endabt I 
sahası içerisine aldığı için bizzarur vaziyeti I 
açıklamak mecburiyetindeyim : I 

Konuşmalarında 3 mâna istihdaf ediyorlar. I 
Birincisi, milletvekili olarak şahsi nüfuzumdan I 
istifade ederek veya Maliye Vekili hemşerim I 
olmak sıfatiyle onun yardımiyle Emlâk Kre- I 
di Bankasından kredi edindiğim. Diğer husus- I 
lara Maliye Vekili cevap verdikleri için ben I 
yalnız şahsıma ait olanlara cevap vereceğim. I 

Bunların dışında her iki noktadan som;! I 
tek anladığım bir mânaya »öre de, maalesef I 
Perid Melen arkadaşımızın gayet fena bir zih- I 
niyet altında partizanlık yapmasından başka I 
birşey görmüyorum. I 

Birinci kısım bilhassa şahsımı istihdaf edi- I 
yor. Bendeniz Maliye Vekilinin müzaheretini j 
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elde ederek veya milletvekilliği nüfuzumu şah
si menfaatlerim için kullanarak p]mlâk Kredi 
Bankasından yüksek krediler temin etmişim. 
Kendilerinin hesabına göre bu, 200 bin lira ve 
matbuatın yazdığına göre de hadsiz hudutsuz 
imiş. 

Doğru, arkadaşlar emlâk kredi Bankasını ti 
bana açtığı kredi 200 bin liradır. Ancak şuna 
heyeti âliyenize arzedeyim ki, biz şimdiye kadar 
Emlâk Kredi Bankasiyle çalışmaktan müstağni 
idik. Hiçbir zaman Emlâk Kredi Bankasının 
kapılarını çalmadık, çünkü ham dolsun, 35 se
nelik ticari hayatımız bunun on mislini diğer 
bankalardan rahatlıkla temin etmemizi mümkün 
kılmıştır. 

Bir gün Emlâk Kredi Bankası bizleri davet 
etti, ve dedi ki ; sizleri de müşterilerimiz arasın
da görmek isteriz, sizler de malzemei inşaiye ya
pan kimselersiniz, inşaat malzemesi imal eden
lere kredi açacağız, siz de bunlar arasında yer 
alınız dediler. Biz de «mademki öyledir, hak
kımızda kredi tesbit ediniz, bizim de sizin def
terinizde yerimiz bulunsun» dedik. Bizim için 
200 bin liralık bir kredi tesbit etmişler, bunu 
da Perid Melen ihbarından sonra öğrenmiş bu
lunuyorum. («Ne kadarım kullandınız» sesleri) 
Vallahi tamamen bilmiyorum, müsaade buyurur
sanız arzedeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bu kredi Milletvekili 
Muhtar Başkurt'a açılmamıştır, Muhtar Baş
kurt 'un 35 senede alın teri ile, çalışarak mey
dana getirdiği bir müesseseye açılmıştır. Ben
deniz de bu müessesenin hissedarıyım, açılan 
kredi bir limitet şirketedir, bana değildir. Onun 
içindir ki, detayına vâkıf değilim. Milletvekili 
seçildikten sonra bir gün müessesemle uğraşma
nı ışınıdır. Milletvekilliği zamanımda 3 defa bile 
fabrikaya gitmedim. Buna, bütün Eskişer halkı
nı huzurunuzda işhat edebilirim. (Soldan: «Git
mek bir suç mu?.» Sesleri) Suç değil, gitmedim, 
alman kredinin detayı ile uğraşmadım. 

Arkadaşlarım, asıl üzüldüğüm nokta, Ferid 
Melen arkadaşımızın burada benim ve birkaç 
tüccarın kredisini, alacağım, vereceğini, borcu
nu söyliyerek ticaret hayatına en büyük fenalı
ğı yapmıştır. Bunu kanun menetmiştir. Tüccar
lara vurduğu darbeyi bırakıyorum, yaptığı kö
tülüğü bırakıyorum; millî bankacılığımızı balta-
lıyarak ona en ağır darbeyi vurmuştur. Ve ona 
leke sürmüştür. 
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Bugün çok iyi bilirsiniz ki gali]) devletler J 

İsviçre'den Nazi Almanya'sının esham miktarı
nı değil, hakiki mevduatını bile öğrenememiş
ledir. Nasıl oluyor da bizim bankalarımızın 
esrarını Ferid Melen açıyor. Kendileri Maliye
nin yüksek kademelerinde bulunmuşlardır, bu
nunla iftihar ediyorlar. Binaenaleyh devlet me
murluklarında bulunmuş halen de Milletvekili 
olarak hizmet gören bu zat kanunen yasak olan 
bir şeyi pekâlâ bilirler, buna rağmen nasıl olu
yor da burada bir çok tüccarların ticari hayat
larına kıyıyorlar. 

Arkadaşlar, henüz daha millî bankalarımıza 
halk, tüccar yeni ısınmıştır, bunu inkâr etmi-
yelim. Hâlâ ecnebi bankaları tercih edenler var
dır. Bunun da sebebi gizliliktir. Maalesef Ferid 
Melen hiç düşünmeden eline baltayı almış millî 
bankalarımızı tahrip ediyor? (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) I 

Sorayım; ey Ferid Melen, bu hakkı şana kim 
veriyor? Bu tecavüzü nasıl yapıyorsun? Eğer 
senin Maliye Vekili ile şehsi bir geçmişin varsa 
biz tüccarları burada afişe etmeye ne hakkın 
vardır? Bunu pekâlâ başka suretle yapjabilirdin. 

Matbuata akseden bu meselede Vatan gaze
tesi diyor ki ; «Muhtar Başkurt geniş, hudutsuz 
kredi almıştır.» Rica ederim, bu tepkiyi ben 
nasıl düzeltebilirim ? Bu bir tüeear için büyük I 
bir darbe değil midir? Başkalarının haysiyetini 
düşünmiyen nasıl haysiyet sahibi olabilir? (Sol- I 
dan alkışlar, bravo sesleri 

Arkadaşlar, dilimizin altındaki baklayı çı
kartmasınlar. Biz o baklayı çıkartacak olursak 
anlıyacaklardır ki, bir günde memlekete 100 
İsviçre Franklık döviz giremezken bir şahsa I 
iki milyon lira verilmiş, 1,5 milyon tsviçre 
Franklık döviz verilerek lüzumsuz makineler 
bu memlekete sokulmuştur. Bunlar daha unutul
mamıştır. Siz hâlâ bu devri de öyle mi zannedi
yorsunuz? 

işte bir misal; mebusum, bir fabrikam var. 
Yeni bir tanesini himmetinizle kuruyorum. Ma-
kinalarını altı ay evvel sipariş verdim, işlemeye 
çok az bir zaman kalmıştır. Altı ay evvel sipa- I 
riş ettiğim bir makinanm akredidifi için bugüne 
kadar hiç bîr daireye baş vurmadım, hâlâ bek
lemekteyim. tşte bütün Vekil arkadaşlarımı 
işhat ediyorum, bu hususta hiç kimseyi rahat
sız etmedim, tnsaf buyurun, herhalde takip 
etseydim pekâlâ şimdiye kadar koparabilirdim. | 

. 1953 O : 1 
Yahut zemini hazırlıyarak mis gibi koparmak 
bir şey değildi. (Soldan :«Bravo Başkurt» ses
leri) («Kâfi sesleri; yeter artık yorulma» ses
leri) 

Arkadaşlar, hepinizi saygılarla selâmlarım. 
(Soldan alkışlar) 

REİS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — İbretle seyre de

ğer bir manzara karşısındayız. Bu memlekette 
bir milletvekilinin dahi vazife ifa etmesinin 
ne kadar müşkül olduğunu burada memleket 
de görmektedir. (Soldan «öyle şey yok» sesleri, 
gürültüler). 

REİS — F.erid Bey, vazifenizi rahatça ya
pabileceğinizi ifade ediyorum. 

FERİD MELEN (Devamla) — Başkan bu 
imkânı hazırlıyacakmış, kendisine teşekkür ede
rim. 

Bereket versin bu işlere alışık bir insanım, 
uzun zaman ... (Gürültüler). Uzun müddet Ma
liye Müfettişliği yaptığım, birçok suiistimal
lerle karşılaştığım, birçok suiistimalleri taki-
bettiğim ve birçoklarında da bu nevi hitaplara 
mânız kaldığım için burulara alışığım. Vazife 
dolayısiyle bu türlü tezahüratla karşılaştığım 
olmuştur, suiistimalleri takibederken elbetteki 
hitap ettiğiniz, itham ettiğiniz insanlar size bu 
nevi çamurlar atarlar. Milletvekilliği vazifesi 
içinde bu fedakârlığa şerefle katlanıyorum ve 
katlanacağım! Bundan sonra muttali olduğum 
bu türlü meseleleri, bu gürültülerden korkma
dan bu kürsüye getirip sonuna kadar vazifemi 
yapacağım. (Soldan gürültüler). 

Peşinen arzedeyim ki, bu takrire imzamı 
korken ben böyle bir manzara ile karşılaşaca
ğımı hesap etmiştim ve bunun güç bir vazife 
olduğunu da takdir ediyordum. Ancak vicda
nımla karşı karşıya bulunuyordum. Dışarda 
vatandaş çeşitli dedikoduları nakletmekte ve 
bu arada kulağımıza kadar gelenler olmakta
dır, ve bize «Ey milletvekili bunlar oluyor, bu 
hâdiseler cereyan ediyor, siz neredesiniz?» di
yorlar. Eğer bunu buraya getirmemiş olsam 
vicdanım muazzap olacaktı. (Soldan gürültü
ler). 

REİS — Ferid Bey müsaade buyurun. Sual 
takririnizle 177 nci maddeye göre bir soruş
turma açılmasını talep ediyorsunuz. Vekil bu 
bahse mütaallik izahını yapmış bulunuyor. Bi-
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naenaleyh esasa girin böyle bir mukaddemeye I 
ihtiyaç yoktur. (Sağdan «öyle şey olur mu» 
sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun, rica ederim, 
tebliğimi daha bitirmedim. 

ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Bakan yal
nız o mevzuda mı konuştu? (Soldan «devam 
etsin» sesleri). 

REÎS — Ferid Bey, devam edin. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Efendim, 

Sayın Başkandan şunu rica etmekteyim; gerek 
bakan ve gerekse ilk defa Mecliste gördüğüm 
Muhtar Başkurt arkadaşımız, konuşmalarının 
mühim bir kısmını benim şahsımı itham etmek 
iftiracılıkla ve saire ile itham etmekle bitirdi
ler. Bunlara cevap arzetmekte haksız mıyım, 
rica ederim? (Soldan «haksızsın» sesleri), (Sağ
dan «haklısın» sesleri). 

RElS — Başvekil söz istedi. 
ATIF TOPALOĞLU (Ordu) — Başbakan 

her zaman söz alabilir. 
REÎS — Söz istedi, işaret etti. Siz Riyaseti 

her zaman işgal ediyorsunuz. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Şunu arze-

deyim ki; bu meseleyi huzurunuza getirmek
ten büyük bir vicdan huzuru içindeyim. Mem
leketteki bir ıstırabı ifade ettim, bu ıstırabın 
tercümanı oldum. Bu da sununla sabittir ki, 
huzurunuzda konuşulan sözlü sorumdan son
ra yüzlerce vatandaş, telgrafla, mektupla, te
lefonla benim hakikatlarm belki onda birini 
ifade ettiğimi, yerden göğe kadar haklı oldu
ğumu bildirdiler. (Gürültüler). 'Buradan ne 
denirse densin ben vicdanıma düşen vazifeyi 
ifa ettim. Şimdi izin verirseniz sadede gelelim. 
Yalnız çok rica ediyorum, mühim bir memle
ket mevzuu üzerindeyiz kendi arkadaşlarınıza 
verdiğiniz imkânın, hiç olmazsa yarısını, ba
na da bahşediniz. (Saldan gürültüler). Fikri
mi söyliyeyim ki beğenmezseniz karar yine siz
lerindir. (Gürültüler). 

Takririmde ortaya attığım mesele üç esasa 
dayanmaktadır : 

Birincisi; bankanın faaliyet ve muameleleri 
ve ikrazatı kuruluş maksadına uygun değildir. 

İkincisi; statü esaslarına uygun şe'kilde ce
reyan etmemektedir. Takip etmemiz icabeden 
mesken politikasına uygun değildir. 

Üçüncüsü; banka bir nüfuz siyasetine sah
ne olmaktadır. I 
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Bankanın kuruluş maksadı nedir? Bunu 

sözlü sorumda da »rzetmiştim. 
Bu banka bir kanunla kurulmuş olduğuna 

göre, vazifeleri o kanunla tesbit edilmiştir : 
Bu vazife her şeyden önce meskeni olmıyan va
tandaşlara ucuz ev yaptırmaktır. Banka bil
hassa ve bilhassa bunun için kurulmuştur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES ((istan
bul) — Bir defa bilhassa, iki defa değil. 

FERİD MELEN (Devamla) — Sayın Baş
vekil lütfetsinler. Kendileri de bir şeyi iki de
fa değil, dört defa tekrar ederler, zevkle din
leriz. 

Kanunun ikinci maddesi; banka statüsüne 
nazaran, buna müteferri sair hizmetleri vazife 
olarak bankaya vermiştir. Ben bu kanunu 
böyle anlıyorum. Genç Maliye Bakanımız da 
yakın bir tarihe kadar bu kanunun şu maddesi
ni benim gibi anlamakta idi. 

1951 Bütçesinin Bütçe Komisyonunda müza
keresi sırasında umum müdür banka faaliye
ti hakkında geniş ve tatminkâr izahat vermişti. 
Umum müdürün bu izahatına nazaran memle
ketimizde, köyler hariç, yalnız şehir ve kasa
balarda 164 bin meskene ihtiyaç olduğu tesbit 
edilmişti. 

Umum müdür, bankanın ihtiyaç sahiplerini 
dörde ayırmış ve şöyle sıralamıştı : 

1. Büyük şehirlerde oturan ameleler. 
2. Mütevazı ve sabit gelirli vatandaşlar 

yani memurlar. 
3. Mütevazı sermaye ile çalışan esnaf. 
4. Serbest gelirleriyle kendilerine ev temin 

edecek vatandaşlar. 
Binaenaleyh banka, faaliyetlerini bu sıraya 

göre ayarlıyacak ve bu sıraya göre ikrazda bu
lunacaktı. Banka Umum Müdürü komisyonda 
bu izahatı verirken genç Maliye Bakanımız mü
dahale etmiş ve demiştir ki, Emlâk ve Kredi 
Bankası milyonluk apartman yapacak vatanda
şa kredi vermiyecektir. Maliye Bakanımızın bu 
beyanını Bütçe Komisyonu o zaman alkışlamış
tı, ben de alkışlıyanlar arasında bulunuyordum. 
Hakikaten yurdumuzda bu bankanın tatbik 
edeceği mesken politikası da bu olmalıdır. Fa
kat ne yazık ki Bakanımız kısa bir müddet son
ra bu kanaatini ya unuttu veya ihmal etmek 
zorunda kaldı. Onu tesbit etmek kendilerine 
aittir. 
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Binlerce vatandaş birer mesken sahibi ol

mak için sıra beklerken, hattâ bunca kurulan 
kooperatifler sıra beklerken bilhassa apart
manlara açtığı kredi imkânlarını büsbütün ge
nişlettiğini esefle müşahede ettik. Ben bir şah
sın servetini apartmana tahsis etmesine muarız 
değilim, gayrimenkule yatırılacağına sanayie, 
ziraate yani iktisadi işlere yatırılması daha uy
gun olur şeklinde bir münakaşa da yapılabilir
se de hukuki rejimimiz bakımından bir kimse
nin, sermayesini apartmana tahsis etmesi müm
kündür ve caizdir. Ancak bankanın ilk vazifesi 
yuvası olmıyan vatandaşları ev sahibi yapmak-
mıdır, yoksa mahdut sayıda vatandaşı irat sa
hibi etmek midir? Bankanın takip etmesi lâzım-
gelen birinci politika yuvası olmıyan vatan
daşları ev sahibi yapmak olmalıdır. Tatbikat da 
böyle olmalı idi. 

Tenkidimin birinci noktası bu idi, bu yolda 
tahkikat açılmasını istemiştim. Buna ait ra
kamları da bundan evvelki maruzatımda arz 
etmiş bulunuyorum. 

Bankanın, kredilerini genişletmek veya baş
ka maksatlarla borç verdiğini misalleri ile ar-
zetmiştim. Kanun yüzde elliden fazla kredi 
açılmasını menetmiş olmasına rağmen banka, 
sırf kredi açma imkânlarını elde etmek için, 
şahısların kefaleti ile birçok vatandaşlara borç 
para vermiş ve bâzı kimselere bir santim, bir 
kuruş dahi koymadan apartman yapma imkâ
nını sağlamıştır. Tenkidimin bir hedefi de bu
dur. Duymuşsunuzdur, hakikaten Ankara'da 
birçok vatandaş 5 kuruş para koymadan tama
men bankadan temin ettiği para ile kendilerine 
bir akaar temin etmek imkânını bulmuşlardır. 
Bu doğru ise ve siz tasvip ederseniz mesele yok
tur. Banka bunu bir politika olarak bundan 
sonra da takip etmeye devam eder. 

Nitekim bu tenkidler semere vermemiş de
ğildir. Gerek bendenizin meseleyi bir yazılı 
sorı̂  ile ortaya atmam, gerekse «Millet» gaze
tesinin geniş neşriyatı bâzı mehafili ikaz et
miş ve bu sene başından itibaren banka kredi
si Ankara'da kısılmıştır. Şu halde bir vazife 
yapılmıştır ve faydası olmuştur. Bundan memnun 
olmıyanlar varsa, olmamakta devam etsinler. 

AGAH EROZAN (Bursa) — Reis Bey, me
teliksiz apartman yapan kimdir? 

REÎS — Siz devam buyurun efendim. 
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FERÎD MELEN (Devamla) — Bakan, ban

kanın faaliyeti hakkında, geçmiş iktidar devre
sine ait zamanla bu devreye ait rakamlar ver
diler, mukayeseler yaptılar. Ben bunlar üze
rinde duracak değilim. Esasen bu rakamları 
tahlil etmek zamana mütevakkıftır, kulaktan 
dinlemekle böyle bir tahlil yapmaya imkân 
olamaz. 

Huzurunuzda yalnız şunu arzedeyim ki; 
geçmiş iktidar zamanında, 1946 da Emlâk ve 
Kredi Bankasına her sene bütçeden para ve
rilmesi mecburiyeti konulmuştu. Binaenaleyh 
banka 1946 dan itibaren bu hüviyetini almış 
bulunmaktadır, ondan evvel eytam paralannı 
tenmiye eden bir banka idi. O tarihte ancak 
bütçeye konulan para iledir ki, bu faaliyet dev
resine girmiştir. Eğer söylemek icap ederse 
bu, eski iktidarın bir eseri olmak lâzımdır. Fa
kat bunlar benim takririmin dışındadır, takri
rimin hedefi bir iktidar mukayesesi yapmak 
değildir. Bu banka bilâhara Emekli Sandığın
dan temin ettiği paralarla kaynaklarını geniş
letmiş ve ikraz hacmi da artmıştır. Binaena
leyh böyle bir mukayese yapmakta fayda yok
tur ve esasen mevzuumuza girmemektedir. 

Ticari kredi bahsine geliyorum; Sayın Ba
kan bankanın ticari krediler yapmasını bir za
ruret olarak ele aldılar. Sözlü sorumda da mev-
zuubahis etmiştim; bu bir zaruret değildir. 
Bu bankanın esas maksadı, kuruluş gayesi yu
vası olmıyan vatandaşları mülk sahibi yapmak 
olduğuna göre bu faaliyetini bir istikamette te
merküz ettirmeye mecburdur. Farzedin ki, bir
çok faaliyetler ve açtığı piyangolar sayesinde 
bütün memleketteki diğer bankaların aldığı ta
sarruf mevduatını bu banka alıyor. Ne yapacak; 
ticaret bankası haline mi gelecek? Benim tas
vip etmediğim nokta budur. Bu bankanın bir 
ticaret bankası haline gelmemesi, bundan dola
yı da ticari kredi yoluna gitmemesi lâzımdır. 
Bakan dediler ki, kadimden beri devam eder. 
(Duyulmuyor sesleri) 

REÎS — Ferid Bey mikrofonun ortasından 
konuşun rica ederim. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Bakan, eski
den beri bu kredilerin devam ettiğini söyledi
ler, bu hilafı hakikattir. Banka, Emlâk ve 
Eytam Bankası zamanında ticari kredi açmış
tır. Şubat 1952 de tekrar bu ticari kredi açma 
yoluna girmiştir. Bâzı rakamlar varsa o da es-

—- 379 
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kiden borçlu hesap bakıyesidir, emekli ve dul j 
yetimler için açtığı tioari kredilerdir. Baki
yeler ve muamelesi geçen hesaplar bunlardır. 
Bizzat banka umum müdürü Bütçe Komisyo- 1 
nunda ticari kredilerin 1946 dan 1952 ye ka- I 
dar yapıldığını söylediler. Benim sözlerim de 
banka umum müdürünün beyanına dayanmak- I 
tadır. Daha doğrusu istihbaratımı bu beyanla i 
takviye etmiş bulunuyorum. I 

Benim edindiğim malûmat şudur : Banka 
ticari krediyi daha ziyade Maliye Vekilinin ar
zusu üzerine açmıştır ve buna Eskişehir kredile- 1 
ri amil olmuştur. Üzerinde durmamın sebebi de I 
budur ve bu olmuştur. Bankanın nüfuz ticare
tine sahne olduğu hakkında bâzı misaller ver
dim. Bakan bunu bir tefrike tâbi tuttular, de
diler ki : «Açılan kredi ile kullanılan kredi ay
nı değildir. Binaenaleyh açılan kredi şu miktar- I 
dadır, kullanılan kredi bu miktardadır, bun- I 
lar bir nüfuz ticaretine veya bir nüfuz yapıldı- I 
gına delâlet etmez.» Ben kredi açılması ile kre
di kullanılması arasında büyük bir fark gör
müyorum. (Soldan gülüşmeler) (Gürültüler). 

REÎS — Müsaade buyurun, hatibin sesi işitil
miyor. I 

IFERÎD MELEN (Devamla) — Mademki 
bankan bu krediyi vermeyi kabul etmiştir, 
karşı tarafın bilâhara müstağni davranması, 
başka imkânları ele geçirmiş olması meseleyi I 
değiştirmez. Yami kredinin kullanılmamış ol
ması, bir suç varsa o suçu ortadan kaldırmam. 
Bütün idrâk sahipleri bunu böyle kabul ederler. 

Sayın Bakan bu mevzuu küçültmek için de
diler 'ki; kredi açılmış, fakat kullanılmamış
tır. Kullanılan miktarları söylediler, ben not 
ettim. Meselâ Çiftkurt Firmasına 92 bin lira, 

Muhtar Başkut arkadaşımız böyle bir kre
di kullanmadığını beyan ettiler. Kendileri'meş
gul olmamışlar, ticaret işleriyle meşgul olamı
yorum, dediler. 200 bin liradan 198 bin libasını 
kullanmışlar. Hemşerisi Murat Atılgan bir 
milyon 435 bin liralık kefalet almıştır ve ban
ka bu parayı Hazineye defaten ödemiştir. 

Hat tâ bunun garip bir muamelesi de var
dır : Bir gece içerisinde olmuştur. Gece yarı
sı noter, tapu memuru ve saire celbedilerek, 
bir grm evvelki tarih atılmak suretiyle, mua- I 
mele yapılmıştır. Bunun bir sebebi vardır. Ta
biî bu bir tahkik mevzuu olursa bunlar meyda
na çıkar. | 
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Mazhar Sadık'a 350 bin liradan açılan kredi

den 127 bin lirasını kullandıklarını Bakan beyan 
buyurdular. Bütün bunların yekûnu 1 852 000 
lira yapıyor. 

Sayın Bakanın biraderleri İbrahim Polatkan 
ve ortağı Hüseyin Akar'a 122 000 lira kredi açıl
mıştır. Polatkan'in en yakınlarından birisine al
dığı bir apartmandan dolayı 65 000 lira kredi 
açılmıştır. Bütün bunların yekûnu 2 milyon 
liraya baliğ oluyor. 

Bir şey daha ifade edeyim. Sayın Bakanın ka
yın pederlerinin Şişli'de yaptırdıkları ve halk di
linde (Selimiye Kışlası) diye anılan apartman 
için 455 695 liralık bir kredi kullanılmıştır. 
(«Karşılığı var mı ona bak sen» sesleri) Yüzlerce 
fakir fukara kredi beklerken, birkaç kooperatif 
kurulmuş kredi beklerken tek bir kimseye 
460 000 liralık kredi açılıyor, bunda da nüfuz 
ticareti yoktur diyoruz. Bunu vicdanlarımızın 
kabul edeceğine ihtimal vermiyorum. 

Yine Şişli'de apartman yaptıran aynı zata 
ufak imkânı ile Ankara Sigorta Şirketi 100 000 
liralık kredi açmıştır. 

Sayın Bakan eski iktidarla bâzı mukayeseler 
yaptılar, rakamlar verdiler. Bunlar sadece 
Emlâk Kredi Bankasına ait kredilerdir, tş 
Bankası, Ziraat Bankası kredileri mevzuubahis 
değildir. Kendi verdikleri rakamların bir iki 
mislini on yerine yirmi milyon olarak huzuru
nuza getirebilirdim. Başbakanın yakınlarına, bil
hassa. bacanağına İstanbul'da açılan krediler dil
lere destan olmuştur. Bunları bendeniz getir-
medim, sadece ve sadece Bakanın nüfuzu altın
da bulunan Emlâk Bankasına ait olan rakamı 
getirdim... 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) - Sayın Ba
kanın bacanağı kimdir? 

FERİD MELEN (Devamla) — Yakup Soyu-
genç ismindeki zattır. Buna açılan krediyi 
lütfen tetkik buyurun. Sayın Bakan büyük ra
kamlar ileri sürdüler, ben de ona mukabil olanı 
arzediyorum. («Soldan mevzu ile alâkası yok» 
sesleri) Mevzu ile alâkası olmadığını ben de bi
liyorum. Bunları bir tarafa bırakalım, şunu 
öğrenmek hakkımız değil midir? Askerî Fabri
kaların yanındaki meydanda bulunan büyük 
apartman kime aittir.? Hepimiz memuriyetten 
geldik, bir iki senelik imkânla, neler yapılıyor? 

Sonra; özveren sokaktaki apartman kime 
aittir? 
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FİRU2 KESİM (Samsun) — Buralara gir

me Ferid Bey; sonu çıkmaza girer. (Gürültüler) 
FERİD MELEN (Devamla) — îzin verin, 

neticeye geleceğim. 
REİS — Rica ederim efendim; hatibin sözü

nü kesmeyin. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Özveren so

kaktaki apartman kime aittir ve ne zaman alın
mıştır? Sonra; Maltepe'de... 

REÎS — Ferid Bey esastan ayrılıyorsunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Deminki beyanınız sırasında Başvekilin 
bacanağı diye bir söz sarf ettiniz. Bu, kimin ba
canağıdır? 

FERÎD MELEN (Devamla) — Başbakanın 
bacanağı olup olmadığını bilmiyorum. Benim 
sözlerim Maliye Vekiline aittir. Bir sürcü lisan 
olmuştur. 

Maltepe'de Orak apartmanı kime aittir? öz
veren sokaktaki apartman kime aittir? Her va
tandaş bir apartman sahibi olabilir. Gelmek iste
diğim nokta şudur: Bütün bunlar iki sene zar
fında yüzde yüz emlâk bankasından temin edi
len imkânlarla satın alınmıştır. Bunlar Maliye 
Bakanının kardeşleri veyahut da daha yakınları 
tarafından satın alınmıştır. Arzettiğim gibi bü
tün bunlar Emlâk Bankasından temin edilen 
kredilerle satmalının ıştır. Bunlar gayet sarih
tir. Kanaatimce, maalesef tekrar edeceğim, bu 
banka istismar mevzuu olmaktadır. Arzettiğim 
gibi misâl olarak saydığım bu üç bina son iki 
sene içersinde Maliye Bakanının Emlâk Banka
sından temin ettiği imkânlarla ailesi efradının 
uhdesine girmiş gayrimenkullerdir. Bütün bun
ları gördükten sonra bu bankada bir nüfuz var 
mı, yok mu, sizin ve memleketin takdirine bıra
kıyorum. Yapılan işi tetkik edin bunda bir nü
fuz olmadığı anlaşılırsa o vakit ben de bir mah
cubiyetin ıstırabına seve seve katlanırım. 

Şunu da arzedeyim : Memleket bu hususta 
lâzımgclen kanaati edinmiştir. Ve zaten biz bu
raya mevzuu getirmeden evvel çok vatandaşlar 
bu mesele üzerinde kanaati kâmile elde etmiş 
bulunuyorlardı. Şimdi vazife Yüksek Meclise 
düşmektedir, yetki ve vazife sizindir, ben vazi
femi bitirmiş bulunuyorum. 

REİS — Başvekil. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; Ferid Melen i 
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| arkadaşımızın bu del'aki konuşmsından sonra 
| iş Başvekil tarafından cevaplandırılmaya ve

ya bahis mevzuu edilmeye değer ciddiyette gö-
I rülmüş müdür, görülmemiş midir? Sualini haklı 
i olarak bana sorabilirsiniz. Fakat, Ferid Melen 
j arkadaşımızın getirdiği meselenin değil, söyle

diği sözlerin değil, bizatihi açılmasını istediği 
dâvanın ehemmiyeti aşikârdır, sizleri, bu itibar
la kısa bir zaman için tasdi etmek lüzumunu 
hissetmiş bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım ; evvelâ, Ferid Melen 
arkadaşımızı asla rencide etmemek için gayret 
sarf edeceğimden emin olabilirsiniz. Hele onun 
mensup olduğu partiye, burada yaptığı konuş
malardan dolayı bir söz sıçratmaktan tamamiy-
le tevakki edeceğimden de yine emin olabilir
siniz. (Bravo sesleri) Meselâ Van'daki Halk 
Partisi Reisi, ve yahut Aydın'daki Halk Parti
si İl İdare Kuruluna mensup her hangi bir va
tandaşımız, hattâ burada Mecliste yer almış 
olan muhterem Halk Partili Milletvekili arka
daşlarım, Ferid Melen arkadaşımızın burada 
söyledikleri sözlerden dolayı niçin maddi ve 

k mânevi bir vebal ve mesuliyet altında kendile
rini hissetsinler? Bu itibarla ben, Halk Partisi
ni, parti ne şahsiyeti mâneviye olarak, tamamen 
tecrit ederek ne «özlerimi mevridine inhisar et
tirerek konuşmaya çalışacağım. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; memleketlerde ve 
milletlerarasında, topluluklar içinde zaman, za
man birtakım fobideler ve psikozlar yaratılmak 
suretiyle muayyen neticeler elde edilmesi sana
tı, hele son asırda ve son senelerde, kesretle 
tatbik edilmiş ve bu, herkesin bildiği bir haki
kat haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bir müddet evvel
kine gelinceye kadar, bu memlekette asayiş 
yoktur, yoktur dene dene, bu psikoz altında 
memleket yıpratıla yıpratıla, hakikaten, bir an
da asayişin ciddî surette bozulması neticesiyle 
karşılaşmak gibi bir ihtimal belirmişti. O gün
den bugüne kadar birşey olmadı. Asayiş vaziye
tinde esaslı bir değişiklik yoktur. Biliyorsunuz 
ki, bugün hiçbir vatandaşın zihninde memleket
te asayiş mevcut mudur, değil midir gibi bir en
dişe yaşamamaktadır. Fakat bir an için zihin
lerde bir asayiş istifhamının yaratılabilmiş ol
ması, muayyen bir plân tahtında, muayyen bir 
fikrin mütemadi surette bir topluluğun bütün 
efradına yapılmak istenmesi neticesi olarak ya-
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ratılan bir pisikozun, ne derecelere kadar bu 
topluluğun hayatına müessir olmak yetkisini 
haiz bulunduğunu göstermektedir. Bir zaman
dan beri de, dillerinin altında sanki bir bakla 
mevcutmuş gibi, kulaklara fısıldanmak suretiyle 
suiistimallerin mevcudiyetinden bahsedilmekte; 
bu memlekette sanki suiistimal düne nazaran 
büyük bir vüsat ve kesretle, sanki bir sistem 
halinde, tatbika konulmuş gibi bir hava yaratıl
mak istendiği aşikâr olarak hissedilmekteydi. 
Meseleler doğrudan doğruya ve açıkça ortaya 
konulmak suretiyle suçluların tecziyesi yoluna 
gidilmemiştir. Çünkü suç yok ve suçlu mevcut 
değildir. O halde ne yapmak lâzımdır?. Böyle 
bir vaziyet karşısında muayyen kimseleri çürüt
mek hedefi güdülebilir. Bu dil altındaki bakla
lar, kulaktan kulağa giden lâflar, şahıs mı, züm
re mi, Hükümet mi, iktidar mı, olur, işte o he
defe teveccüh etmiş, böyle muayyen bir mesele 
vücut bulmuştur. Hedef tutulanı artık kendili
ğinden tutulamaz hale getirmek gayreti güdül
mektedir. 

Arkadaşlar, işte ben, böyle bir mücadelenin 
içinde olduğumuzu epey bir zamandan beri his
setmekteyim. Bu kulaktan kulağa yayılan fı
sıldamaların Sayın Ferîd Melen tarafından bü 
kürsüye getirilmiş olmasını, getirdiğini işitti
ğim zaman, hakiki bir sevinme ile karşıladım. 
Sevgili arkadaşlarım, bu suretle bugün bu sui
istimal dedikoduları ile sizinle beraber ne dere
celere kadar müeadele azmini taşıdığımızı, bu 
kürsüden sizlere ve umumi efkâra ifade etmek 
fırsatını bulduğumdan dolayı yine ayni suretle 
bahtiyarım. 

Bana Ferid Melen arkadaşımızın iddiaları
nı anlattılar. Vekiller Heyeti toplantısı vardı. 
Vekiller Heyeti toplantısına girince meseleyi 
derhal açtım ve bu toplantıda Polatkan'a de
dim ki ; «Polatkanbunlar olmuş mudur, olma 
mış mıdır?. Bilmiyorum. Aldığım malûmat 
senin bu işlerde asla dahlin ve tesirin olmadığı 
hakikatini göstermektedir. Ancak bu, bir ta
raflı malûmattır. Yarm dâvamız bir yüksek 
hakemin, yani B. M. M. nin huzurunda bahis 
mevzuu olacaktır. Biz de orada mevcut ola
cağız -ve-iddiacı'da. .karşımızda bulunacaktır. 
Şimdi burada bir tarafız, yarın dâvanın görü
leceği yerde, hakemle beraber iki karşılıklı id
diacı, üç taraflı olacağız. Şayet, bu muhakeme 
esnasında, bu dediklerinin gayrizühur eder ve 
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kendini lâyıkiyle müdafaa edemezsen, idaresi 
sana mevdu müesesenin politikasını lâyıkiyle 
idare ettiğin kanaati Yüksek Mecliste, o yük
sek hakemin vicdanında ve senin şeref ve hay
siyetine iştirak eden vekil arkadaşlarının ve be
nim vicdanımızda inandırıcı bir tesir yapmıya-
cak olursa, sevgili kardeşim Polatkan,, kürsü
den inmeden istifanı kürsüde vereceksin.» Ken
disine böyle hitap ettim. (Soldan bravo sesleri, 
şiddetli alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım, işini doğru gören ve 
hulûsla çalışan bir iktidarın, bir Hükümetin, 
bir vatandaş veya her hangi bir zümrenin bü
yük mazhariyeti iste buradadır. Bakınız, ağır 
bir iddiaya mâruz kalmışızdır. Hattâ Ferid 
Melen arkadaşını geçen celsedeki konuşmasını 
yaptığı zaman, Hasan Polatkan'in lâyık olan 
cevapları vermemiş olmasından dolayı vicdan
larınız burkulmuştu, eza ve ıstırap duymuştu
nuz. (Doğru sesleri). Bunun neticesi ne ola
caktı? Bunun neticesinde, Polatkan kendisini 
müdafaa edememiş, demek ki bunca murakabe 
gayretlerimize rağmen bizim iktidarımız zama
nında da bu nevi işler olmakta devam etmiş 
endişesi ve ıstırabı vicdanlarınızı kaplamıştı. 
Fakat, hulûs ile hizmet etmenin bir mükâfatı 
da vardır. O da şudur ki, şayet Hasan Polat
kan bugün bu kürsüden kendisini hakkiyle mü
dafaa etmemiş olsaydı ve murakabenizin kuv
vet ve mehabeti karşısında yine bu kürsüden 
huzurunuzda istifa etmek vaziyetinde kalmış 
olsaydı, bu da iktidarımız için bir şeref ve za
fer olurdu. Aynı suretle, bugün bizzat müşa
hede ettiğimiz gibi, kendisini inandıracak bir 
surette ve lâyıkiyle müdafaa ettiği takdirde 
de yine bir zafer kazanmış olurduk. İşte, hu
lûs ile hizmet etmenin, her halü kârda, en teh
likeli zannolunan isnatlarla ve tecavüzler kar
şısında dahi, insanları, hükümetleri ve iktidar
ları zafere eriştiren kerametini böylece müşa
hede etmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, Ferid Melen arkada
şıma teşekür ederim. Bu dedikoduları buraya 
getirdi. Bu dedikodulara kayıtlara istinaden 
cevap verildi. Bu dedikoduların ilk defa ko
nuşulduğu zamanki Ferid Melen arkadaşımızın, 
her halde tecrübesizliğinden gelen, bana nak
ledildiğine göre, muzafferane edası ile biraz 
evvelki edasını elbette müşahede etmişsinizdir. 
Bu iddiaları taşıyan ve memlekete hizmet en-
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dişesiyle hareket etmekte olan Ferid Melen ar
kadaşıma daha ihtiyatlı ve daha tedbirli olma
sını tavsiye ederim, temenni ederim. Yarın için 
bu memlekete hakikaten daha iyi hizmetler 
yapma imkânım bulur. Fakat, kucak kucak 
kahve dedikodularını, kulis dedikodularını bu
raya egtirip önünüze sermesin. Delil ve ispat 
istiyen, vicdanlar karşısında, altından kolayca 
kalkamıyacağı bu gibi hareketlere tevessül etme
sin. Elbet bunu kendisi de takdir eder. Bir daha, 
daha ihtiyatlı hareket etse, daha basiretli bir 
ijj yapmış olur. 

Şimdi, arkadaşlarım, Ferid Melen arkada
şım, ben bunlara alışığım diyor. Neye alışıktır, 
bilmiyorum. Ayrıca, ben bu suiistimalleri taki
be devam edeceğim, diyor. 

Sayın Ferid Melen arkadaşım, sevgili Ferid 
Melen arkadaşım, bu suiistimalleri, mevcut ol-
mıyan suiistimalleri takipte devam etmiyecek 
olursanız, hakikaten hatırım kalır. Lütfediniz. 

Muhterem arkadaşlar, suiistimalleri takip, 
Ferid Melen'e münhasır bir imtiyaz değildir. 
Bu işle hepiniz vazifeli bulunmaktasnız. (Soldan 
bravo sesleri). Dünkü idarede bu kürsüden bun
lar konuşulamazdı, bunları gazteler yazamazdı. 
Banka kasalarından kıymetli evrak çalınır gibi 
banka esrarına nüfuz edilemezdi. 

Bu suiistimallerle mücadele etmekte sen ne 
yapıyorsun diye bana sorulacak olursa, yeni 
girmiş olduğumuz açıklık devrinin, yeni açıl
mış olan demokrasi devrinin, suiistimali 1% 90 
nispetinde kendiliğinden bertaraf etmek için 
kâfi teminat teşkil eylediğini ifade ederim. Her 
şey, matbuatın, Türk umumi efkârının ve biz
zat sizlerin, millet iradesinin fermanını cep
lerinde taşıyan sizlerin dikkatli ve itinalı göz
leriniz önünde cereyan etmektedir. Eğer bahse
dilen kucak kucak dedikodulardan, bu kürsüye 
getirilen şu dedikodulardan başka bir şey mev
cut olsaydı, elbette şimdiye kadar buraya çok
tan getirilmiş olurdu. Bunda şüphemiz yok
tur. Hiçbir veçhile pervamız da mevcut de
ğildir. Takip ettiğimiz dürüst politikada bize 
yardımcı olurlarsa, biz de kendilerine ancak ve 
ancak, yüzde yüz müteşekkir oluruz. 

Sevgili arkadaşlarım, bu kürsüde vefalı, âli
cenap olmak lâzımgelir. Ferid Melen arkadaşı
mız bir takrir veriyor. Bu takrirde sorduğu 
malûmdur. O takrirde söylediğini sonradan 
genişletti. Sonradan söylediği isimler o takrir-
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de asla bahis mevzuu değildi. Evvelce söylenene 
burada cevap aldıktan sonra, birden bire Ha
san, Hüseyin, birtakım yeni isimlerden, Malte
pe'deki apartmanlardan bahsetti. Halbuki so
ru müessesesi, ihbarlı bir müessesedir. Soru so
rulacak, Bakana verilecek, Bakan tetkik etmek, 
ve cevap vermek için hazırlanacak ve ondan son
ra yüksek huzurunuza gelecektir. Mesuliyet 
hissinin, ciddî mesuliyet müessesesinin vekarı, 
Devlet işlerinin yüksek seviyesi, bunun böyle 
olmasını icap ettirir. Fakat, öyle olmuyor : Ba
kan, âni olarak, kendisine sorulmıyan, kendi
sine sorulan sualin içinde bulunmıyan bir yeni 
vaziyetle karşı karşıya bulunduruluyor. Bakan 
o zaman haptoluyor, cevap veremiyor. Ve siz
lerin vicdanınızda, Bakan niçin, buna cevap 
veremiyor, acaba suçlu mudur ki, cevap vere-
mıyoıy istifhamı yaşamıya başlıyor. Bakan böy
le bir hücuma mâruz kalınca, eğer böyle bir hü
cum kendisi için nagehzuhur ve namemul 
olmasaydı, bugün huzurunuzda vermiş olduğu 
malûmatı, sual takriri münasebetiyle daha ilk 
günden derpiş eder, cevapları hazırlar, bu ma
lûmatı nagehzuhur hücuma mâruz kaldığı an
da vermek suretiyle iddiacıyı iskât edebilirdi. 
Böyle yapmamış olmasının, bu muamelelere nü
fuz etmemiş bulunmasının ifade ettiği tek mâna, 
Bakanın yüzde yüz masum oluşudur. (Soldan 
bravo sesleri) Maalesef, Ferid Melen arkada
şım bugün de aynı baskın ve arkadan hançer
leme taktiğini tekrar etmiş. oldu. Biz burada 
kendi sual takrirlerine göre neler konuşacağı
mızı, hangi hesaplar, ve hangi apartmanlar 
üzerinde konuşacağımızı kendisinin zabıtlar-
daki ifadelerinden çıkardık, ona göre hazırlan
dık ve buraya geldik. Bu sefer, söz kıtlığında 
asmalar budayayım, kabilinden, şu apartman
lar, bu apartmanlar, şu ikrazlar, bu ikrazlar ba
his mevzuu edildi. Çok rica ederim; bunları da 
bize versin, gelecek defa da onları konuşalım. 
Arkadaşlar, çiğ yemedik ki, kârnımız ağrısın. 
Hakikat ortaya çıkmalıdır. (Soldan, bravo ses
leri) Bize, hakikatin ortaya çıkmasında yar
dım etsinler. Ortaya çıkacak olan hakikat, De
mokrat Parti iktidarının temiz ve dürüst ol
mak hususunda tam bir azim ve karar sahibi 
bulunduğudur. 

Muhterem arkadaşlar; sözlerinin hakikat ol
duğunu ispat etmek için, Ferid Melen arkada
şım şimdiye kadar kullanılmamış bir beyyine 
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irat etti. Birçok telgraf, yüzlerce mektup al
tlım, dedi. Muhterem arkadaşlarım, yirmi iki 
milyon vatandasın içinde türlü fikirlere, tür
lü kanaatlere .sahi).), hattâ zayıf düşünceli va
tandaşların mevcut olmadığını iddia etmeye im
kân var im? Bir defa o telgrafların mevcut 
bulunmadığı, imzaların, kimlerin imzaları oldu
ğu sabit olmalıdır, ispat beyyinesinin kuvveti 
ancak o zaman nazarlarınızda taayyün edebi
lir. Ben zannediyorum ki, Ferid Melen arkada
şını bu derece naşinide bir beyyıneyi ortaya 
atmakla, hakikaten bir dâvanın kazanılmasın
da şimdiye kadar hiçbir kimsenin kullanmamış 
olduğu bir usulü icat etmek şerefini kazanmış 
oluyor. ((rülüşmeler) 

Arkadaşlarım; Banka Kanununun 2 nci 
maddesini okudular. Banka Kanununun 2 nci 
maddesinde, bankaya verilen vazifeler ehemmi
yet derecesine göre sıralanmıştır. Fakat, (lâtak-
rebussalâte) fehvasınca, Ferid Melen arkada
şımız bankanın münhasır vazifesinin sadece 
mesken yapmak vazifesi olduğu mütalâasın d "il
dir. Ben kanundan böyle anlıyorum, diyor. 
Muhterem arkadaşlarım, bir milletvekili, bir 
kanunu kendince anlamak hakkına sahip de
ğildir. Kanunlar objektif hükümlerdir. On
ları âmme ne suretle anlıyorsa, bunun ehem
miyeti vardır. Bu itibarla Ferid Meleıı'in, her 
hangi bir mânevi tazyik karşısında, ben ka
nunu böyle anlıyorum, demesi bir mâna ifade 
etmez. Bundan başka, yine bir milletvekili 
eğer kanunu böyle anlıyorsa, ve yahut kanu
nun öyle olması lüzumuna kaani ise, bir tak
rirle, bir tadil teklifiyle huzurunuza gelir, bu 
kanundan sonra eski kanundaki maddelerde 
yazılı vazifelerin bankaya verilmesi caiz değil
dir, der, burada karnındaki maddeyi okurken 
hazfettiği vazifeleri ve ibareleri hakiki olarak 
hazif ve ilga ettirir, ve kanun da ondan sonra 
öylesine tatbik olunur. Fakat metin orada 
başka suretle dururken, o metnin sarih mâna
sını ihmal etmek ve ben kamımı böyle'anlıyo
rum; benim anladığım» göre, siz kanunun hü
kümlerinden inhiraf ettiniz demek, hiçbir ha
kikatin ifadesini teşkil etmez. 

Ferid Melen arkadaşım müsaade buyursun
lar ve tâbirimi mazur görsünler. Kendisi, bana 
çamur attılar, 'binaenaleyh bu çamuru temizli
ye ceği m", diyor. ' Aziz arkadaşlar, çamur atılan 
acaba kimdir? Bir defa atılmakla da iktifa 
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: olunmadı, ondan sonra çamur kovasından avuç 
; avuç serpiştirilmekte, hedefi tâyin edilmeden. 
1 kucak kucak çamur atmakta devam edildi. 

Bu bir taktiktir : İnsan, zalim olduğu halde 
mazlum görünmek suretiyle efkârı lehine cel-
hetmek ister. Fakat dikkatli - huzurunuz, bu 
gibi taktiklerin değer ifade e'tmiyeccği bir huzur 
teşkil etmektedir. 'Biliyordunuz ki Ferid M-elen 
arkadaşım. Maliye Vekili arkadaşımızı, do.'a-

j yısiyle hepimizi nüfuz ticareti yapmakla, nü
fuz ticaretinin cari olduğu bir devri, bir ida
reyi ayakta tutmakla ve saire ile itham etti. 

FERİD MFLKN (Van) — Kasdım o değil
dir. Tamim etmeyin. Bütün insanlar öyle de
ğildir. 

BAŞVEKİL ADNANMENDHRFK (Devamla) 
— Kasdım o değil, diyor. Şimdi manen öyle olmasa 
bile, yalnız Maliye Vekili mevzuubahis olsa 
dahi, elbette o im müteveccih, olmak üzere hü
cum. ve kıyama gecen kendisidir. Vekil ol
mak, sabahtan akşama kadar mutlaka kendisi
ne istenilen tâviz ve taarruzlar yapılabilecek 
bir mevkie gelmek demek değildir. Vani, mil
letvekillerine hitap ediyorum, beni elbette ma
zur görürsünüz, milletvegili mutlaka vekile 

I istediğini söyler ve vekil de haysiyetinin :nü-
J dai'a-asıum icabettirdiği aksü'.âmeii kösler; ne/., 

böyle bir kaide olmaz. Vazife aldı diye'mutlaka 
itham olunacak, mutlaka itiraza mâruz kalacak 
katiyen ağzını açmıyacak. böyle bir şey asla 
bahis mevzuu değildir. 

Muhterem arkadaşlarım. Maliye Vekili, ban
kanın politikası hakkında sizleri tenvir etmiş 
bulunuyor. Tahmin ediyorum ki, şimdiye kadar 
b İnlediğiniz bâzı hakikatları da bu vesile ile 
öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bankanın içinde bu
lunduğu inkişaf- seyri yüreklerimizi kabartacak 
ve memleket nam ve hesabımı hepimizi bahtiyar 
edecek derecededir. Bunda en küçük şüphe ve 

I teıvddüt mevcut değildir. 
I Muhterem arkadaşlarım, vatan sathına ban-
j kanın faaliyetlerini yaymak, çok adedde vatan

daşı bankanın yardımlarından müstefit kılmak 
ve bankanın kaynaklarını akla hayale sığmıya-

j cak derecelerde süratle genişletmek suretiyle 
j yardım imkânlarını görülmedik bir genişliğe 

getirmek, elbette banka politikasının iyi bir yol
da yürütüldüğünün şaşmaz delillerini teşkil 

j advv. .'H>4 000 meskene ihtiyaç olduğunu ifade 
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ettiler. 364 000 değil, daha çok meskene ihtiyaç 
vardır. Fakat uzun yılların ihmalleriyle tera
küm etmiş olan bu ihtiyaçlar, asırların ve uzun 
yılların ihmallariyle tahassul etmiş olan peri
şanlık manzarası, elbette iktidarımız tarafından 
bir mucizevi değnekle dokunularak bir senede 
ortadan kaldırılacak diye bir hayal, aklı başın
da hiçbir vatandaşın fikrine gelm'ez. Bu uzun 
yılların teraküm ettirdiği bütün bu ihmalleri ve 
ihtiyaçları, geceyi gündüze katarak, emekten 
ve günden zerre israf etmemeye çalışarak sür
atle telâfi etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl ki, Ziraat Ban
kasının 300 milyon lirada bulduğumuz ikrazat 
yekûnunu, bugün bir buçuk milyara yaklaştır
mak yolundaysak, nasıl ki ziraat sahasında ga
yet cılız olan kredi politikasını, zirai krediyi 
süratle memleketin ihtiyaçlarına yetecek bir 
raddeye getirmişsek, vazife başında bulundu
ğum zamanlar için sizlere tebşir ve vadederrm 
ki, Emlâk Bankasının1 ihtiyaçlarım, memleketin 
mesken ihtiyaçlarını karşılıyacak olan bu mü
essesemizin kaynaklarını aynı hızla yakın za
manda milyara yaklaştırmak suretiyle dünün 
ihmallerinin, şikâyetlerini dahi üzerimize sıçrat
madan bunlardan kendimizi korumak mevkiin
de olacağız. (Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

Sevgili arkadaşlarım; dedektifvari malûmat 
temin etmek meselesi üzerinde de durmak lâ
zımdır. Bir mevzuu öğrenmek hususunda Perid 
Melen arkadaşım bir yazılı soru verseydi ve 
banka ile benim aramda kalmak şartiyle şu hu
susları açıklayın, deseydi, biz, kasalarımızın en 
derin köşelerine inerek en mahrem telâkki edi
lecek malûmatı acaba kendisine vermekte tered
dini mü edecektik? 

FERİD MELEN (Van) — Yazılı soru ile 
sordum. Cevap verilmedi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Katiyen ve katibeteıı. Müsaade buyuru
nuz. Arkadaşımız bunu yazılı soru ile sormuş 
ve cevap alamaıııışsa, kürsüye böyle bir şikâ
yetle gelirdi. Hiç bir Hükümetin, milletvekilinin 
sorduğu suale cevap vermemek haddi değildir. 
Bunu huzurunuzda kemali cesaretle bir defa de
ğil bin defa ifade ederim. (Bravo sesleri) Hatâ 
olabilir, unutulmuş olabilir. Bu bir telefon dar
besiyle hatırlatılabilirdi. Vermediğimiz, verme
mekte ısrar ettiğimiz takdirde, vermemek için 
mucip sebep gösterip de bu mucip sebep kendi-
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\ lerinee kabul edilmezse, bu şekilde huzurunuza 
I gelip hükümeti huzurlarınızda mahkûm edebi

lirdi. 
Muhterem arkadaşlar, bu memlekette millî 

iradeye dayanılarak kurulmuş olan idare, açık
lık ve dürüstlük idaresidir. Hepiniz, bu idare
nin müfettişlerisiniz, murakıplarısınız. Hepiniz, 

I millet işlerinin sahiplerisiniz. Millî murakabenin 
işlemediğinden şikâyet olunmaktadır. Muhterem 
akadaşlar, Millî Murakabenin Türkiye kadar 
işlediği başka bir memleketin bugün mevcut 
olduğunu tasavvur etmiyorum. 

ABDÜRRAHMAN BOYAOIGİLLER (Zon
guldak) — İngiltere... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — İcranın işlerinin daha iyi gitmesi için 
konulmuş olan murakabenin, yani gaye değil-
de vasıtanın gaye haline getirilip, asıl gayenin 
bu mavzuda vasıta olarak kullanıldığı misal ola
rak alınırsa böyledir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Öyle değil, Sa-
i yıtı Menderes, maalesef bugün öyle değil... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşım İngiltere dediler... 

ABDÜRRAHMAN BOYAOIGİLLER (Zon
guldak) — Gen soru müessesesi işlemiyor Mec-
1-ste.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la ) — Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin su
allere cevap vermek için tahsis ettiği saat mik
tarı, bu celselere iştirak eden Milletvekilleri 
adedi bu dünyada mevcut olan parlâmentoların 
hiçbirisi ile kıyaslanamıyacak derecededir. Bu 
vaziyet nereden gelyor? İstenen şudur ki işi 
gücü bırakalım, sabahtan akşama kadar bisut 
suallerin uzun labirentleri içinde millî ihtiyaç-

} lan, memleketin ihtiyaçlarını bir tarafa terke-
delim, böylece çabucak yorulalım, çabucak yıp-
ranlım ve başka esas maksatlara çabukça ula-

I şamıyalım. 
Muhterem arkadaşlarım, Pazartesi günü 

I Meclis, Salı günü parti, Çarşamba günü Mec-
I lis--, Perşembe günü Meclis, Cuma günü Meclis, 

encümenler, parti toplantıları. Bu arada iş 
I yapmak için vakit? Yok. Hükümet her zaman, 
i sabah akşam emre müheyya burada hazır bu-
I 1 unsun! Ya işlerimizi melekler mi görecek1? 
| ABDÜRRAHMAN BOYACTGİLLER (Zon-
| guldak) - - İçtüzük değişsin kâfi (Soldan gü-
' rültüler) 
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REÎS — Bica ederim, müsaade buyurun 

(reis vazifesini yapmıyor sesleri) 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De

vamla) — Ya işlerimizi melekler mi yapacak? 
Çamaşırlarımızı melekler mi yıkayacak!. 

Muhterem arkadaşlarım, murakabe namına 
bir kuşun kanadı kımıldamadığı şu memleket
te, 5-10 sene zarfında vardığımız neticeleri göz 
önüne getirecek ve 3-5 senenin milletlerin ha
yatında gayet kısa bir müddet ifade ettiğini de 
dikkat nazarına alacak olursak, katettiğimiz 
yolun ne derecede mühim olduğunu derhal ka
bul etmek yerinde olacaktır. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Söz istiyorum. (Sözlü soru verir

sin sesleri) 
REÎS — Müsaade buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la). — Muhterem arkadaşlarım, siz daima lû-
tufkâr oldunuz. 5-10 dakika daha beni dinle
mek lûtfunu esirgememenizi tekrar rica ede
rim. Söz alan arkadaşlar gelir konuşurlar. Bun
dan ancak fayda çıkar. Söylenecekler hakkın
da bir tahmine girmeye hacet yok. Dinleriz, 
kendilerine icabederse cevap vermekte gecik
meyiz. Ferid Melen arkadaşımdan rica ediyo
rum: Bir santim koymadan, yapılan apartman
ların hangileri olduğunu, isimlerle beraber, ba
na getirsin. Yine söylüyorum : Vermezlerse 
hatırım kalır. Kendilerine temin ederim, elim
den gelen bütün gayreti sarfedeceğim. (Bravo 
sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım; murakabe bahsinde, 
Devlet işlerinin dürüst yürütülmesi hususunda 
hiçbir gayreti esirgememek azmindeyiz. Yapıla
cak ihbarlar için, arkadaşlarım ve dostlarım 
hakkında, arkadaşça ve dostça değil, bitaraf 
olarak da değil, vicdanlı bir hasım gibi tahkikat 
açacağım arkadaşlar. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; Ferid Melen arka
daşım burada yine ısrar ett i : Murad'ı, Ahmet'i, 
vekil bunlarla benim hiçbir alâkam yok dediği 
halde, akrabası meyanına kaydetti ve bütün 
mesuliyeti onun omuzlarına yükliyerek bu şa
hısların bir milyon sekiz yüz bin lira para al
dıklarını söyledi. Kaç kişi? Altı, yedi kişi mi! 
Bunlar kim? Her halde Vekille hiçbir alâkası 
yok Şimdi Vekille hiçbir alâkası olmıyan bu se
kiz kişinin vebalini Polatkan'a yüklerken, ben 
kendisine söyliyeyim: Burada, Ankara'da J 

. 1963 O : 1 
Halk Partili bir vatandaşa banka, en yüksek 
kredi parasını vermiştir. 

ABDÜRRAHMAN BAYACIGİLLER (Zon
guldak) — Dostluk icabı. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devanv 
la) — Dostluk yok. 

Arkadaşlar; kredi, şahsın iş hacını, ticari ka
biliyeti, borç ödeme, borcuna sadık kalma ve 
bu memlekete faydalı olma vasıfları neyse, ona 
göre* verilir. Bizim burada elimizde birçok tah
kik imkânları mevcuttur. Harekete geldiğiniz 
ve emrettiğiniz takdirde hepsini huzurunuza 
dökmeye amadeyiz. 10 - 12 milyon lirayı Millî 
bankalardan alan Halk Partili vattandaşlarımız 
vardır. Biz bunları kıskanmıyoruz, çok görmü
yoruz. Bu kabîl vatandaşlarımızın çoğalmasını 
arzu ediyoruz. (Alkışlar) Bunların her birisi bir
çok işler yaratan unsurlardır. Biz bunları kıskanç 
gözle ve partizan zihniyetle ele alan insanlar 
değiliz. (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım; Hâdiseleri kıskanç 
gözle bambaşka mahiyette ve mânada göstermeye 
kalkışmak, bihassa o zümrenin, o cemiyetin içini 
tahrip ede ede onu değersiz bir ağaç haline ge
tirir. Bu âfetten Allah cümlemizi korusun. (Âmin 
sesleri) 

Geniş bir görüşle memleket meselelerini, mem
leketin yüksek menfaatlerini ele almamız ieabet-
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; iddiaların delillere 
makrun olması lâzımdır. Ferid Melen arkada
şım, şu ve bu krediler diye soruyor ve arkasından 
da, bunlar Bakanın ta'zyikiyle verilmiştir diyor. 
Ben de diyorum ki, Bakanın tazyikiyle verilme
miştir. Muhterem arkadaşlarım; bu kürsünün 
kutsiyeti ve ciddiyeti daha delilli konuşmak, da
ha vekarlı konuşmak lüzumunu hepimize telkin 
eder zannederim. Ben huzurunuzdan ayrılır
ken delil ve vakalara isttindeden sözlerin, huzu
runuzda iradedilmiş olsun veya şahsan bize ge-
tirdlmiş bulunsun, asla tefrik etmeden, en bü
yük ciddiyetle ele alınıp tetkika tâ*bi tutulaca
ğını ve bunların neticelerinin huzurunuzda apa
çık konuşulacağını beyan ederim. Arkadaşım 
müsterih olsun. Fakat, bu memleketi bir psiko
za kaptırmaktan masun (bulundurmak da lâzım -
gelir. Dikkat edeceğimiz nokta budur: Hiçbi
rimizin birbirimize ve nihayet milletimize büh
tan etmek hakkı değildir arkadaşlar. (Bravo 
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sesleri). Bu memlekette sanki suiistimal, nüfuz 
ticareti, susu, busu almış yürümüş!... 

ABDÜRRAHMAN BOYAGIGİDDER (-Zon-
guldak) — Maalesef öyle. 

REÎS TT— Abdürrahman Bey, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Asla! Bu yalandır. Kıskanç bir kalbin, râ-
şelerini 'hakikat sayacak bir huzurda değiliz. 
Muhterem arkadaşlarım, bizleri birbirimizden 
şüphe etmeye götüren ve bir korkunç içtimai 
hastalık olan bu psikozdan, cemiyetimizi Allah 
korusun. Böyle bir psikoza düşmemek için ne 
yaparsanız yapınız, biz bütün soğuk kanlılığı
mızla dimdik ayaktayız. Çünkü namus ve .if
fetimizden yüzde yüz eminiz, arkadaşlar. (Sol
dan sürekli ve şiddetli alkışlar). 

REÎS — Raif Aybar. 
RAÎF AYBAR (Bursa) — Muhterem arka

daşlarım, uzun bir müzakere ve Başvekilin her 
zamanki sürükleyici ve kendine maihsus çeşnili 
hitabesinden sonra beni dinlemenin biraz sıkı
cı olduğunu tahmin ederim. Ama mevzu üze
rinde siyaset hareketlerimiz ve parlâmento ça
lışmalarınız bakımından biraz enteresanca bul
duğum bir cepheden işe mümas olduğum içindir 
ki kürsüye bu cesaretli çıkışı yaptım. 

Muhterem arkadaşlar, Ferid Melen arkada
şımız sunduğu takrirle İçtüzüğün 177 nci mad
desinde "balhsi geçen bir soruşturma komisyonu 
kurulmasını istemektedir. 

Böyle bir talepte bulunmaya kendisini tah
rik etmiş olan sebepleri de yine o takrirde tadat 
etmiştir. Bu sebepleri, gerek Maliye Vekili ve 
gerek kenöMsi ifade ettikleri ve bu ifadeler za
bıtlarda mibseceel olduğu için tekrarından el
bette içtinap ederim. Muhterem arkadaşım
dan da özür diliyerek arzetmek isterim ki, 177 
nci maddemin kapısını açtırmak için tokmak 
olarak kullandıkları bu dört sebepten hiçbirisi 
bu kapının tokmağı olamaz. Çünkü 177 nci 
madde Meclisin bir iş (hakkında doğrudan doğ
ruya, yani başat.kendi organları ile bilgilen
mesine ihtiyaç görülecek alhvale ma'hsus bir 
maddedir. Bu sebeple de, bir mebusun, Mec
lisin 'böyle bir bilgilenme yoluna gitmesini tek
lif etmesi için teşhis ve tesbitine şahsan imkân 
bulamadığı ve her hangi bir tavsif ve hükmün 
altına alamadığı ve ancak Meclisin bizzat ya-

4.1953 0 : 1 
I pacağı tetkik ile meselenin aydınlanabileceği 

kanaat ve iddiasını .taşıması icabeder. Nite
kim saraylar meselesinde Meclîsi bu maddeye 
meylettiren komisyqn> hâdiseyi tamamen bu. 
çerçeve içinde yaz'etmişti; Halbuki takrir sa
hibi arkadaşımız böyle bir durumda bulunmak
tan çok uzaktır. 

İleri sürdüğü.meseleyi .'tetkik.-etmiş ve bu 
tetkikatının itmamı için Vekile sual sormuş, 
aldığı cevaplar netieesinde de, teşhislere, tav
siflere, hüküm ve kanaatlere varmıştır. Bu teş
his ve kanaatleri takririndeki teklife de mu
cip sebep yapmıştır. 

I Bir mebus, icranın her hangi bir tasarru-
I funu sual müessesesi ile murakabeden sonra 
I dahi, tatmin edilmemiş bir durumda kalırsa ve 
I bu tatminsizliğin ifadesi, Ferid Melen'de ol

duğu gibi, bir bakanı vazife ve mesuliyet sa-
I hasına dâhil bir husus için takbih ve tecrim 

edici kanaatler şeklinde tecelli ve ifade.olunur
sa o mebusun Büyük Meclise yapacağı teklif 
teorimin ve takbihin istikamet ve mahiyetine 

I göre; .Meclis tahkikatı veya istizah mekaniz
masına müracaat şeklinde tecelli etmek gerek
tir. Aksi takdirde 177 nci maddeyi Parlâmen-

I to hayatında karanlığa birtakım itham taban
caları sıkıp daha ziyade boşlukta çıkaracağı 
sesten faydalanmak için vaz'edilmiş bir meka-
nizma^eannetmek icabeder. 

Muhterem arkadaşıma böyle bir zan atf ede-
miyeceğim içindir ki 177 nci maddeyi yanlış 

I anlamış olduğu kanaatindeyim. 
I Ancak bu yanlış anlayışından husule gelen 
I netiee maalesef emsaline sebep olmaktan hepi-
I mizin itina ile kaçınmamızı gerektirecek bir 
I bünyededir. Bu itibarla sadece kuru bir usul 
I meselesi addedemediğim bu nokta üzerinde bir 
I. parça duracağım. Ferid Melen arkadaşımızın 
I gerek sözlü sorusunda ve gerekse bu takririn

de tevcih ettiği hücumun hedefi doğrudan doğ-
I rüya Maliye Vekili Polatkan'dır. Bankanın ça

lışma istikameti ve ikraz şekillerinin kanuna, 
tüzüğe aykırılığı iddiası ise vekile tevcih edil
miş ithamın ambalajından. ibarettir. 

(Hal böyle olunca, yani 36 yaşmda iken gös-
I terdıiği kabiliyet ve başarının karşılığı olarak 

kendisi Devlet Hazinesinin anahtarlarına vâzı-
I ulyed kılınmış bir insana nüfuz suiistimali ile 
I yakınlarına menfaatler temin ettiği ithamı te.v-
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cilı -edil'incc- meselenin siyasi portresi de aza- I 
metlidir. , I 

Böyle bir siyasi portreyi Meclis kürsüsün
den memleket ve dünya efkârına duyurmayı 
göze alan bir arkadaşımızın, tâbirimi mazur 
görsünler, hem kaçıp hem davul çalar bir hal
de kalmaktan çok büyük bir dikkatle çekin
mesi lâzımdır. . 

Bu tâbirimi kullanmaktan maksadımın ne 
olduğunu da,-hemen ilâve edersek diyeceğim ki', Fe-
ıkl Meten arkadaşımız meseleyi 177 nei maddeyo 
dayanarak kürsüye getirmiştir. Fakat aneak, 
umumi manzarası karanlık ve bulanık görünen, 
şahıs ve hâdise bakımından henüz teşhis ve it
hama mesnet vermiyen bir mevzuda işletilmesi 
mevzuubahis olabilecek bir maddeye müracaat 
ederken, yukarda işaret ettiğim gibi^ bir 
gensoru veya Meclis tah'kikatına mesnet ya
pılmak lâzımgelecek neviden hâdise, madde 
ve şahıs tesbit ve teşhis etmiş ve itham mev
zuunu açıkça zikretmiş bulunmaktadır 

Bu yolda hareket edilmiş olması sebebiyle 
günlerden beri umumi efkâr ve matbuatta sarih [ 
ithamların davulu ses vermekte ve fakat muhte- | 
rem arkadaşımız için 177 nci maddeye müraca- | 
at edilmiş olmasının hukuki bakımdan mahfuz 
tuttuğu kaçamak imkânı da elde bulunmakta
dır. Yani hem sarahaten itham etmiş ve hem do ; 

«Ben işi bir miktar bulanık görüp Meclisin ! 
tetkikma arz ve teklif etmekten ileri bir* talep- f 
te bulunmadım» demek yol ve imkânını mahfuz | 
tutmuş gibi bir manzara vardır. } 

177 nci maddenin kapısını yanlış olarak çal- } 
mış bulunmaktan mütevellit olan, kendi arzu ve 
kasdını da aştığına inanmak istediği şu manza
ranın tamaşasında kendisinin de bizim kadar-
üzüntü duyduğunu öğrenebilmek beni «bahtiyar 
edecektir. Bu samimî'hissimin membaı da şuduv 
ki; hangi partiden olursak olalım, memleket hiz
metleri sahasında mühim vazifeler deruhde ede
bilmek merhalesine heıuiz vâsıl olmuş bir nes- ' 
lin çocuklarıyız. Bu sebeple siyaset hamuruna 
bizim ellerimizden gelecek kıvamı aynı şekilde 
mütalâa etmemiz için hiçbir sebep mevcut de
ğildir. j 

Muhterem arkadaşımızın takrirlerinde mev-
zuubâhsedilen hâdiselerin hukuk bakımından 
mahiyetlerine gelince; kanaatimizce takririn bu 
cepheden basit bir tahlili dahi talebin esas bakı-

.1953 O : 1 
mmdan da çok yufka olduğunu anlamaya kâfi
dir. Şöyle ki : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Kanunu 
ikinci maddesiyle banka hizmet yolunu daha ev
vel vekilce ifade edildiği gibi saymıştır. Çok 
sarih olan bu çalışma sahası karşısında banka
nın faaliyetinin ve ikraz şekillerinin bu kamı 
nun emrine uygun düşmediğini iddiaya giden 
görüşe hukuk bakımından bir numara vermeye 
imkân yoktur. O kadar yoktur ki, bankanın, 
malî imkânları ve şehirlerimizin mesken ve bina 
bakımından haiz olduğu hususiyetleri ve ihti
yaçları adım adım takip ettiği ve bu maksada 
hizmet yolunda bulunduğu bütün memleketin 
gözü önündedir. 

Banka vatandaşların ucuz mesken sahibi ol
malarına hizmet etmektedir. Bunun yanında şe
hirlerin hususiyetlerine göre banka vatandaşla
rın ucuz meskende oturabilmelerini sağlamak 
üzere apartmanlara para vermiş ise, meselâ bil
hassa Ankara'da bunu yapmış ise, bugün An
kara'da mesken buhranı ve mesken bahası me
selesini büyük çapta halletmiş olmaktaki hisse
si ile öğünebilecek bir durumdadır. Bina yapıp 
taksitle satmak suretiyle çalışmak yolundaki 
vazife sahasını da İstanbul'da Koşuyolu ve Le
vent evleri sahasında sadakatle takip etmekte
dir. 

Kanunun bankayı her türlü banka muamelesi 
yapmakta da serbest bırakması neticesi membaı 
tamamen uzun vadeli ikrazlara müsait olmıya.n 
bir miktar plasmanla ticari kredi üzerinde ça
lışması ve hele gayesi ile çok insicamlı olan bir 
prensip kararı ile ticari kredi plasmanını inşaat 
malzemesi ticareti ile meşgul olanların finans
manına tevcih etmesi inşaat şirketi ve çimento 
sanayii sahasında iştirakler ve finansmanları 
girişmiş bulunması, bankanın muamelâtı ve ik 
razat esası bakımından ve tüzüğünün yüzde yü< 
içinde bulunmasının en katî ve aşikâr delilleri
dir. 

Binaenaleyh Melen arkadaşımızın bankanın 
kanun dışı istikametinde çalıştırıldığı iddiasına 
hukuki bir değer izafesiyle bir takbihe mevzu 
yapılabilmesi varit dahi olamaz. 

Kaldı ki, bu banka bu kadar kanun istika
metindeki mesaisini geliştirmek hususunda iki -
üç seneden beri takdire lâyık hamlelerin içinde 
olduğu, ödenmiş sermayenin tezayüdü, banka
dan müstefit vatandaşların adedinin artmakta 
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bulunması, mevduat toplama başarısı yapı ve 
imar yolunda yurt sathının tamamına süratle i 
yayılmakta bulunması gibi gayret ve hizmet- j 
1 erini kısa bir zamana sığdırılamamış yüksek j 
ölçülerle çok değerli bir yolun üzerindedir. O 
kadar ki, memlekette yakın zamanda reaiize 
edilmesini iştiyakla beklediğimiz şâmil ve kâmil 
bir iskân ve imar politikasına amudufikarilik 
yapabilecek bir kabiliyet ve ehliyeti ihraz etti
ğini söylemekte hata yoktur. \ 

Bütün bu vaziyetin böyle olduğuna ve ban
kanın kanunsuz bir yol üzerinde olmadığına 
Melen arkadaşımızın bizim kadar inanmamasını 
imkânsız görmüyorum. I 

Bu sebepledir ki, bankaya bu- noktadan yap
tığı hücumun Maliye Vekiline yapmak istediği j 
hücum için kullanılmış bir ambalajdan daha j 
ileri bir mâna taşımadığına evvelce işaret et- j 
mistim. 

Takrirde vekili itham eden maddelere gelin
ce : Ben esası hâdise ve takririn mâna ve muh- i 

I 

levası üzerinde konuşmak ve onu tahlil etmek 
için söz almıştım. Biliyordum, bekliyordum ve . 
emindim ki, bizim Maliye Vekilimiz ve bizim I 
Hükümetimiz böyle, bilhassa şahsa tevcih edil-

-miş bir itham altında, gereken cevabı vermek 
için, benim her hangi bir sahada, mevzu üzerin
de konuşmama lüzum bırakmıyacak kadar, tam 
tekmil kürsüye gelecektir. Nitekim beklediğim 
ve emin olduğum gibi de oldu. Vekil, bir itha- i 
mm en uf ak şaibesini dahi taşımadan kürsü-
den inmiştir. Şimdi işin bu sahasına girmek 
büsbütün yersiz olacaktır. 

Ancak şu kadarını söylemek lâzımbelir ki, ı 
bankanın istediği karşılıkları vermeden banka i 
kredi açamaz. Açılmış olanların böyle açıldı
ğı muhakkaktır. Böyle bir durum ise banka ida
resi hususundaki kanun ve tüzük hükümleri 
muvacehesinde Vekilleri tecziye hukukan - ya
ni ne Anayasa ve ne de diğer mevzuatımız mu
vacehesinde - imkân mevcut delildir. 

Tahmin ederim ki, Ferid Melen arkadaşımı
zı meseleyi 177 nci maddeye müracaatla bu kür
süye getirmek hatasına sevkeden âmil, yani is
tizah ve Meclis tahkikatı müesseselerine iltifat 
edemeyişinin asıl sebebi de, iddiaları sabit bu
lunsa dahi, Vekil hakkında ne siyasi, ne ma
lî ve ne de cezai bir müeyyidenin işlemesine 
kendisinin de imkân görmemiş olmasıdır. \ 

1953 0 : 1 
Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, şu 

maruzatımla Meclis olarak Melen'in takririni 
huzuru kalble reddetmek için ilk nazarda da
hi ayan beyan görünen bütün sebeplere malik 
olduğumuza kaniim ve bu kanaatle takririn 
reddini arz ve istirham ederim. 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Ferid Melen arkadaşımız, Maliye 
Vekilinin izahından sonra tekrar kürsüye teşrif 
ettikleri zaman, şayet aldıkları malûmatın yan
lışlığını itiraf etmiş ve takrirlerini geri almak 
istediklerini beyan etmiş olsalardı söz almak lü
zumunu hissetmiyeeektim. Fakat arkadaşımız 
fikirlerinde ve isnatlarında ısrar etmekte ve 
hattâ benden evvel konuşan hatiplerin de işa
ret ettikleri gibi yeni bâzı iddiaları ortaya at
maktadırlar. Şu halde bu isnatlarının da neti
cesine razi olmaları iktiza eder. Her milletveki
linin bu kabîl meseleleri, Meclise getirmeye hak
kı vardır. Ferid Melen Bey haklı bir iddia
yı kürsüye getirmiş olsalardı, iktidar ve muha
lefet mebusu diye bir tefrik yapmadan ken
dileriyle beraber olur, Vekili siyasi mevta hali
ne getirecek takriri neticeleriyle kabule asla te^ 
reddüt etmezdik. Fakat netice öyle olmadı. Söz 
almaktan kasdım, nüfuz siyasetine ve nüfuz 
ticaretine bir misal vermek içindir. Misalimi 
de Emlâk Kredi Bankası mevzuunda ele alaca
ğım. Hâdise çok yakın bir tarihte cereyan et
miştir. O tarihte nüfuz ticaretinin nasıl tatbik 
edildiğini yüksek Meclis ve efkârı umumiye 
öğrenecektir. Kimlerin nasıl bir nüfuz ticare
ti ve nüfuz siyaseti takip ettiklerini ve mevki 
sahiplerinin lâyık olmadıkları halde nasıl kredi
ler açtıklarını öğrenmiş bulunacaklardır. 

Hâdise şöyle cereyan eder : Ankara'da, za
manın en az üç dört vekilini, bâzı mebuslarını 
ve yüksek dereceli memurlarını ihtiva eden bir 
kooperatif kurulmuştur. (Biz de kurduk, Ka
laba Yapı Kooperatifi diye bir kooperatifin 
ikinci başkanıyım ve mesken dâvamızı tahak
kuk ettirmek yolunda çalışanlardanız, Emlâk 
Kredi Bankasının miişterilerindeniz. 

Fakat bu arkadaşlar bu kooperatifi kurduk
ları tarihte nüfuz ve mevkilerinin salâhiyetin
den istifade ederek yaptıkları muamelelerle ev
velâ şehir imar plânında yeşil saha diye ayrıl
mış bir mahalli kendi inşaatlarına uygun bir 
mahal olarak seçerek belediye ve imar Müdür
lüğü üzerinde tesir r e nüfuz kullanarak iskân 
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sahasına almak suretiyle birinci tesir ve nüfu
zun misalini vermişlerdir. Halbuki Ankara Şeh
rinde, bilenleriniz çoktur, yeşil saha bir baş 
belasıdır, bir karışıklık inhirafını temin et
mek mümkün oimıyan hususlardandır. 

Bu kadarla da kalmıyorlar bu arkadaşlar. 
(Kaç ta^hinde-f sesleri). 1948 de. (Adı nedir 
söyle sesleri) Başüstüne... 

Bu arkadaşlar, yani içlerinde en az üç, dört 
zamanın vekili, bâzı mebusları ve yüksek de- * 
reçeli memurları bulunan bu kooperatif akala
rı, tesir ve nüfuz siyasetlerini, ticaretlerini 
bu kadarla da. bırakmıyorlar, aynı tarihte bir 
bankanın daha geride, daha mevkisiz 8 li
radan satın aldığı arsaların en şerefli yerini 
tesir ve aıülfuz kullanarak metre karesini 6 li
radan satınalıyorlar. İşte tesir ve nüfuz tica
retine ikinci bir misal. 

Malûmu âliniz tatbikatı Emlâk ve Kredi 
bankasına tevdi edilmiş 5228 numaralı, bina: 
inşaatını kolaylaştıran bir kanun vardır. Bu 
kanunun 11 inci maddesi gereğince vatandaşla
ra tek katlı mesken yaptırdıkları takdirde 
yüzde 5 ile »kredi verilmektedir. O zamanın 
vekillerini, bâzı mebuslarını ve yüksek dere
celi memurlarını ihtiva eden kooperatif âzala
rının her halde sezilen kudreti ile 11 n«i madde 
Büyük Millet Meclisinde tadil ediliyor ve iki 
katlı binalara da yüzde 5 teri ikraz yapılması 
keyfiyeti temin ediliyor. (Sağdan «suiistimal 
bunun neresinde?» sesleri). 

[Merak etmeyiniz arkadaşlar, eğer lüzum 
görülürse, şahıslarını ve hangi kooperatif ol
duğunu da anlatırım. 

RBÎS — Saffet Bey, sadette konuşun, ri
ca ederim. 

SAFFET GÜROL (Devamla) — »Emlâk 
Bankası yüzde 5 faizle para istikraz etmek 
istiyenlere yüzde 75 nispetinde ikrazda bulun* 
maktadır. Halbuki bu a.rkadaşlajr, yüzde 75 
miktarını daha yükseğe çıkarmayı temin kas
tiyle Emlâk Bankasına bu evieri? yapmak vazi
fesini kabul ettiriyorlar. Banka - hem. mütaah- I 
hit, hem de kontrolör oluyor, bu suretle bina-, 
larma % 90 nispetinde kredi temin ediyorlar. 
151 ortaktan müteşekkil kooperatif üyeleri 
475 bin lira ödemişlerdir, buna mukabil Em
lâk Kredi Bankasından almış oldukları kredi-
nim yekûnu 4,5 milyon liradır. Arkadaşlar ben- ] 
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I denizin belki sadet harici gibi görünen bu mi1-

sali arzdan maksadım şudur : Ferid Melen Bey 
dediler ki, yüzde yüz hiç para vermeden apart
man: ve mesken sahibi olan yeni iktidar men
supları vardır. Yekûnu 4,5 milyon, beş mil
yonluk inşaata 435 bin lira verdikten sonra 
bunun pek cüzi bir kısmını kendileri öderlerse 
hiç para ödemeden mülk sahibi olmak netice
sine varılmaz mı ? 

Meselenin bağlantı noktasına geliyorum: 
Bugünkü iktidar istediği tarafa kredi tevcih 

ediyor diye isnatta bulunan bu zat ve eğer ar
kadaşları da iştirak ediyorlarsa parti, mensupla
rına, açıklıyayım ki, o sene Hazine 1% 5 krediden 
bütün yurda şâmil 5 milyon lira bir kredi tahsis 
etmişti. Buna mukabil Ankara 'da kurulan o koo
peratife tahsis edilmiş kredi olan 4,5 milyon li
radır. Böylece yirmi milyon vatandaşa yarım 
milyon lira bırakılmıştır. Arkadaşımız bu nokta
dan da haksızdır. Bu hususta Meclisi Âlinin de 
asla tereddüt etmiyeceği muhakkaktır. (Alkışlar) 

BEÎS — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Pek 

muhterem arkadaşlar; bundan evveki toplantı
mızda olduğu gibi, bugün de memleketimizin, 
Devletimizin ve iktidarımızın en mühim bir mev
zuu burada konuşulmaktadır. 

Ferid Melen arkadaşımız, hakikaten kahra-
manane bir eda ile, milletvekili olmanın kendisi
ne yüklediği büyük vazifeleri tamamen müdrik 
olarak, canlı ve heyecanlı ifadelerle burada, ik
tidarımızın nüfuz ticareti peşinde koştuğunu, 
milletvekillerinin huzurunda, efârı umumiyenin 
huzurunda, matbuatın huzurunda mesul bir Baka
nın kendi akraba ve taallûkatma hilafı usul kredi
ler temin etmek suretiyle efkârı umumiyenin 
ve memleketin ısrarla ve ehemmiyetle üzerinde 
duracağı mühim bir mevzuu ortaya attılar. 

Arkadaşlar; bu alarm, bu kahramanane eda
nın ve fedakârane gayretin neticesinin, maksa
dının ne olduğunu burada izaha lüzum yoktur. 
Bunu Sayın Başbakan burada vuzuhla ifade et
tiler. Uzun bir nüfuz ticareti devri yaşamış olan 
bu memlekette kendi hassasiyetleri hakikaten 
çok yerindedir. Fakat kendilerine şunu hatır
latmak isterim ki; burada bulunan bütün millet
vekilleri, hiç olmazsa kendileri kadar, bu ikti
darda nüfuz ticareti peşinde koşan insanları 
takip etmek vazifesiyle mükelleftir. 

Arkadaşlar, bu hadise ortaya çıktıktan sonra, 
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aşağı yukarı bir hafta müddetle, gerek bankada ı 
gerek Maliye Vekâleti, gerekse alâkalılar nezdin-
de bir milletvekili olarak tahkikat ve tetkikat 
yaptım. Hakikati size olduğu gibi ifade ve Fe-
rid Melen arkadaşımızın ithamlarının bir incir I 
çekirdeği doldurmıyacak mevzulara taallûk et- I 
tiğini ve havayı bulandırmaktan başka bir mak
sat takip etmediğini size açıkça beyan etmek is- I 
tiyorum. 

Şimdi arkadaşlar yalnız şunu söliyeyim, Oe-
lirler Umum Müdürlüğü yapmış olan Ferid Me
len gibi bir arkadaşımızın bir !bankanın strük- I 
türünün nasıl olması lâzımgelddğini bilmiyece- I 
ğine ihtimal veremem. Ferid Melen arkadaşı- I 
anız; «Emlâk Kredi Bankası mesken inşası için I 
ucuz kredi vermekle mükellef bir müessesedir» I 
diyor! «Mesken inşasiyle mükellef olan bu ban- I 
ka nasıl oluyor da. ticari kredi açıyor, gayri- I 
menkul karşılığı kıedi veriyor» diyor. Dâva bu. I 

İkincisi, ticari kredi açtı, açtı ama «gayri
menkul karşılığı açılan bu kredide nüfuz kul
lanıldığını iddia ediyor. 

Evvelâ meseleyi birinci zaviyeden ele ala- I 
hm. Eğer Emlâk Bankası bir bankaysa ve. Em
lâk Bankası mesken politikasını takip etmek 
için ucuz kredi vermekle mükellef bir müesse- I 
se ise bu müessesenin ucuz kredi yanında nor- I 
mal kredi ile işliyen gayrimenkul ipoteği yap- I 
ması ve halen âzami müddeti bir seneden iba- I 
ret. ve faizi normal hadler dâhilinde bulunan I 
ticari kredilerle meşgul olması bir zarurettir. I 
Şayet Emlâk Kredi Bankası yalnız ucuz kredi I 
temini ile mükellef bir müessese olarak telâk- I 
ki edilirse bu müesesenin Maliye Vekâletine I 
bağlı bir kasadan ibaret olması ve zararının Ha- I 
zinece ödenmesi icabeden bir müessese halinde I 
kalır. Bu müessesenin yüzde beşten 20 sene I 
vâde ikrazı suretiyle vazife yapması için iki I 
şartı birden temin etmesi lâzımdır. Bunlardan 1 
birisi; geniş mevduat kaynaklarına malik ol- I 
ması, mevduat toplaması, ikincisi, Hazine di- I 
şında hissedarlara hiç. olmazsa normal derecede I 
temettü temin edebilmesi için gerekli tedbirleri I 
alması. Bunların başında ucuz mesken kredisi I 
dışında normal kredi hadleri ile gayrimenkul I 
ipoteki yapması gelir. Emlâk Kredi Bankasının I 
vazifelerini hakkiyle yapmamış olduğunu şim- I 
diki izahattan anlıyorum. Ferid Melen arka- 1 
daşımın Emlâk Kredi Bankasını daha ziyade I 
«niçin ticari işte teşkilâtım genişletmedin, 30 - | 
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i 40 milyon mevduatı kabul etmişsin, 'bunun ne 
I için yalnız 6 milyonunu ticari sahaya kredi ola

rak verdin, niçin gayrimenkul ipoteğini de % 7 
faizli ipotek sahasına daha fazla plasman yap-

I madm, paralarını kullanmadın?...» diye tenkid 
I etmesi lâzımgelirdi. 

Şimdiki beyanattan anladığıma göre, banka
cılık tekniği bakımından Emlâk Bankasının 

I biraz zayıf olan tarafı gayrimenkul ipotekleri
ne az plasman yapmış olması ve hele ticari kre
dilerde çok imsakli davranmış bulunmasıdır. 

I Verilen izahata 'göre, biz iktidara geldikten son-
I ra, mevduat bu kadar fazlalıştığı halde ticari 
I kredilerde hiçbir genişlik olmadığını anlıyorum. 
I Arkadaşlar, böyle bir genişlik olmasında 
I bizleri tereddüde sevkeden noktalar üzerinde 
I durulmak lâzımgelir. O noktalardan biri de bel

ki ticaret erbabının bu bankadan kredi almak-
I tan çekinmesidir. Çünkü bir gün filân adanı 

şu kadar kredi aldı, filân almadı diye bu kür
süden bir gün ifade edilmesinden korkuyorlar. 
(Soldan bravo sesleri). 

I Ve ben tahmin ediyorum ki, bu münakaşa-
I lardan sonra bizzat Emlâk Bankasının kendi 

bünyesi milyonlarca lira zarar kaydedecek, rail-
I lî bankalarımızın bünyelerine, milli itibarımıza 
I büyük darbeler vurulmuş olacaktır. Bunları na

sıl telâfi edeceğiz? Bunların, nasıl akisler tevlit 
I edeceğini zaman ve hadisat gösterecektir. 
I Bir Çiftkurt'tan bahsettiler. Ben İstanbul'da, 
I ticaret âleminde bulunmuş ve İstanbul firma-
I 1 arını tanıyan bir kimse sıfatiyle söyliye bilirim 
I ki. bu bahsettikleri müessese Emlâk Bankasın-
I dan kredi almaya muhtaç değildir. Bu, istediği 
I müesseseden istediği kadar kredi temin etmek 
I iktidarında bulunan bir firmadır. 
I Diğer kredilerden bahsettiler. Kıymetinin 
I % 50 si kâfi gelmemiş de gayrimenkulunu ipo-
1 tek ederek % 7 faizle para almış. Arkadaşlar, 
I bu miktar faizi vermek dile kolaydır. Aynı za-
I manda muamele vergisini de ödeyecektir, bu-
I nunla beraber % 8 i bulacaktır. Ve bu kredi 
I karşılığında koskoca ve her gün artmakta bu-
I Ilınan bir kıymeti ipotek edecektir. Biliyorsu-
I nuz, gayrimenkul kıymetleri her gün yüksel-
I inektedir. Meselâ bugün bankaya 100 bin liralık 
I bir gayrimenkulu ipotek etmişsem, bir sene son-
I ra bunun kıymeti 120 bin lirala, yedi sene son -
I ra 200 bin liraya çıkmaktadır. Banka öyle güzel 
| bir iş yapıyor, Öyle güzel plasmanlara parasını' 
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yatırıyor.-ki; bankaların daima ihtiyatla takdir 
ettikleri kıymetlerin ancak % 50 sini veriyor. 
Bu da kâfi gelmiyor, Maliye Bakanının akra
basından veya ahbaplarından biri dahi oksa kâfi 
gelmiyor, banka ısrar ediyor, imza kefaleti ve
rin diyor. Bundan sağlam bir iş olur mu arka
daşlar. Bu gibi işlerin pmhakemesini, muhase
besini bu kürsüde yapacak olursak, bu memle
ketteki her türlü hareketlerin, her, türlü mua
melelerin hesabını burada görürsek efkârı umu
miye bizim gayriciddi işlerle uğraştığımızı gö
recek ve bizi tenkid edecektir. 

Farzımuhal olarak Maliye Vekili akrabala
rına Bankadan % 7 faizle kredi açtırmak sure
tiyle onların istifadelerini sağlamıştır diyelim, 
bunu bir an için kabul edelim. Arkadaşlar, biz 
burada Milletvekili olarak her şeyi tenkid edi
yoruz ve ederiz de. Meselâ bendeniz Vekil arka
daşların bâzılarının icraatını beğenmediğini 
için tenkid ettim, fakat bu tenkidleri yaparken 
elimi vicdanıma koyarak hareket ettim. Ve bu 
gün bana şu kanaat geldi: Bizim iktidarın ve
killerinden bir tekinin dahi nüfuz siyaseti ve 
suiistimal yaparak haram para kursakların;! 
gir'-cek bir adam olmadıklarına yüzde yüz 1 n-
v'A\w. ('Soldan «Bravo sesleri» alkışlar) Eğ-ev 
normal hâdiseleri ve normal münasebetleri, 
normal kredi faaliyetlerini birer suiistimal ör
neğiymiş gibi ortaya koyarak batılca tekniğine 
vâkıf olmıyan efkârı umumiyede bir şüphe 
uyandırmak için buraya getirmek yoluna git
mek muvaffak olamıyacak alan bir politikadır. 
Bunu şimdiden kendilerine bildirmek bizim va 
zifemizdiv. (Soldan: Bravo sesleri) 

Arkadaşlar, daha uzun konuşmaya mevzu 
müsait değildir. Hâdise çok basittir. Emlâk 
Kredi Bankasının muhakkak ve muhakkak vf 5 
faizle para verdiği emlâk sahası yanında r'< 7 -
7,5 faizli diğer sahaları da gözden kaçırmamas: 
lâzımdır. Bu memleketin millî servetinin bir an 
surunu teşkil eden gayrimenkule Emlâk Kredi 
Bankasından başka kredi veren banka koytur. 
Emlâk Kredi Bankası gayrimenkul sahibinin 
muhtaç olacağı krediyi kısarsak biz gayrimen
kul kıymetlerinde kanunun emri dâhilinde bir 
haksızlık, bir enflâsyon, bir kıymet düşüşü yap
mış oluruz. 

Arkadaşlar, arzettiğim gibi mevzu çok ba
sittir. Emlâk Bankası ticari kredisini az kul
lanmış, gayrimenkul ipoteğinde de krediyi ken-
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di mevduat], finansman kudretine göre az kul-
lenmış. denilebilir: Fakat Ferid Melen'in mev-
zuubahs ettiği şekil yüzde yüz varit dahi olsa 
asla kabul edilemez. Xe tahkik mevzuudur, ne 
tetkik mevzuudur, hattâ ne de sual mevzuudur. 
(Soldan,. «İftira mevzuudur.» sesleri). 

'REİS --. Şevki yazman, (Kâfi kâfi. sesleri) 

ŞKVKİ YAZMAN ( tilâzığ) — Muhterem'ar
kadaşlar, ben bankacılığı hattâ Ferid Melen ar
kadaşımız kadar bile bilmem. İsin doğrusu bu
dur. Ama iş Emlâk Kredi Bankasına intikal 
edince yerimde duramadım. Çünkü geçen se
neden beri kendisi ile alâkadarım. Dışarı gi
dişim, içeri gelişim ve bütün inşaat faaliyetim
de istifade ettiğim, ümidim ve mesken dâvasın
da yegâne dayandığımız İm banka olduğuna 
kani olduğum için, huzurunuzda bu noktayı 
açıklamayı zaruri gördüm. 

Arkadaşlar, Ferid Melen arkadaşımız di
yor ki: «(ielen haberler bana ıstırap veriyor.» 
ben d fikirde değilim; gelen haberler bana in
şirah veriyor, rakam itibariyle, inşaat itibariy
le, mesken inşası dâvası itibariyle bana inşirah 
veriyor. O mu doğru söylüyor, ben mi doğru 
söylüyorum, bunun kıstasını rakamlarda göre
ceksiniz. İki sene içinde yurdumuzun inşa ve 
imarı için açtığı krediyi 68 milyondan 170 mil
yona çıkaran bir banka, zannederim ki, benim 
gördüğüm gibi insana inşirah verici, ümit veri
ci bir vaziyettedir. Bu işin portesi bakımın
dan. Bir de memleket sathına dağılması bakı
mından arzedeyinı : 

Fııılâk Kredi Bankasının Ankara, İstanbul, 
İ/mir ve bir de Malatya'da şubesi vardı. Bu
gün görüyoruz, bütün memleket sathına dağıl-

i mistir. Hepimiz seve seve vilâyetlerimize1 çekip 
| götürmek dâvasından başka bir şey gütmüyo-
i rıız. Diyarbakır'a gitmiştir, Flâzığ'a götürmek 
! için gayret ediyoruz. Basiretli arkadaşların 
| hepsi bizimle beraber bu yoldadır. Bugün kre-
: di, mesken inşaatı yolunda bankanın yanJış: is-
j tikımette olduğuna dair ifade edilen beyanlar 
i külliyen varit değildir. 
, Simdi ticari kredi meselesine geliyorum : Bu 
, meselede bankacı arkadaşlar ifadede bulundu

lar. Arzetmiştim, benim bankacılığını yoktur. 
I akıt ticari kredi bir taraftan inşa malzeme
sini ucuza mal etmek, öle taraftan bizzat ban
kanın kârını çoğaltmak itibariyle çok yerinde 
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ve mâkul bir tedbirdir. Banka buna gitmek 
mecburiyet ve zaruretindedir. Aksi takdirde ve 
daima % 5 faizle muamele görecek bankanın 
hiçbir hareket kabiliyeti, hiçbir siyaseti, inşa 
imkanı ve sairesi olamaz. Bu itibarla eski bir 
maliyeci olan Perid Melen arkadaşımın banka
daki ticari kredinin zaruretine inanmadığını 
ve bunu ifade etmesini hayretlerle karşıladım. 

Ancak burada bir şey hatıra geliyor; ben bu
nu, eskiden beri ve dolay isiyle Maliye Vekilinin 
direkt olarak alâkadar bulunduğu bir müesse
seyi şüphe ve tereddüt altında bırakmak sure
tiyle zaman zaman Maliye Vekilini zayıf düşür
mekten ibaret bir taktik addediyorum. Bu taktik 
muvaffak olmamıştır, olmaz da. Başvekil ve Ma
liye Vekili tarafından cevabı verilmiştir. Bu iti
barla verilen takririn hiçbir mânası yoktur, red
dini istirham ederim efendim. 

REÎS — Efendim; birkaç tane kifayeti mü
zakere takriri vardır. 

Bunları oyunuza arzetmedeıı evvel Hüküme
te ve son söz milletvekilinin olduğu için de, sı
rada bulunan bir mebus arkadaşa söz vereceğim. 

Şimdi söz Maliye Vekilinindir. 
HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Mü

saade buyurun da biz de konuşalım. 
REÎS — Efendim tüzüğümüzün âmir "hük-

• münü arzettim. Kifayeti müzakere takririni oya 
vaz'etmezden evvel Hükümete ve sırada bulu
nan bir mebus arkadaşa söz vermem lâzım. 

HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Ankara) — Ben 
Maliye Vekilinden rica ediyorum; hepimizden 
sonra konuşsunlar. (Reye, reye sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun. Buyurun Maliye 
Vekili, 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATK,\v 
(Eskişehir) — Zaptı getirterek Ferid Melen'in 
konuşmasını gözden geçirdim. Israr ettiği fakat 
hakikatla hiçbir ilgisi olmıyan bankacılığa aii" 
bâzı kısımlar var. Onun üzerinde fazla durni"-
yaeağım. Hâlâ diyor ki ; banka 1952 Şubatına 
kadar ticari kredi muamelâtı yapmıyordu. Arka
daşlar, banka kayıtlarından çıkarılmış olarak. 
1947 senesinin sonunda borç bakiyesi şu idi. 
1949 da şu idi diye rakam veriyorum. Hâlâ di
yor ki, bunlar emekli, dul ve yetimler için açı
lan ticari kredidir. Madde veriyorum; incir. 
üzüm ve pamuk ipliği için açılmış olan ticari 
kredilerdir Eğre kendisinin düştüğü hatayı ka-
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bul etsem, bu kanuna riayet etmiyenlerin hapis 
cezasiyle tecziyesi yolunda kanun vaz'eden in
sanlar için bu çıkarılan kanuna riayet etmemek 
gibi bir hatayı fahişi kabul etsem, bunların, bu 
Halk Partisi mensubu olanların isimlerini sizle
re verirdim. îsim vermiyorum. (Bravo sesleri) 

Sonra diğer bir noktası var arkadaşlar, şu
nu açıkça ifade edeyim ki, insanın - muhalefet
te de olsa, muvafakatta da olsa - bir de insan
lık tarafı vardır. îşte bu insanlık tarafımız ken
di vicdanımıza karşı olan mesuliyetimizdir. 
Açıkça ifade edeyim ki, muhalefette Ferid Me
len'in bu tarafı yoktur. Israr ediyor, hâdisede 
müphem bir ta raf varmış gibi konuşuyor. Bakı

nız ne diyor : «Murat Atılkan'a bu Halk Par
tili vatandaşa açılmış olan bir milyon 435 bin 
liralık teminat ye kefalet mektubu bir gece ça
ğırılan tapu memuru ve noter huzurunda bir 
gün evvelki tarih atılmak suretiyle muamele ya
pılmıştır.» 

Yeknazarda, bunda bir hâdise var mı bunun 
gizli tarafı var mı, kanunsuz, nizamsız tarafı 
var mı, hususi muamele var mı diye bir şey ha
tıra gelir. Umünı müdür burada oturuyor, mua
vini burada; sordum, nedir bu diye. Bu zat Es
kişehirli, kendisini ben Eskişehirli bir vatandaş 
olarak tanırım. Bir gün karşı karşıya gelip ko
nuşmuş değilim. Bankaya, kendisine kredi açıl
ması için emir vermiş değillim, teminat ve kefa
let mektubu verilmesi için de emir vermiş deği
lim. Bu zatın alâkası ne o halde"? Alâkası şu ar
kadaşlar: 

1914 Harbinden kalma ve o tarihten sonra 
şurada burada atılıp kalmış, toprak altında 
kalmış, birtakım eski kovan, eski top toprağa 
gömülmüş tayyare ankazı, hurda demir mevcut 
idi. Bunlar 1914 te kaldığı gibi kalsaydı o hal
de muameleye koymaktan korkmuş olsaydık, 
geçmişteki gibi Hazinenin malına, bu hurda
lara, göz yumsa idik, mesele yoktu. «Bunları 
çıkarıp satalım, harice satalım, bu suretle dö
viz temin ederiz, döviz gelir» dedik. 

28 vilâyette ve bir kısmını toprak altında 
bulunan hurda bakır, kovan gibi şeyleri oralar
da heyetler teşkil ederek ortaya çıkarttık ve 
geçen sene çıkartmış olduğumuz bir kanunla 
Millî, Savunma hizmet dışı olmuş yirmi küsur 
parça eski harb gemisi ile birlikte satışa çıkar--
dik ve parça parça ayırdık. 

1 leyetler bunların üzerinde mütemadiyen uğ-
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rastı. O sırada millî emlâkin başında bulunan 
ve şu anda ayrılmış olan arkadaşımız o kadar 
titizlik göetsrdi ki, maalesef gösterilmiş olan 
bu titizlik ve hassasiyet yüzünden bir sene za
man kaybettik ve maddi kaybımız da büyük 
oldu. İttihaz edilen satış kararından satış ânına 
kadar fiyatlar yavaş yavaş düştür o derece üs
tünde hassasiyet gösterdik. 

önce, 23 vilâyetteki hurdaları, gemileri 
ayırdık. îlân etmeye başladık. Ankara, İstan
bul ve İzmir'de üçer gazetede 26 defa ilân et
tik arkadaşlar. Şartnamesini Fransızcaya ter
cüme ettirdim, elçiliklerim izdeki ticaret ataşe
liklerine ve buradaki yabancı ataşeliklere tev
di ettim. Hiçbir talip çıkmadı. Tekrar fiyat tes-
bit ettirdik, İstanbul Ticaret Odasından tek
rar fiyat aldık, hariçten hurdacılardan, bilhas
sa maden piyasasında -ileri-' olan Londra gibi 
yerlerden tekrar fiyat getirttik, tekrar ilânlar 
yaptık, üzerinde muameleler oldu, hiçbir tâli]) 
çıkmadı. Tekrar fiyat tesbit ettik, baktık,'ma
den, .hurda fiyatları nedir? İkinci ihalede ta
lip çıkmadığı için iş pazarlığa kaldı. Hiç mec
buriyetimiz yok iken üç şehirde yine ilân et
tik, ajansa verdik, kimse gelmedi. Bu arada 
bir zat, bir tek vatandaiş geldi: Eskişehirli 
Murat Atılgan. Beni görmek için arkadaşlar bu 
zat Bakanlığa geldi de, iki gün arka arkaya 
hususi kalemde oturmasına rağmen, onun Eski
şehirli olması dolayısiyle, hiçbir sebep ve ba
hane yok iken kendisini kabul etmedim. Bunu 
kendisine çiğce ihsas ettirmekten ziyade «işim 
vardır, Umum Müdürü görsün» dedim. Kendi
sini Millî Emlâk Umum Müdürüne - ki bu zat 
yani Millî Emlâk Umum Müdürü-Ferid Beyin 
yakın dostudur - ona gönderdim. Onun için 
Ferid Melen elini vicdanına koymak suretiyle 
yakın ahbabı ve dostu olan Millî Smlâk Umum 
Müdüründen «nedir bu mesele, nedir bu malın 
satışı, nedir bu Murat Atılgan, nedir bu verilen 
teminat ve kefalet mektubu, bu para Hazineye 
nasıl ödendi...» Diye 'Sorabilir, malûmat alabi
lirdi. Fakat bunu yapmıyor diyor ki ; «Efen
dim Bakan yakınlarına ticari kredi açtırabil-
mek için Bankaya emir veriyor.» Emlâk Kredi 
Bankası ticari kredi muamelesine başlamıştır. 
Bu arada Murat Atılgan da ticari kredi mua
melesi ile teminat mektubu almıştır. Pazarlık 
müddeti 15 gündür. Bu on beş gün zarfında 
Bakanlığın tasdik mühleti vardır. Bu mühle-
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tin sonuncu gününde Bakanlık tasdik edebilir. 
Millî Emlâk Umum Müdürüne «Dosyayı koy, 
on beşinci günün sonuna kadar belki başka bir 
talip çıkabilir, dosya benim masamda kalsın, 
ancak unutabilirim, bana hatırlat» dedim. Bu 
suretle on beş gün bekledim. Bu zat sonuncu 
günü diyor ki «Eğer bana verecekseniz banka
dan teminat ve kefalet mektubu alayım.» Ken
disine satışın yapılmasının tasdiki için bu işin 
teminatı da 1 milyon 400 küsur bin liradır. 
Millî Emlâk Umum Müdürü diyor ki ; «dosya 
bankadadır*, son kararı verecek kendisidir, 
'kendisini göreyim.» O gün beni sabahleyin Mec
liste olduğum için göremiyor. Geç. vakit bana 
geldi, dedi ki : «Bugün sonuncu gündür, müh
let, bitiyor, eğer bu satışı yapacaksak, banka 
teminat ve kefalet mektubunu alacaktır.» 

Onun üzerine tekrar dosyayı karıştırdım, 
tekrar müsteşarı, müsteşar muavinini çağırdım, 
bundan fazla bir fiyat bulmamız muhtemel 
midir dedim. Dediler .ki; «gösterdiğiniz hassa
siyet bu kadar olur, bunu tasdik etmemek sat
mamak demektir.» Tekrar baktım, üzerinde 
durdum, satış için ne yapmak lazımsa yapıl
mış. 

Şunu arzedeyim ki, 20 küsur gemi de hâlâ 
elimizdedir, satamadık. Dosyayı tasdik ettim, 
verilsin dedim. 15 gün bitti! ve verildi. Hoşu-. 
ma gitmiyen tek tarafı maalesef talibin bir ta
ne oluşuydu. Ama adam Eskişehirliymiş; ku
suru ne efendim? Maliye Vekili Eskişehirlidir 
diye 350 bin küsur Eskişehirli vatandaş, Dev
let daireleriyle temasını kesecek, banka ile 
temasını kesecek... Bunlar vatandaşlık hakkın
dan ıskat mı edilecek1? (Soldan: Bravo sesleri). 

Onun için gece geç vakit bu tasdikten son
ra adam bankaya koşuyor. Daha evvel telefon 
ediyor, bankanın önündedir diyor, bugün son 
gündür biraz gecikemez misiniz diyor. «Bakan 
tasdik etmezse başka, ama tasdik edildi, te
minat mektubunu alacağım» diyor ve muamele
si yapılıyor. 

ıŞimdi Ferid. Melen diyor ki ; «bir gece için
de, gece yarısı noter, tapu memuru ve saire 
celbedilerek bir gün evvelki tarih atılmak su
retiyle...» Hiç mi vicdan yok sizde Ferid Melen 1 
(Soldan alkışlar). 

Arkadaşlar bakın, yine zabıttan okuyorum. 
Bumda beyan etmiş, «burada Maltepe'deki 
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Orak aprtmanı kime aittir?» diye soruyor. Ba- I 
na ait değildir. Şimdi umum müdüre sordum, I 
banka ile Orak apartmanının ticari ve ipotekli J 
bir muamelesi yoktur. Hattâ ne de satışı için I 
bir muamelesi varidır. I 

Soruyor; «özveren sokağındaki aprtman I 
kimindir?» diyor, bir de «Askerî Fabrikalar I 
meydanına bakan apartman kime aittir?»diyor. I 

özveren sokağındaki apartmanı şimdi sor- I 
dum, arkadaşım biliyormuş, söyleyiverdi. Bende I 
biliyorum ama bilmeme rağmen soruyorum, bel- I 
ki bilmediğim bir nokta vardır diye. Alâkalı I 
umum müdüre nedir dedim. Bu âpartma- I 
nın birisi Hüseyin Akar' la İbrahim Polatkan'- I 
mdır, müştereken 225 260 lira inşa değerindedir, | 
112 600 lira kredi almışlardır, ayrıca da 22 bin I 
liralık imza teminatı alınmıştır. Bunun İbrahim j 
Polatkan'a isabet eden kısmı 56 300 liradan I 
ibarettir. İşte ilk defa kürsüde okumuş olduğum 
muamelenin istinat ettiği gayrimenkul budur. I 
özveren sokağındaki apartman da ikinci olarak 1 
okuduğum şeyin teminatıdır. 130 000 lira inşa* 
değeri olup 65 000 lira kredi açılmış ve 14 320 
lira bakiyesi bulunan hesap teminatı olan apart
man ... Bunları sayıyor, dinledik. I 

Tekrar kürsüye geliyor, diyor ki, «N'edir bu I 
Maltepe'deki Orak apartmanı, özveren sokak
taki, fabrikalar meydanındaki1?» îsnaf Ferid 
Melen.. («İnsaf onda n'e gezer» sesleri) 

Arkadaşlar, mühim nokta şudur: Bu mesele
nin hepinizin vicdanlarında en ufak bir tered
düt kalmıyacak şekilde beyan edilmesi ve buna 
Yüksek Heyetçe kanaat getirilmesi lâzımdır. 
Biz şeref ve haysiyetimizi ayaklar altına sermek 
ve rencide olmayı göze almak suretiyle, Bakan- J 
lık sandalyesine yapışarak, oturacak insanlar de
ğiliz. (Soldan : Bravo s«esleri sürekli alkışlar) 

Orada sıhhatimizi vererek memlekete hizmet 
düşüncesi ile oturuyoruz. Arkadaşlar yoksa Ba- l 
kanlık nedir? Affmızı rica ederim, hepiniz se
cini bölgelerinden çeşitli mektuplar, müracaat- j 
lar olaeaksınız, bütün onları getireceksiniz, ca
nınızın sıkıldığı gün olur, vazifeden bunaldığı
nız gün olur, fakat bunlara karşı milletvekili 
arkadaşlar olsun, vatandaşlar olsun hepsine, 
içinizin sıkıntısını bastıracak, tebessümle kar- } 
şılıyarak hangi aıuamele sizi bunaltmıştır, bu işi I 
halletmeye kalkacaksınız. Bu şıahsi işleriniz mi, 
hayır, memleket işleridir. Geceniz yok, gündü
zünüz yok. Ondan sonra yığınlarla tenkit ve j 
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şüphe. İnsaf buyurun. Burası yapışmak sure
tiyle oturulacak yer değildir, burası itimat ve 
emniyet yeridir, itimat ye emniyeti evvelâ ken
di vicdanınızda duyacaksınız. Sual soracak, bu
nun altından kalkmaya Çalışacaksınız. Orası zor
la oturulacak yer değildir. Şeref ve haysiyetimiz
den feragat etmek suretiyle o sandalyeye yapı
şanlayız! 

Siyasi şandajlâra, iftiralara, tezvirlere, izam 
edilen hâdiselere rağmen orada oturmak; bu, 
arzu edilecek şey değildir. 

Fakat şu nokta var : Biz bu memleketin insan
larıyız. Biz bu topraklar üzerinde yaşıyan göçebe 
insanlar değiliz. Yüzlerce yıllık mazisi olan bu 
topraklar, bu vatan parçası yeni keşfedilmiş 
arazi parçaları değildir. Biz bu topraklar üze
rinde doğduk ve bu topraklar üzerinde bulunan 
köylerimizin içme sularını temin ile uğraşıyoruz. 
Bu vatana, millete hizmet etmek emeliyle san
dalyemizde oturuyoruz. Ferid Melen'in bunu 
bilmesi lâzımdır. (Soldan, «bilemez» sesleri) 

Bir nokta hakkında hepimizin karar vermesi 
lâzımgelir; o da şudur: Bir insan Bakan olunca 
bütün akraba ve taallûkatını red mi edecektir? 
Yahut da Devlet kendisine bir vazife tevcih et
tiği zaman, affedersiniz, ben bu vatana hizmet 
etmek isterim, o sandalyede oturmayı arzu ede
rim ama ne yapayım dünyada tek dikili ağacı ol-
mıyan bir insan değilim, akrabanı var, onun 
için ben bu vazifeyi kabul edemem mi diyecek. 
Bu, siyasi şantajdır.. Sabahtan akşama açarsınız 
gazeteyi, Halk Partili bir muharrir veyahut da 
Halk Partili bir gazetenin neşriyatındır: Efendim, 
Çemişkezek'teki filânı çiğniyen otomobil bilmem 
hangi milletvekilinin akrabasına aittir, falan mil
letvekilinin akrabası falanı döğdü... ilâh. 

Arkadaşlar, partizanlık partizanlık diye bağ-
rıyorlar. İşte asıl partizanlık budur. 

MÜKERREM SABOL (İstanbul) — Parti
zanlık değil, edepsizlik... 

MALİYE TEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Onlar öyle anlıyorlar. 

Bir bakan akrabalarını ret mi etmelidir? Bir 
bakanın akrabaları kanuni ve nizami olarak 
Devlet dâirelerine baş vurdukları zaman mua
meleleri kanuni ye nizami olarak yapıhnıyacak 
mıdır? Siz bakanın akrabasisıhız, imkân yok 
yapamayız mı diyecekler? Bankaya müracaat 
etti, verdiği teminat kâfi ama, banka karşısına 
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dikilecek, «iyi ama siz bakaıım akrabayısınız 
açamam» mı diyeceki 

Arkadaşlar, bu hâdise açılmış iken bunu 
adam akıllı tesbit etmeliyiz. (Lüzum yok ses-

. leri). 
Muhterem arkadaşlar, emir ini vermişim 

acaba, Emlâk Kredi Bankası Unlum Müdürü, 
Umum Müdür Muavini buradalar. Kendilerine, 
kredi açın mı demişim, teminatı kâfi gelmedi
ği halde tazyik mi etmiştim, idare meclisine 
baskı mı yapmışım?... insanlar akrabam olabi
lir, verdikleri teminat kâfi ise 22 milyonun fay
dalandığı krediden bunlar istisna mı edilecek
tir? (Kâfi, kâfi sesleri). Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 

R E Î S — Feyzi Boztepe (Vazgeçti sesleri). 
FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
REİS -—Ferid Bey, siz konuştuktan sonra 

diğer milletvekillerinden «Öz istiyenleri sıraya 
koydum. ('Bırakın konuşsun sesleri). Ve sıray
la söz verdim. Şimdi kifayeti müzakere takriri
ni yüksek oyunuza arzetmeden evvel Hüküme
te söz vereceğim, ondan sonra da bir milletve
kiline söz vereceğim. (Konuşsun sesleri). Di
ğer milletvekili arkadaşımız sözlerinden vaz ge
çerlerse, o Yüksek Heyetinizin bileceği bir is
tir; (Gürültüler, Ferid Melen'e söz ver sesleri). 

REİS — -Hâmid Şevket Bey, buyurun. 
ABDULLAH GEDÎKO&LU (Ankara) — 

Reisbey usul hakkında etöz' istiyorum. 
REiDS — Buyurun. 
ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — Ar

kadaşlar, istirham edeceğim, tüzük müsait de
ğilse bile rica edeceğim, lütfen kalbul buyurun, 
Ferid Melen arkadaşımız konuşsun. Çünkü ya
rın, «söz vermediler, konuşturmadılar» diyecek
tir. Allah aşkına konuşsun. (Gülüşmeler). 

R E Î S — Hâmid Şevket Bey, vazgeçtiniz mi? 
(Vazgeçti sesleri). 

Hâmid Şevket Bey vazgeçmiştir. 
Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — İ z i n verirseniz 

vaktimiz daraldı, sadece... (Devam sesleri, gü
rültüler, sahalı a kadar dinliyeceğiz sesleri). 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
FERÎD MELEN (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Sayın Başbakanın mütalâalarına birkaç cüm

le ile cevap arzedeceğim, 
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: Başbakan, meseleleri doğrudan doğruya bu

raya getirmek lâzım, dediler. Benim yaptığım 
i da bundan ibarettir, bunu neden kusur sayıyor

sunuz.' Meseleleri- buraya getirelim, suçluları tes-
j bit edelim. Ben de bir mesele getirdim. Yal

nız şunu istiyorsunuz ki, işte ona takatim yet
mez; bütün mukaveleleri, tapu senetlerini ve sa-
ireyi. bunları hiçbiriniz getiremezsiniz. Sizin 
getiremediğiniz şeyi bir milletvekili oldrak ben 

j de getiremem. 
I Ben bir ihbar için lüzumlu sayılacak her 

şeyi getirmiş bulunuyorum. Ben sadece dediko
du getirmedi, eğer dedikodu getirmeyi âdet edili
şe idim bu takririn bin tanesini tekrar etmek 
icapeder. Ben bunların içerisinde bana kanaat 
veren ve az çok delilini bulduğum hâdiseleri ge
tirmekteyim. 

Bugüne kadar getirdiğim meselelerde al-
danmamışımdır. (içtirdiğim birkaç meseleyi hu
turunuzda konuştuk ve zannederim neticeleri-

. ni de aldık, 
i Ben bugün burada bir meseleyi tesbit etmiş olu

yorum, bunu Türk milletinin huzurunda tek-
* rar etmekte, fayda vardır. Ben ortaya bâzı mua

meleler ve bunlara ait bâzı misaller koydum. 
Sayın Başbakan bu muameleler ve misallerin 
normal muamele ve misaller olduğunu beyan bu
yurdular. Bunu Türk milletinin huzurunda 
arr'.etmek faydalı olmuştur. (Anlaşılmadı sesle
ri, gürültüler.) Bunun mânasını anlıyan anlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (îstan-
j bul) ----- Ajansa vereceğim. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ajansa ve
receğinden bahsettiler, teşekkür ederim. Benim 
kürsüden geçen gün muzaffer bir eda ile ifade
de. bulunduğumdan bahsettiler: Ben bu kürsü
ye daima vazife yapmak için çıktım. Hitabet bir 
sanattır, Allah vergisidir, bende bu yok. Ben 
bu kürsüye hitabet yarışına çıkmak için değil, 
vazife yapmak için çıktım. Ve daima üzerime 
ağır vazife aldım. Bundan dolayı yüksek He-

i yetiniz arasında bâzı kimselerin hoşuna gitme
dim, mütemadiyen azar işitiyorum. Fakat bu 
millet vazifesidir, katlanacağız, katlanacağız. 

j Say-m Başbakan kürsüde âlicenap olmaktan 
bahsettiler. Bu hakikaten birçok vicdanlarda 
istifham uyandıracak bir meseledir. Ben bu 
soruyu getirirken soru dolayısiyle bâzı misal
ler arzettim. Akl.a şu gelir, bu arkadan vur-

J maktır, doğrudur, benîm de aklıma gelmedi 
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değil, fakat soruyu sorarken açıkça bütün bu 
meseleleri sormak lâzımdı. Niçin sormadım, bu
nu da arzedeyim : Ben de bu meseleleri bilhas
sa sormak için getirdim. Çünkü verilen sual 
önergesine ancak iki veya üç ayda cevap verili
yor. Fakat ben üç ay bu vatandaşları gazete
lerde afişe edemezdim. Bu nihayet bir celsede 
konuşulur, geçer gider. («Nasıl olur» sesleri, 
gürültüler) Haklı isem de, haksız isem de me
sele bu suretle nihayet bulur. 

Dedilerki, malûmat almak için yazılı soru 
verselerdi. Ben bunu da yaptım, fakat Ban
kalar Kanunu ileri sürülerek bu malûmat da ve
rilmedi. O noktadan da haklı durumda olduğum 
aşikârdır. Bu soru ile de gayriahlâki bir şey 
yapmamaya dikkat ettim. Yani mümkün olan 
her şeyi yaptım. Bu hâdisede soruyu vermeden 
ve verdikten sonra Demokrat Partideki bâzı ar
kadaşlara, Başbakana götürüp keyfiyeti bizzat 
anlatabilecek olanlara söyledim. Bende listeleri 
vardır. Bu da benim için yapılacak ahlâki bir 
vazife idi ve bunu yaptım. (Kimdir, nedir sesle
ri) Başbakan bilir. 

Sayın Başbakan murakabeden bahsettiler ve 
buyurdular ki, onun kanaatinde değilim. Ben de 
kendi kanaatinde değilim. îki ayda bir sorula
rın konuşulduğu ve hele gensorunun büsbütün 
unutulduğu bir yerde millî murakabeden bahs
etmek biraz ileri olur zannederim. (Soldan, gü
rültüler.) 

Nerede kaldı ki, Sayın Başbakan soruları 
dahi fuzuli telâkki ediyorlar, zait buluyorlar. 
Demek ki, intibak etmek için daha vakit var
dır ve intibak etmesini bekliyoruz. 

Diğer milletvekili arkadaşlarım bilhassa J 
mevzu üzerinde bana tarizi edepnazi şeyler söy
lediler. Samimî kanaatleridir. Onlar üzerinde 
durmaya lüzum görmüyorum. 

Hasan Polatkan arkadaşımızın, kendisini 
müdafaa ederken, hattâ kendisini müdafaa et
meden de daima ileri bir konuşma tarzları var. 
Namustan, vicdandan, vicdansızlıktan, insan
lıktan falan sık sık bahsederler. Belki bu mev
zuda biraz incinmiş olabilirler, böyle konuşma
ları haklı ama bütçe konuşmalarında da kendi
sini daima buna kaptırmıştır. Bakanlık sandal-
yasında oturan bir arkadaşa bu şekilde konuş
mayı yakıştıramam. Bu kürsüyü ben o hale ge-
tirmiyeceğim. Bu kelimeleri tekrar etmekten | 
dahi içtinap edeceğim. Yalnız kendisine şunu ! 
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söyliyeyim : Burada ortaya meseleler koydum. 
Ben getireceğim nispette, takatimin yettiği nis
pette deliller getirdim. Bir taraftan Bankalar 
Kanunu, banka mahremiyeti var, esrarı Ferid 
Melen nasıl söyliyebilir; diğer taraftan bize de
lil versin diyorlar, tki zaddı telif etmek sanatı 
maalesef bende yoktur. Yalnız bir noktayı ar
zedeyim : Bankalar Kanunu filvaki burada ban^ 
ka hesaplarının çıkarılmasına mânidir. Ama 
mevzuubahsedilen müessese Devlet sermayesi 
ile, millet sermayesi ile kurulmuş bir müessese
dir. Ve bunu murakabe etme (bakımından bu 
müessese içindeki bâzı muamelelere muttali 
olursam, Banka Kanunu vardır diye bu mua
meleleri getirmiyecek miyim?. Elbette getire
ceğim, birkaç vatandaş ismi mevzuubahis ola
caktır, ne yapalım ki, millet işidir, umumi men
faat meselesidir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Söyler misiniz, bu malûmatı kimden al
dınız?. 

FERlD MELEN (Devamla) — Bu malûma
tı verenler vatan hizmeti yapmışlardır, söyler
sem vaziyetleri korkunç olmaz mı Sayın Baş
bakan?. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — Siz 
umum müdürlük yaptınız 

REÎS — Devam buyurun, Abdullah Bey kar
şılıklı konuşmayın. 

FERlD MELEN (Devamla) — Efendim, 
Maliye Vekili söyliyecek, ben söyliyeceğim, o 
şöyledir diyecek, ben böyledir diyeceğim. Böy
le olursa münakaşa günlerce devam eder. Bir 
tek doğru şey söylediler, oturduğum yer itimat 
yeridir dediler. Hakikaten Maliye Vekâleti iti
mat yeridir. Maliye Vekâleti masasında oturan 
bir kimseden hiç kimsenin en ufak şüphesi ol
mamak lâzımdır. Şüpheye yer veren bir hâdi
senin ortada bulunmaması lâzımdır. Bunun da 
çaresi şudur; madem ki, ortada bâzı iddialar 
var, bu iddiaları tetkik ve tahkik etmek lâzım-
gelir. Hükümet bu hâdiseleri yersiz bulmakta
dır. Bu, kendilerini beraet ettirmez. Efkârı 
umumiyenin, milletin murakabesinden kaçınma
mak lâzımdır. 

Eğer bu iddialar tetkik ve tahkik edilirse 
ayıp bir şey mi yapmış oluruz?. 

Maliye Vekili demin beyan ettiler; Burası iti
mat yeridir. Evet burası bir itimat yeridir. Oiti-
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mat arzettiğim usul ile olur. Aksi halde şüpheler 
devam edecektir. (Soldan «bizim itimadımın 
var» sesleri) 

REİS — Kifayet takrirlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ferid Melen'in takriri üzerinde cereyan 

eden müzakereler kâfidir 
Keyfiyetin reye arzedilmesini teklif ederim. 

Rize Mebusu 
Osman Kavrak 

REİS — Diğer takrirde aynı mahiyettedir. 
Kâzım Arar arkadaşımız kifayeti müzakere 

takririnin aleyhinde konuşmak istiyorlar. Buyu
run. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, bu mesele ne Hasan Polatkan dâvası, 
ne de Ferid Melen davasıdır. Bu mevzu bir 
siyasi nüfuzun - mevcut olsun, olmasın - suiis
timali davasıdır. Her gün bir bakanın veya 
milletvekilinin nüfuzunu suiistimal ettiği şek
linde memleket efkârını ve şerefini zedeliyen 
hareketler hakikaten Türk Milletinin göz bebe
ği kadar sevdiği ve 14 Mayıs inkılâbının yarat
tığı Büyük Meclisin haysiyet ve şerefiyle oy
namaya imkân verecek mahiyettedir. Bu nevi 
dedikoduların bir çukura konulması ve üstü
nün kapatılması için bu mevzuun daha enine 
boyuna müzakeresi lüzumuna kaaniim. Aksi 
takdirde bu ve buna benzer isnat ve iftiralar 
manzumesi, bunu kendisine siyasî rekabet sevkı 
ile meslek edinen menfur düşünceli insanların 
yine buralarda bu Meclis huzurunda ve efkârı 
umumiyede başka hâdiselere sebebiyet vermesi 
ihtimalini doğurabilir. Bunu göz önünde tuta
rak, hiç kimseyi kasdetmiyorum, bu meselenin 
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genişletilmesini ve kifayet hakkındaki takririn 
reddini teklif ediyorum. 

RBÎS — Efendim, kifayeti müzakereyi ka
imi edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır okunacaktır. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz ve izah ettiğim sebeplerle Van 

Mebusu Ferid Melen'in takririnin reddini arz 
ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Burs» 
R. Aybar 

REİS — Efendim, bu takriri oyunuza arze
deceğim. Çünkü Ferid Melen'in takririnde iki 
husus mevzuubahistir. 

Birincisi : 177 nci maddeye göre Meclis so
ruşturması açılması, diğeri de, bunun için yedi 
kişilik bir komisyon kurulmasıdır. 

Şimdi, birinci kısmı oyunuza arzedeceğim. 
eğer bu cihet reddedilirse ikinci kısmı oyunuza 
arzedeceğim. Şayet birinci kısım kabul edilirse 
ikinci kısmı ayrıca oyunuza arzedeceğimi ifade 
etmiş bulunuyorum. 

Şimdi, Ferid Melen'in, izah edilen meselele
rin, tüzüğün 177 nci maddesine göre Meclis 
soruşturması yapılması lâzımdır teklifini oyu
nuza arzediyorum. 

Bu teklifi kabul edenler lütfen elleriyle işa
ret versinler... Kabul etmiyenler... Teklif tedde-
dilmiştir. 

İkinci kısmı oya koymaya ihtiyaç kalmamış
tır. (Alkışlar). 

Vakit gecikmiştir. Yarın saat 15 te toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

.4 — YAZİLİ SORULAR 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, Te
fenni'nin Hasanpaşa Köyünden Hüseyinoğlu 
Şevket Tuluk'un ölümü sebebine dair sorusuna 
Adalet Vekili Osman Şevki Çiçekdağ ve Millî 
Savunma Vekili S ey fi Kurtbek'in yazüı cevap
lan (6/960) 

26 . II . 1953 
T. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma ve Ada

let Vekillerinden yazılı olarak ;cevaplandınl-
masını rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet- özbey 

1. Kilis Muhafaza Alayı birinci tabur ve 
üçüncü bölük erlerinden olup Saatli karakolun
da fiilî hizmetini ifa etmekte iken 10.XI.1952 
tarihinde öldüğü bildirilen Tefenni Hasanpaşa 
köyünden Hüseyinoğlu Şevket Tuluk'un, bir 
suikaste kurban gittiği şayiaları deveran etmek
tedir. Hakiki ölüm sebebinin yazılı olarak Millî 
Savunma ve Adalet vekilleri tarafından cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

T. O. 
Adalet Vekâleti 14.IV.1953 

f. İŞ. U. Müdürlüğü 
Sayı : 12019 

özü: Burdur Mebusu Meh
met özbey'in sual 
takriri hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
17 . Tl . 1953 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

H/960/4878/10801 sayılı Y. K. . 
Burdur Mebusu Mehmet özbey tarafından 

Yüksek Makamlarına verilip tevdi buyuru lan 
26 . XI . 1952 tarihli sual takririnde; Kilis Mu
hafaza Alayı birinci tabur, üçüncü bölük erle
rinden olup Saatli karakolunda fiilî hizmetini 
ifa etmekte iken 10 . XI . 1952 tarihinde öldüğü 
bildirilen Tefenni'nin Hasanpaşa köyünden Hü
seyinoğlu Şevket Tuluk'un bir suikasda kurban 
gittiği şayiaları dolaşmakta olduğundan, haki
ki ölüm sebebinin Millî Savunma Vekâleti ile 

Vekâletim tarafından yazılı olarak cevaplandı
rıl ması istenmiştir. 

Bu hususta Gazianteb Cumhuriyet Müddei
umumiliğinden alınan 2 . IV . 1953 tarihli karşi-
lık yazıda; Şevket Arıtuluk'un ölümü hâdisesi 
hakkında adlî makamlara intikal etmiş bir mua
mele bulunmadığını ve işin askerî makamlarca 
incelenmekte olduğu bildirilmiştir. 

Adı geçen müddeiumumiliğin yazısına ilişik 
olarak gelen Kilis 122 nci Gümrük Muhafaza 
Alay Komutanlığının 28 . i n . 1953 tarihli yazısı 
birlikte sunulmuştur. 

Bu yazıya göre, Şevket Antuluk 'un ölümü 
hakkında Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
hâkimleri tarafından hazırlık tahkikatının ya
pıldığı, müteveffanın babası Hüseyin Arıtuluk'
un bâzı ihbar ve iddiaları yeni deliller mahiye
tinde görülerek tahkikatın derinleştirilmesi 
için mahalline hâkim gönderilmiş olduğu anla
şılmaktadır. 

Keyfiyet takrir sahibine bildirilmesine müsa
adelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

T. C. 
Gümrük Muhafaza Genel 

Komutanlığı 28 . IH . 1953 
Kısım: Yrg. 

G . 42948 
y i ö : 15543/5592 

C. Müddeiumumiliğine 
Kilis 

19 . III . 1953 gün 1036 sayılı yazıya kar
şılıktır. 

ö lü Şevket Arıtuluk'un hazırlık tahkikatı 
mahiyetindeki evrakı Genel Komutanlık Hâ
kimleri tarafından tanzim edilmiş ve babası 
Hüseyin Arıtuluk'un bâzı ihbar ve iddiaları 
yeni deliller mahiyetinde görülerek soruşturma
lar derinleştirilmek, üzere mahalline hâkim 
gönderilmiştir. 

Kilis'te bu mevzu sebebiyle halen soruştur
maların yapılmakta bulunduğunu ve alayımız
da bu işe ait hiçbir evrakın mevcut olmadığı-
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na bilgilerini saygı ile rica ederim. J 

122 nci Gmr. Mh. Alay K. V. 
Bnb. 

Kemal Berkün 

T. C. I 
Gümrük Muhafaza Genel 

Komutanlığı 2 . 3 . 1953 
Şube Yargı. Kısım 
Sayı; G. ; 105900, 

ö . :36293 

özü : 
Burdur Mebusu Mehmet 
Özbey 'in yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Büyük M. M. Reisliğine 
27 Şubat 1953 gün, Kanunlar Müdürlüğü 

4878 - 10801/960 sayılı emirleri K. 
Tefenni'nin Hasanpaşa Köyünden Hüseyin-

oğlu Şevket Arıtuluk'un ölümü sebebine dair 
Burdur Mebusu Mehmet özbey tarafından veri- | 
len yazılı soru önergesi cevabının aşağıya çıka- I 
rıldığını arzederim. I 

11. . 11 . 1952 günü saat 8 sıralarında Kilis I 
122. Gümrük Muhafaza Alayı birinci tabur I 
üçünöü bölük saatli karakol kumandanı onbaşı I 
Şevket Arıtuluk'un karakol güneyinde ölü ola- I 
rak bulunduğu mezkûr alay kumandanlığına te- I 
lefonla bildirilmiş ve derhal Gümrük Muhafaza I 
Genel Kumandanlığı Adlî Amirliğince mahallin- I 
de yapılan soruşturmalarda şahit beyanına za- I 
bit varakası münderecatına ve doktor raporuna I 
göre ölüm olayının sebep ve mahiyeti tesbit edile- I 
miyen intihar şeklinde tecelli ettiği neticesine I 
varılmış, ancak Tefenni İlçesinin Hasanpaşa Kö- I 
yünden müteveffa Şevket Arıtuluk'un babası I 
Hüseyin Arıtuluk'un Erkânı Harbiyei Umumiye I 
Riyasetine takdim edip 25 Şubat 1953 tarihinde I 
Gümrük Muhafaza Genel Kumandanlığına gön- I 
derilen 13 Şubat 1953 günlü dilekçesinde : Oğ- I 
lunun ölümünün intihar olmayıp kıtası Kuman
danı Fevzi Yeşilada tarafından öldürülmüş bu- I 
lunduğurtu ihbar ve şikâyet etmesi muvacehesinde I 
tahkikatın ihbar ve şikâyet m'evzularına göre I 
det4ihlöştirilmesine ve hakiki ölüm sebebinin tes- | 
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bitine tevessül olunmuştur. 

Hâdise üzerinde 'ehemmiyetle, hassasiyet ve 
titizlikle durulmaktadır. Tahkikat neticesinden 
elde edilecek sonuç en kısa zamanda müstediye 
tebliğ olunacaktır. 

Saygılarımla arzederim. 
Millî Savunma Vekili 

S. Kurtbek 

2. — Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğ-
lu'nun, Trabzon - Doğubayazıt yolunun ıslahı 
için şimdiden esaslı teşebbüslere geçilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Bayın
dırlık Vekili Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı ceva
bı (6/985) 

27 . III . 1953 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak, Bayındır
lık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına ta
vassutlarını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon Mebusu 

Cemal R. Eyüboğlu 

Soru : 
Trabzon - Boğubayazit transit yolu, virajla

rının, iniş ve çıkışlarının pek fazla olması, bâzı 
yerlerinde, devamlı bakıma rağmen aşırı de
recede karların yığılmasına müsait bulunması 
ve umumiyetle yolun darlığı sebepleriyle, nakil 
vasıtalarının normal vasati süratle ve emniyetle 
gidip gelmelerine imkân vermemektedir. 

Trabzon'un hinterlandına dâhil, Erzurum, 
Karaköse ve Van'dan önümüzdeki yıllarda, 
Trabzon limanından .yapılacak buğday sevkı
yatı ortalama bir ölçüyle 150 bin ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

Daha şimdiden, yukarda işaret ettiğim se
beplerden, nakliyat pek kötü şartlar altında 
yapılabilmektedir. Taşıt adedi arttıkça güçlük 
ve gayriiktisadilik de artacaktır. Bir taraftan 
Trabzon Limanının tesisleri tamamlanırken, 
Trabzon - Doğubayazıt yolunun gerek güzergâh 
gerek genişlik bakımından ıslahı için şimdiden 
esaslı teşebbüslere geçmeye Bayındırlık Bakan
lığı lüzum görmez mi? 
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T. C. i 

Bayındırlık Bakanlığı 13 . IV . 1953 
Hususi Kaleni Müdürlüğü j 

Sayı :212 I 

B. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

31 . I I I . 1953 gün ve 6/925/4922/10056 sayılı 
yazılarınız karşılığıdır: 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyüboğlu'nun, 
Trabzon - Doğubayazıt yolunun ıslahı için şim
diden esaslı teşebbüslere geçirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğime dair yazılı soru önerge
sine hazırlanan cevabın dlişik olarak gönderildi
ğini saygılarımla arzederim. 

Bayındırlık Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Trabzon Mebusu Cemal Reşit Eyü'boğlu'nun, 
Trabzon - Doğubayazıt yolunun ıslahı için şim
diden esaslı teşe'bbüslere geçilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi 
aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Memleketin her tarafında şiddetle hissedilen | 
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yol ihtiyacı karşısında uzun tulde İbir yol şebe
kesi üzerinde münakale ihtiyaçlarının karşıla
nabilmesi için. Devlet yollarının kademeli bir 
surette ıslahı karayolu siyasetimizin ana pren
siplerinden biri olarak kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu prensibe göre her yolun inşa ve
ya ıslahı için o yoldaki trafik ihtiyaeiyle müte-
nasiberı sermaye yatırılmak suretiyle mevcut 
ödenek en ekonomik bir tarzda sarfedilmekte 
ve mükün mertebe geniş bir yol şebekesi üze
ninde nakliyat imkânları sağlanmaktadır. 

Trabzon - Doğubayazıt yolu da bu surette 
kademeli bir tarzda her yıl 'biraz daha ıslah 
edilmektedir. 1953 programına ıgöre bu yolun 
muhtelif kısımlarındaki ıslah işleri için 175 000 
lira, Sübhan köprüsüne 60 000 lira, Ilıca köp
rüsüne 20 000 lira, Hur köprüsüne 2 000 lira, 
Aşağı Talıirhoca köprüsüne 70 000 lira olmak 
üzere ceman 317 000 lira tahsisat ayrılmıştır. 
Kar programına dâhil bulunan bu yolda, her 
yıl adedi artmakta olan kar makineleri saye
sinde daha serbest bir kış geçidi sağlanmasına 
çalışılacaktır. 




