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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gümrük Tarifesi Kanununun 2255 sayılı 
Kanunla değiştirilen 401 numarasının altındaki 
ihtar hükmünün 190 sayılı tefsirde yazılı nu
maralar dışında kalan ve son kısımda ifade 
edilen eşyaya şâmil olup olmadığının tavzihan 
bir karara bağlanması hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresinin geçici komisyona verilmesi, kabul 
olundu. 

Trabzon Mebusu Faik Abın'ed Barutçu ve 
iki arkadaşının, Devlet Demiryolları İstimlâk 
Kanununun 3 ve 4 ncü maddeleriyle bu kanu
na müzeyyel 1607 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin geçici bir komisyonda görü
şülmesi hakkındaki Adalet Komisyonu Riyaseti 
tezkeresi okundu ve kan ın teklifinin geçici 
•komisyonda görüşülmesi, ksVııl olundu. 

Gümrük Kanununun bâz- maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Gümrük Tarıresi Kanunu ile 

ve tadillerinin kaldırılmasına dair kanun 
., Jıasmı görüşmek üzere geçici komisyon ku-
ı ı im asi, kabul edildi. 

Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, teşriî 
masunivetinin kaldırılması hakkındaki tezkere, 
Başvekâletin talebi üzerine geri verildi. 

Gündemde mevcut kanun lâyiha ve teklif
lerinin diğer maddelerden önce görüşülmesi 
hakkındaki önerge, kabul edildi. 

Sözlü soru 
1. — Mardin Mebusu Aziz Uras'm, Mısır 

Büyük Elçimizin memleketimize geri gönderil
mesi sebebine dair, sözlü soru önergesi Dışişleri 
Vekâletine gönderilmiştir. (6/1328) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Cahid Zaron.ngiFin, 

1953 - 1954 dış ticaret rejimine d?!:il "'İT sayı 
ithal listesinin libr^nsyon usulü ile t-p^Mk olu
nacağı tarihin tesbit •.-» ilân edilip edilmediği
ne dair olan yazılı soru önergesi Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1324) 

2. — Trabzon Mebusu Cahid Zamangil'in, 
gümrüğe gelmiş veya gümrükten çekilmiş mal-

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi hakkında
ki kanun, kabul edildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü 
Kısmında Değişiklik yapılmasına dair Kanun, 
kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları 
Teşkilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Kanun, 
kabul edildi. 

Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun, kabul olundu. 

Hariciye Vekili Fuad Köprülü, Mısır Hükü
meti tarafından Türkiye Elçisi hakkında alınmış 
bulunan karara dair talep üzerine açıklamada 
bulundu. 

Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu lâyihası 
hakkında da bir müddet görüşüldükten sonra 

8.1.1954 Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu İstanbul Mebusu 

Tevfik tleri Füruzan Tekil 
Kâtip 

Çorum Mebusu 
Sedat Baran 

lar bedelinden ve karşılığı Türk lirası olarak 
yatırılmış akreditiflerden yabancı satıcı mem
leketlere transferi yapılmamış paraların mikta
rına dair olan yazılı soru önergesi Ekonomi ve 
Ticaret Vekâletine gönderilmiştir. (6/1325) 

3. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'mra, 
Malatya Vilâyeti köylerinin içme suyuna dair 
olan yazılı soru önergesi İçişleri Vekâletine gön
derilmiştir. (6/1326) 

4. — îstu ab Mebusu Salamon Adato'nun, 
Hükümetimiz nai na beynelmilel bir teşekkül
de kiralar hakkında bir anlaşma imza edildiğine 
dair gazetelerde intişar eden haberin doğru olup 
olmadığına dair olan yazılı soru önergesi Dış
işleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1327) 

S o r u l a r 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1.— Ordu Mebusu Refet Aksoy ve 7 arka

daşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/590) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

2. — Rize Mebusu İzzet Akçal ve Kastamonu 
Mebusu Hamdi Türe'nin, Hâkimler Kanunu ile 
bu kanunun bâzı maddelerini tadil eden 3206 
ve 3501 sayılı kanunların bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve Hâkimler Kanununa bâzı 
maddeler ilâvesine dair olan 3885 sayılı Kanu
nun muvakkat 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/591) (Adalet Ko
misyonuna) 

3. — Sinob Mebusu Server Somuncuoğlu ve 
4 arkadaşının, yeniden üç kaza kurulması hak-

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Afyon Karahisar Seçim çevresi mebusla

rından İstanbul seçim çevresi mebuslarına ka
dar yoklama yapıldı). 

REİS —• Birleşimi açıyorum. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) .— Zabtı sabık 

hakkında söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem ar

kadaşlar, Çarşamba günkü celsede geçen iki hâ
dise dolayısiyle söz almaya mecbur oldum. 

Bunlardan birisi, içtüzük mucibince riyase
tin usul hakkında iki mebusa söz vermesi icabe-
derdi. Ben bu hakkımı kullanamadım, Riyaset 
söz vermedi. Bu, tashihi mümkün olan bir hal
dir, bunun üzerinde tevakkuf etmiyeceğim. 

İkinci mesele; Meclisin teşriî hayatında 
ehemmiyetli bir nokta olduğundan mutlaka söz-

kmda kanun teklifi (2/592) (içişleri ve Büt
çe komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Konya Mebusu Sıtkı Salim Burçak ve 

iki arkadaşının, Tıp Mensuplarının Devlet Teş
kilâtında Vazifeye Alınma Şartları hakkındaki 
5979 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması
na dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonu raporu (2/567) (Gündeme) 

5. — Limanlar İnşa Kanunu lâyihası ve Ba
yındırlık ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/700) (Gündeme) 

6. — Zirai mücadele işlerinde çalışıp başarı 
gösteren memurlara ikramiye verilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Tarım ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/675) (Gündeme) 

lerimin zapta geçmesini ve bunu Meclisi Âliye 
arzetmeyi faydalı buldum. 

Yüksek malûmunuzdur ki, içtüzüğümüz bu 
noktalarda sâkittir. Her hangi bir mesele hak
kında ruzname dışında, talep üzerine veya ta-
lepsiz doğrudan doğruya Bakanlar tarafından 
vâki olan izahattan sonra ruznameye geçilmesi 
veya söz verilmesi meselesi Tüzükte meskûttur. 
Sadece tatbiki mahiyette maziye ait bir vaka 
vardır; o da Sayın Feridun Fikri Düşünsel 
arkadaşımızın riyaset ettiği bir celsede, Hari
ciye Bakanının izahatından sonra söz istiyen 
Yusuf Kemal Tengirşenk'e riyaset söz verme
miş ve bu söz vermeyiş tatbiki bir kaide halinde 
İçtüzüğün not kısmına geçmiştir. 

Fakat Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi, 
teşriî hayatın ufkunu genişletmek hususunda 
daha ileri bir karar alarak Atlantik Paktına 

» © - « 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

REÎS — Reisveküi Tevfik îleri 
KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Füruzan Tekil (istanbul) 
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3. — YOKLAMA 
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girilmesi sırasında Hariciye Vekilinin izahatını j 
nıütaakıp söz vermiş, Meclis tasvibetmiş ve 
bu suretle ,tatbi'kı yeni bir kaide vaz'etmiştir. 
Bu itibarla dün, içtüzüğün maddesinde meskût 
geçilip iki ayrı tatbik içtihadından dolayı Riya
setin, 9 ncu Büyük Millet Meclisinin ittihaz et
tiği ileri anlayışla ve teşriî çalışmayı kolaylaştı
ran sahadaki usulünü bırakıp, eskiye avdet yo
luna gitmesi hali, yeni bir içtihadın teessüsü ma
hiyetini aldığı zaman bunun cidden sıkıntılı ola
cağını düşündüm. Kaldı ki, büyük milletimizi 
temsil eden sefire karşı Mısır Hükümetinin bey
nelmilel kaideler dışında ittihaz ettiği karar kar
şısında Büyük Millet Meclisinin tezahüratının 
ne olacağı da malûm iken bu dahi düşünüleme-
mi'ştir. Her iki esas üstünde Meclisin durup bu 
içtihadı Riyasetin şahsi takdiri olarak kabul edip 
tüzüğe yeni bir not ilâve etmek suretiyle, ileri 
atılmış bir adımın her halde geri alınmaması ica-
bettiği kanaatindeyim. Arzım bundan ibarettir. 

RElS — Muhterem arkadaşlar; Avni Doğan 
arkadaşımızın bu ifadeleri üzerine Riyasetin nok-
tai nazarını arzetmeyi faydalı buluyorum. 

tki meseleye temas ettiler; birincisinden baş-
lıyayım : 

«Usul hakkında iki milletvekiline söz verilir, 
bana verilmedi» dediler. Halbuki İçtüzükte, usul 
hakkında yana ve karşıya olmak üzere iki millet
vekiline söz verileceği tesbit edilmiştir. Karşıya 
olmak üzere Remzi Oğuz Arık arkadaşımız konuş
muştur. Avni Doğan da aynı şekilde konuşacağı 
için... 

AYNÎ DOĞAN (Yozgad) — Hayır ne söyli-
yeeeğim henüz malûm değildi; aynı şekilde konu
şacak değildim. 

REÎS — O itibarla verilmemiştir. 
ikinci noktaya geliyorum: «Sekizinci devrede 

bir defa vâki olmuş bir hâdise vardır. Bu 9 ncu 
Büyük Millet Meclisinde alman bir kararla de
ğiştirilmiştir» diye ifade ettiler. Halbuki gerek 
sekiz ve gerekse 9 ncu devrelerde, Çarşamba gü
nü vukubulan hâdise misillû bir değil, mütaaddit 
hâdiseler mevcuttur. Burada mevzuları ile be
raber hepsi not halinde elimdedir. Sizleri sıkma
mak için okumıyacağım, yalnız tarihlerini söyli-
yeyim. (Okuyun sesleri). 

Bahsettikleri Sinob Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk mevzuu vardır, ondan sonra 30 Ha
ziran 1950 tarihinde İzmir Mebusu Cihad Ba
ban'm Kore'de cereyan eden hâdiseler hakkında | 

1954 O : 1 
Dışişleri Bakanının malûmat vermesi yolunda 
teklifi üzerine vukubulan hâdise vardır, iki. Bur
sa Milletvekili Selim Ragıp Emeç'in Amerika 
Büyük Elçiliğinin Amerika tebaasını Türk top
raklarını terke daveti hakkında Dışişleri Vekilin
den istediği izahat üzerine cereyan etmiş hâdise 
vardır. Bütün bunlarda yalnız Dışişleri Vekili 
konuşmuş, başkaları konuşmamıştır üç. Eskişe
hir Mebusu Abidin Potuoğlu'nun Atlantik Pak
tına üyelik mevzuu üzerinde izahat talebi vardır, 
aynı şekilde cereyan etmiştir dört. 

Bahsettikleri bu teamülün değiştirilmiş oldu
ğuna dair hâdiseye gelince; bu, gayet açıktır. Ri- , 
ya set Makamı Meclisin reyine muayyen esaslar
dan vaz'etmiştir; bu esas şudur: O zaman Dışiş
leri Vekilinin konuşmasından sonra Grup adına 
Faik Ahmed Barutçu söz istemiş ve bunun üzeri
ne Başvekil Yardımcısı Samet Ağaoğlu ifadede 
bulunarak aynen şunları söylemiş ve : 

«İçtüzük bu hususta sâkit olduğu ve binaen
aleyh Hükümet tarafından Meclisi Âliye dış po
litikaya taallûk eden hususlarda re'sen malûmat 
arzedildikten sonra muhalefetin görüşlerini bildir
meye meydan veren bir taamülü Meclis bahşettiği 
takdirde Hükümetin muhalif bir noktai nazarı 
olmadığı» nı bildirmiştir. 

Gecen Birleşimdeki hâdisede de Dışişleri Ve
kili tarafından re'sen bir mütalâa vâki olmamış, 
milletvekillerinin talebi üzerine Hariciye Vekili 
beyanda bulunduğu için, 194.S den beri vâki tea
müle uyularak, başka bir milletvekiline söz veril
memiştir. 

Bu itibarla Riyaset Makamının her hangi bir 
yanlışlığı yoktur efendim. 

AVNİ DOĞAN (Yozgad) — Efendim; bir 
noktayı izah edeceğim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
AVNİ DOĞAN (Devamla) — Arkadaşlar; 

biz milletin müm'essilleri olarak memleket mese
lelerinin tenvirinde, müzakeresinde, münakaşa
sında iyiye doğru gitmeliyiz. Büyük Millet Mec
lisinin şiarıdır bu. Misal olarak verdikleri hâ
diselerde Meclisi Âli söz istemişte mi aksine 
karar verilmiştir. Tüzük hükümlerinin tefsiri de 
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu not
lar hakkında dahi onun ıttılaına arzederek ka
rar vermek lâzımdır. 

«Arkadaşlar, re'sen izahat verildiği zaman 
söz verilir, talep üzerine Hüküm'ete söz verildiği 
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zaman mebus konuşturulmaz» denirse bunun 
telifi kabil değildir. Bu itibarla Meclisin tema-
yülâtı teşriî hayatta müzakere ufkunu genişlet
meye matuf yerinde bir tedbirdir. Bunu, Maka
mı Riyasete bunu her hangi bir sistem olarak 
söylemekten ziyade, Tüzüğümüzü tatbiki mahi
yette daraltıcı, tahdit edici bir kaydın girme
sine mâni olmak endişesiyledir ki, ifade ediyo
rum. 

REÎS — Gündem hakkında takrirler var 
okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü gündemde mevcut kanun lâyiha ve 
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tekliflerinin sözlü sorularla içtüzük gereğince 
bir defa görüşülecek işlerden evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

8 . 1 . 1954 
Yüksek Başkanlığa 

Kanun müzakerelerinin sözlü sorulardan 
evvel yapılmasını teklif 'ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ali ihsan Sâbis 

REİS — Takrirleri oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Vakıflar Bankası kanunu lâ
yihası ve Ticaret, Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/500) 

RElS — Görüşmelere devam ediyoruz. Söz 
Fehmi Çobanoğlu'nundur. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka
daşlar, Evkaf Kanununu huzurunuza getiren 
Hükümete teşekkürler ederim. Bu kanun biraz 
geç geldi ise de iktidarınız zamanında gelip çık
ması bizim için büyük bir muvaffakiyet olacak
tır. Bu kanun her hangi bir bankanın açılması gibi 
alelade bir iş değildir, bir islâm müessesesi olan 
Evkaf Bankasını açıyoruz, işte bu bakımdan 
ehemmiyeti daha ziyadedir. Bu inkılâpçılıkta 
altıoku da geçiyor, daha ileri gidiyorum. Halk 
Partili arkadaşlarımız bizi bu hususta mazur 
görsünler, biz onları da geçmiş olduk. 

Şimdi bu hususta Evkafın bu hususta bir ta
rihçesi vardır. 1325 Meşrutiyetinde evkafı ıslah 
etmek üzere Halil Hammade Paşa getirilmişti. 
Bu zat bir iş göremediği liçdn yerine ittihatçıla
rın içinde bulunan sarıklı sınıfından gelip te-
ceddütperver olan Ürgüblü Hayri Bey geçti, iş
te o bu işe teşebbüs etti, evkafın eski zihniye
tini değiştirdi, istanbul'da dört tane âbide kur
du. Hayri Bey abidesidir bunlar. Bundan sonra, 
Cumhuriyet Devrinde, Cumhuriyetin ilk Evkaf 
Umum Müdürü Şemsettin Bey, şu karşımızda 
gördüğümüz Ankara Palası kurdu. O da o: .un 
bir abidesidir. Ondan sonra gelen Evkaf Müdü
rü Rüştü Bey, Ankara Palasın arkasındaki mu
azzam Evkaf Apartmanım kurdu. 

Şimdi biz bu kanunu kabul edelim. Genç Ev
kaf Genel Müdüründen şunu istiyelim; Halk 
Partisinden tekrar eline geçen Ankara Palasın 
köşesindeki arsaya o da kendisine göre bir âbi
de kursun da bu memlekette bir yadigâr bırak
sın. Kanunun kabulünü hürmetle rica ederim. 

RElS — Köylü Partisi Grupu adına Remzi 
Oğuz Arık. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, bizim küçük grupumuz bu gü
zel kanunu berveçhi peşin muhabbetle karşıla
maktadır. 

1921 de Evkaf Nâzın olan Hayri Efendi 
merhumun küçük bir fikir hareketi olarak ge
tirmiş olduğu tasarıyı bizim devrimizde bir Va
kıf Paralar Müdürlüğü halinde ancak yaşata
bildik. itiraf etmek icabeder ki, Vakıflar ida
resi, asıl maksadına uygun olarak elinde bulu
nan kıymeti hiçbir zaman kendisi işletemedi. 
Bu (hiçbir zaman) kelimeleri ,kabul etmek lâ
zımdır ki, Meşrutiyetten beri ve ondan biraz 
evvel başlamış olan devre aittir. Bu faciayı 
gören ve vakfın elinde korunması icabeden kıy
metlerle o kıymetlerin karşılığı olan asıl hazi
neyi bir türlü kuramıyan ve Devletin alıcı, mü
temadiyen alıcı elinden yakasını kurtaramıyan 
vakfa, Hayri Efendi merhumun ele kılmış oldu
ğu kanun tasarısı bugünkü vermek istediğimiz 
şekli vermek istemişti. Yani Hayri Efendi bu 
tasariyle kurulmak istenen Vakıflar Bankasını 
daha o zaman kurmak istemiş, ancak 1325 sene
sinde getirdiği bu fikri kuvveden fiile çıkara
mamıştı. Biz de ancak Cumhuriyet Devrinde 
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Vakıf Paralar Müdürlüğünü kurmuş ve onun
la bu paraları idare etmiye çalışmışızdır. 

Şimdi ise vakıf paraların ieabeden yerlerde 
kullanılması yanında işletilmesi mevzuu da or
taya çıkmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, bu tasarının heyeti umumiyesi-
ni gözden geçirdiğimiz zaman, bu tasarıyı mey
dana getiren arkadaşların vakfın şahsiyetini 
bozmamaya âzami derecede riayet ettiğini gör
mekteyiz. Gerek hisselerin satılışında, gerek 
hisselerin kendi şahsiyeti halinde rol oynayışın
da arkadaşlar, bu tasarı ile Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne, yani vakfın kendisine asıl lüzumu 
olan ve ona büyük imkân verecek ve böylece 
vakıfların asıl mevzuunu teşkil eden mülk ve 
arazisinin elinden gitmesinin önlenmesine çalış
mışlardır. Biz bu dikkati hürmetle karşılıyoruz. 

Ancak bu vakfedilen gayrimenkullerin bu 
vaziyette hem satışında, hem de kiraya tâbi tu
tuluşunda şundan endişe etmekteyiz : Bunlar, 
banka muamelelerinin içinde doğrudan doğruya 
eriyip gidebilir, şartı vâkıf dediğimiz nokta 
ortadan kalkabilir. 

ikinci endişemiz; banka muameleleri ara
sında elde mevcut paraların bu şekilde dağı
tılmasından, vakfın asıl gayesi müteessir ola
bilir. 

Diğer bir endişemiz de anonim ortaklık se
bebi ile kârın da dağıtılması yüzünden yine 
vakfın asıl şartı müteessir olabilir. 

Nihayet son endişemiz; vakfın ruhuna bu
güne kadar hürmet etmiyen, vakfı daima sar-
fedeceğim kelime belki ağır düşecek ama, ala
cağı bir yem olarak kabul eden devlet, kendi 
emrinde bulunan böyle bir bankaya boyuna 
kendi arzusunu tahmil eder ve bunun netice
si Vakıf asıl gayesinden ayrılır ve müteessir 
olur. 

Mütaakıp görüşmeler ve bilhassa maddeleri 
izah ederken alâkadar arkadaşların vereceği 
izahları dikkatle dinliyecek ve eğer bu sözle
rimiz varit değilse bu tasarıya prensip itiba
riyle gösterdiğimiz sevgiyi, hüsnükabulü devam 
ettirerek reyimizi ona göre vereceğiz, arkadaş
lar. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Çarşamba günkü gündem
de çıkmasını memleketin dört gözle beklediği, 
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Orman Kanunu gibi, Köy Kanunu gibi mühim 
ve hattâ konuşulmaya başlanmış kanunlar 
varken, onları bırakıp sırada 22 nei olan Tür
kiye Vakıflar Bankası Kanununun ansızın kar
şımıza çıkarılmış olduğunu gördük. Teamülle
rimiz mucibince gerçi müstacelen çıkarılması 
lâzımgelen kanunlar sıradan almıyor, ön safa 
konuluyor ve konuşuluyor; işte bu meyanda 
olarak Çarşamba günü eğer bir Petrol Kanu
nu yahut Ecnebi Sermayenin Memlekete Gel
mesini Teşvik Kanunu gibi hakikaten müsta
celen çıkması lâzımgelen bir kanun karşımıza 
çıkmış olsaydı, hiç yadırgamıyacaktım; der
hal icabına bakar ve bu iki kanun üzerinde 
çalışır geçerdik. Fakat acaba bu Türkiye Va
kıflar Bankası Kanununun acelesi neymiş ki, 
sırada 22 nei iken alelacele karşımıza getiril
di. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Orman 
Kanununu çıkarmamak için. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Bel
ki de, ama zannetmem. 

Acelesi ne idi arkadaşlar? Bu bir sene ev
vel verilmiş, beklemiş beklemiş, şimdi gider
ayak ansızın karşımıza çıkarılmıştır. Hem na
sıl bir anda? Mısır meselesi dolayısiyle sinir
lerin çok gergin olduğu, Mısır'da Mümessili
mizin uğradığı hakaretin bir aksülâmeli ola
rak bunun Meclisin bünyesi üzerinde husule 
getirdiği fırtınanın dalgaları... 

REİS —• Burhanettin Bey, rica ederim, sa
det dışına çıkmaymız. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Böy
le bir anda bu kanun önümüze çıkarıldı. 

Arkadaşlar, bu vakıflar meselesi üzerinde 
benim bu Vakıflar Bankası Kanunundan altı 
ay evvel Yüksek Meclise verilmiş bir teklifim 
vardı, ve bu teklif, vakıfların bütün dâvala
rını ihtiva etmesi dolayısiyle, banka meselesi
ni de içine alan bir kül teşkil ediyordu. Ne
den o bırakıldı da, hasıraltmda tutuldu da bu 
kanun, benimkine takaddümen sevkedildi aca
ba? 

Arkadaşlar; vakıflar meselesi üzerinde ilk 
günden beri hassasiyetle durduğumu bütün ar
kadaşlarım takdir buyururlar. Vakıf müesse
sesinin ıslaha doğru, ihyaya doğru götürülme
si benim en büyük emellerimden, ideallerimden 
biri olmuştur. Şimdiye kadar yalnız Nukudu 
Vakfiye Müdürlüğünün kullandığı paraların 
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bir banka idaresinde daha iyi şekilde istismar 
edilmesi gayesini istihdaf etmiş olsaydı; bu 
önümüze getirilen kanun da bu yolda atılmış 
bir adım olabilirdi; fakat, dikkatinizi çeke
rim arkadaşlar, kanunun mahiyeti bu değildir. 
Bu kanun kabul edildiği takdirde Evkaf mü
essesesi malı ile, mülkü ile tarihi ile, ananesiyle, 
arşü fersiyle bir bankanın dar kasasının içine tı
kılmış olacaktır. Vakıflar esas gayesinden, hede
finden ayrılmış olacaktır. Benim endişem, ıstıra
bım budur. Dinleyin beni lütfen arkadaşlar. 

Acaba niçin benim kanunum getirilmedi de, 
daha evvel bu kanun getirildi?. Denebilir miydi 
ki, biz bu kanunu çıkartalım, senin kanun gele-
dursun. Hayır arkadaşlar. Benim kanunum gel
diği zaman atı alan Üsküdar'ı aşmış olacak ve o 
zaman da «geçti Bor'un pazarı» diyecekler ve 
bana Niğde'nin yolunu gösterecekler. 

Arkadaşlar, Vakıflar niçin kurulmuştur?. 
Ne maksatla kurulmuştur?. Bunun mazisi birçok 
asırlara dayanır. O zamanlar takdir buyurursu
nuz belediye yok, Bayındırlıl: Bakanlığı yok, Sağ
lık Bakanlığı yok. Fakat yaı. z varlıklı insanlar 
değil, bütün ömrünce çalışıp 10 altın birikti-
rebilen ecdadımız da varını yoğunu, mamelekini 
bir hayır yapmaya vakfetmiştir. Neler yapma
malardır arkadaşlar, neler yapmamışlardır!. 0 
her biri varlığımızın, beka azmimizin birer hüc
ceti gibi duran camilerimiz, mabetlerimiz bir ta
rafa arkadaşlar, bazan bir sokağın, bazan İstan
bul gibi muazzam bir şehrin su tesislerini yap
mışlardır. Çeşmeler yapmışlar, biblo gibi sebiller 
vakfetmişler. Hattâ yapılacak evlerin; kurulacak 
sokak ve mahallelerin tesisinde şehrin estetiğini 
korumak için mimar kullanmak maksadiyle mi
mara vakfiye yapmışlardır. Ne kadar teferruat... 
Çocukların kömürle duvarlarda yaptığı kirlerin 
temizlemek için, yerdeki tükürükleri temizlemek 
için vakfiyeler kurmuşlar, tersaneler yapmışlar. 

Arkadaşlar, geçen gün gazetelerde resmini 
gördüğümüz ve donanmaya ait küçük bir gemi
nin denize indirilmesini gösteren resimlerde şahit 
olduğumuz taş kızak, bir vakıftır. Millî müdafaa 
bahsinde tabyalar yapmışlar. Çanakkale'deki üç 
mühim tabya vakıftır. Yalnız tabyası değil, için
de çalışan subayların, erlerin iaşesine, ibatesine, 
melbusatma kadar topuna, tüfeğine, barutuna, 
kurşununa kadar besliyecek vakfiyeler kurmuş
lar. Bütün köylere varıncaya kadar kuyular, çeş
meler, sarnıçlar tesis etmişler. Bu hususta arka-

I daşlar çok büyük başarılar gösteren ve dünyaya 
örnek teşkil eden tesisler kuran bu müessese bü
yük örnekler vermiştir. Belki size çok defa tekrar 
ettim ama, insan nasıl sevdiği bir şarkıyı bir de
fa söylemez, her tekrar ettiği zaman ayrı bir zevk 
duyarsa; ben de bu mevzuu her tekrar ettikçe 
ayrı bir zevk duyuyorum. Fakat aynı şeyi dinle
mekten bazan insan bıkar. Bu hissi duyarsanız 
ihsas ediniz, derhal keserim. 

Arkadaşlar; Avrupa'da delilerin içine şeytan 
kaçmış, diye mağaralara bağlanıp taşlanarak 
öldürüldükleri devirde Sultan Mehmet bir ti-
marhane yaptırıyor ve diyor ki: «Deliler cemi
yeti beşeriyenin en çok şeikate, himayeye muh
taç unsurlardır. » 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Cemiyetin 
dâhileridir, onlar. (Gülüşmeler). 

BURHANETTlN ONAT (Devamla) — 
Onun için onları âzami şefkatle himaye etmek 
üzere bir darüşşifa tesis olundu. « Musikinin 
emrazı ruhiye üzerindeki tesirini takdir ettiğin
den Mehteri Hümayunum anda varıp icrayi 
ahenk ederler. » diyor, Bugünkü fennin 

I delilere tatbik ettiği mı.^'oterapi işte budur. 
\ Kuş ^ti c 'lilere iyi gelir, diye o devirde deli-
, . . r İniş .,ti ile besleniyor. 

İstanbul'un zaptı ne demektir? Fâtih'in yap
tığı fütuhat ne demektir? Vakfiyede deniyor ki; 
biz küçük fütuhatı bıraktık, büyük fütuhata baş
ladık, memleketin imar fütuhatına, memleketin 
imarını en büyük fütuhat olarak addediyor ec
dadımız. Bunların yanısıra hastaneler, darüş-
şifalar, medreseler, darülhadisler, imarethaneler, 
darülacezelerle, birçok sosyal ve sıhhi tesisler 
yaptırılıyor. 

Şu ruh inceliğine bakın: Bir hizmetçi kızın, 
bir beslemenin kırdığı çanak çömleğin bedelini 
ödiyerek onu azarlamak veya dövülmekten kur
tarmak için vakfiye yapmış. Borcu dolayısiyle 
hapiste yatacak insani kurtarmak için vakfiye 
yapmış.. Köle veya cariyeyi sahibinin fena mu
amelesinden, bedelini ödiyerek kurtarmak için 
vakf̂  yapmıştır. Bu arada kendi evlâtlar ı 
da ihmal etmemişlerdir; bir taraftan bu.v \ 
akarlar vak!>derken bunun gailesinden, gelii. 
den bir kısmını da sefil olmasınlar diye evlât ve 
ahfadına vakfetm ferdir. 

(Hariçteki va'kı'larımız vardır, arkadaşlar. 
Biz, millet olarak, başka nnil'letlere asla benze-

| menüşiz. Başka milletler girdikleri .toprakları 
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müstemleke, balkını esir gibi kullanmışlardır. I 
Biz, girdiğimiz toprakları vatan, halikını vatan
daş yapmışız, oralarda medeniyetler, medeni 
tesisler kurumsuzdur. Bu yüzden hariçte bir
çok vakıflarımız vardır. Yalnız Mısır'da geçen 
sene gittiğim zaman tahkik ettim, 22 milyon 
sterlin değerinde birikmiş vakıf paraları var
ıdır ve oradaki vakıflar senede bir buçuk mil
yon lira getirecek vaziyettedir. 

Sonra, imparatorluğumuzun itilâ devrinde 
bu vakıf tesisi işi âzami derecesini bulmuş, fa
kat her bünyenin, her uzvunda olduğu gibi, 
inhitat devrinde vakıf tesisleri bünyesi de bün
yenin aslına muvazi olarak, inhitata başlamış. 

Uzatmıyayım arkadaşlar; nihayet Osmanlı 
İmparatorluğunun inkırazı hengâmesinde Va
kıflar Müdürlüğü müessesesi örümcekler için
de, kir pas içinde, her türlü dalaverenin, her 
türlü suiistimalirj kaynaştığı bir mezbele haline 
gelmiştir. 

Yeni Türkiye'nin kuruluşundan sonra çok 
beklenirdi ki bu müessese ele alınsın ve lâyık 
olduğu şekle getirilsin., Fakat 'maalesef o za
man 2762 sayılı Kanundan vakıflar, yaşadığı 
devrin en büyük darbelerinden birini yemiştir. 
Hükümetim sultası altında, âdeta bir cebeli 
mubah olmuştur arkadaşlar, bar vurulup har
man savrulmuştur. Ecdadın büyük bir ruhla 
vakfettiği paralar bloke edilmiş. Yalnız blo
ke edilse bir şey değil, Hükümetin başı sıkış
mış, vakıflardan on milyon iki yüz elli bin lira 
almış, Devlet tahvillerine yatırmış. Arazi da
ğıtmak lâzımgelmiş, vakıflar cebeli mubah, al
mış dağıtmış. Muhacir gelmiş toprak lâzım, ev 
yapılacak, cebeli mubah vakıflardan alınmış. 

Nihayet arkadaşlar, 14 Mayıs inkılâbına 
takaddüm eden bir iki sene içinde İsmail Hakkı 
Bey isminde bir zat Vakıfların başına geliyor, 
ismini burada hürmetle'anmayı bir vazife bi
lirim, Vakıflara lâzımgelen ehemmiyeti ver
meyi tasarlıyor. 1949 da idi, Antakya'ya gel-' 
di, hademei hayratı bir camiin maksuresinde 
topladı, dedi k i ; «Ecdat sizi müreffeh geçin
direcek akar bırakmıştır. Bugünkü halinizi gö
rüyorum ama bunu tashih edecek vaziyette de
ğilim, elim, kolum bağlı. Ancak ve ancak demok
ratik bir idarenin teessüsünden sonra lâyık ol
duğumuz bir seviyeye ulaşacaksınız » ... Bilmi
yorum ne,oldu? O arkadaş uzaklaştı, yerine yi
ne çok kıymetli, memleketin genç ve temiz bir I 
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evlâdı Orhan Çaplı arkadaşımız geldi. Bugün
kü şartlar içinde ne yapılması mümkünse bu 
arkadaşımız onu yapıyor. Arkadaşımızın anla
yışı, zekâ ve kabiliyeti hakikaten şayanı tebrik, 
yalnız mevzuat kâfi değil arkadaşlar. Vakıflar 
bu şekilde yürüyemez, bunu bir hale yola ben
zetmek lâzımdır. 

Ne yapmak lâzım? 3 şekil vardır; Ecdat bir
takım vakfiyeler yapmış, tesisler kurmuş, amma 
o günün hayat şartları, memleketin umumi şart
larına göre. kurmuş. Fakat bunlar bugünün 
şartlarına uymaz. Binaenaleyh, bugünün şart-
lariyle mevcut vakfiyeleri telif ederek ve onu 
esas ruh ve maksadına uygun olarak ele alma
mız ve muhtar .ve müstakil bir müessese haline 
sokmamız lâzımdır. 

Eemzi Oğuz arkdaşımrz demin çok güzel 
izah buyurdular, niçin müstakil ve muhtar ol
ması lâzımdır., onu da izah ettiler, fakat daha 
buna birçok şeyler ilâve edebilirler; nitekim 
biraz evvel ben de bahsettim. Bugün Evkafın 
üzerinden Devlet sultası kaldırılmadıkça kendisi 
kalkmamıyacaktır. Eskisi gibi devam ettirildik
çe Hükümetler, (bugünkü veya yarınki iktidarlar 
mevzuubahis değildir.) yine başı sıkıştıkça arazii 
vakfiyeye el uzatacaktır ve bu müessese yine 
ileri iyemiyecektir. Bu nasıl yapılır, nasıl vü
cuda getirilebilir? İtiraf edeyim ki, arkadaşlar, 
bir iki kişinin yapacağı iş değildir, bunun birçok 
cepheleri vardır. Bir defa Ahkâmül - Evkaf 
denen bir şubesi vardır. Bu işten anlıyan mem
lekette Ebülûlâ ve Himmet Hoca gibi birkaç kim
se kalmıştır. Bunlar da gözünü yumarlarsa bil
mem ne olacak? Ahkâmül - Evkafı bugünkü Ka
nunu Medeni ile telif etmek kolay değildir, bu 
gibi üstatlara ihtiyaç vardır. İşin bâzı hukuki 
cepheleri vardır, veraset işleri, tevliyet, işleri, 
icare işleri, mukataa işleri vardır. Yani bir de
fa hukuki cephesi vardır. Tesisler bakımından, 
gayri menkul1 er bakımından bu işin iktisadi, 
idari, ticari, malî cepheleri vardır. Binaenaleyh, 
arkadaşlar, bu iş ancak bu işin kompetanlarından 
mürekkep bir konsey tarafından hallü fa&ledile-
bilir, ve benim teklifimde mevzuubahis ettiğim 
şey de bu idi: Vakıf mütehassıslarından, hukuk
çulardan, Temyizden, Şûrayi Devletten, banka
cılardan, maliyecilerden, milletvekillerinden ve 
evlâdı vâkıftan mürekkep bir komisyon 
toplansın, bu işleri hazırlasın, 'bir ra
por yazsın, bir lâyiha taslağını yapsın, 
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Mecliste tezekkür edilsin, Vakıflar mü
essesesi de, o bizim Şarktan gelmiş, Garba akın 
etmiş, bir sel gibi akıp gitmiş bir millet olduğu
muzu ispat eden, hiçbir tesis yapmamış gibi 
hakkımızda yapılan ittihamları çürüten muaz
zam bir âbideyi âdeta restore etsin Ben bunu 
istedim arkadaşlar. (Sedat Zeki örs tarafın
dan alkışlar). 

Elbette ki bunun içinde bankası da olacaktır. 
Olacaktır ama esasa dokunmadan!.. Bu<>ün bize 
sunulan tasarıya göre banka evkafın branşı mı ola
cak, ne olacak ? Yanlış gördümse anlayışsızlığıma 
verin arkadaşlar, ben böyle görmüyorum; izah 
edeyim : 

Lâyihanın gerekçesini alıyoruz arkadaşlar, bir 
defa Vakıflar Müessesesinin bünyesinde esaslı de
ğişiklikler oluyor. Sayfa 5, 26 ncı madde: «Bu 
tasarı kanuniyet iktisabederek geçici ikinci mad
dede yazılı müddetin hitamını mütaakıp Ankara, 
İstanbul Vakıflar müdürlükleri kaldırılacak...» 

DEVLET VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Haralar Müdürlüğü... 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Acele 
etmeyin, -telâş etmeyin efendim. Bu bankanın 
kuruluşunda başlıca esbabı mucibe arkadaşlar, 

. (memleketin şiddetle muhtaç bulunduğu her türlü 
kredi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ede
ceği ve keza Vakıflar İdaresinin esas faaliyetleri
ne de büyük yardımlar sağlıyaoağı) dır. Demin 
biraz başınızı ağrıttım arkadaşlar, Vakıflar Mü
essesesi hakkında uzun uzun izahat verdim. On
lar bir tarafa, vakıfların hangi maksatla yatı
rıldığını beraberce mütalâa ettiğimiz paralarını 
(memleketin çok muhtaç bulunduğu kredi ihti
yaçlarının sağlanması) na mı hasredeceğiz? 

Sonra bakınız arkadaşlar, ikinci maddenin 
(C) fıkrasında, (Gayrimenkul alıp satmak) (E) 
fıkrasında (Vakıflar Genel Müdürlüğü île mül
hak vakıfların bankaya idaresini tevdie lüzum gö
recekleri gayrimenkullerle...) kayıtları da var. 
Yani, gayrimenkul, mal mülk bankaya gidiyor. 

DEVLET VEKlLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Devam buyurun, sonuna kadar oku
yun. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Peki 
efendim, devam ediyorum : (... gayrimenkullerle 
işletmelerin, ana sözleşmede gösterilecek esaslar 
dâhilinde, rasyonel bir şekilde idare, idame ve iş
letmeleri için...) Bunu bankaya veriyoruz. 
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EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Ne 

olur da bu bankaya verince, a efendim? 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Em-

rullah Bey, banka idare heyeti âzalığının tadını 
aldın galiba. Acele etme I (Gülüşmeler). 

Madde 9. — «Bankanın yıllık safi kârından: 
A) % 5 i ödenmiş sermayenin tutarına va

rıncaya kadar âdi ihtiyat akçesine; 
B) % 5 i fevkalâde ihtiyat akçesine; 
C) % 5 i umumi heyeti tarafından tâyin edi

lecek nispet ve esaslar dairesinde idare meclisi 
âzalariyle banka personeline ayrıldıktan sonra 
bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri 
üzerinden hissedarlara tevzi olunur.» 

Fâtih Sultan Mehmet, Beyazıt, Ebubekir Paşa 
bilmem ne bu paraları hissedarlara tevzi edilsin 
diye mi bıraktılar? öyle mi arkadaşlar? 

Burada gönül almak için olsun, (bir ıkısmı 
yeniden hayır müesseseleri kurmak- için, bir 
'kısmı da hayrata ayrılır) diye bdr kelimecik 
koysalardı. Şimdi dünkü şartlar değişmiştir, 
bugün artık su vakfetmeye lüzum yoktur; su 
belediyelere geçmiş, yollar Bayındırlık Ba
kanlığına, hastaneler ve diğer yardım işleri 
de Sağlık Bakanlığına geçmiştir. Bunların hep
si doğru, ama sosyal yardım sahası kapanmış 
değildir. Eğer, öyle olsaydı, Hilâliahmer'e ar
zı dftikar eder miydik? 

Arkadaşlar, Amerika gibi en mütekâmil ve 
en modern memleketler, Kızılhaçlarına ne ka
dar ehemmiyet veriyorlarsa, Yirminci asır vakıf 
idaresini de o derecede modern ve muazzam bir 
halde tesis etmişlerdir. Evet, açınız bizdeki 
vakfiyeleri, görürsünüz, Kars yaylasından İs
tanbul'daki talebei ulûma yağ gönderiyor, Ka
raman 'dan, Konya'dan bulgur gönderiyor ,Ada-
na'dan buğday gönderiyor. 

Gerçi bugün medrese yok aıma üniversite 
var, molla yok ama üniversite talebesi var. An
talya Lisesinin yetiştirdiği çok güzide, fakat 
çok fakir bir talebeye burs alacağım diye 15 
gündür canım çıkıyor. Sosyal yardım sahasın
da, hayır sahasında yapacağımız işlerimiz mi 
yoktur arkadaşlar? Kızılay harbde ve sulhta 
bir imdat müessesesidir, beşerin yarasını sa
rar, âciz ve çaresiz kaldığı zamanda imdada ko
şar. Vakıflar ise iddiasız, ıgürültüsüz, sessiz, sa-
dasız beşerin en ince, en kutsi duygularına ce
vap verir arkadaşlar. Bundan asla müstağni 
olamayız. Müstağni olamıyacağmıız içindir kd, 

79 — 



B : 26 Ö . İ . 
bugünkü hali ile bırakamayız onu arkadaşlar! 
Arzettiğim gibd, muhtar ve müstakil bir mües
sese haline getirelim. Ne olur, bu kadar sene 
foahkasız idare edilmiş, bir sene daha bankasız 
idare edilsin. 

Arkadaşlar, inayet buyurun, benim tasarım 
gelsin, şu vakıfları şan ve şerefine, tarihine, 
ananesine lâyık şekilde ihya edelim. Bu arada 
bankasını da kuralım, fakat sermayesini ma
hallinde ve yerinde harcıyacak şekilde kuralım. 
Yoksa 'bugünkü hükümler geldikten sonra ar
tık benim teklifimin ihtiva ettiği hükümleri 
mevkii fiile koymaya da imkân yoktur ve Va
kıflar, muazzam bir mânevd âbideden, bir (malî 
müesseseye irikılâbedecektir. Tasavvur edin, 
Süleymâniye Camii yerine bir Hilton Oteli koy
mak gilbi bir şey! Yazıktır arkadaşlar. Bu (me
sele üzerinde hassasiyetle durmaya mecburuz. 

Vakıfların bir yazılış tarzı vardır arkadaş
lar, orada vâkıf hizmet edene dua eder, vakfa 
hiyanet edenin üzerine Cenabı Hakkın lanetini 
davet eder. Çoluğuna, çocuğuna beddua eder. 
Hiç »olmazsa ecdadımızın lanetlemesi olmıyalım 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar; 'başınızı ağrıttım, ben biliyor
sunuz az çok her mevzuda konuşan bir arka
daşınızım; fakat ilk gününden beri ideal ola
rak ele aldığım mevzulardan biri tunizm mese
lesi olduğu gibi, (birisi de Vakıflar meselesi
dir. Eğer fazla konuştumsa buna bağışlayın ar
kadaşlar, beni ve endişelerimi anlayın, bırakın 
Vakıflar ait olduğu seviyeye yükselsin, onu 
malî bir müessese haline getirmeyin! 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum, hü
küm, karar, ferman, ıher şey sizindir arkadaş
lar! (Alkışlar) 

REİS — Devlet Vekili buyurun. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ekseriyeti

miz var mı?. 
REtS — Var efendim. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, tasarının tümü . 
hakkında, diğer bütün muhterem mebus arkadaş
larımızın söz almasından sonra, kürsüye çıkmayı 
arzu ederdim. Yalnız Burhanettin Bey arkadaşı
mız hâdiseyi o tarzda izah buyurdular, öyle bir 
mecrada gösterdiler ki, zihinlerde belki bir şüp
he, tereddüde mahal kalır diye derhal söz almak | 
mecburiyetinde kaldım. Burhanettin Bey arka- | 
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daşımızı Heyeti Celileniz gibi dinlediğimiz zaman 
baktık ki, huzurunuza getirdiğimiz bu kanun ta
sarısının mucip sebepleri ve kanun maddelerinin 
metni hakkında hiçbir şey söylemiş olmadılar. 
Ya kendilerinin teklif etmiş oldukları ve halen 
de Maliye Komisyonunca reddedilmiş olan, Va
kıfların esas bünyesini ilgilendiren bir kanun ta
sarısını izah ettiler ve o kanunu müdafaa ettiler. 
Bilhassa buradaki ısrarları da «bu kanun gelme
den bu Vakıflar Bankası Kanununa geçilmesin» 
yolundadır. Endişesinin temeli bundan ibaret
tir. 

Arkadaşlar; mucip sebep ve metinler huzuru-
nuzdadır. Bir kere daha salâhiyetle ve katiyetle 
ifade edeyim ki, Vakıflar Bankası, Kanunu Bur
hanettin Bey arkadaşımızın izah buyurduğu gibi, 
Vakıflar Müessesesini arşiyle, ferşiyle bir banka 
kasasının içine sokuyor değildir. Onun kılma, 
bünyesinin baş harf indeki (b) sine dahi dokun
mamaktadır, hiçbir ilgisi yoktur. Ne vakıf mal
larına, ne şartı vâkıfa ve ne de Vakıflar Umum 
Müdürlüğü adı altında Pevletin murakabesinde 
bulunan ve Vakıflar Kanunu ile meydana getiril
mekte bulunan müesseseye hiçbir vecibe suretiyle 
müdahale edilmemiştir. 

Hâdise gayet basittir ve mahiyeti, vakıf pa
rasını esaslı bir şekilde nemalandırmak ve bun
dan dolayı yine, Burhanettin Bey arkadaşımızın 
müdafaasını yaptığı, mevcudiyetini, inkişafını 
temenni eylediği Vakıflar Müessesesine hizmet 
(etmekten ibarettir. 

Kâr dağıtılıyormuş. Kimin kân kime dağıtılı
yor? Metin mütalâa buyurulduğunda görülür ki, 
bu bankanın % 75 sermayesi Vakıflar İdareci
nindir. Bir bankanın % 75 hissesine sahip bir 
idare bu bankanın çalışmasından elde edeceği te
mettü ile, elbette ki, vakfa daha geniş çapta ve 
arzu edilen şekilde hizmet edecektir. Bu itibarla 
bunun, buyurdukları ile hiçbir alâkası yoktur. 

Buyurdular ki, «vakıfların bünyesi değişiyor» 
Yalnız orada kendilerine hak vereyim. Çünkü, 
esbabı mucibe lâyihasında, tabı hatası olarak, 
(Vakıf Paralar Müdürlüğü) deneceği yerde Va
kıflar Müdürlüğü denmiştir. Orada kendileri hak
lıdır. Yalnız tetkik ve tetebbularını biraz daha 
genişletip tasarının maddelerini de tamamen oku
muş bulunsalardı 26 ncı maddede bankanın te
şekkül etmesi üzerine İstanbul ve Ankara'daki 
Vakıf Paralar müdürlüklerinin lâğvedilmiş ol
duğunu göreceklerdi. Bu da gayet tabiîdir. 
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Bu arada, söz almışken, Remzi Oğuz ar

kadaşımızın noktai nazarlarına kısaca arzı ce
vap edeyim. Vakıf gayrimenkullerinin hem sa
tış, hem kiraya veriş, şeklinden bahis buyurdu- i 
lar. Böyle bir şey mevzuubahis değildir efen- i 
dim. (Kârın yüzde yetmiş beşi) bu bir, bir de 
başka hissedarın kabulü suretiyle kârdan.on
ların da istifade ettirilmesi. 

{Efendim; Vakıflar Banlkası bir anonim şir
ket olarak kurulmaktadır. Anonim şirket vas
fını ihraz edebilmesi için elbette kâra hissedar
ların iştiraki lâzımdır. Yalnız burada kendile
rine cevap arzedeyim ki; hassasiyetlerine Hü-
(kümet de, Vakıflar Genel Müdürlüğü de ilti
hak etmiştir. Sermayenin, mümkün olduğu ka
dar haddi âzamisini elinde tutmak suretiyle 
bu cihete bilhassa itina göstermiştir, iki % 75 
gibi büyük bir yekûn teşkil etmektedir. 

Devletin emrinde olması meselesine gelince: 
Bu endişeye de (katiyen. mahal yoıktur, çünkü 
Devletin emrinde bir müessese değildir. Ano
nim şirket olması onu izah buyurdukları mese
leden tamamen -beri kılmıştır. Hattâ getirdi
ğimiz teklif görülecek olursa orada murakabe
de mümkün olduğu ikadar banka serbest bıra-
(kılmış ve her türlü! iktisadi ve malî imkânlar 
dâhilinde inkişafı derpiş edilmiştir. Yalnız Büt
çe Komisyonu Vakıflar Bankası % 75 hisseda
rının Vakıflar tdaresj olması ve Vakıflar idare
sinin de ıbugün Devletin murakabesinde bir mü-
lessese bulunması suretiyle Vakıflar Bankası te
minatına daha fazla artırmak maksadiyle ve iyi 
niyetle daha çok Devlet tarafından murakabe 
edilmesi hususumda kayıtlar (koymuştur. Ya
ni şunu sarahaten arzedeyim ıkij Devletin em
rinde bir banka değildir, tamamen ticari kai
deler üzerine kurulmuş ve emsali bugün mev
cut olan müesseseler gibi her türlü banka mua
melâtını icra eylemek üzere kurulması derpiş 
olunan bir bankadır. Bu banka memleketin ik
tisadi bünyesi ve mesken politikasında olduğu 
(kadar bilhassa ve bilhassa bizatihi vakıflar mü-
lessesatma büyüfe hizmetlerde bulunacaktır. 
Binaenaleyh bu ıkanaatle getirdiğimiz kanunun 
kabulünü rica ederiz. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK- | 
SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, Vakıflar j 
İdaresinin kendisine mevdu olan çok mühim iş
leri daha esaslı bir surette tedvir edebilmesi 
hususunda bugüne kadar sebkeden hizmetleri-
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ni, malî kudretinin müsait olmaması dolayısiy-
le, lâyıkiyle ifa edemediği hepimizce malûm
dur. 

Hükümet tarafından, kendisinden beklenen 
hizmetleri bitemamiha ifa etmesi için kaynak
larını daha esaslı surette ve tamamiyle memle
ket ve Vakıflar Müessesesinin istifadesini temin 
hususunda bu kanun lâyihasını hazırlamış ve 
getirmiştir. Tasarı üzerinde konuşan iki kıy
metli arkadaşımın temas ettikleri hususu, Büt
çe Komisyonu namına huzurunuzda gayet kısa 
olarak arz ve tahlil edeceğim. 

Bir defa, bankanın kurulmasına sebep olan 
âmiller, arz ve izah ettiğim esbap olmakla be
raber, bu yürüyüşte Hükümetin her hangi bir 
suretle bankayı ilerde istismar edecek, patenti 
altında bulundurup şöyle böyle emir ve nüfu
zunda bulunduracak bir şekil asla yoktur. Bu 
hususta Bütçe Komisyonu bilhassa hassasiyet 
göstermiştir, hattâ hassasiyet kelimesini "zayıf 
addederim, taassup göstermiştir. Onun netice
sidir ki, bankaya bir anonim şirket hüviyeti ve
rilmiştir. Anonim şirket hüviyeti verilince, ga
yet tabiîdir ki, böyle bir bankanın ticaret ka
nunları hükümlerinden ayrı tutulmaması lâzım
dır ve bu lüzum üzerinde Ticaret Kanununun 
anonim şirketlere ait hükümlerinin icabettirdiği 
hususlar, her maddesi üzerinde icapları nazarı 
dikkate alınarak tedvin edilmiştir. Binaena
leyh Hükümet, gerek Remzi Oğuz Bey arkada
şımız ve gerekse Burhanettin Onat arkadaşımı
zın üzerinde durdukları veçhile, bankaya elini 
uzatıp kendi ihtiyaçlarını karşılamak imkânını 
düşünmemiştir, böyle bir şey asla varit değildir, 
aksini iddia ettikleri takdirde kendilerinden 
madde göstermek suretiyle tesbit etmelerini ri
ca edeceğim, böyle bir şey yoktur arkadaşlarım. 

Arkadaşlar; şimdi Burhanettin Onat arka
daşımızın bu tasarı aleyhinde mutavvel bir şe
kilde kendi görüşleri cephesinden söz söyleme
leri, kendi itirafları \eçlıile, bu kanundan ev
vel teklif etmiş oldukları bir müşavere heyeti 
kanununun bir an evvel çıkarılıp buraya geti
rilmemesinden ileri geldiği kanaatindeyim, 
Onun için arkadaşlar, arkadaşımız beni mazur 
görsünler burada hata ediyorlar. 

Kendilerinin bahsettikleri kanunun rapor
törü bendenizim, tasarıları komisyondan bana 
verildiği zaman kendilerini haberdar ettim. 

I Böyle bir kanun lâyihanız var, raportör ola-
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fak komisyon beni memur etti, binaenaleyh teş
rif edin, bu meseleyi sizinle görüşelim dedim. 
Teşrif etmediler. Aradan zaman geçti. Yine 
mevzuu bahsettim. Birgün birleşelim, bunun 
üzerinde görüşelim dedim. Yine aramadılar. En 
son bundan bir hafta evvel veya 5-6 gün evvel, 
Bütçe Komisyonunda yanımda oturuyorlardı. 
dosyanız burada, dosyayı çıkaralım Burhanet-
tin Bey kardeşim dedim, yine evvelki cevap
ları gibi bir gün gelir görüşürüz dediler. Belki 
arkadaşımızın işi çıkmıştır, belki bir mazereti 
olmuştur. Raportör olarak ben aradım ve söyle
dim. Başka bir hizmet yapamadımsa beni ma
zur görsünler. 

Devlet Bakanının beyan ettiği gibi, tasarıla
rı Maliye Komisyonunda reddedilmiştir. Bizde 
de aynı âkibete uğrayıp uğramıyacağmı, bir 
hâkimin ihsası rey etmesi gibi bir hale düşme
mek için burada bir şey söylemiyorum. 

Hulâsa etmek lâzımgelirse; arkadaşlar; ha
kikaten gerek memleketteki umumi işlere yar
dım hususunda, gerek vakıfların gayesinin sü
ratle ve daha geniş çap" a tahakkukunu temin 
hususunda bu tasarı yerinde bir tasarıdır. Mad
deleri müzakere edildiği zaman göreceksiniz ki, 
iştibahı mucip bir şey yoktur. Eğer tam mâna-
siyle maddeler gayeyi temin etmiyorsa, noksan
lıklar varsa tabiî Muhterem Heyetinizin vâki 
olacak teklifleriyle bunlar tamamlanır. Memle
ketin hayrına bir müessese kazandırmış olaca
ğız. 

RÎFAT SİVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün mâlik ve mutasarrıf 
bulunduğu gayrimenkul; eri paraya tahvil sure
tiyle mi iştirak edecektir? Yoksa bünyesinde 
mülkiyeti muhafaza etmek suretiyle mi? Bura
da, gayrimenkul alıp satmak gibi, mutlakiyet 
ifade eden bir hüküm vardır. Yani bundan is
tifade ederek mâlik olduğu gayrimenkulleri 
satıp paraya mı tahvil edecektir? 

KOMİSYON ADINA REFET AKSOY (Or
du) — Vaziyet şudur; bir defa Vakıflar İda
resi, emval alım ve satımı vesaire ile banka 
teessüs ettikten sonra alâkasını kesmiş ola
caktır, madde 1. Yalnız Vakıflar İdaresi Vakıf
lar Kanununun bahşetmiş olduğu hükmün salâ
hiyeti içinde kalacaktır. Fakat Vakıflar şu şe
kilde bankaya müzahir oluyor : Vakıflar İda
resinin halen tahtı idaresinde bulunan Vakıf 
Paralar Müdürlüğünde mevcut olan sermayesiy-
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le. İkincisi; satacağı mallar, yani Vakıflar İda
resinin şimdiye kadar istifadesini temin ede
mediği bâzı gayrimenkuller vardır ki, bunla
rın satışından elde edeceği sermaye. Satılacak 
şeyler bunlardır. Beri tarafta sermaye üç kıs
ma ayrılmıştır; A, B, C. 

A) Doğrudan doğruya Vakıflar İdaresi
nin sahip olduğu mallar. 

B) Mülhak vakıfların hasılatı. 
C) % 25 olarak hisse senedi ihracı sure

tiyle vatandaşların alacağı kısımdır. 
Vaziyet bundan ibarettir. Yani Vakıflar 

İdaresi bütün emvalini satıp bu bankaya dev
redecek değildir. 

REİS — Devlet Vekili sual üzerine görüşe
cektir. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Rifat arkadaşımızın sualine sarih 
olarak cevap arzedeyim : 

Arkadaşımız gayrimenkul alım satımına işa
retle bunu bankanın yapacağından bahsettiler. 

Banka, kurulduktan sonra, halen mevcut 
Vakıflar Müessesesi, bu gibi gayrimenkul alım 
satım muamelelerini nasıl kendi kanuni hü
kümleri dairesinde yapıyorsa yine öylece yapa
caktır. Yani banka değil, Vakıflar Müessesesi 
yapacaktır. Bu kanuni hakkı yine mahfuzdur. 
Vakıflar Bankasının gayrimenkul alını satımı 
ile münasebeti yoktur. 

REİS — Şimdi Remzi Oğuz Arık arkadaşı
mıza grupları adına söz veriyorum. 

KÖYLÜ PARTİSİ ADINA REMZİ OĞUZ 
ARIK (Seyhan) — Efendim, t u kanunun pren
sibi, ruhu üzerinde tamamiyle rahatız. Böyle 
bir müessesenin, banka müessesesinin kurulma
sını biz memnuniyetle karşılamaktayız. Bu mem
nuniyetimizi ifade ederken demin de arzetti-
ğim gibi, bizden evvel vakfı yeni bir ruhla ele 
alan bu memleket çocuklarının ta 1921 de kur
maya çalıştıkları Vakıf Bankasını tamamiyle 
karşımızda görür gibi olmaktayız. İçimiz ra
hattır, bizim endişemiz bu prensipte değildir. 

Tekrar ediyorum, muhterem Refet Bey ve 
Celâl Bey arkadaşlarım cevap verdiler, yalnız 
endişelerimizi tatmin etmediklerini arzedeyim. 
Endişemizin nerede olduğunu sıraladım, dedim 
ki, biz bu Vakıf Bankasını kurarken, Lakınız 
Refet Bey de aynı endişe ile sual sordu, benim 
endişem orada değildir, yani vakıf mallar sa-
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tılarak meydana gelecek hasılatla bir banka ku-
rulacak değildir, bu hususta gerekçede, mad
dede kâfi miktarda sarahat vardır. Bugün Ev
kafın mevcut nakdi vardır, tahvili vardır, bu 
milyonlarca lirayı bulan nakit bu kankanın 
esas itibariyle % 75 sermayesini meydana ge
tirecektir. Bunu bilmekteyiz. Endişem burada 
değildir. Endişemiz şudur: 

Anonim şirket haline getirilen bu banka, bu 
anonimliğin gerek kârı, gerek muameleleri 
içinde şartı vâkıfın icabettirdiği ruhu ve mad
deyi kaybedebilir. Birinci endişemiz budur. 

Bu endişede ısrar ettiğimiz için affetsinler. 
Meseleyi akamete uğratmak değil, vuzuha var
dırmak istiyoruz. 

İkinci endişem : Gayet sarih olarak dedim 
ki Devletin müdahalesinden endişe duymakta
yız. Muhterem arkadaşlar, bunu söylerken ne 
bu günü, ne de dünü değil, idarenin, vakıfların 
başına belâ olduğu bütün devirleri düşündük. 
Hepiniz alâkalısınız, bilirsiniz, bunun haricin
de bir söz söyliyebilir misiniz? Bu vakıfları, 
Devlet hakikaten çok kötü kullanmıştır. Onun 
kendine gelememesine sebep olmuştur. Onu en 
kötü bir idare makanizması halinde idare etmiş 
ve her şeyini harabiye doğru götürmüştür. Bi
zim endişemiz burada temerküz etmektedir. 

Diyorlar ki bunu anonim şirket haline getir
dik; murakabesini şu şekilde ele aldık. Fakat 
böylece anonim şirket haline getirmekle de 
Devletin ona müdahalesini önledik mi? Bilâkis, 
mevcut bankaları göz önüne getirin; bunların 
hemen hepsi anonim şirket> halindedir ve hepsi 
Hükümetin elindedir. Bunun faydası yok mu
dur? Bilâkis ekonomik kalkınmayı hızla ele 
alan memleket bundan istifade eder. Fakat bi
zim gözümüz korkmuştur, ümitlerimiz yıkıl
mıştır. Bu işi de Hükümetin ele alacağım dü
şünmekte, endişe etmekteyiz. Bu endişemiz gi
derilirse memnun oluruz. 

REÎS — Refet Aksoy. 
REÎS — Refet Aksoy Komisyon adına bu

yurun. 
KOMİSYON ADINA REFET AKSOY 

(Ordu) — Efendim, Remzi Oğuz arkadaşımı
zın bankanın temin edeceği kârdan şartı vâkı
fın şartlarına riayet edilip ed'ilmiyeceği üzerin-
da hassasiyet gösterdiğini müşahede ediyoruz. 
Pankanın tesisinde . en büyük gaye, vâkıfın 
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şartlarını yerine getirmektir. Mevcut bilûmum 
mabetler, hayır müesseseleri ve sair harap bir 
vaziyete girmektedir. Bunları tamir ve 'ihya 
etmek, şartı vâkıfın şartlarını yerine getirmek 
için elinde zengin kaynakları yoktur. İşte idare 
zengin bir kaynak tesis etmek ve bu suretle 
şartı vâkıfın şartlarını yerine getirmeyi düşün
müştür. 

Ayrıca yeni akarlar tesis ederek membala
rını zenginleştirme yolunu tutmuştur. Böyle 
olunca şartı vâkıfın şartını yerine getirmek 
Hükümetin başlıca düşüncesidir. 

Bu tesisin Hükümetin elinde bir bâziçe ola
cağı meselesine gelince; bu tesise anonim şirket 
hüviyetini vermekten gaye, bu müesseseyi mün
hasıran Hükümetin tesirinden kurtarmaktır. 

Eğerk'i bu müessese İktisadi Devlet Teşek
külü haline getirilseydi, endişeleri kuvvetle va
ridi hatır olabilirdi. Anonim Şirket; Ticaret 
Kanunu mefhumu ve ahkâmı içinde bulundu
ğundan dolayı şahsiyeti hükmiyeyi haizd'ir. 
Baştan nihayete kadar serbest bir müessese ola
rak da teşekkül etmiş bulunuyor. Yalnız Büyük 
Millet Meclisinin teşriî murakabesini devam 
ettirmek için İktisadi Devlet Teşekkülü olsay
dı mümkün .olduğu vakit Anonim Şirket halin
de kalırdı. Teşriî murakabenin ortadan zayi 
olması endişesi komisyonda varidi hatır olma
sından dolayı murakabe organı İdare Meclisi 
azalarından terekkübetmiş oluyor. Bu itibarla 
murakabe hem teşriî, hem de idaridir. Hüküme
tin her hangi bir surette günün Kirinde bu mü
esseseyi kendi istismar vasıtası yapmasına im
kân yoktur, müsterih olabilirler. 

REİS — Bir sual vardır, buyurun Cezmi 
Bey. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Mevcut Vakıf
lar Kanununa göre, Vakıflar İdare Heyetinin 
kararı maslahata uygun görülür. Fakat yine bu 
kanuna göre, nihai karar Heyeti Vekilenindir. 
Banka sermayesinin % 75 i Vakıflar İdaresine 
ait olduğuna göre Heyeti Vekile bu bankaya 
hâkim değil midir? 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA REFET 
AKSOY (Ordu) — Arkadaşımız doktor Cezmi 
Bey tasarının İdare Meclisi ve Heyeti Umumi-
yeye ait kısımlarını okumuş olsalardı bu suali 
tevcih etmezlerdi. Çünkü, bankanın ayrıca bir 
İdare Meclisi vardır. Vakıflar Kanununa göre 
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teşekkül etmiş olan îdare Meclisinin bununla 
alâkası yoktur. 

• CEZMl TÜRK (Seyhan) — ;% 75 hisseye 
sahip değil mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 
AKSOY (Devamla) — Evet % 75 hisseye sa
hiptir. Fakat bunun % 55 i doğrudan doğruya 
Vakıflar idaresine ve % 20 si de Mülhak Va
kıflara aittir ve yekûn itibariyle % 75 i bul
maktadır. Bu itibarla kendilerinin ayrıca bir 
îdare Meclisi vardır. îdare Meclisinde Hükü
metin ve mülhak vakıfların da birer azaları 
bulunacak ve bundan gayrı mütebaki hisseleri 
satın alan vatandaşlar da idare meclisi âzası 
çıkarabil ecekl erdir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bu kanundan 
sonra, Heyeti Vekile kararlarını Vakıflar 
Bankası icra etmek mecburiyetinde mi, de
ğil mi ? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 
AKSOY (Ordu) — Teklif edilmiş olan bu ka
nun meriyete girdiği zaman, ihtiva ettiği mad
deleri baştan sonuna kadar tatbik edecek
tir. Ama-, Devletin her hangi bir mevzuu bü
tün bankalara şâmil olur, bütün bankalara raci 
bir hüküm çıkarsa elbette bu banka da o hü
kümlerden azade kalamaz. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — özür dilerim, 
fikrimi iyice anlatamadım. Mevcut mevzuata. 
göre, bu kanun çıktıktan sonra, bu bankaya, 
Vakıflar idaresine Heyeti Vekile bir karar teb
liğ edebilir mi, edemez mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim; gayet açrk ve va
zıh olarak izah ettim ki; bu banka müstakil 
bir anonim şirkettir. Eğer Heyeti Vekile ka
rarı sâdır olursa ve tebliğ edilmesi icabediyor-
sa, Vakıflar İdaresine tebliğ edilir. Vakıf İda
resi de Heyeti Vekileden aldığı bu kararı bu 
bankaya infaz 'ettirmek isterse, ki infaz ettir
meye salâhiyeti yoktur. Sizin endişenizi, dili
nizin altındaki baklayı hissediyorum. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bakla değil, 
havadır. 

REFET AKSOY (Devamla) — Fikir itiba
riyle arzedivorum. Belki kendi idare meclisi 
azalarına, söyle birsey vardır; karar sizindir, 
diyebilir. Olmıyan bir şey üzerine hüküm yü
rütüp de böyle olacak diye ifade etmeye im
kân yoktur. I 
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DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, Hükümet memleketin 
umumi menfaatlerine taallûk eden mesleler 
üzerinde her türlü kanuni imkânlar dairesinde 
tasarruflar yapmaktadır. Ve hamdolsun mem
leketin zararına olarak bir iş yapılmış olduğu
nu görmüyoruz. Hükümetin murakabesinde mi
dir, değil midir?. Bir kere memleketin idaresini 
Hükümete tevdi eden bir meclisin, Hükümet bir 
banka üzerinde şunu yapar mı, bunu yapar mı gibi 
bilüzum bir endişeye düşmesi bence abestir. Kal-
dıki, Cezmi Türk arkadaşımız, Hükümet bir he
yeti vekile karariyle vakıflar idaresine bir teklif
te bulunursa bu, Vakıflar Bankası üzerinde de 
müessir olmaz mı dediler. Bir kere Hükümet va
kıflar idaresine teklif edeceği hususatı da, niha
yet vakıflar idaresi kendi kanununun hükümleri 
dâhilinde yamaya mecburdur. Bunun dışında bir 
teklif yapılsa idare bunu infaz eder mi?. Bu böy
le iken, Vakıflar Bankasının ne şekilde kurulaca
ğı, ne şekilde çalışacağı bugün huzurunuza gelen 
kanunu mahsusla tasrih ve takyidedilmiştir. Bu 
kanuni hükümler haricinde hiçbir tasarruf yap-
mıya hiçbir muamelenin tarzını değiştirmeye im
kân yoktur efendim. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sual... Sayın Ba
kana şunu sormak isterim, salâhiyetlerin çokluğu 
hatasızlığı mı icabettirir, yoksa salâhiyetlerin 
çokluğundan hatalar mı çoğalır?. 

ikinci olarak şunu sormak isterim, bugün 
mer'i olan kanuna göre heyeti vekile kararları
nın vakıflar idaresi üzerinde bir otoritesi var 
mıdır, yok mudur?.{ 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Birinci suali, olsa olsa üniversite
de sorarlar adama. 

ikinci suale gelince, Heyeti Vekilenin, Vakıf
lar Kanunu hükümleri dairesinde ittihaz edeceği 
kararlarla elbette mukayyet kalınır. Bu, gayet 
sarihtir. 

CEZMl TÜRK (Seyhan) — ikinci cevabınıza 
teşekkür ederim, birincisinden geçmediniz efen
dim. 

REİS — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; elimizdeki tasarının serlevha
sında «vakıflar» kelimesi bulunduğu için bu ka
nun tasarısı üzerinde hassasiyet gösteriyoruz. 

Muhterem arkadaşımız Burhanettin Onat, 
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sanki Vakıflar idaresinde bir değişiklik yapılı
yormuş, tamamen hükümleri değiştiriliyormuş, 
iptal ediliyormuş, şartı vâkıfa hükümler ilâve 
ediliyormuş gibi bir mevzu ortaya çıkardılar. 

Birinci maddede deniyor ki, Evkaf Umum Mü
dürlüğü tarafından kendi paralarını rasyonel bir 
şekilde işletmek üzere bir banka kurulacaktır, 
vaziyet bundan ibarettir arkadaşlar. Bir anonim 
şirket gibi, bütün so.- yesi Devletin olan Deniz
cilik Bankası gibi, işliyecek, müstakil bir şekil
de çalışacaktır.. 

Arkadaşlar, peşinen arzedeyim ki, hakikaten 
bizim vakıflarımız, tarihen de müspet olduğu üze
re, büyük kıymet ve hükümleri haizdir ve bugüne 
kadar bâzı istihaleler geçirmiş ve ihmal edilmiş 
büyük vakıflardır. Bugün Avrupa'da vakıflar 
vardır. Çoğu iktisadi mülâhazalarla idare edil
mektedir. . 

Avrupada, 20 nci asırda «Soc;etes initiatives» 
denilen müesseseler vardır. Bunlar nevama ce
miyetlerdir. Fakat iktisadi iş de görürler. İk
tisadi bünye iktisabetmişlerdir. Avrupa'da bir
çok kiliselerin, birçok mekteplerin bankaları var
dır. Bankalar bunları beslerler Binaenaleyh 
yaptığımız iş, aynen bugün 20 nci medeniyet as
rında medeni devletlerin yapmış olduğu bir 
şeklî almaktan ibarettir. 

Sonra, biz Evkafın bugünkü durumuna, şart
larına, vesairesine dokunmuş değiliz. Bâzı arka
daşların tereddütleri var. Diyorlar ki; şart -1 ev
kaf ihlâl edilecek mi? Arkadaşlar, bankanın ku
rulusundaki gaye, şart - ı vakfı daha iyi tatbik 
edebilmek, bugün elinde verimsiz, nemasız olan 
servetleri işletip, iktisadi bir şekilde bunu nema-
landırıp evkafı ihya etmektir. 

Bir misal arzedeyim; bugün evkafın elinde 
birçok zeytinlikler var. Bu zeytinlikleri cüz'i 
paralarla kiraya vermek suretiyle bunlardan is
tifade edemiyen Evkaf îdaresî, yarın böyle ikti
sadi bir müessese kurunca bunları iktisadi işlet
meler suretiyle kıymetlendirip büyük verimler 
eld« etmek imkânını kazanacaktır. Bu suretle 
evkaf, hakikaten malî bünyesi çok kuvvetli muaz
zam bir müesseseye istinat etmiş olacak ve ondan 
sonra istediği icraatı yapabilecektir, âbideleri
mizi ve bütün vakıflarımızı daha iyi şekilde idare 
ve idame edecektir. O itibarla, kanunun madde
leri üzerinde belki ufak tefek söylenecek sözler 
olabilir, fakat arkadaşlar, esas itibariyle Vakıflar 
Bankası ICanunu memleketiraiz için çok faydalı 
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I ve hakikaten vakıfları ihya edecek bir tesistir. 

Binaenaleyh üzerinde daha fazla konuşmıya lü
zum görmüyorum, kanunun maddelerine geçelim, 
orada teferruat üzerinde daha fazla konuşabiliriz. 

Arkadaşlar, hürmetlerimi arzederim. (Al
kışlar) . 

REÎS — Ziya Termen. 
ZÎYA TERMEN (Kastamonu) — Arkadaş

lar; hin'iei.o vakfın kendî geliriyle muhafazası 
muhakkak ki, zordur, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
mevcudun perişani ve harabiden kurtailması ve 
vazifesi olan konulara daha <*eniş çapta yardımcı 
bulması niyetiyle bir banka kurulması hakkın
daki bu kanun tasarısiyle Büyük Millet Meclisine 
gelmiş bulunuyor. Fikir esas itibariyle doğrudur. 
Yani bir banka kurmak yoliyle mevcut binlerce 
büyük isin bir kısmını olsun hal yoluna gitmek, 
her halde gayet tabiî bir vazife halindedir. An
cak aşağı yukarı Millî bir vasfı haiz olan ve 
Türk içtimai hayatında, her köşede, her mmtaka-
da bulunan ve kural acak bankanın hissedarı du
rumunda olan bu vakıf eserlerin böyle bir banka 
kurulması işinde ne gibi vazifesi vardır? 

Evvelâ bunu düşünmek ve bu suale cevap 
verirken bu işte de millilik vasfını arayıp bulmak, 
insanın aklına daha mülayim geliyor. Binaena
leyh ben bu tasarıda alelade bir bankacılık zihni
yetinden başka bir şey görmedim. Tamamen faiz 
mukabilinde ikrazat yapacak, şu miktar para ya
tırana bir ev ikramiyesi şeklinde bir nevi lotar
yacılık yapan diğer emsali bankalardan farksız 
ve aynı zihniyetle kurulan bir evkaf bankası 
Türk anonim ortaklığından ibaret bulunacak. Hal
buki benim gönlüm böyle istememişti. Mademki, 
bu kanunun tümü üzerinde konuşuyoruz, bunun 
enine boyuna üzerinde fikir yürütmek hepimizin 
hakkı olsa gerek. Bu münasebetle yıllardan beri 
ele alınmamış olan işlerden bahsederek bunu hu
zurunuzda tebarüz ettireceğim. Memlekette yıl
lardan beri ele alınmamış olan işler bu suretle 
fiilen tahakkuk yoluna girmiş olacaktır, şöyle ki; 
memlekette yıllardan beri ele alınmamış konu
lar nelerdir? Bu bankaya bu oknular tevdi ola
cağına göre, evvelâ bu sualin cevabını arzedece-
ğim. 

Bu memlekette yıllardan beri ihya olunması, 
standart bir hale 'getirilmesi tasavvur olunan 
bir Türk halıcılılk sanayri vardır. 

Muhterem Celâl Yardımcı Bey mevzuu bu 
I noktaya getirdiğim anda (nayda) ışeıklind© bir 
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nida kopardılar. Ben bu faydalarına cevap 
vermiyeceğim. Fakat beni dinlerlerse mevzuu 
ileriye götüreceğim! Tasarıyı buraya getiren 
idare, benim arzedeceğim hususları bu banka
nın gayeleri arasına koymasiyle 'memlekete ne 
gibi kazançlar sağlıyacağmı düşünürlerse - ki 
düşüneceklerdir - o zaman hayda demekte hak
sız olduklarını anlıyacaklardır. 

Şimdi arkadaşlar, ben diyorum ki, büyük şe
hirlerimizin kaldırımlarından bankalardan ge
çilmiyor, ben diyorum ki, Türkiye'de, İmpara
torluktan beri perişanlık içinde bulunan hirçok 
şaheserleri, eserleri, vakıfları, vâkıfın muradı 
şeklinde uzun seneler hu memleket içtimai ha
yatında ve toprağında vazife verebilmesini sağ
lamak maksadiyle Evkaf İdaresinin gelirini ço
ğaltmak doğrudur. Bir banka kurulacaktır. 
Kabul. Bunu takdir ediyorum, haddim olmıya-
rak. Gayet güzel bir görüştür. Yirmi milyon 
başka bir bankada, ufacık bir faiz ile durur
ken ve memleketin ihtiyacı olan binlerce saha
ya bu paranın nüması kâfi gelmezken, gayet 
talbiîdir ki, bunu banka yoliyle canlandırmak 
lâzımdır. Bunu takdir ediyorum. Fakat bu 
bankayı kurarken, senelerden beri yapılmamış, 
memleket ihtiyaçları hedef tutulmak suretiyle 
bu bankanın vazifeleri arasına bir şeyler ilâve 
edilseydi, hem banka para kazanır, hem de ele 
alınmamış dâvalar tahakkuk edecekti. Alelade 
bankacılıktan ziyade, millî birtakım vazifeler 
tahmil ettiğimiz hususi bir anonim ortaklık; 
muradımız bu. 

Halıcılık dedim. 'Türk halıcılığını, standart 
ve kaliteli bir şekilde bu bankanın tesis edece
ği bir fabrika ihya edemez mi? Eder. 

BEDRİ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — Bu 
banka sanayi işlerine girer mi ya? 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Girer Beye
fendi, lütfen tasarıyı okuyun, giriyor. Sanayie 
gübre de girer; gübre fabrikası da yapacaktır 
bu banka. 

Şimdi arkadaşlar; halıcılık; üzerinde durdu
ğumuz asırlık bir dâva, bir derttir. 

İkincisi; Türkiye'de Devletin bir türlü şekil 
veremediği, hususi sermayenin >el atamadığı bir 
kaplıca derdi vardır. Bu banka memlekette bu 
işi üzerine alamaz mıydı? Sıhhat Vekâletinden 
bunun ruhsatını alamaz mıydı? Bu nevi bir iş 
Üzerinde bankaya bir vazife verilemez miydi? I 
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I 1. Halıcılık; 

2. Türkiye kaplıcalarını, içmelerini ve ban
yolarını işletmek; 

3. Garbm hasretle beklediği, ufak bir kırı
ğına milyonlar verdiği Türk çiniciliği; 17 nci 
Asırda Evliya Çelebi'nin bahsettiği Kütahya 

. çiniciliği.. Bugün sadece Bentderesi'nin çamur
larından yapılmış kaıba çiniler Türk çiniciliğini 
temsil ediyor. Garb pazarlarının hasretle bek
lediği çinilerimizi bu banka bir fabrika kura
rak tekrar imal edebilirdi. 

4. Erzurum'un kehribar ve Eskişehir'in 
lüle taşı mevzuudur. Banka bir fabrika kurup 
bunları Garba tanıtamaz mı? 

5. Turistik yollar civarında, yerli halkımı
zın ve Garplıların arzu ettikleri şekilde otel ve 
lokantalar kurup, işletmek bu bankanın vazi
fesi olabilirdi. 

Bütün bu işleri sayarsak hinlere ulaşabilir. 
Şu anlattığım beş nokta üzerinde bu bankaya, 
bu zaviyeden, bir vazife verilseydi, Türkiye'
de beş büyük dâva hallolunduktan sonra, Ev
kafın piyango yolu ile kazanmayı murat etti
ği para, hem memleket menfaatini tahakkuk et
tirir, hem de kasaya altın olarak girerdi. Tek
rar ediyorum, ben, kanunun tümü üzerinde gö
rüşüyorum, elbette ki, benden evvel, bankanın 
hususiyetleri, maddesi, ana fikirleri üzerinde 
konuşan arkadaşlarımın dışında bir konuşma 
olmuştur. Yaptığım konuşma, benden evvel ko
nuşanların konularının dışında olmasına rağ
men, öyle tahmin ediyorum ki, pek çok arka
daşımın zihninde yer almıştır. Bu kanun tasa
rısı ile ne yapacağız? Memleketin muhtaç ol
duğu birçok işler, Evkaf Bankası vasıtasiyle 
tahakkuk yoluna sokulmamıştır diye kanun ta
sarısını ret mi edeceğiz? Katiyen. Bu böyle 
gelmiş, böyle çıkar. Bizde, bir mevzuu dört ba
şı mamur olarak mütalâa etmek ne vakit âdet 
olursa o vakit işler güzel olacaktır. 

Bu tasarı ile muhterem Hükümetimiz bize, 
sadece kupkuru piyango çeken, gişesinden fa
izle para istenen, daima iki imza için titreyen 
alelade bir banka getirmiştir. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair bir 
takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir, müzakerenin ki-
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fayetiyle maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ 
Şevket Mocan 

REÎS — Teklif veçhile, müzakerenin kifa
yetini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Burhanettin Onat arkadaşımızın bir 
takriri var, okuyoruz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ki
fayetten evvel bir milletvekiline söz vermek 
lâzımdır. 

REÎS — Daha geride söz almış dört arkada
şımız var. Vekil ve komisyon konuştuktan son
ra diğer arkadaşlarımız da konuştular. Bu iti
barla yeniden söz vermeye lüzum kalmamıştır, 
ve kifayet reye konmuştur. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ama, 
hakkımda konuşuldu. 
. REÎS — O başka. Onun bu vaziyetle alâ

kası yoktur. Takriri okuyoruz. 

8 .1 .1954 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Vakıflar Bankası kanunu lâyihasm-
daki hükümler, ecdadımızın büyük insani bir 
ruhla kurdukları müessesenin maksat, gaye ve 
prensiplerini ihlâl eder mahiyette bulunduğun
dan maddelere geçilmeden lâyihanın reddini 
Büyük Meclisin Yüksek tasvibine arzederim. 

Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat 

REÎS — Lâyihanın reddedilmesini tazam-
mun eden Burhanettin Onat arkadaşımızın tek
liflerini reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — İve
dilik aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — İçtüzük buna müsait değildir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ait 

olduğu maddeyi bir defa okur musunuz? 
REİS — Okuyayım efendim. 
«İvedilik kararı yazılı olarak istenmek ve 

bu istemin içinde yukarıki maddede gösterilen 
şartlar bulunmak gerektir. 
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İvedilik teklifi başkanca oya konarak, gö

rüşmesiz, gösterme oyu ile kabul edilir veya 
reddedilir.» 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — İçtü
züğün 72 nci maddesi diyor ki, esbabı mucibe 
gösterilmesi lâzımdır. 

REİS — Devlet Vekili verdiği takririnde es
babı mucibesini göstermiştir. Takrir de okundu. 

İvedilik teklifini reye arzediyorum. Kabul 
edenler.» Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim 
Ortaklığı Kanunu 

I - Kuruluş 
MADDE 1. — Türkiye Vakıflar Bankası 

Türk Anonim Ortaklığı adiyle, hususi hukuk 
hükümlerine tâbi olmak üzere bir banka kur
mak için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salâhi
yet verilmiştir, 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞEltf (Balıkesir) — Efendim, 
Mecliste ekseriyet yok. 

REÎS — Vardır efendim. Böyle bir talepte 
bulunmak için, onun da usulü vardır. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Ekseriyet 

yok Reis bey. Müzakerelere ekşeriyetsiz devam 
ediyorsunuz. Bu şekilde çıkan kanunlar gayri-
meşru olur. Beyaza siyah demeyin. 

Bankanın yapacağı işler 
MADDE 2. — Banka, aşağıda yazılı işlerle 

iştigal eder : 
A) Menkul ve gayrimenkul mal ve kıy

metler karşılığında ikrazlarda bulunmak, 
B) Sigorta ve sair ortaklıklar kurmak ve

ya kurulmuş olanlara iştirak etmek, 
C) Gayrimenkul ahp satmak, 
D) Her türlü banka muamele ve hizmetleri 

yapmak, 
E) Vakıflar Umum Müdürlüğü ile mülhak 

vakıfların bankaya idaresini tevdie lüzum göre
cekleri gayrimenkullerle işletmelerin, Ana Söz
leşmede gösterilecek esaslar dâhilinde, rasyonel 
bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için 
lüzumİu bilûmum muamele ve teşebbüslere (ti
cari, zirai, sınai) girişmek. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen
dim, bu maddede sigorta ve sair ortaklıklar 
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kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak gibi 
mutlak olarak verilmiş bir salâhiyet vardır. 
(E) fıkrasında da «Ana sözleşmede gösterile
cek esaslar dâhilinde, rasyonel bir şekilde ida
re, idame ve işletmeleri için lüzumlu bilûmum 
muamele ve teşebbüslere girişmek» deniyor. Bü
tün bunların heyeti mecmuası nazarı dikkate 
alınırken buradan çıkarılmasını rica edeceğim 
şudur: Gayrimenkul alıp satmak keyfiyeti. 

Ortaklık suretiyle işletmelere iştirak keyfi
yeti veya ortaklık tesis etmek keyfiyeti mevcut 
iken, meselâ îş Bankası bugün sinema yapar, 
fakat iş bankası doğrudan doğruya Umum Mü
dürü veyahut müdürü vasıtasiyle değil, teşkil 
ettiği ortaklar vasıtasiyle yapar. Yapı Kredi 
Bankası 40 türlü muamelei ticariye ile meş
gul olur. Fakat burada gayrimenkul alıp sat
mak keyfiyeti doğrudan doğruya bankaya ait 
olursa, bunun husule getireceği mahzurlar ve 
dedikoduların tesirleri zararlı olur. Kabilse, 
gerek Hükümet ve gerekse encümenden rica edi-

• yorum, bu gayrimenkul alım satım 'işlerini 
diğer işletmeler içinde yapsınlar, yokse doğru
dan doğruya bina alıp satmak gibi muamelelere 
girişerek bankayı za'fa düşürmesinler. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — 
Efendim, ikinici maddenin (C) ve (E) fıkra
larına heyeti umum'iyesi üzerinde konuşurken 
de temas etmiştim. Celâl Yardımcı arkadaşımız 
benim yalnız kendi tasarımı müdafaa ettiğimi 
iddia ettiler. 

DEVLET VEKÎLt CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Tümü üzerinde konuştum. Şimdi 
tekrar ona dönerek beni de tümü üzerinde ko
nuşmaya mecbur ediyorsunuz. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — 
Kendileri maddeler üzerinde konuşmadıklarını 
beyan buyurdular. Halbuk'i ben ikinici madde
ye temas ettiğim zaman müdahale ettiler. Şim
di yine oraya geliyorum. Gayrimenkul alıp sat
mak, Rifat Sivisoğlu arkadaşım haklı olarak 
içine düşen endişeyi izhar ettiler. Dediler ki, 
bu alıp satma işinde vakıf mallar da var mı
dır, yok mudur 

(VA bendinde : « . . . mülhak vakıfların ban
kaya idaresine tevdie lüzum görecekleri gayri-
menkullerle isletmelerin». Şimdi bâzı işletme
lerle gavrımenkuller bankanın emrine verili
yor mu? Verildiğine göre, bunları da alıp sat-

. 1954 O : 1 
maya salahiyetli midir, değil midir? Lütfen 
bunu da izah etsinler... 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar, kurulan banka dikkat ederseniz gayri
menkul rehni karşılığında ikrazat yapan bir 
bankadır. Nevama bizim Emniyet Sandığı ve 
Emlâk Kredi Bankasının salâhiyetini almıştır. 
Bu bankaya gayrimenkul alım ve satımı salâhi
yetini vermezsek bu banka o zaman bu işleri, 
kredi işlerini kolaylıkla yapamaz. Çünkü gay
rimenkul rehni karşısında ikrazat yapan ban
kaya l u salâhiyeti vermek lâzımdır. 

Bu alım satımın vakıf mallarına da şâmil 
olup olmadığı hakkında (E) fıkrasından bir 
hüküm çıkarmtk istiyorlar. (E) fıkrası, alım 
satım ile alâkadar olmıyan, idare ve işletmeye 
mütedair bir fıkradır. 

Binaenaleyh Evkaf Umum Müdürlüğü, ida
resini bankaya tevdide fayda gördüğü gayri-
menkullerin işletilmesi için bankaya verecektir, 
satış için bankaya verecek değildir. 

Sonra, bankaya, gayrimenkullerin alım satı
mı için salâhiyet vermekle, idarenin bütün mal
larını banka satar diye endişeye düşmek nere
den geliyor? Bankayı idare edenlerin hiçbir za
man Evkafın menfaatlerini düşünmiyen insan
lar olarak mı kabul etmek lâzım, bu nereden 
geliyor, hakikaten garip bir ruh. 

Ama, bankanın, Evkafın hakikaten satılma
sı icabeden gayrimenkulunu .satması da lâzım
dır. Bilmem filân dağın tepesinde şu kadar 
hektarlık bir yeri varsa, bunu isterse ormana 
çevirir istifade eder, isterse ektirir, biçtirir. 
yahut rasyonel görmezse satar. Ama burada 
salâhivet verildi dive Evkafın nesi varsa satı
lır diye bir fikre düamek abestir. 

Bir de (E) fıkrası üzerinde takd'm tehir 
yapılmasını komisvondan rica edivorum. O da 
şudur: Burada, (E) fıkrasında; Vakıflar Umum 
Müdürlümü ile mülhak vakıfların idaresini ban-
kava tevdie lüzum görecekleri yerine «banka
ya» kelimesi idaresinden sonra gelmelidir ki 
Türkçe sakke uv^un olsun yani, idaresini ban
kaya tevdie şekline konmabdır. Bunun da ko-
misvonea kabul edeceğini tahmin ediyorum. 

REÎS — Fehmi Açıksöz. Yok. 
Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLI CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Emrullalı Nut
ku arkadaşımızın bir ibarenin takdim ve tehiri 
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hususuna işaret buyurdukları cihet varittir. 
Biz hükümet olarak buna muvafakat ediyoruz, 
komisyondaki arkadaşlara da sordum, onlar da 
muvafakat ettiklerini bildirdiler. 

Burhanettin Onat arkadaşımızın (E) fıkra-
siyle temas ettikleri meselede ancak idare var
dır. Yani Vakıflar Bankası mallarını satmak sa
lâhiyetinde değildir. Maddede de esasen böyle 
bir hüküm yoktur. Bunu tasrihte fayda mü
lâhaza etmekteyiz. (Bravo sesleri). 

Şimdi, gayrimenkul alıp satma salâhiyetine 
gelince: Vakıflar Bankasına gayrimenkul alıp 
satma salâhiyeti verilmesi faydalı olur. Birin
cisi, Emrullah Nutku arkadaşımızın temas et
tiği nokta, ikincisi de; Vakıflar Bankasıdır. 
Vakıflar idaresinin kendi kanunu mahsusu ile 
yaptığı ve yapacağı bâzı tasarruflar vardır. Me
selâ Vakıf İdaresi, kanunu mahsusu ile ve mas
lahatın icabı olarak satışında fayda mülâhaza 
ettiği bir gayrimenkulu satmak istediği zaman, 
bunu yabancı bir ele satmaktansa bankasına 
satmayı düşünebilir. Yani vakıflarla banka ara
sındaki irtibat sebebiyle gayrimenkul alıp sat
mak salâhiyetinin verilmesinde fayda vardır. 

EEÎS — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

gayrimenkul alıp satmak, spekülatif bir şeydir; 
Bugün memleketimizde faaliyette bulunan hiç
bir banka böyle bir salâhiyeti haiz bulunmamak
tadır. Hakikaten bir spekülâsyon meselesidir. 
Gayrimenkulun kıymeti muayyen bir zamanda 
tereffü eder, veya bâzı zamanlarda mahsus de
recede düşer. Binaenaleyh bir bankanın serma
yesi, böyle spekülatif işlere tahsis «edilemez. 
Çünkü tehlikeler büyüktür. 

Emrullah Nutku arkadaşımız bu maddeyi 
muhik göstermek için bir mütalâa ileri sürmüş
tür. Mumaileyhe göre bankaya gayrimenkul 
mukabilinde para ikraz etmek salâhiyeti veril
di ve bunları müzayedeye çıkarmak icabettiği 
takdirde bunu temellük etmek imkânını bankaya 
vermek için bu salâhiyet bankaya verilmektedir. 
Fakat böyle muayyen halde verilecek salâhiye
tin diğer umumi işlere teşmil etmek doğru de
ğildir, Kaldı ki; gayrimenkul sahibi para ikraz 
etmiş olan banka gayrimenkulu, kendisi almaz,, 
müzayede ile şahsı salis alır. Behem'ehal banka
nın alması şart değildir. Binaenaleyh bu sebep 
böyle spekülatif mahiyeti haiz olan muameleleri 
yapmak salâhiyetini vermek için kâfi değildir. 

.1954 O : 1 
I Arkadaşlar! Refik Şevket İnce arkadaşımız 

gayet hassas olan noktaya temas etmişlerdir. 
Bankalara şimdiye kadar gayrimenkul üzerine 
muamele yapmak salâhiyeti verilmemiştir. 

Bu fıkrayı maddeden tayyedelim. 
REİS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Eefndim, 

Ticaret Kanunumuzun 18 nci maddesi kasdı ti
caretle gayrimenkul alım satımını ticari mua
melelerden addetmiştir. Binaenaleyh mer'i ka
nuna göre gayrimenkul alım satımı meşru kı
lınmıştır. Bunda şüpheye mahal yoktur. 

Adato arkadaşıma cevap venmiş olmak için 
arzedeyim, bunun yeni tasarıda - >ki henüz ka
bul edilip edilmiyeceği malûm değildir - yeni 
tasarıdan bu hükmü Prof. Hirsch çıkarmıştır. 
Kendisine bu hülkmü niçin çıkardınız diye sor
duğumuz vakit, eşhas elinde bulunan bankala
rın ibu şekilde gayrimenkul üzerine spekülatif 
muamele yapmasını son telâkkiler mahzurlu 
gösteriyor, dedi. Fakat bi|im 'bankamız böyle 
•eşhas elindeki 'bir banka değildir. Bu bir ha
yır müessesesidir. Ecdadımız «lallarını hayır 
için vakfetmişlerdir. 

Binaenaleyh kuracağımız Vakıflar Banka
sında şu şekilde gayrimeşrıl bir kazanç değil, 
kıymetlendirme mefhumunu temin edecek bir 
vaziyet hâsıldır. Tasavvur buyurunuz ki, ha
rap bir yer vardır. Eşhasın sermayesi kâfi de
ğildir. Vakıflar Bankası onu alır, güzel bir bi
na yapar, üç beş misli kıymet iktisabeder ve 
satar. Bunda fertlerin cebine girmiş bir para 
yoktur. Ondan vakıf denilen hayır müessesesi 
istifade edecek, memleketin ümranına yardım 
edecektir. 

Ricam şudur : Müstakbel Ticaret Kanunu
nun kabul edilip edilmiyeceği meçhuldür. Mev-
cult Ticaret Kanununun 18 nci maddesi, gayri
menkul alım satımı hakkını her tacir için kabul 
etmiştir. Bu itibarla bu metnin kabulü lâzım
dır. Spekülâsyon endişesi varit değildir. Va
kıflar Bankası hiçbir vakit fertlerin aleyhinde 
ve memlekette gayrimenkul mülkiyet 'emniyeti
ni tehdidedeeek şekilde bir spekülâsyona gide
mez. Onun için gayrimenkul alım satımı hak
kının Vakıflar Bankasına verilmesinde hiçbir 
mahzur yoktur. 

REİS — Bütçe Komisyonu adına Refet Ak-
soy. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim; bamikanm yapacağı 
hizmetler hakkında izahat arz'ederken, demiş
tim ki; banka, bize ecdadımızın bırakmış ol
duğu hayratın daha esaslı muhafaza ve deva
mımı temin etmekle beraber, umumi hizmetine 
ait kendi kaynaklarını zenginleştirmek için bir-
taikım akarlar ve iratlar tesis edecektir. Bina
enaleyh (C) fıkrasında gayrimemikul alım satı
mına yer verilmesi 'bu akarlara matuftur. Ya
rın Anıkara'dâ bir iş hanı, meselâ İzmir'de bir 
hal yapacaktır ve kârlı bulursa bunları satmak 
salâhiyetini de bulacaktır. Kendisine her su
retle kazanç temim etmek mecburiyetinde olan 
ve gayesi de mevcut sermayenin ımema ve ida-
mesiyle vakfa hizmet olduğuna göre, bu salâ
hiyetin burada bulunması icabeder. 

Hulkukçu arkadaşlarımız bankalara böyle 
bir hukuki salâhiyet tanınmamıştır, bumun bu
radan çukanlmıası icabeder, mütalâasını beyam 
buyurdular. Bu mevzu ıkatî bir şekilde tâyin 
ve taayyüü etmemiş dlduğundam dolayı Vaikıf-
lar Bankasına böyle bir salâhiyetin tanınması 
gayesi itibariyle faydalı olacaktır. Noktai na
zarlarınıza arzederim. 

RE1"?! — Müfit Erkuyuımcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, filhakika Ticaret Kanununun 
18 nci maddesine göre gayrimenkul alım ve satı
mı muamelâtı ticariyedendir. Ancak bu bankala
rın gayrimenkul alım ve satımının tecviz edilme
si mânasını tazammun etmez. Banka ayrıca şir
ketlerin tâbi olduğu hükümlere tâbidir. Anonim 
şirket statüsü ile idare edilen bir tek banka yok
tur ki, gayrimenkul alım satımına yetkili olsun. 
Yapı Kredi Bankası gayrimenkul alım ve satımı
nı teşkil ettiği şirketler vasıtasiyle yapmaktadır. 
Bu itibarla Vakıflar Bankasına böyle bir hakkın 
tanınması umumi mevzuata uygun değildir. Va
kıflar Bankası eğer gayrimenkul alım ve satımı 
yapmak istiyorsa, diğer bankalar gibi ayrıca bu 
işe yetkili şirketler kursun. Fakat bu yetkinin 
doğrudan doğruya bankaya verilmemesi lâzımdır. 
Çünkü bu anonim şirketler ve bankalar statüsüne 
uymaz. 

REİS — Söz mü istiyorsunuz Ali Fahri Bey? 
ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Evet. 
REİS — Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar; hakikaten çok mühim bir mesele 

L. 1964 Ö : 1 
I üzerinde bulunuyoruz. Bilhassa, verilen izahlar 

karşısında reyini kullanmak durumunda olan bi
zim gibi arkadaşların daha çok tenvir edilmele
ri için komisyonun bu mesele üzerinde esaslı tet-
kikat yapması lüzumuna kani bulunuyorum. 

Diğer bankalar da gayrimenkul alım satımı 
yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı; ipotek yapıyor
lar mı, yapmıyorlar mı, bunu diğer vasıtalarla 
mı yapıyorlar? Eğer bir şirket vasıtasiyle yap
makta iseler bunun esası nereden geliyor ve ni
çin bu yola gitmektedirler? 

Nihayet sözcü arkadaşım dediler ki; meselâ 
bir iş hanı yapmasın mı? Kârlı gördüğü zaman 
bunu satmasın mı?. 

Efendim; gayrimenkul satışları normal tica
ret muameleleri değildir. Tehlikeli ticari bir yol
dur. Demek oluyor ki yarın, öbürgün iş hanı ya-

I pacak, kârlı bir vaziyet hâsıl olduğu zaman sata-
I cak. Bu müessese, yavaş yavaş gayrimenkul alını 

satımı işleriyle iştigal eden bir banka haline ge
lecektir. Vakıflar Bankası için gayrimenkul alım 
satımı, tehlikeli bir yoldur. Bu yola gitmek pek 
de cazip görülmemektedir. 

Binaenaleyh maddedeki bu fıkrayı buradan 
çıkarmasak bile tahdidetmek mümkün değil mi
dir?. Bu hususları komisyonun esaslı surette tet
kik edip, demin de arzettiğim gibi, dinleyip rey 
vermek durumunda olan arkadaşları tenvir etme
sini bilhassa rica ederim. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Hidayet-
Aydıner arkadaşımız, gayrimenkul muameleyi 
alım satımını bir muamelei ticariye olarak 
göstererek cevap verdiler. Halbuki her mua
melei ticariyeyi yapmaya banka salâhiyettar 
olmalıdır. Borsada hisse senedi almak, hava 
oyunu oynamak yine muamelei ticariyedendir. 
Muamelei ticariye olduğundan dolayı bankaya 
borsadan tahvil almak ve spekülatif oyunlara 
girişmek salâhiyeti verilemez. 

Sonra, buyuruyorlar ki, Vakıflar İdaresi 
bir hayır müessesesidir. Bilhassa müessese bir 
hayır müessesesi olduğu için böyle bir fıkra-

• nın burada yer almaması lâzımdır. Çünkü ar
kadaşlar, biliyorsunuz, Birinci Cihan Harbin
den sonra gayrimenkul kıymetler üzerinde bü
yük tahavvüller olmuştur. 200 bin liralık bir 
gayrimenkul 50 bin liraya düşmüştür. Paramı
zın kıymeti inşallah yükselecek ve o zaman 

| gayrimenkul kıymetleri tabiatiyle düşecektir, 
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Binaenaleyh, esaslı mesnetler taşımıyan bu sa
lâhiyeti vermek büyük bir hatadır. 

SEDAT ZEKÎ ÖRS (Sivas) — Efendim, bu 
işin hiçbir veçhile mütehassısı olmamakla bera
ber huzurunuzu işgal ettiğimden dolayl üzülü
yorum. Ancak bu kanunun 2 nei maddesinin 
E fıkrası : (Vakıflar Umum Müdürlüğü ile 
mülhak vakıfların bankaya idaresini tevdie lü
zum görecekleri gayrimenkullerle işletmelerin 
ana sözleşmelerde gösterilecek esaslar dâhilin
de . . . ) denilmektedir. Ben bu ana sözleşme
nin mânasını anlıyamadım. Yani her muame
lede bir an», sözleşme mi yapılacaktır? Yoksa bir 
ana sözleşmenin 'hazırlanmasına mı mütedair 
dir? 

Sonra, maddede bir şey daha var: « îfletme-
nin . . . . rasyonel bir şekilde idare, idame ve 
işletilmeleri için . . . » deniyor, burada işletme
lerin isletilmesi bendenize acaip geliyor, acaba 
değiştirilmesine imkân yok mudur? 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu vakıflar bankası, yani Dev
letin bankası demektir. (Allah Allah sesleri). 
Böyle bir salâhiyet verilirse bakınız bu maddeye 
gayrimenkullerin alımı, satımı diyoT. Bu ilerde 
birçok suiistimallere yol açacaktır. Meselâ her 
hangi bir şahıs ipotek mukabili bankadan para 
alır, bankaya borçlanır. Bir taraftan faiz artar, 
ödıyemez, bir taraftan da gayrimenkulun kıy
meti düşer, borçlu müşkül dorumda kalır ve bor
cunu ödiyemezse banka kendi hesabına satın alır. 
Benki banka yüksek kıymet kabul etmiş olur. Bu 
hal bankanın zararını mucİT> olur. Onun için 
banka kendisi almamalı, başkasına satmalıdır. 
Buriu Müfit Bey arkadaşımız aynen belirtti. 
Çünkü belki de borçlu banka müdürü ile yakın
lığı, dostluğu, ahbaplığı olan l>ir arkadaşıdır, 
borçluya parayı iyi niyetle vermiştir, o günkü 
müşkül durumdan kurtarayım diye. Fakat ma
lın kıymeti ve paranın iştira kabiliyeti yarın bir
denbire düşerse, buğday fiyatLarı düşerse, diğer 
kıymetler de, gayrimenkullerin kıymetleri de 
düşer. Bu suretle alimi yapacak olan banka 
müdürü müşkül vaziyete düşer, borçilu ise daha 
kötü duruma düşer. Ne yapsın, bankayı kurtar
mak için ve arkadaşını da himaye etmek için böy
le o gayrimenkulu alma tarafına, giderse arada 
banka zarar etmiş olacaktır, omm için arkadaş
larımın fikirlerine ben de iştirak ediyorum. Doğ
rudan doğruya bankanın vazifesi mal Almak de-

.1904 6 : 1 
I ğil, malı piyasada satsın, Dörçİu da borcunu öde

sin. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
HÎDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem arkadaşlar, gayrimenkul, vakıf mefhumu
nun içinde mündemiçtir. Hattâ eski hukukta,. 
gayrimenkulden maada menkulün vakfı caiz mi,, 
değil mi diye hukukçular münakaşa yapmışlar-
dır. En sağlam sabit kıymetler gayrimenkul üze
rinde tekasüf eder. Binaenaleyh Vakıflar Banka
sı derken gayrimenkulden kaçmak doğru değil
dir. Muarızlarımız dediler ki; Spekülâsyon yapı
lır ve banka çok zarara uğrar. Efendim, spekü-

I lâsyon yapmak, bilindiği gibi, fazla kâr temin et-
1 mektir. Biz gayrimenkul alım satımı ile Vakıflar 

Bankasının fazla para kazanmasından korkuyor 
muyuz?. Korkmamalıyız. Bilâkis bu hayır mües-

| sesesinin fazla para kazanmasını temin etmeliyiz. 
Ticaret Kanununun 18 nci maddesi; «her tacirin 
kasdı ticaretle gayrimenkul alım satımını tecviz; 
eder.» Bunu bankalara niçin vermiyoruz? Gayri
menkul alım satımını bankaya vermekten niçin 
endişe ediyoruz? Sebebi şu : Bankalar büyük ser
mayeye sahiptir. Buna dayanarak memlekette 
gayrimenkul mülkiyetinde fiilî inhisar tevlit eder, 
çünkü gayrimenkul ticareti en kârlı, en iyi bir 
ticarettir. Binaenaleyh ticari tehlikesi olduğun
dan dolayı değil, gayrimenkul alım satımının ve 
temellükünün bankalar inhisarına girmemesi için 
diğer bankalara bu salâhiyet verilmemiştir. Fa
kat kurduğumuz Vakıflar Bankası böyle bir ban-

1 ka değildir, eşhasın, efradın kurdukları banka 
vasıtasiyle gayrimenkul alım satımlarını inhisarı 
altına alması endişesi Vakıflar Bankasında asla -
mevcut değildir. 

Demin de arzettiğim gibi, Vakıflar Bankası 
aldığı bir gayrimenkulu imar ve ihya eder, bina 
yapar ve satar, bunda memleket için hiçbir zarar 
yoktur, bilâkis memleketin imarına yardım etmiş 
ve kendisi de bir menfaat elde etmiş olur. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımız buyurdular ki, 
diğer bankalar da bilvasıta gayrimenkul alıp sa
tıyorlar, onlar nasıl yapıyorlarsa Vakıflar Ban
kası da öyle yapsın., 

Arkadaşlar, bendeniz böyle bir hilei şeriyeye 
gidilmesini doğru bulmam, tecviz etmem. Biz 
böyle endirekman işler yapmasına niçin cevaz • 
verelim? Vakıflar Bankasına, doğrudan doğruya 
gayrimenkul alıp satma salâhiyetini tanımazsak ' 

I o vakit bunun kuracağı başka şirketler vasıtasiy- . 
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le gayrimenkul alım satımına müsaade edersek, . 
o vakit Vakıflar Bankasının kuracağı müessese
lere, hissedarlara bir kısım kâr hissesi vermesi 
lâzım gelir ki, bu da banka için külfet ve zarar 
olur. Binaenaleyh esasında meşru ise onu kendi
si yapması lâzımgelir. Başka ortaklıklar kurmak 
her vakit kârlı bir şey değildir, tehlikelidir. Onun. 
içindir ki kendisini mümkün olduğu kadar emni- i 
yet altına almadıkça banka başka ortaklıklar kur
mamalıdır. Spekülâsyon endişesi varit değildir. 
Memlekette gayrimenkul alım satımı en kârlı bir 
ticarettir. Onun içindir ki, efrat için caizdir. Fa
kat bankalar için tecviz edilmiyen bu hükmün bu 
bankaya verilmesi lâzımgelir. Gayrimenkul satış 
kârı hayır müesseselerinin malı olacaktır. Dikkat 
edilirse Ekrem Cenani arkadaşımız vakıf malla
rının immobilize ederek, yani gayrimenkule çev
rilmesi için muhalefet şerhi yazmıştır. Bunda I 
benim gördüğüm gibi, vakıfların mevcut malları- i 
nı gayrimenkule çevirmekte fayda görülmektedir, 
bu çok mühimdir. 

REİS — Ömer Bilen. 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Muhterem arka

daşlar ; çok mühim bir kanunun umumi müzake
resini kabul ettik. Eh müteyemmem ve mübarek 
olsun. Fakat bunun üzerinde daha fazla durmak 
icabederdi. Biz bir ticaret kanunu müzakere et
miyoruz. Vakıflar Kanununun müzakeresini | 
yapıyoruz. Binaenaleyh vakıf ahkâmı çok şü
mullü ve çok mühimdir. Bu tasarı buraya gelir
ken erbabı ihtisasın fikirleri alınarak memlekete 
daha nafi ve ecdadın ruhunu rahat ettirecek bir 
tasarı ile gelm'ek iktiza ederdi, (öyle oldu ses
leri). 

Şimdi gayrimenkul alım satımı bankanın 
salâhiyetine verilsin mi, verilmesin mi? Zaten 
verilen salâhiyetler benim görüşümle yerinde 
değildir. Bu bankanın teşekkülünün millete 
menfaatli olacağına ben şahsan kaani değilim 
bir. 

REİS — İkinci madde hakkında konuşun. 
ÖMER BİLEN (Devamla) — İkinci madde 

hakkında dahi böyle bir salâhiyetin verilmesi 
doğru olmaz. (Neden sesleri) Adato arkadaşı
mız güzel ifade etti, fiyatlar, kıymetler müte-
havvildir. Şartı vâkıf da onları böyle telâkki 
etmektedir. Ticari bir zihniyetle hareket etm'ek 
doğru değildir, gün gelir banka iflâs eder, or-

' tada vakıf diye bir şey kalmaz. (Etmez sesleri) 
Edebilir. 
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Zararın neresinden dönersek kârdır. Böyle 

gayrimenkul tasarrufunu biz kabul etmiyelim. 
Bu fıkrayı kaldırırsak biraz yarayı tedavi 'etmiş 
oluruz. Zavallı evkaf büyük suikastlara uğradı, 
yara zaten açıldı. Ben bizim tarafımızdan da 
suikastlar olmasın diye arzediyorum, iyi olur 
inşallah. 

REİS — Tarık Gürerk. 
TARIK GÜRERK (İzmir) — Efendim, ban

kalar gayrimenkul alır, satar. Mâni hiçbir hü
küm yoktur. Yalnız Bankalar Kanununda bir 
âmir hüküm vardır. Der ki, bankalar ihtiyacın
dan fazla gayrimenkul iktisap edemez. Zannedi
yorum bu kaydın gayesi, bankalar sermayele
rini gayrimenkule yatırmak suretiyle asıl fonk
siyonlarının kaybolması tehlikesine binaendir. 

Sonra bankalar, bilhassa ticaret bankaları 
kısa vadeli mevduatı, teknik olarak uzun vadeli 
işlere bağlıyamazlar. Yalnız tasarruf müesse
selerinde gayrimenkul iktisabı tavsiye olunur 
ve şu maksatla tavsiye olunur: Gayrimenkul ik
tisapları gizli ihtiyatlardır. Sigorta kumpanya-. 
lan da gayrimenkul iktisap ederler ve ekseriya 
bunlar gizli ihtiyatlarına bu suretle daha fazla 
kuvvet vermiş olurlar. 

Tasarruf müesseseleriyle bankalar arasında
ki fark, tasarruf müesseselerinin kâr gayesi ta-
kibetmemelerinden dolayıdır. 

Bankalar Kanunu, demincek arzettim, kendi 
ihtiyacından fazla olan gayrimenkul iktisabını 
menetmiştir. Yoksa bankalar pekâlâ gayrimen
kul alır ve satarlar. Buna mâni hiçbir hüküm 
yoktur. 

Şimdi burada Vakıflar Bankasına normal 
muameleler meyanmda gayrimenkul alım satı
mını neden lüzumlu görüyoruz? Bunu sözcü ve
ya Hükümet daha vazıh olarak izah etmek mec
buriyetindedir. Şimdiye kadar olan izahlar 
bence maksadı iyice tavzih edememiştir. (Sizin 
fikriniz nedir sesleri) Bend'enize göre, ihtiya
cından fazla muamele yapması mahzurludur. 

REİS — Bedri Nedim Göknil. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, bu bankanın gayrimen
kul alıp satmaya salahiyetli olmtsı, ikinci mad
denin (A) fıkrasının da icabıdır. (A) fıkrasın
da diyor ki : «Menkul ve gayrimenkul mal ve 
kıymetler karşısında ikrazda bulunur.» 

Yüksek malûmunuzdur ki, lalettayin ban-
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kalar gayrimenkul mukabilinde ikrazat yap- ı 
maya mezun değildir. Bu bankaya verilen hu
susi bir hak ve imtiyazdır. Bu itibarla ipotek 
olarak kabul edeceği gayrimenkulleri alıp sata
bilmelidir. 

Muhterem arkadaşlardan biri, bu fıkraya 
muhalif bir zatın söylediği gibi, iera yoliyle 
satabilir. Fakat indelhace kendisinin de sa-
tınalması menfaati icabı olabilir ve çok müsa
it şartlarla satabilir. Bu, bankanın fonksiyo
nudur. Bunu büsbütün inkâr etmeye imkân yok
tur. Onu bu haktan mahrum etmek en verimli 
faaliyet sahasından kendisini uzaklaştırmak 
demek olur ki, asıl maksat da, bankanın mak
sadı tesisi ile kabili telif olamaz. Ancak bâzı 
muhterem arkadaşlarımın bankaya gayrimen
kul alıp- satmak salâhiyeti hakkının bilâ kay-
dü şart verilmesi belki spekülatif mahiyette 
kıymet temevvüç ve tahavvüllerine mâruz ka
lan bu faaliyet mevzuuna bankayı günün bi
rinde izrar ederler ve bu suretle bankanın ma
lî bünyesi mutazarrır ve itibarı haleldar 
olur endişesi üzerinde hakikaten durula
cak bir meseledir. Binaenaleyh, bendenizin ka-
naatince, ne büsbütün bankayı bu haktan mah
rum etmek, ne .de gayrimenkul alım ve satımı
nı mutlak surette vazifeleri arasına koymak 
doğru değildir. Bendeniz her ikisini de telif 
edici, spekülatif tehlikelerden masun bıraka
cak, bir nevi teminat olmak üzere mutavassıt 
bir şekli hal arz ve teklif ediyorum. Bu husus
ta bir de önerge takdim ediyorum. Teklifi
min mahiyeti şudur : Banka sermayesinin ru
hunu geçmemek üzere 

NACİ BERKMAN (Samsun) — İtibari ser
mayenin mi? 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 
Evet itibari sermayenin. «Banka itibari serma
yesinin rubunu geçmemek üzere gayrimenkul 
alım ve satımı yapar.» Bu suretle banka mu
ayyen bir çerçeve içinde kendi menfaatine uy-
gun göreceği işlerden mahrum kalmaz ve ken
disi fiyat temevvüçlerinden mütevellit melhuz 
ve muhtemel spekülatif zararlardan masun olur. 
Bu önergemi Başkanlığa takdim ettim, kabu
lünü rica ediyorum. 

RİFAT SÎVÎŞOGLU (Zonguldak) — Aziz 
arkadaşlarımı; kanunun tümü üzerinde 'konu
şulurken beni sual sormaya sevkeden sebep şu j 
idi : Ecdadımızın inşa ve evkafa ihda ettiği 
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birçok eserlerin ve bilhassa camilerimizden bâ
zılarının Evkaf İdaresince 2845 ve 3994 sayılı 
kanunlara dayanılarak satılmış olmasından ileri 
'gelmişti. 

Müzakeresini yaptığımız kanunla bankaya 
böyle bir salâhiyeti verilmekle ecdadımızın bı
raktığı mütebaki gayrimenkuller elden bu ve
sile ile çıkarılmasın. Ben, sırf bu endişe ile bu 
suali sormuştum. Verilen izahat ile o endişem 
bertaraf edildi. Yalnız, hakikaten ikinci mad
dedeki mutlalkiyet, yari, her türlü emlâkin alıp 
satılması bankanın iştigal mevzuunu teşkil edi
yor. Acaba bu banka gayrimenkul alım satı
mı ile iştigal edebilir mi? Müzakeresini yap- # 

makta olduğumuz kanun, ana kanun demek 
olan Bankalar Kanununa tevafuk ediyor mu, 
etmiyor mu? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Biz ye
ni hüküm koyuyoruz. 

RİFAT SİVÎŞOĞLU (Devamla) — 2999 nu
maralı Bankalar Kanununun 23 ncü maddesi 
sarahaten şöyle diyor : «Bankalar ticaret mak-
sadiyle gayrimenkul alım satımı ile meşgul ola
mazlar.» Deminden ıberi konuşulanlar, banka
nın ticaret maiksadiyle gayrimenkul alıp satma
sı merkezinde idi. Müzakeresini yapmakta ol
duğumuz şu kanun, bize ışık veren, yol göste
ren 2999 numaralı ana kanuna muhaliftir. Bi
naenaleyh 2 nci maddenin C fıkrasının kaldı
rılmasını teklif ediyorum. Bunun için bir de 
takrir veriyorum. Sizleri bihuzur ettiğimden 
dolayı özür dilerim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Oümüşane) 
— Efendim, bir banka tesis edilecektir. Yalnız 
iki nokta arasında dönüyoruz. Bir kere Emekli 
Sandığının kuruluşunda bu mesele uzun uza-
dıya müzakere edildi. Emekli Sandığının, ken
disine mevdu paralardan bir kısmını gayrimen-
kule yatırarak para kıymetinin düşmesi halin
de kendisini sigorta etmesini tecviz etmiştik. 
Yalnız bunun »miktarını da tahdit ettik ve 
% 20 dedik. Eğer şimdi bu bankaya da böyle 
•bir imkân vermezseniz, böyle bir salâhiyetle 
teçhiz etmezseniz doğru olmaz. Yalnız bir şart
la, Evkaf Bankasının bütün paralarını mülke 
tahvil etmesi de doğru olmaz. Demin Bedri 
Nedim Bey arkadaşımız gayet güzel olan teklif
lerini yaptı, rubunu geçmesin, dedi. Doğrudur. 
Ben % 20 diyordum, % 25 de olabilir. Bunu 
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•kabul etmemiz lâzım. Çünkü para vaziyetini 
«bankalar daima düşünerelk mülk sahibi olmak 
hevesindedir. Bu hevesten Evkaf Bankasını 
ımahrum etmek doğru değildir. Ben bu teıklifet 
iştirak ediyorum. 

Yalnız, benim akslıma gelen bir şey, hir te-
Teddüt var, o da şudur : Diyoruz ki, gayri-
menkuılleri ancak % 20 nispetinde alıp satar. 
Evkef Umum Müdürlüğü bugün elinde bulu
nan kayrimenıkullörini satabilir. Şimdi, ibanlka 
teessüs «ttiği vakit % 75 le iştirak edecek olan 
Evkaf Umum Müdürlüğü' kasasında mevcut 
parasını verecek. Tabiî gayrimenkullerini ve
remez. Dikkat buyurun, Evkaf Umum Müdür
lüğüne bir gedik açıyoruz. Evkaf Umum Mü
dürlüğü elindeki gayrimenkullerini satmıya 
başlarsa, paraya tahvil etmiye başlarsa, parayı 
nereye koyacak? Bu bankaya koyacaktır. Ban
kanın mevcudu, nakdî elli milyon ise geyrimen-
kullerini sata sata 150, 200 milyona çıkaracak
tır. Banka kendi gayrimenkullerini satmak yet
kisini haiz olduğundan belki yarın kendi ban
kasına da satabilir ve bir de bakarsınız elinde 
gayrimenkulu kalmaz, bu, verilen salâhiyetin 
bir neticesidir, gidiş budur arkadaşlar. 

Büyük Millet Meclisinden rica ederim, bu
na meydan vermemek lâzımdır. 

Evkaf Umum Müdürlüğünün satacağı gayri-
menkulleri tahdit etmek, takyit etmek lâzım
dır, yoksa evkaf istediği takdirde bütün gayri
menkullerini, verimli görmüyorum, lüzumlu bul
muyorum diye satışa başladı mı (Satar Ali) 
vaziyetine gelecektir. Hani bir Ali varmış, her 
şeyini satarmış! tşte ona dönecektir. Onun için, 
evkaf Satar Ali vaziyetine düşmesin! Bunu tak
yit etmek lâzımdır. 

Yarın ne olacak? Ne hisse alacak? 10 hisse, 
20 hisse, 100 hisse, bir milyon hisse alacak.. 

Şimdi, iki nokta var; birincisi, bankanın sa
hip olacağı gayrimenkulleri % 20 ye indirmek, 
bir de Evkaf Umum Müdürlüğü bundan sonra 
satıştan mütevellit paraları bu bankaya vere
cek mi, vermiyecek mi? Komisyonun bu iki 
nokta üzerinde düşünmesi lâzımdır. Bendenizin 
aklına gelen bunlar. Bu iki noktayı tamamen 
sağlama bağlamazsak bu iş büyüyecektir, bu 
işin neticesi başka olacaktır. 9 ncu Büyük Mil
let Meclisi buna sebep olmasın. Ben söylüyo
rum, ilerde başımıza geleceği söylüyorum. 

Bir kere banka hiçbir vakıf şartı kabul et-
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I mez. Banka doğrudan doğruya para kazanmak 

ister. Spekülâsyon yapılır, şu yapılır, bu yapı
lır. Diğerleri yaparken o yapmazsa kapısını ka
par. 

Binaenaleyh Evkaf Umum Müdürlüğü bun
dan sonra yapacağı satışların bedelini bu ban
kaya koyacak mı, koymıyacak mı? Gayri men
kul sahibi olmak için hangi dereceden % 20, 
ı% 30 mu alacaktır? Maddenin komisyona iade
si ile bu iki noktanın yeniden tetkik edilerek 
bizi tenvir edecek, bizi ikna edecek bir şekilde 
getirilmesini rica ediyorum. Çünkü, sonra iş 
işten vazgeçecek, banka olacak, Evkaf Umum 
Müdürü yavaş yavaş tası tarağı toplıyacak, va
rını yoğunu nakde tahvil edip bu bankaya ya
tıracaktır. 

| REÎS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) —• Muhterem arkadaşlar; söz alan ha
tipler arasında bâzı arkadaşların cümlelerinde 
hâdiseye şüphe ve tereddütle bakıldığı gibi bir 
hava sezdim. Yani banka bu gayrimenkul sa
tmalına ve satma salâhiyetini iktisabettiği za
man sırf spekülatif bir zihniyetle işe girişmiş 
olacak, bunun haricinde teyakkuz, basiret, 
işin ve maslahatın icabettirdiği yolları derpiş 
etmek, falan bir tarafa atılıyor. Meseleye böy
le bakmamak lâzım. Bir bankanın, öyle bir 
banka ki, mütaakıp maddelerde müşahede edi
leceği veçhile, birçok murakabelere mâruz ve 
takyidat altında ve nihayet malları âmme ve
sayeti ve devlet murakabesi altında bulunan Va
kıflar Müessesesi gibi bir müessesenin, % 75 
nispetinde hissedar olduğu bir banka, böyle ge
lişigüzel balâpervazane hiçbir kayıt tanımadan 
spekülâsyon işlerine gireceğini mütalâa etmek 
cidden isabetli bir iş değildir. Şimdi madalyo
nun bu tarafını bırakıp diğer tarafına bakar
sak cevabımız .şöyle olur : Mevzubahs olan 
fıkrayı Hükümet niçin koymuştur? Evvelâ; 
arzettiğim gibi, hissedar olan bankanın % 75 
hissesine sahip bulunan Vakıflar idaresinin 
sahip olduğu gayrimenkullerin nev'i, mahiyeti 
ve bünyesi ve banka ile Vakıflar idaresi ara
sındaki maddi bir irtibatın mevcut bulunması; 
hirinci mucip sebep budur. 

İkinci sebep, gerekçenin ikinci sayfasında 
izah olunmaktadır. O da şudur : « Vakıfların 
kendi bünyesi içinde temel faaliyetinin asırlar-
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dan beri gayrimenkul iktisap ve idaresine da
yanması itibariyle büyük hissedarı olacağı te
şekkülün de bu faydalı yolda yürümesi uygun 
görülerek gayrimenkul alıp satmak mevzularına 
tahsisen yer verilmiştir. 

Üçüncüsü, hatip arkadaşlarımızın da sara
hatle belirttikleri gibi, bugün bir takım bankalar 
birçok ortaklıklar tesisi suretuyle gayrimenkul 
alıp satmaktadırlar. 

Böyle endirek yollardan gitmektense, birta
kım şirketler kurup dolayısiyle bâzı yollar ih
tiyar edip gayrimenkul iktisabından ise, sara
haten Meclisi Âlinin samimiyetle huzuruna gel
mekle bu, yapılabilir. Bu itibarla bilhassa Va
kıflar Bankası gibi emri hayra bir kolunu tah
sis etmiş bir bankanın doğrudan doğruya bu 
salâhiyeti kullanmasına müsaade buyurun. 

Muhterem Tarık Gürerk arkadaşımızın işa
ret buyurdukları noktalara vereceğim cevap 
bundan ibarettir. 

Şimdi Ahmet Kemal Varınca arkadaşımızın 
bir noktai nazarına cevap vereyim. 

Efendim, tekrarında fayda vardırki, Va
kıflar Bankasını ayrı, vakıflar idaresini ayrı 
bir müessese hal'inde mütalâa etmek icabeder. 
Vakıflar Bankasını gayrimevcut farz buyuru
nuz. Vakıflar İdaresi, Vakıflar Kanununun 12 
nci maddesi hükümleri dairesinde gayrimenku
lunu satabilir. Buna hiçbir mâni yoktur. 12 
nci madeyi, heyeti eelilenin vakt'ini almamak 
için okumaktan tevakki ediyorum. 

Bu salâhiyeti bahis buyurduğunrz takdiri p 
ne olacak? Vakıflar idaresi, banka mevcut ol
sun olmasın, Vakıflar Kanununun 12 nci mad
desi gereğince gayrimenkul satar. Rantabl ol-
mıyan bir gayrimenkulun satışında fayda mü-
lâîhaza eder, onu satar; yerine başkasını alır. 

Nasıl satar! îdare Meclisi bunun satışına 
karar verir. Karar verdikten sonra müzayedeye 
konur. 

Diyoruz ki; bu salâhiyeti verirseniz faraza 
bir gayrimenkulu satın alanlar arasında Vakvı-
lar Bankası da, % 75 hissesine sahip olan Va
kıflar idaresinin sattığı... 

TARIK GÜRERK (izmir) — Bankanın 
Ikendi ihtiyacı içıin satınalmasına manii kanu
ni yoktur. 

CELAL YARDIMCI (Devamla) — Bina
enaleyh; yeni bir gedik açılıyar, bu salâhiyeti 
vermekle, bankaya gayrimenkul almak ve sat-
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mak salâhiyetini verdiğimiz takdirde bunun bir 

j gedik açılacağını ve bu gedik sebebiyle Vakıf
lar idaresinin elinde mevcut bir yığın gayri
menkulu mütemadiyen satışja arzedeceğini, mü
lâhaza etmek, hakikaten yerinde değildir. Bu 

I itibarla biz bu maddeyi, gerekçede dercettiği-
miz mülâhazalarla kanuna koymuş bulunmak
tayız. Takdir Heyeti Celilenazindir. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Vakıflar Umum Müdürlüğü gayrimenkulle-
rini sattıktan sonra bankaya yatıracağına göre, 

I bu kanun çıktıktan sonra satılacak gayrimen-
kullerin bedeli ne olacaktır, yine bankaya ka
yacak mıdır! 

I DEVLET VEKlLt CELÂL FARDIMCI 
(Devamla) — Efendim, bu her zaman müm
kündür. Sadece Vakıflar Bankası için varit 
olacak bir mesele değildir. Gayrimenkulu satar, 
o an için parayı istimal edecek bir mevzu bu
lamaz ve bu memleketin her hangi bir bankası 

I gibi o parayı mevduat olarak Vakıflar Banka
sına da koyar. Bunlar, bankanın âtisi ve istik
bali için üzerinde durulacak zararlar, mah
zurlar, endişeler değildir efendim. 

TARIK GÜRERK (izmir) — Benim anla
dığıma göre, Vakıflar idaresinin uhdesinde 
mevcut gayrimenkullerden bâzıları icabında 
satılmak istendiği takdirde, bunu, Vakıflar ida
resine nazaran daha rasyonel çalışan, daha ti
cari zihniyetle çalışan Vakıflar Bankası vası-
tasiyle yaptırmak mı arzu ediyor? 

DEVLET VEKlLt CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Hayır efendim. 

TARIK GÜRERK (Devamla) — O halde iş
tigal mevzuları arasında emlâkçilik yapmak da 
matlup olduğuna göre sebep nedir? Sebep Va
kıflar idaresinin satmak istediği gayrimenkul-
lerin ihtiyaca binaen... 

REÎS — Sual olmuyor. 
TARIK GÜRERK (Devamla) — Evet konu

şuyorum efendim. 
DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMGI 

(Ağrı) — Kürsüde mütalâa halinde izah buyu
runuz, cevap vermek icabederse arzederim efen
dim. 

RElS — Halûk Şaman, buyurun. 
HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar, Vakıflar Bankasının gayrimenkul 
I iktisabedip etmemesi hususunun kuvvetli fi-

95 — 
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kir ayrılıklarına sebep olduğu ve birçok arka
daşların noktai nazarlar dermeyan ettiği gö
rülüyor. Kanaatimce mesele şudur; Vakıflar 
Bankası ismi bir banka olmakla beraber haddi 
zatında tam mânasiyle banka fonksiyonunu ifa
de eden bir müessese değildir. Mesele şudur; 
Vakıflar İdaresinin mahiyeti icabı olarak elin
de birtakım işletmeleri ve birtakım gayrimen-
kullern kıymetleri, paraları bulundurmaktadır. 
Bu idarenin diğer resmî devlet dairelerinden fark
lı olması dolayısiyle Vakıflar İdaresi, elinde bu
lundurduğu bu şeyleri kıymetlendirmek husu
sunda birtakım güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
Bunun da gayrimenkul olduğu nazarı itibara 
alınacak olursa, gerekçede zikredilmiş olduğu 
gibi, bu menkullerin zaman zaman el değiştir
mesi, bunları mübadele etmesi, anlaşmalara, 
kombinezonlara, mevzu yapması ve bu işlerin, 
bâzı ahvalde sıkıcı ve zarar veren devlet for
malitesinden kurtarılmasının temin edilmesi 
bir zarurettir. Bu itibarla banka eline geçmiş 
olan gayrimenkuller, ki, belki de Evkaf bir kı
sım gayrimenkullerini sermaye yerine aym ola
rak bankaya verecektir, üzerinde tasarruf et
mek bankanın en tabiî hakkı olması lâzımgelir. 
Aksi halde kuracağınız Vakıflar Bankasını da
ha kurarken öldürmüş olursunuz. Bankanın gay
rimenkul alım ve satımlarında spekülatif ha
reketler neticesi zarar etmesi büsbütün başka 
bir şeydir. Aşağıdaki fıkrada bankaya bütün 
bankacılık muamelâtını yapmak salâhiyeti ve
rilmektedir. Bankacılık muamelâtı da hakika
ten büyük zararlar tevlidedecek mahiyette ola
bilir. Ama zarar olması muhtemeldir diye bun
ları yapmasın mı? Hayır, yapmalıdır. Ama ba
siretle yapmalıdır. Bankacılık muamelâtından 
doğabilecek zararlar, gayrimenkul alım ve satı
mı zararlarına nispetle daha ağırdır. Bu konu
da bankacılık muamelâtı birinci, gayrimen
kul muameleleri ikinci gelir. Şu halde bankayı 
bankacılık muamelelerinden meni mi edelim? 
Hayır arkadaşlar. Esasen banka muamelâtı 
birtakım murakabelerin mesuliyetleri önliye-
cek müeyyidelerin altına konulmuş bulunmak
tadır. Binaenaleyh, yalnız gayrimenkul üzerin
de alım satım yaparsa banka zarar edebilir, dü
şüncesi varit olmamak lâzımgelir. 

Şu kadar ki : «Banka gayrimenkul alım sa
tımı yapar.» tâbirini, gayrimenkul spekülâs
yonu yapar, mânasına almamalıdır. Verilmiş 
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olan bütün salâhiyetler, dirayetle kullanılacağı 
göz önünde tutu'arak verilmiştir. Bu itibarla 
Evkaf Bankasını daha doğma anında mefluç 
bırakmamak istiyorsak, gayrimenkul üzerinde 
muamele yapması salâhiyetini kendisine tanı-

i mamız lâzımdır. Banka elbette ki, bu salâhiye
ti, onun istilzam ettiği mesuliyeti de müdrik 
olarak kullanacaktır. 

BEİS — Efendim, kifayet takriri var, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bu madde üzerindeki müzakere kâfidir. Ki

fayetin reye konulmasını arz ve teklif ederim. 
Çanakkale 

Nusret Kirişcioğlu 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Bir sual sora
cağım. 

REİS — Sorunuz, ondan sonra kifayeti mü-
I zakere takririni reyinize arzedeceğim : 

TARIK GÜRERK (İzmir) — Sayın Devlet 
Bakanı dediler ki, Vakıflar İdaresinin, 12 nci 
madde mucibince, satılığa çıkaracağı gayrimen-
kullerden lüzumlu gördüklerini Vakıflar ban
kası alabilir. Maksat bu ise, kanunda emlâk 
alım ve satımına dair maddeye hiç lüzum yok
tur. Zaten her banka kendi ihtiyacına yetecek 
derecede gayrimenkul iktisabedebilir. Mâni olan 
nedir? Bankalar Kanunu mucibince ticaret kas-
diyle bankalar gayrimenkul alım satımı yapa
maz. Fakat bankalar kendi ihtiyaçları için de
po, bina ve sair gayrimenkulleri alabilir. Bina
enaleyh Vakıflar Bankası da, kanunun 12 nci 
maddesi mucibince, satılığa çıkarılacak gayri-
menkullerden kendi ihtiyacı için kâfi miktarda 
depo ve saire için gayrimenkul iktisabedebüjr. 
Yahut üzerinde bina yapacağı arsa gibi gayri
menkuller iktisabedecekse böyle bir hüküm ted
vinine ihtiyaç yoktur. Kuru yapabilir, mevzuatı 
hazıra ile. 

Halûk Beyin dediği bankacılık muameleleri 
Bankalar Kanununun mevzuat, usul ve esprisi 
dâhilinde olacaktır. Binaenaleyh Devlet Veki
linin izahatı bendenizi tatmin etmediği için şu 
ukdeli koyduğu noktalar hakkında yeniden iza
hat verirlerse tenevvür ederiz. 

REİS —• Cevap verilecek mi? 
I DEVLET VEKİLİ (-ELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Hayır... 
I REİS —-> Kifayet takririni tekrar okuyoruz, 
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(Çanakkale Mebusu Nusret Kirişcioğlu'nun 

müzakerenin kifayetine dair takriri tekrar okun
du.) 

REÎS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Diğer takrirleri okuyo
ruz. 

Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen (C) fıkrasının 

tayyını teklif ederim. 
Manisa Mebusu 

Refik Şevket İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Bankanın gayrimenkul alıp satmasının ka

bulü halinde sermayesini gayrimenkule bağlıya
rak asıl gayesi olan ikraz muamelesini yapa
maması ihtimali vardır. Ayrıca sermayesi de 
tehlikeye düşebilir. Bu itibarla maddenin (C) 
fıkrasının tayyını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

Başkanlığa 
Şifahen de arzettiğim veçhile 2 nci madde

nin (C) fıkrası 2999 numaralı Bankalar Kanu
nuna aykırıdır, kaldırılmasını arzederim. 

Zonguldak Mebusu 
Rifat Sivişoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
İkinci maddenin (C) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde kabulünü teklif ederim • 
«Sermayesinin dörtte birini geçmemek şar-

tiyle gayrimenkul alıp satmak» 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 

Sayın Riyasete 
2' nci maddenin (C) bendinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim : 
C) Âdi ve ihtiyat sermayesi mecmuunu 
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aşmamak şartiyle gayrimenkul alıp satmak. 

| Erzurum Mebusu 
E. Nutku 

REİS — Bu takrirlerden üç tanesi tama
men aynı mahiyettedir. İkinci maddedeki (C) 
fıkrasının tayyını tazammun etmektedirler. Ev
velâ bu takrirleri reylerinize arzediyorum. (C) 
fıkrasının tayyı hususundaki takrirleri kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrirler reddedilmiştir. 

Emrullah Nutku arkadaşımızın bir teklifini 
tekrar okuyoruz efendim. 

(Erzurum Mebusu Emrullah Nutku'nun tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bedri Nedim Göknil arkadaşımızın takririni 
tekrar okutuyorum. 

(İstanbul Mebusu Bedri Nedim Göknil'in 
takriri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri de reyinize arzediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
(C) fıkrasının komisyona iadesini rica ede

rim. 
Gümüşane 

A. Kemal Varınca 

REİS — Arkadaşımız, (C) fıkrasının ko
misyona iadesini rica ediyorum, diyor. Takriri 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Reddedilmiştir. 

İkinci maddeyi aynen tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Vaktin geçmesi dolayısiyle 11 Ocak 1954 Pa
zartesi günü saat 15 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanış saati : 18,08 



B : 26 8.1.1954 0:1 
5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Kars Mebusu Hüsamettin Tugaç'm, 
Kars'ın bâzı köylerindeki meyva ağaçlarını ye
şil yaprak kurdu hastalığından kurtarmak için 
ne gibi tedbirler alınacağına dair olan sorusuna 
Tarım Vekili Nedim ökmen'in yazılı cevabı 
(6/1295) 

Ankara : 7 . X I I . 1953 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek delâ
letinizi saygı ile rica ederim 

Kars'ın Posof İlcesine tâbi ve Sovyet Rusya 
hududu üzerinde Badela Köyünün ve o civarda 
daha bâzı köylerin başlıca geçim vasıtaları mey-
vacılıktır. Meyva ağaçları da hemen tamamen 
hastalıklıdır. 1952 de ve 1953 ilkbaharında tarım 
memurları bu bölgeye gitmiş, hastalığı görmüş 
fakat ilâç vermedikleri için bu gidip. gelmeler
den bir fayda hâsıl olmamıştır. Yalnız bu me
murlar (Yeşil yaprak kurdu hastalığı) vardır 
demiş ve ilâç kullanmalarını halka tavsiye et
mişlerse de oralarda ilâç bulunmadığı gibi bu
nun kullanma usulünü de köylü bilmemektedir. 

O bölgede büyük bir ıstırap konusu olan bu 
âfetten bölgeyi kurtarmak için ne zaman ve ne 
gibi tedbirler alınacaktır? 

Kars Milletvekili 
Hüsamettin Tuğaç 

T. C. 
Tarım Vekâleti 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/21 

özet 

8 Ocak 1954 

Kars Mebusu Hüsa
mettin Tugaç'm ya
zılı sözlü önergesi 
hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

C: 9/12/1953 gün 
sayıya : 

ve 6/1295-6008/13745 

1953 yılında Kars'ın İğdır, Kağızman ve 
Tuzluca kazalarındaki ağaçlarda zuhur eden 
(Hyponomota) ağ kurdu tâbir edilen haşereye 
karşı yapılan mücadele neticesinde 440 000 
meyva ağacı ilâçlanmıştır. 

Posof meyva ağaçları hastalık ve zararlı 
durumu bölge mücadele enstitüsüne ve mahalli 
ziraat teşkilâtına tetkik ettirilmiştir. Tesbit edi
len zararlı ile zamanında mücadeleye geçilme
sini sağlamak üzere ilâç ihtiyacı sorulmuştur. 
Mevsiminde bütün tedbirler aldırılacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Tarım Vekili 

N. ökmen 

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

İşçilere de ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle duyulan sevinci bildiren 
telgraf. 

Karadeniz Ereğlisi Tahmil ve Tahliye İşleri 
İşçi Sendikası adına İsmail Toker. 

Adana Sümerbank Bez Fabrikası İşçileri. 

Tarsus, Yenice İstasyon Işıkçısı Mehmet 
Saldırkan. 

D. D. Yolları Ankara Motorlu Tren Deposu 
işçileri Başmümessili Vehbi Ökmen. 

Eskişehir Cer atelyesi İşçi temsilcileri. 

T, B, M, M, Btmmevi 


