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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Denizli Mebusu Baha Akşit, söz alarak Kıb

rıs meselesinin son durumunu izah etti ve iki 
arkadaşı ile birlikte bu hususa dair Riyasete 
takdim etmiş bulundukları takririn tasvibedil-
mesi talebinde bulundu. 

Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu'ııun, bu 
konudaki beyanları dinlenildikten sonra talebi 
üzerine, gizli celse akdine karar verildi. 

ikinci celse 
(Gizlidir) 

Üçüncü celse 
Bursa Mebusu Halûk Şaman ve iki arkada 

şınm, Kıbrıs mevzuundaki takriri okundu ve 
Kıbrıs adasının sulh ve sükûn ve refahını temin 

ve bu meselenin vahîmleştirdiği beynelmilel 
münasebetlere gerekli dostluk ve anlayış hava
sını iade etmek için nihai bir hal şekli olarak 
ancak taksimi kabul ve tatbik mevkiine koy
manın zaruri bulunduğunun Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi tarafından Dünya Parlâ
mentolarına duyurulmasına, usul hakkındaki iki 
müstenkife karşı, esasta ittifakla karar verildi. 

18 . VI . 1958 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
içel Mebusu Zonguldak Mebusu 

Refik Koralimi Mustafa Saraç 
Kâtip Kâtip 

Konya Mebusu Kırklareli Mebusu 
Sabahahattin Sayın Mehmet Ali Ceylân 

Sualler 

Şifahi sualler ı 
1. —• Sivas Mebusu Şinasi Moran'ın, müte- j 

hassıs doktorların büyük şehirlere imtihanla i 
nakilleri hususundaki tamimin tatbik edilip j 
edilmediğine dair şifahi sual takriri Sıhhat I 
ve içtimai Muavenet Vekâletine gönderilmiş- I 
ti*. (6/236) | 

2. — Sivas Mebusu Şinasi 'Moran'ın, Si- \ 
vas'ta okul inşaat malzemesinin nakliyecilere i 
parasız taşıttırıldığımn doğru olup olmadığına j 
dair şifahi sual takriri Maarif Vekâletine gön 
derilmiştir. (6/237) 

3. — A n k a r a Mebusu Hasan Tez'in, tren, 
vapur ve uçak biletlerine yapılan zamlara 
dair şifahi sual takriri Başvekâlete gönderil
miştir. (6/238) 

4. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'ın, Sivas 
vilâyetinde 1956 - 1958 senelerinde ihalesi yapı
lan köprülerin sayısı ile ne zaman ikmal olu
nacaklarına dair şifahi sual takriri Nafıa Ve
kâletine gönderilmiştir. (6/239) 

5. —• Ankara Mebusu ismail inan'in, işçi 
meskenleri için tahsis edilen kredi ve imkân
ların kâfi görülüp görülmediğine dair şifahi 
sual takriri Çalışma Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/240) 

6. — Ordu Mebusu Atıf Topaloğlu'nun, Al
manya'ya ihracedilen iç fındıklara dair şifahi 

sual takriri Ticaret Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/241) 

7. — Ordu Mebusu Eşref Ayhan'ın, Sinob 
vilâyetine bağlı Kabalı nahiyesi merkezinin 
niçin değiştirildiğine dair şifahi sual takriri 
Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/242) 

8. — Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, Sa-
dıkzade Rıışenoğulları firmasına ait Ruşen ge
misiyle iskenderun'dan ihracedilen demir cev
heri için ödenen navlun miktarına dair şifahi 
sual takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/243) 

Tahrirî sualler 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan in, 

Siird'in Müküs nahiyesindeki mahkemenin yeni
den hizmete açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair olan tahrirî sual takriri Adliye Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/220) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan 'm, 
Siird Cumhuriyet Müddeiumumiliği kadrosunun 
tamamlanmaması ve bâzı kazalara Cumhuriyet 
müddeiumumisi tâyin edilmemesi sebebine dair 
tahrirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderil
miştir. (7/221) 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Ankara Kapalı Spor Sarayının çökmesi mu
vacehesinde alâkalı mühendis ve mütaahhitler 
hakkında ne gibi muamele yapıldığına dair tah-
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rırî sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/222) 

4. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Kırıkkale kazasına bağlı bâzı köylerin Çatal-
ğazı elektrik enerjisinden istifadesi hususunun 
düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/223) 

Lâyihalar 
. 1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/210) (Bütçe Encümenine) > 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna b^ğ-
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası (1/211) (Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine) 

3. — Millî Müdafaa Vekâleti tlmî İstişare 
Kurulu teşkiline dair kanun lâyihası (1/212) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Umumi Hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair kanun lâyihası (1/213) (Nafıa, Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
5. — Adana Mebusu Hamdi öner'in, Hâ

kimler Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına da
ir kanun teklifi (2/201) (Adliye Encümenine) 

6. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Orman 
Kanununa ek 3444 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin tadiline dair 4914 sayılı Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/202) (Ziraat ve Bütçe encümen
lerine) 

Tezkereler 
7. — Adana Mebusu Kasım Gülek ve Anka

ra Mebusu Bülent Ecevit'in, teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/236) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

8. — Avanos'un Sarılar köyünden Zekeriya-
oğlu, Sefikadan doğma, 29 Temmuz 1934 do
ğumlu Ziya Şimşek'in ölüm cezasına çarptırıl-

5. — Sivas Mebusu Hasan Değer'in, Divriği'
nin Mursal köyü köprüsü inşaatına ne zaman 
başlanabileceğine dair tahrirî sual takriri Nafıa 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/224) 

6. — Bolu Mebusu ihsan Gülez'in, Bolu Bri
ket Fabrikası inşaatının ne zaman ikmal olunaca
ğına dair tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine 
gönderilmiştir. (7/225) 

ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/237) 
(Adliye Encümenine) 

9. — Bursa Mebusu Mazlum Kayalar'm, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/238) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

10. — Devlet Şûrasında açık bulunan bir da
ire reisliği ve bir âzalık için seçim yapılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/239) (Adliye 
ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhte
lit Encümene) 

11. — Erzincan Mebusu Nusret Safa Coş
kun'un, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/240) (Teşkilâtı 
Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit Encümene) 

12. — Kayseri Mebusu Hakkı Kurmel'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/241) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit En
cümene) 

13. — Mardin'in, Daşiyan köyünden Be-
dirhanoğlu Hıdır Çaça'nm, ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/242) 
(Adliye Encümenine) 

14. _ Van Mebusu Tevfik Doğuışıker'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/243) (Teşkilâtı Esasi
ye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muh
telit Encümene) 

Mazbatalar 
15. — İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 

îsmailoğlu Hasan Pamir'e vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/4) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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16. — Ziraat Vekâletine bağlı muhtelif de

receli ziraat okulları öğretmenlerinin ders saa
ti kanunu lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/124) (Ruznameye) 

1958 0 : 3 
17. — Millî Korunma 1954 yılı bilançosu

nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 
(3/57) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15,12 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Hakka Kurmel (Kayseli), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Ekseriyetin tesbiti için yoklama 
yapacağız efendim. 

(Kırklareli mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı)' 

REİS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum 
efendim. 

FERHAN ARKAN (Çankırı) — Tabiî âfet
ler hakkında bir kanun lâyihası var, bu husus
ta gündem dışı söz istiyorum, efendim. 

REİS — Bilâhara Beyefendi. 

Efendim, geçen İnikatta bir gizli celse ya
pılmıştı. Bu celseye ait zabıtlar tevhidedilmiş-
tir. Şimdi o husustaki zaptı sabık hulâsası oku
nacak ve gereken muamele ikmal edilecektir. Bu 
itibarla gizli celseye geçiyoruz. Samimin salonu 
terk etmesini rica ederim. 

'Samiin salonu terk etti.) 

Kapanma saati : 15,15 

(İkinci Celse gizli) 

•>•<« 

KÂTİPLER 

ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 15,20 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
Hakkı Kunnel (Kayseri), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. —• İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir n\adde eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin- geriverilmesine dair takriri (2/28, 
4/52) (1) 

REİS — Takriri okutuyorum. 

(1) 135 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifimin geri
verilmesine delâlet buyurıümasmı saygı ile is
tirham ederim. 

İzmir Mebusu 
İlhan Sipahioğlu 

REİS — Teklifin gündeme girmiş olması iti
bariyle gündemden çıkarılması reyinizle müm-
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kündür. Bu itibarla takriri reylerinize arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiş, teklif geriverilmiştir. 

2. — Çankırı Mebusu Ferhan Arkan'ın, Umu
mi Hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak 
tedbirlerle yapılacak yardımlara dair kanun lâ
yihasının Muvakkat Encümende müzakere edil
mesine dair takriri (1/213, 4/51) 

FERHAN ARKAN (Çankırı) — Umumi âfet
ler hakkındaki kanun lâyihasının Muvakkat En
cümene sevkı için gündem dışı söz istiyorum. 

REÎS — .Buyurun, Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar; Çankırı'da vukua gelen sel felâketi 
dolayısiyle bir teklifte bulunmuştuk. Bu tekli
fi muhterem heyetiniz, üç encümenden alman 
beşer azadan müteşekkil bir muvakkat encümene 
havale etmişti. Bilâhara Kırşehir'de vukua ge
len âfetler dolayısiyle verilen bir teklif de aynı j 
komisyona havale edilmişti. Bunların görüşül- I 
meşine başlanmadan evvel hükümetin yeni bir 
kanun lâyihası getirmek üzere olduğunun bildi- | 

1. — Bankalar kanunu lâyihası ve Muvakkat 
Encümen mazbatası (1/70) 

REÎS — Bankalar Kanununun müzakeresine 
devam ediyoruz. 

28 nci maddeyi okutuyorum. 

Tasarruf mevduatının âzami nispetleri 
MADDE 28. — Bir bankanın kabul edebile

ceği tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya 
Türkiye'ye fiilen tahsis edilmiş sermayesiyle 
ihtiyat akçeleri mecmuunun : 

1. 2 milyon liradan 5 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 7 misilini, 

2. 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 8 mislini, 

3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya ka
dar olan bankalarda 10 mislini, 

4. 25 milyon liradan 50 milyon liraya ka
dar olan bankalarda 12 mislini, 

5. 50 milyon liradan daha fazla olan ban
kalarda 15 mislini, 

Geçemez. 
Ancak; % 50 karşılığı 33 ncü madde hüküm

leri dâhilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
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rilmesi üzerine komisyon, bu teklifleri işbu lâ
yiha ile birlikte mütalâa için talik etti. Hükü
metin lâyihası Heyeti Umumiyeye gelmiştir. 
Yapılması icabeden yardım âcil olduğu için hü
kümet tarafından getirilen bu kanun teklifinin 
bir an evvel Muvakkat Encümende görüşülmesini 
arz ve rica ediyorum. Tasvip ve takdir Yüksek 
He3retinizindir. Bu yoldaki önergemi Yüksek 
Riyasete takdim ediyorum 

REİS — Takriri okuyoruz, efendim. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
kanun lâyihasının ehemmiyetine binaen mevcut 
Karma Komisyonda a<*ele olarak görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çankırı Mebusu 
Ferhan Arkan 

REÎS — Lâyihanın da aynı Muvakkat En
cümene verilmesini reyinize arz ediyorum. Tt&y 
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

kası nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı adı
na açılmış bulunan karşılık hesabına yatırılmak 
şartiyle, bankalar yukardaki nispetler fevkinde 
mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat için 
ayrıca 33 ncü madde mucibince karşılık aranmaz. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve İstanbul 
Emniyet Sandığı 

MADDE 29. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ile İstanbul Emniyet Sandığının ka
bul edecekleri tasarruf mevduatı yekûnu bu iki 
müessesenin sermaye ve ihtiyat akçeleri roecmu-
una göre hesabedilir ve her ikisi tasarruf mevdu
atı kabulü bakııriından bir banka addolunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mevduatın çekilmesi 
MADDE 30. — Borçlar Kanununun rehin

lere ve alacağın devir ve temlikine miitaallik 
hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ve tahmil ettiği mükellefiyetler mahfuz kalmak ; 
şartiyle, mevduat sahiplerinin mevduatlarını di- I 
ledikleri anda bankalardan nakden geri almak 
hakları hiçbir suretle takyit ve tahdidedilemez. 

Mevduat sahibi, ile banka arasında vâde ve 
ihbar müddeti hakkında kararlaştırılan şartlar j 
mahfuzdur. | 

Ancak, vadeli ve ihbarlı mevduatın vâde ve j 
ihbar müddetinden önce çekilmesine bankaların 
muvafakati halinde tatbik olunacak âzami faiz 
nispeti mevduatın yapıldığı tarihle çekiliş ta
rihleri arasındaki müddete göre hesaplanır. 
Daha önce mudie ödenmiş veya hesabına tahak- j 
kuk ettirilmiş . fazla faizler mevduattan tenzil 
edilir. I 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Buyurun Asım Bey, 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş. I 

lar, burada muhterem encümenin sözcüsünün j 
«diğer kanunlarla» tabiriyle kasdettiği şümulü i 
tasrih -etmelerini rica ediyorum. Burada «diğer j 
kanunların verdiği yetkiler» den murat Hükü- j 
mete verdiği yetki midir, bankalara verdiği yet- j 
ki midir ve bunlar hangi kanunlardır? i 

Vakaa «Borçlar Kanunu» tasrih edilmiştir, i 
alacağın devri ve temliki misalinden bunu an- j 
lıyoruz, fakat diğer kanunların tahmil ettiği j 
mükellefiyet ve verdiği yetkiler bankalara, mı, J 
Hükümete mi verilenlerdir, ve bunlar hangi ka- j 
nunlar tarafından verilen mükellefiyet ve yet
kilerdir? | 

Lütfen bunu tasrih etsinler. i 
REİS — Encümen. j 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER j 

SOMUNSU (Sinob) — Efendim, Borçlar Kanu- j 
nu ahkâmı umumiyeden sayılmaktadır. Bunun i 
dışında kalmış kanunlar banka mevzuatı üzerinde j 
bir hüküm ifade ediyorsa, bu kanunda da na- | 
zarı itibara alınması gerekir. Bu hüküm alâka- ! 
darlar zaviyesinden vaz'edilmiştir. Bugün mü- | 
şahhas bir hal göstermek ve bu kanuna atıf yap- j 
mak imkân dâhilinde değildir. , j 

REİS — Başka söz istiyen var mı? efendim?.. ı 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir. j 

| 
Mevduatta zaman aşımı j 

MADDE 31. — Bankalar ve emanet veya | 
cari hesap suretiyle para kabul edebilecek bil- i 
umum müesseselerde mevcut nakdî ve ayni mev-

1958 O : 3 
duat ile emanet ve câri hesap şeklindeki her tür
lü ınatlubat için (Câri hesap şeklinde olmıyan 
muvakkat mahiyetteki hesaplar hariç) bu banka 
ve müesseselerin her sene başı hilâfına tahriri 
talepleri olmadıkça, sahipleri namına hesap hulâ
saları göndermeleri mecburidir. 

Her türlü mevduat, emanet ve matlubattan 
son talep, muamele veya mudiin her hangi bir 
şekildeki yazılı talimatı tarihinden itibaren on 
sene geçtiği halde sahipleri tarafından aranıl
mamış olanları, bu müddetin hitamını takibe-
den takvim yılı başından itibaren 6 ay içinde 
banka ve müesseseler tarafından sahiplerinin 
isim ve hüviyetleri ve malûm olan adresleri ve 
haklarının faizleriyle beraber baliğ olduğu mik
tarlar gösterilmek suretiyle tanzim edilecek bir 
cetvel ile Maliye Vekâleti emrine Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasına tevdi olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendi
sine tevdi olunan bu kabil haklardan 25 lira
dan fazla olanlarını tevdi tarihinden itibaren 
5 sene müddetle muhafaza etmek ve bu müddet 
içinde sahip veya vârisleri tahkika çalışmakla be
raber her sene başında gazetelerle de sahip veya 
vârislerinin bankaya müracaatleri lüzumunu ilân 
eder. Sahip veya vârisi çıkmıyan mevduat, ema
net ve câri hesap matlupları 5 senenin hitamın
da, 25 liraya kadar olan kıymetler bu müddeti 
beklemeksizin Devlete intikal eder. 

Amortisman ve Kredi Sandığı hakkındaki 
6115 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin Ç fıkrası 
hükmü mahfuzdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı, 
efendim?.. 

FERıD MELEN (Van) — Sayın sözcüden 
bir noktanın tavzihini rica edeceğim. 

«Bankalar ve emanet veya câri hesap suretiyle 
para kabul edebilecek bilûmum müesseseler» den
mektedir. 

Bundan evvel geçen madde ile bankaların 
emanet kabul etmiyeceklerini sarih hükme bağ
ladık. Buradaki «Emanet» ten maksut nedir? 
Ne gibi müesseseler tasavvur ediyorlar? Banka 
dışındaki müesseseleri de bu kanunun hükmüne 
tâbi tutmalarmdaki sebep nedir? 

REİS — Encümen buyurun. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCU (Sinob) — Efendim, bankalar para 
ile beraber menkul kıymetleri de vedia olarak 
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kabul edebilir. Hem bu hükmü içine alsın diye, 
hem de bir banka ismi taşımamakla beraber Enini- i 
yet Sandığı bu hükme intibak'etsin diye böylece ; 
umumi olarak ifade edilmiştir. "Bunların dışında j 
bir müessesenin anlaşılmaması lâzım gelir. j 

REİS —- Başka söz istiyen var mı efendim? j 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenlet'... Kabul edilmiştir. 

Tasarruf mevduatı sahiplerine munzam menfa
atler 

MADDE 32. — Bankalar münhasıran tasar
ruf mevduatı sahiplerine kur'a ile tevzi edilmek 
üzere tasarrufu teşvik ikramiyeleri tertibcdebi-
lirler. 

Bankalarca bu madde hükmüne göre tevzi 
edilebilebilecek ikramiyelerin her yıl tatbik 
olunacak miktarı ve nispeti ile şekil, şart, mahi
yet ve nevileri Bankalar Birliğinin mütalâası 
alınarak Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 
tarafından tesbit edilir. 

Şu kadar ki; vadesiz mevduata verilecek ik
ramiye tutarı vadeli mevduata verilecek ikra
miye tutarının üçte ikisini tecavüz edemez. 

Mevduat kabulüne yeniden izin verilen ban
kalarda iznin verildiği yılı takibeden iki takvim 
yılı sonuna kadar tertibedilecek tasarrufu teş
vik ikramiyeleri baliğinin âzami miktarını, bu 
bankaların ödenmiş sermaye ve ihtiyatlarını göz 
önünde tutarak Banka Kredilerini Tanzim Ko
mitesi tâyin eder. 

REİS — Hıfzı Oğuz Bekata.. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, 32 nci maddenin üçüncü fık
rası şöyledir: «Şu kadar ki, vadesiz mevduata 
verilecek ikramiye tutarı, vadeli mevduata ve
rilecek ikramiye tutarının üçte ikisini tecavüz 
edemez.» 

Bu fıkra Hükümetin teklifinde yoktur. Son
radan encümen tarafından konmuştur. Maksat; ' 
vadeli mevduatın bankalarda çoğalmasını teş
vik, onlara daha çok imkân sağlamaktır. Had
dizatında doğru gibi görünen bu hüküm iki ba
kımdan mahzur tevlidetmektedir. Birincisi; bun
dan bir fıkra önce: «Bankalarca bu fıkra hük
müne göre tevzi edilebilecek ikramiyelerin her 
yıl tatbik olunacak miktarı ve nispeti ile şekil, 
şart, mahiyet ve nevileri Bankalar Birliğinin 
mütalâası alınarak Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesi tarafından tesbit edilir.» deniyor. Bu-
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nun gibi mahiyeti itibariyle bankalar mevdua
tında sarsıntı tevlidedebileeek olan bu işin de 
Komiteye bırakılması doğru olurdu. Bu bakım
dan bu fıkranın kaldırılması hakkında bir tak
rir vereceğim, kabulünü istirham ediyorum. 
Bankalardaki mevduatı oynatacak olan bu hü
kümde ısrar edilecek olursa bu takdirde nispe
tin böyle değil; ikinci bir takrirle arz edeceğim 
şekilde olması daha yerinde olsa gerektir: Şu 
kadar ki, vadeli mevduat ikramiyesine esas ola
cak miktar, vadesiz mevduat ikramiyesine esas 
alınacak miktarın yarısını tecavüz edemez, tar
zında, tadilini rica edeceğim. -Her iki husus 
hakkında iki tane takrir takdim ediyorum. En
cümenin de bu mevzua iştirak edeceğini ümide-
derim. Kabul buyurursanız şu andaki mevduat 
durumu daha çok emniyet altına alınmış ola
caktır. 

FETHİ (JELİKBAŞ (Burdur) — Reis Bey, 
Bankalar Birliğinden bahsediyor. Taliki gere
ken bir maddedir. 

REİS —Fer id Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu madde bankalardaki mevduatı artır
mak'için teşvik ikramiyesi adı ile mudilere ikra
miye verilmesine imkân veren hükümler tedvin 
ediliyor. Filvaki memleketimizde bugün bu usul 
caridir. Memleketimizin içinde bulunduğu şart
lara göre bu, kabili içtinap da değildir. Ancak 
bankalar arasında rekabet dölayısıyle bu ikra
miyeler, memleket halkını talih ve baht oyunla
rı ile para kazanmaya sevk eder hale gelmiştir 
ve gelmektedir. Âdeta bir kumar terbiyesi ver
mektedir. Bu hükmün kaldırılmasını temenni 
edemiyeceğim, arz ettiğim gibi zaruret de var
dır, ama, Bankalar Komitesine, bir temenni ola
rak ve zapta geçmesi için arz ediyorum. Ban
kalar Komitesi, arz ettiğim mahzuru bertaraf 
etmesi için bu ikramiyeleri ölçülü bir şekilde 
kullanmasını temin etmelidir. 

R E Î S - - Ferhan Arkan. 

FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar; ben de Ferid Melen arkadaşımızın 
fikrine tamamen iştirak etmekteyim. Bu teşvik 
ikramiyeleri bankalar arasında hudutsuz bir re
kabet haline; gelmiştir. Bir de bankaların arsa 
ve apartıman ikramiyeleri vardır. Kanaatimce 
bu doğru bir şey değildir. Zira bankalar bir ne
vi arsa ve apartıman spekülâsyonuna gitmekte-
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dirler. Acaba Bankalar Birliği bunu devam 
ettirecek midir f Bankaların gayrimenkul ikra
miye vermeleri doğru değildir. 

Arkadaşlarım bankaların bir de açılış ikra
miyeleri vardır. Bu da doğru bir şey değildir. 
Bankalar gerek kuruluşlarında, gerek şube açar
ken sanki bir eşya piyangosu tertibediyormuş 
gibi, gümüş tabaklar, abajurlar ve saire gibi eş
ya dağıtıyorlar. Bu, halkta gayet kötü bir âdet 
uyandırmaktadır. Meselâ 250 lirasını açılan bir 
bankaya yatırıyor, açılış ikramiyesini alıyor. Ya
rın başka bir banka açılıyor, 250 lirasını o ban
kadan çekiyor bu bankaya yatırıyor. Mütemadi
yen bu şekilde sirkülasyon olmaktadır. Bu da 
doğru bir şey değildir. Acaba bu açılış ikrami
yelerinin, hediyelerinin de bankalar komitesince 
verilmesine devam edilecek mi, edilmiyecek mi? 
Bunu da öğrenmek istiyorum. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

EEÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar; geçen toplantılardan bir tane
sinde arz etmiş idim, kanunun hazırlanmasında, 
teşkil edilecek organların ilk maddelerde yer al
ması iktiza ederdi ve bu suretle de işimiz kolay
laşacaktı. Bu kanunla yeni bir müessese vücuda 
geliyor, bankalar birliği diye ve mühim vazife
ler de veriliyor. Fakat bu birliğin ilk maddeler
de kurulması lâzımgelirken 57 nci maddede ku
ruluyor ve meselâ 32 nci maddesinde bu birli
ğin bir vazifesinden bahsediliyor. Riyasetten ri
ca edeceğim, esasta bâzı görüşlerimiz olacaktır, 
bankalar birliğinden bahseden bu maddede de, 
birliğin kabulünü takibeden maddelerden sonra 
konuşulması iktiza eder, bu hususun teminini ri
ca ediyorum. 

RElS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
— Muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş arka 
daşımız tarafından ileri sürülen mütalâa usule? 
mütaalliktir. 

Ve yine bankalar kredisi tanzim komitesine 
aidolan bir madde encümenin de iltihakiyle te
hir edilmiş, fakat maddelerde buna benzer tan
zim edici hükümler geçeceğine göre biz zarure-
ten Fethi Çelikbaş arkadaşımıza iltihak ediyoruz. 
Ancak kanunun insicam dâhilinde müzakeresini 
temin edebilme bakımından, Riyaset Divanı ma
kamınca ne derece münasip ve uygun görülür 
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bilmiyorum, 57 nci maddeyi takdimen görüşelim 
ve bu suretle evvelâ organları müzakere edip ka
rara bağladıktan sonra muhtelif maddelere ser
piştirilen salâhiyetler üzerinde müzakereye de
vam edelim. Riyaset makamı bunu muvafık ve 
uygun görmezlerse talikine nâçar biz rıza gös
termek mecburiyetindeyiz, efendim. 

RElS — Efendim, 57 nci maddenin birçok 
maddelerle ilgisi mevzuubahsoluyor. Bu teklife 
göre bu maddenin takdimen müzakeresi usule 
uygun değildir. Encümen maddeyi geri taleb-
edebilir. Maddeyi geri istiyor musunuz, efen
dim. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
— Evet, 

RElS — Verilmiş takrirler de var talep üze
rine maddeyi takrirlerle birlikte encümene ve
riyoruz. 

V - Umumi Disponibilite, kanuni karşılık ve 
ihtiyatlar 

Umumi disponibilite ve kanuni karşılıklar 
MADDE 33. — Bankaların taahhütlerine 

! karşı bulunduracakları umumi disponibilitenin 
asgari nispeti, banka kredilerini tanzim komi
tesince tâyin olunur. 

Bankalar, yukardaki fıkra mucibince, tesis 
edilecek umumi disponibilifceden başka Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdmde Amor
tisman ve Kredi Sandığı adına açılmış bir hesap
ta munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 
Bu munzam karşılığı^ üç aylık hesap vaziyet
lerinde umumi mevduattan bankalar mevdua
tının tenzilinden sonra kalacak bakiyeye nis
peti, vadeli mevduatta % 10 dan aşağı ve % 20 
den fazla, vadesiz mevduatta % 20 den aşağı ve 
% 25 ten fazla olmamak üzere, memleketin 
umumi, iktisadi durumu göz önünde bulundu
rularak, zaman zaman banka kredilerini tan
zim komitesi tarafından tesbit olunur. 

Amortisman ve Kredi Sandığı, Merkez Ban
kası nezdindeki hesabına tevdi edilen bu mu^am 
karşılıklara mukabil vadesiz mıevduata tekabül 
eden karşılıklar için %3> vadeli mevduata tekabül 
eden karşılıklar için %. 4,5 faiz öder. 

Üçer aylık hesap hulâsalarına göre mevdua
tın azalması veya karşılık nispetinin indiril
mesi hallerini, alâkadar bankalar, Amortis
man ve Kredi Sandığına bildirirler veya azal-
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ma veya indirmeye tekabül eden karşılığın ser
best bırakılmasını talebederler. Amortisman ve 
Kredi Sandığı bu talepleri derhal yerine getir
mekle mükelleftir. 

Karşılık hesabına yatırılan paralar Hazine
nin kefaleti altındadır. ~ 

Bankalar, üçer aylık hesap vaziyetlerine gö
re mevduatlarında vâki artışa tekabül eden mun
zam karşılıkları, bu hesap vaziyetlerinin veril
me müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası nezdinde Amortisman ve Kredi Sandığı 
hesabına yatırmakla mükelleftirler. 

Karşılık nispetlerinin artırılması halinde de 
bankalar, mezkûr hesaptaki munzam karşılık
larını kararın meriyete vaz'ı tarihinden itibaren 
üç ay içinde yeni nispetlerin icabettiği miktara 
çıkarırlar. 

BEÎS — Madde hakkında söz yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanuni karşılık hesapları 
MADDE 34. — Bankalar, yukardaki madde

de yazılı munzam karşılıkları ayrı bir hesapta 
gösterirler. Bunların mahiyet ve şekli ne olur
sa olsun, hiçbir muamelede kullanamazlar, ve 
33 ncü maddede yazılı maksattan gayrı bir hu
sus için karşılık gösteremezler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Encümen, buyurun. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim bir tâbi 
hatası var. Tashihi için mâruzâtta bulunaca
ğım. «Maddenin ikinci cümlesi; Bunların ma
hiyet ve şekli ne olursa olsun şeklindedir. Bu
radaki (bunların) kelimesi (bunlar*) olacak. 
Bu suretle tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Madde hakkında başka söz isteyen 
var mı efendim?...' Maddeyi tashih şekliyle re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler:.. Kabul edilmiştir. 

Muhtemel zararlar karşılığı 
MADDE 35. — Türkiye'de faaliyette bulu

nan bilcümle bankalar Türk Ticaret Kanununun 
ve esas mukavelenamelerinin mecburi kıldığı ih
tiyatlardan başka senelik safi kârlarından % 5 
ini «ileride vukuu muhtemel zararlar karşılığı* 
olarak ayırmaya mecburdurlar. 

Bu mecburiyet, ayrılan karşılıkların yekû
nu tediye edilmiş veya Türkiye'ye tahsis olun-
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muş sermayenin tamamına müsavi oluncaya ka
dar devam eder* ve zarar tahakkuk «ettiği zaman 
bu karşılıktan yapılacak mahsuplar tamamen 
ikmal edilinceye kadar yeni karşılık ayrılır. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı 
efendimi Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ihtiyat akçelerinin kullanılması 
MADDE 36. — Bankalar, senelik kârların

dan Türk Ticaret Kanununun bu husustaki hük
mü mucibince ayırmak mecburiyetinde bulun
dukları kanuni ihtiyat akçeleri ile yukardaki 
madde mucibince tesis edecekleri muhtemel za
rar karşılıklarının tamamını senelik bilançola
rının heyeti umumiyelerince kabul ve tasdikini 
muta akıp bir ay içinde, mubayaa kıymetleri 
üzerinden, Devlet iç istikraz tahvillerine veya 
Amortisman ve Kredi Sandığı tahvillerine ya
tırırlar. 

Vâki zararların Türk Ticaret Kanununun 
bu husustaki hükmü veya bu -kanunun 35 neT 
maddesi mucibince tesis edilmiş bulunan ihtiyat
lardan karşılanması icabettiği hallerde, ban
kalar, zikri geçen tahvilleri piyasaya satmakta 
veya diledikleri şekilde elden çıkarmakta ser
besttirler. Bankalar istedikleri takdirde sözü 
geçen tahvilleri, ihraç bedeline geçmiş günler 
faizinin ilâvesi ile elde edilecek kıymet üzerin
den Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 
derhal satınalınır. 

Yıllık bilânçolarına göre yeniden tahvil sa-
9 tınalınması gereken hallerde, bankalar, bilan
çolarının tasdiki tarihinden itibaren bir ay için
de Borsadan veya diledikleri yerlerden tahvil 
tedarik edebilecekleri gibi, Amortisman ve Kre
di Sandığı da ihraç bedeline geçmiş günler faizi
nin ilâvesi ile elde edilecek kıymet üzerinden ih
tiyaç miktarında Devlet iç istikraz Tahvili ve
ya kendi tahvillerini satmaya mecburdur. 

Sendiğin tahvilât mevcudu vâki talepleri 
karşılamaya kâfi gelmediği takdirde tahvil te
min edinceye kadar alâkalı bankalar mevzuu-
bahlü ihtiyatlarını Amortisman ve Kredi San
dığı namma Merkez Bankasına tevdiat olarak . 
yatırmaya mecburdurlar. 

işbu tevdiata en son çıkarılan ikramiyesi? 
Devlet tahvillerinin faizi tatbik edilir. 
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REÎS -~ Madde haklkmda söz istiyenf.. Fe-

rid Melen buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu maddeye göre bankaların, gerek bu 
kanuna ve gerekse Ticaret Kanunu hükümle
rine uyarak ayrılan ihtiyat akçelerini Amor
tisman ve Kredi Sandığı veya Devlet tahville
rine yatırmaya mecburdur. Yerinde bir hüküm
dür. Mevcut tatbikat da öyledir. Bu vesile ile 
'bir mülâhazamı arz etmek istiyorum. 

Bankaların, bugünkü durumda, bilhassa pa
ra değerinin düşmesine karşı kendi sermayele
rini ihtiyatlarını garanti edemi'yecek haldedir
ler. Para değeri düştükçe bunların, ona muvazi 
olarak, sermaye ve ihtiyat akçeleri tedricen 
erimektedir. Hattâ bâzı bankalar, ismini ver
meye lüzum 'görmüyorum, enflâsyondan koru
mak için mütemadiyen şubeler ve ajanslar te
sisine lüzum 'görmektedir. Ajans ve şubeleri 
gayrimenkul satınaimaik İçim açmakta ve bu su
retle "kendisini para değerinin düşmesine kar
isi korumaktadırlar. Acaba encümen buraya, 
muayyen bir miktarı aşmamak şartiyle, şüphe
siz !ki, bütün bankaları memlekette gayrimen
kul sahasına müşteri olarak sokmak doğru de
ğildir, ama arzettiğim ıgibâ muayyen nispeti 
aşmamak şartiyle, bankaların ihtiyat akçele
rinin muayyen bir kısmını ıgayrimenkule yatır
malarına imkân veren bir fıkra eklenmesini mu
vafık 'görür mü, lütfen izah etsinler. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SER VER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, Ferid 
Melen arkadaşımızın, ihtiyatları hangi kıymet
lere yatırmak lâzım geldiği hususundaki müta
lâasını dikkatle dinledim. Lâyihada mevzu hük
mü çok doğru bir hüküm olarak kabul ettikten 
sonra bankaların durumunu kurtarmak, için ih
tiyat akçelerine yeni yatırım yeri aradıklarını 
beyan etmeleri bilmem ne dereceye kadar doğru 
olur? Malûmuâliniz bankalar, ellerindeki liki
dite ile kendi kazançlarım sağlıyan ticari mües
seselerdir; bu hale göre kendilerini kurtarmak 
için tedbirler alıyorlar, şeklinde serd edilen esba
bı mucibe kökünden çürüktür. O itibarla ser
maye, mevduat ve başka varlıkların bu esbabı 
mucibe ile izahına imkân kalmayınca buraya ye
ni bir hüküm eklemeye de mantıkan imkân kal
mıyor demektir. Nerede kaldı ki, diğer bir hü
kümle bankaların gayrimenkul iktisaplarını as-
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gari hadde indirmek ve böylece bu sahadaki 
spekülatif hareketleri tahdidetmek üzere hüküm
ler lâyihada yer almış bulunmaktadır. Bunun 
da maksadı mevduatı donmuş hale getirmemektir. 

Hal böyle iken bizzat bankaları ihtiyat akçe
leri vesilesiyle mâni olmak istediğimiz bir yola 
sevk etmek bizim için iştirak edeceğimiz bir yol 
olmaz. Bu itibarla, bu esbabı mucibe ile teklif
lerine iştiraki uygun bulmuyoruz, efendim. 

KEÎS — Başkaca söz talebinde bulunan arka
daş var mı? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Tahvillerin kayıt ve muhafazası 
MADDE 37. — Bankalar, 36 ncı madde ge

reğince satmaldıkları tahvilleri Türk Ticaret , 
Kanununun bu husustaki hükmü mucibince tas
dikli bir deftere kaydetmeye ve bu tahvilleri 
hususi bir kasada saklamaya ve her talep vuku
unda bankalar murakıplerinin koritroluna hazır 
bulundurmaya mecburdurlar. 

Defterin şekli ve kayıtların ne gibi malûmatı 
ihtiva edeceği Maliye Vekâletince tâyin ve tes-
bit olunur. 

Bu tahviller rehnedilemiyeceği gibi mahi
yet ve şekli ne olursa olsun hiçbir muamelede 
kullanılamaz. 

Maliye Vekâletince lüzum görüldüğü takdir
de, yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün 
içinde mevzuubahis tahvillerin Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına veya mümkün olmadığı 
takdirde T. C. Ziraat Bankasına tevdii mecbu
ridir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler.... Kabul edilmiştir. 

VI - Kredi muameleleri 
Kredi hadleri 

MADDE 38. — Bir banka, hakiki ve hükmi 
bir şahsa doğrudan doğruya veya bilvasıta na
kit, mal, kefalet ve teminat şekil ve mahiyetin
de veya her hangi bir şekil ve suretle kendi te
diye edilmiş veya Türkiye'ye fiilen tahsis olun
muş sermayesi ile" ihtiyat akçeleri yekûnunun % 
10 undan fazla kredi veremez, kefaletlerini ka
bul edemez veya tahvillerini satmalamaz. 

Ancak, sanayi, maadin, enerji, nafıa hizmet
leri, nakliyat ve ihracat işlerinde kullanılmak 
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üzere açılan ve fiilen bu işlerde kullanıldığı tev
sik edilen kredilerde bu haddin % 25 e çıka
rılması caizdir. j 

Tevsikin ne suretle yapılacağı, Banka Kre
dilerini Tanzim Komitesinin mütalâası alındık- j 
tan Maliye Vekâletince neşir ve ilân edilir. ; 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin mü- i 
talâası alındıktan sonra Maliye Vekâletinin tek- : 
lifi üzerine bu hadleri % 25 nispetinde artır- ! 
maya veya eksiltmeye îcra Vekilleri Heyeti yet- \ 
kilidir. | 

Bu maddenin tatbikinde; ! 
Hakiki şahısların, 
îdare Meclisi reisi, âzası, umum müdürü, ; 

umum müdür muavini, müdürü bulundukları i 
i 

veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahib- i 
oldukları (Ortaklık nispetinin tâyininde, ana, ! 
baba, karı, koca ve çocukların hisselerinin ye- j 
kûnu bir tek şahsa ait hisse ad ve itibar olunur-) i 
ortaklık ve müesseselere, 

Menfaat rabıtası ile bağlı bulundukları şa
hıs şirketlerine, kredi açılması gibi muameleler j 
bilvasıta kredi verilmesi addedilir. 

Aşağıdaki bentlerde gösterilen muameleler j 
yukardaki takyitlere tâbi değildir. ! 

1. Banka Kredilerini • Tanzim Komitesinin j 
mütalâası alındıktan sonra îcra Vekilleri Heye- j 
tince tesbit ve ilân olunacak kayıt ve şartlar dâ
hilinde : 

Bankaların en az % 25 sermayesine sahip bu
lundukları sanayi, maadin, enerji, nafıa hizmet- I 
leri, nakliyat ve ihracat işleri ile müştagil teşek- j 
küllerine, münhasıran bu işlerinde kullanılmak i 
üzere açtıkları krediler; (Ancak, bu muamele- j 
ler her ne suretle olursa olsun üçüncü şahıslara i 
kredi temini maksadına matuf olamazlar.) j 

2. Hususi kanunlarla vaz'edilen hükümle- ] 
re göre yapılan muameleler; I 

3. Maliye Vekâleti ile yapılan muameleler; i 
4. Vâdesinin hululüne en az iki sene kalan 

Hazine bonoları; Hazine kefaletini haiz bono
lar karşılığında yapılan muameleler; 

5. Karşılığı nakit veya Devlet iç istikraz 
ve Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilâtı olan 
teminat mektuplarına ait muameleler; 

6. Bankaların kendi aralarındaki her nevi 
muameleler; 

7. Malliye Vekâletince kabul edilecek ecnebi 
bankaların veya mümasili itibar müesseseleri
nin Maliye Vekâletince kabul edilecek muayyen 
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limitler dahilindeki mukabil kefaleti ile verilen 
kefalet mektupları. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyeıı?... Bu
yurun Fethi Çelikbaş. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Bu madde 
prensip olarak verilecek kredileri % 10 olarak 
tesbit ettikten sonra ikinci fıkrasında «Ancak 
sanayi, maadin, enerji, nafıa hizmetleri, nakli
yat ve ihracat işlerinde kullanılmak üzere açı
lan ve fiilen bu işlerde kullanıldığı tevsik edilen 
kredilerde bu haddin % 25 e çıkarılması caiz
dir.» diye bir hüküm ihtiva ediyor. Kıstas ne ola
caktır bendeniz anlıyamadım. Ziraat yok, hay
vancılık yok. Eğer enerji bir yatırımsa, sanayi 
bir yatırımsa ihracatı teşvik bir ihtiyaçsa, hay
vancılık ve ziraat niçin bir ihtiyaç olarak alın
mamıştır. Şahıslara, bu yatırım sahalarına veril
miş olan krediden daha çok hayvancılık ve zi
raat işlerine verilen kredi karşılığı mevcudu 
nakde tahvil daha kolay değil midir? Niye buna 
dikkat etmemişlerdir, anlıyamadım, komisyon
dan izahı rica edeceğim. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) 
— Efendim, bankaların ticari sahaya kredi aç
masını muayyen bir hadle tahdidetmenin isabeti 
üzerinde hepimiz zannediyorum müttefikiz. Bir 
itiraz olmadığına göre bu ittifakı bir defa daha 
ifade etmek isterim. 

Muhterem Çelikbaş'm sorusuna gelince : 
Kendilerince de malûmdur ki, hayvancılık 

ve ziraat Türkiye Ziraat Bankasının iştigal sa
hasına girmektedir. Ve tamamen hususi bir kre
di nizamını alâkadar etmektedir. Bu sahada 
Devletin kredi teminine ve en küçük vahide ka
dar bunu teşmile çalışmasını uygun telâkki edi
yoruz. Bankalar Kanunu vesilesiyle, ticaret ban
kalarının - ki, Bankalar Kanununun umumi ka-
rekteri de budur, ikrazatları bu sahaya götür
mek mecburiyetini koymaya imkân görmedik ve 
fakat diğer taraftan memlekette kalkınma hiz
metleri sanayi, maadin, nakliye ve ihracat gibi 
mevzularda Muhterem Mecliste muhtelif defa
lar yapılmış olan şikâyetlerden ilham alarak bu 
kredilerin kâfi gelmediği mütalâasını kıymetlen
direrek yatırımlar için değil, fakat yatırımların 
dışında kalan işletme sermayesi ve hammadde 
tedariki için bu krediyi biraz daha geniş tuttuk, 
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% 25 buradan çıktı, esbabı mucibe budur, efen- I 
dim. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Maalesef 

komisyon sözcüsiyle mutabık kalmaya imkân 
yok. Mucip sebep şu : Ziraat ve hayvancılık sa
hası esasen hususi bir bankanın mevzuatı içine 
girdiği için ayrıca ticaret bankalarının bu saha
lara kredi açmalarına ihtiyaç yokmuş. Bu tat
minkâr bir cevap değildir, arkadaşlar. Eğer bir 
yerde mevcut kredi imkânları - Ziraat Bankası 
kredi imkânları - her mevcut gibi mahdudoldu-
ğu için o sahada çalışanları teşvika kâfi gelmi
yorsa hususi banka da bu sahada bir geliş
meyi mümkün görüyorsa, Ziraat Bankası 
esasen bu işe bakmaktadır diye ziraat ve hay
vancılık faaliyetlerine diğer sahalara olan 
had dâhilinde kredi açmaya mâni olunması 
katiyen isabetsizdir. 

Arkadaşlar, komisyonun düşüncesinin bu 
olmaması lâzımgelirdi. Bunu bankalara bı
rakmak lâzım. Etibankta maadine kredi aç
mak için kanununda tadilât yapıldı, bu yet
miyor madencilere daha geniş imkânlar ve
rilmesi istenebiliyor. 

Çünkü Etiban 'm imkânları madencilik 
mevzuunda gayrikâfi gelebilir. Aynı esbabı 
mucibe ile Ziraat Bankasının imkânları şu 
veya bu kasabada hayvancılık ve ziraat faa
liyetlerine gayrikâfi gelirse orada mevcut 
başka bir ticaret bankası pekâlâ kredi aça
bilsin. Komisyon buradan yürüyecek olursa 
mâkul ve mantıki neticeye erişmiş olur. Mü
him olan hangi sahalara kredi verilebileceği 
keyfiyetidir. Bankalarda üzerinde durulması 
lâzımgelen husus likiditedir, öyle kredi ve
receksiniz ki, kredinin kullanıldığı sahalarda
ki, mevcutlar süratle paraya çevrilebilsin. 
Çünkü bunlar mevduatla çalışan bankalardır. 
Nafıa hizmetlerine veriyorsunuz, imar faa
liyetleri için % 25 e kadar veriyorsunuz. Bir 
yıl içinde netice alacak besi hayvancılığına 
aynı ölçüde kredi vermiyorsunuz. Bu, mevduat 
bankalarının vazifesi bakımından da doğru 
değildir. Bu itibarla komisyon bunun üzerin
de ısrar etmemelidir. Buna mütaallik hükümler 
birçok yerlerde de geçmiştir. Meselâ, 50 nci 
maddede ziraat vardır, hayvancılık yoktur. 
Gerek mahiyeti icabı ve gerekse Türkiye eko-
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nomİBİnin kalkınmasında rasyonel imkânla
rımız ile, eğer bankacılar bu sahaya da kredi 
açmayı müsayit görüyorlarsa, nafıa ve imar 
faaliyetinden çok daha fazla hayvancılık 
ve ziraat gibi sahalara da kredi açma kolay
lığını sağlamalıyız. Bunun nafıa hizmetlerin
den çok daha kolay paraya çevrilebileceğini 
de komisyon inkâr edemez. Ziraat ve hayvan
cılık daha süratli nakde tahvili mümkündü, 
faaliyet sahalarıdır; Likidite bakımından. Tek 
mucip sebebolarak Ziraat Bankasının bu va
ziyetleri esasen tanzim etmekte olduğu ileri 
sürülmüştiu*. Ziraat Bankası bunları yeter 
derecede tanzim edebilmiş olsaydı Türkiye bu
günkü şekli ile bir et sıkıntısı çekmemeli idi. 
Türkiye'de bu gibi işler iyi tanzim edilmiş 
olsaydı Ziraat Bankası bütün bunlara yeter 
bir banka olsaydı, hariçten müşterileri olan şarap
çılığımız geniş ölçüde finanse edilmek sure
tiyle bir inkişafa mazhar olurdu, hayvancı
lığımız gelişebilirdi. Ziraat Bankası münha
sıran zirai faaliyette çalışan bir kredi mües
sesesi değildir, her çeşit bankacılık faaliye
tinde bulunmaktadır. Bu itibarla Ziraat Ban
kasının münhasıran zirai faaliyette çalışmadı
ğı dikkate alınacak olursa ziraat ve hayvancı
lık sektörlerinde çalışanların da diğerlerinden 
farklı muameleye tâbi tutulmamaları lüzumu 
ortaya çıkar. 

Mevduat bankalarının nafıa hizmetlerine ve
rebilecekleri krediyi ziraat ve hayvancılığa ver
memek hususunda komisyonun ısrar etmesinde 
hakikaten mantıki, rasyonel bir muhakeme bul
mak mümkün değildir. Israr ediyorum, komis
yonun noktai nazarı fevkalâde hatalıdır. Hem 
kanun bakımından, hem de bankacılıktaki liki
dite prensibi bakımından isabetsizdir, arkadaş
lar. Bunu değiştirmek lâzımgelir. Komisyon hay
vancılığı ve ziraat! kabul etsin, hattâ bunun ya
rımda, serbest limanlar olduğuna göre transit 
ticaretini de dikkate alsın. Bu da isabetlidir 
ama, nedense memlekette inkişaf sahalarımız 
dikkate alınmaksızın, bâzı bankaların muay
yen sahalarda çalışagelmekte oldukları dikkate 
alınarak bu sahalarda çalışan müteşebbislere te
veccüh edilmiştir. 

Ziraat Bankası madene kredi verir, ihracata 
kredi verir, şurada gösterilen sahalarda çalışan
ların kâffesine kredi vermek hususunda Ziraat 
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Bankası salahiyetlidir. Bu itibarla, Türkiye'nin 
en kolay kalkınabileceği bir saha olması ve 
memlekette geniş kitlelerin de faaliyet şubesini 
teşkil etmesi bakımından hususi bankalara ken
di kredi muameleleri imkânları içerisinde ziraat, 
hayvancılık ve transit hususlarında da diğerle
rinde olduğu gibi mütalâa edilmek keyfiyetini 
benimsiyelim. Maruzatım budur. 

REİS — Sebati Ataman. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen
dim, bendeniz de Fethi Çelikbaş arkadaşımızı 
dinledikten sonra bir tereddüt hâsıl oldu. Bu 
tereddüdün encümen tarafından izale edilmesi
ni rica edeceğim. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız öyle beyanda bu
lundular ki, bu madde sanki Ziraat Bankasına 
ziraat sahası haricinde, Ziraat Bankasından 
gayri bankalara da kendi sahaları haricinde ve
ya Ziraat Bankası şümulü içine giren sahalar
da kredi açmak imkânını yermiyor. Dediler ki; 
«Ziraat Bankası madene, tüccara kredi variyor, 
diğer bankalara da ziraat sahasına kredi açmak 
imkânını verelim.» 

Bu madde benim anladığıma göre ziraate 
kredi verilmesini tahdidetmiyor, bankanın ken
di sermayesinin % 10 undan fazlasını bir şahsa 
vermeyi menediyor. Bunun istisnası şudur : 
Eğer o şahıs - ki, bu şahıs hükmi veya hakiki 
şahıs olabilir - bir sanayi işiyle, bir maden işiy
le, bir nafıa işiyle veya bir enerji işiyle meşgul 
ise, o zaman banka bu şahsa sermayesinin % 25 
ine kadar olan kısmını kredi olarak verebilir. 
Bu demek, Ziraat Bankası olmıyan bir başka 
banka hayvancılık için, ziraat için kendi ser
mayesinin % 9,99 u veremez, demek değildir. 
Diğer bankalar da bir şahsa hayvancılık için, 
ziraat için sermayesinin % 9,99 unu kredi ola
rak verebilir, ancak, % 10 dan fazlasını vere
mez. Şimdi hayvancılık ile meşgul olan bir şah
sa, Türkiye'de müteşekkil - Ziraat Bankası dı
şındaki - bankaların kendi tediye edilmiş ser
mayelerinin % 10 una kadar şahıs başına kre
di açmak imkânı varken, artık her bankaya 
hayvancılık sahasında daha fazla kredi açmak 
imkânını verelim, falan diye düşünmeye ben de
nizce mahal yoktur. Acaba encümen de bu mad
deyi benim anladığım gibi mi anlıyor, yoksa 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın anladığı gibi mi 
anlıyor? Tereddüdüm budur. 
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I REİS — Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi ar-
j kadaşlar; kredi almak için evvelâ hâmili hak ol-
j mak lâzımdır. Bu, hukukan basit bir şey. Sa-
j haya elbette kredi verilmez, mukavele ile kre

di verecektir. Bu da bir şahsa olur. Sebati Ata-
man'ın bu şekilde anlamamasını cidden hayret
le karşılarım. 

Şimdi şahıslar.. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bir şa
hıs. 

| FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müta-
addit şahıslar, teker teker, maden işlerinde çalış-

j tıklarını tevsik ederlerse bir firma krediyi ma
den işlerinde kullandığını tevsik ederse ona 

| % 25 e kadar kredi açacak. Vaziyet bü kadar 
basit. Fakat açacağı şahıs besi hayvancılığında 
çalıştığını tevsik ederse, hususi bir banka yüzde 
ona kadar kredi açabilir, yüzde 25 değil. Bu 
şahıs Ziraat Bankasına gidecektir, Ziraat Ban
kası nasıl bir bankadır? Ziraat Bankası her çe
şit banka, faaliyetlerini yapan bir bankadır. 
Hayvancılıkla uğraşanlara da kredi açar, maden-

I çilere de, nakliyecilere de. 
{ Şimdi arkadaşlar; besi hayvancılığı yapan 

kimse biraz daha fazla kredi imkânlarına kavu
şursa bunun zararı nedir? Ben anlamıyorum. 
Gene arz ettim, mevduat bakımından, tasarruf 
erbabının parası ile çalışan bankalar bakımın
dan mühim olan kredi alan şahısların mevcutla
rının süratle paraya çevrilip çevrilemiyeceği hu
susudur. 

Size soruyorum; bir nafıa hizmetinde kul
lanılan paranın sarf edildiği sahada mı süratle 
paraya çevrilme imkânı vardır, yoksa bir hay-

ı vancılık sahasında mı? Mevduat bankaları zavi
yesinden esasen, likiditenin ehemmiyeti icabı, 

! yatırım işleri üzerinde çok durulmaması da ik
tiza ederdi. Yatırım işleri de ayrı maddede iler-

ı de geliyor. Fakat mademki; nafıa hizmetleri 
I kadar mevduat bankalarının çalışması riskli 

olan sahalarda dahi bir şahsa % 25 nispetinde 
kredi verme imkânını bahşediyorsunuz, lütfedin 

i de besi hayvancılığına da bu imkânı verin. Ko
misyon ' Ziraat Bankası bunu yapıyordan başka 

j bir sebep zikretmedi. Bizzat bu işin mesuliyetini 
! deruhde eden bir arkadaşınız olarak ifade ede

yim ki; Ziraat Bankası besi hayvancılığında ye-
i ter derecede kredi verecek vazife görememekte-
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dir. Bunda bankanın kabahati yoktur. Çünkü ı 
imkânları mahduttur. Bu bakımdan çok mühim 
arkadaşlar. Türkiye'nin kalkınmasında başlıca 
sıçrama tahtası vazifesi görecek noktalardan biri 
besi hayvancılığıdır. Öyle tahmin ediyorum ki 
hayvan besleyicilerini muayyen bir program dâ
hilinde teşvik edecek olursak bundan elde edile
cek fayda çok büyük olacaktır. Bu, nafıa hiz
meti gibi değildir. Çok rica edeceğim, hayvan
cılığı, ziraati ve transit ticaretini de buraya it
hal edelim. Şimdi bu hususta bir de takrir arz 
edeceğim. Komisyon iştirak etmediği için ayrı
ca reye konur. 

EEÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCU (Sinob) — Efendim, Fethi Çelikbeş 
arkadaşımıza verilecek cevabı, Muhterem Sebati 
Ataman arkadaşımız, encümene tevdi ettiği sual 
içinde zaten vermiş bulunmaktadır. Biz bu mad
deyi sahaya değil şahsa kabili tevcih olan krediler 
mânasına almaktayız. Ve bunu böylece tanzim 
eden bir hüküm getirmişi bulunuyoruz. I 

Şimdi, Muhterem Çelikbaş, memleket kalkın
ması için hayvancılığın ifade ettiği büyük ehem
miyet üzerinde durdular. Fakat ben hatırlarım; 
kendileri mesuliyet kabul ettikleri zaman sana
yi de sanayi diye tutturmuşlardı. Onun yanı 
başında hayvancılığa da o derece kıymet verdik
leri devirler de gelmiştir. Bugün hayvancılığa 
sanayi kadar kıymet vermiş olmaları büyük bir 
terakkiyi kaydediyor. Bunu bendeniz memleket 
nef'ine bir hâdise olarak kaydediyorum. 

Bir nokta daha var; Türkiye'de hayvancılık 
için ne miktar kredi talebedilmiştir de bu talep 
tıpkı maadin, sanayi sahasında olduğu gibi karşı
lanmamıştır? Onun için % 25 nispetinde bir 
artırmaya müstahak gördüğümüz diğer sahalara 
bunu ilâve edelim. Arkadaşımız hayvancılığı 
daha likiditeye elverişli gördü. Likidite tek un
sur olarak çalışmaz, işi biz böyle alırsak % 10 la 
tahdidetmek lüzumunu hissetmeyiz. Eşyayı tica
riye en çabuk likiditeyi kabili tahvil olmasına rağ
men % 10 u aşmasını tecviz edemeyiz. Demek 
oluyor ki, kredi miktarı, tesbit edilirken asıl me
sele memleket ekononmisinde o sahanın oynadığı 
roldür. Kredi imkânları spekülâsyona imkân 
vermemeli ve zararlı şekilde kullanılmamalıdır. 
Hayvancılık dâvası hakikaten hususi bankaların 
henüz yüzde 10 nunun dışında bir krediye ihti
yaç gösterecek vüsat göstermediği bir zamanda | 
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Ziraat Bankasının bu işlere tahsis edeceği bir 
sermaye var iken ve bunların kifayetsizliği fiilen 
henüz kesbi katiyet etmemiş iken, buna zamime-
ten hususi bankaların hepsi bugün kredi açmak 
durumunda iken ve buna rağmen kredi açmamış 
durumları devam ederken ve kullanılmamış tek 
kuruşu yokken yüzde 25 i aşmak muhal bir fara
ziye olur. 

Bankacılık para ticareti işidir. Hayvancılık
ta kredi hayvanın sağlığı, yemi, hayvanın nakli, 
kombi neler gibi noktaların heyeti mecmuasiyle 
nazarı itibara alınacak ve Devletin hususi bir 
ihtimamının, dikkatle tatbikine vabeste kılacak 
bir istihsal sahasıdır. Binaenaleyh, siz bu ka
nunla ne kadar hüküm getirirseniz getiriniz bir 
ticari bankaya, % 10 sermayesini dahi bu sa
haya kredi açmaya teşvik edemezsiniz. Sebati 
Ataman arkadaşımızın da dediği gibi yüzde ona 
kadar bir banka bir şahsa - hükmî ve hakiki bir 
şahsa - hattâ tamamına kadar kredi açabilecek 
durumdadır. Bu sahayı krediden mahrum et
miş değiliz. Bilâkis, talebi çok genişlememiş olan 
kredi sahasını lüzumsuz hale sokmamak için 
bu hükmü sevk ettik. Bunun yanıbaşında bu
gün işletme sermayesi olarak gerek sanayi, ge
rek maadin, gerek ihracat hakikaten büyük müş
külât içindedir. Kredi bulamamaktadır. Bir 
nebze olsun yatırımları hariç işletme sermayesi 
tedarik edebilmeleri için, bu esbabı mucibe ile 
maddenin metnine ithal edilmiş bulunuyorlar. 

Şimdi muhterem Çelikbaş'm bir telâkkisine 
göre transit ticareti için % 25 diyelim, hiç mev-
cudolmıyan transit ticareti doğacak, genişliye-
cek % 10 derecesinde kredi bel'ettikten sonra 
% >5 derecede açılmasına lüzum gösterecek... Bu 
bir seminerde ilmî istidlal ile varılan netice
dir. Ama bugün Türkiye'de realitelerle kabili 
izah değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, arkadaşım diyor ki 
mesuliyet kabul etmiş bir arkadaşınız olarak 
söyliyeyim ki hayvancılık kredisi de yeni bir 
ihtimama, desteklemeye ihtiyaç gösterir. Bun
dan kimsenin zerrece şüphesi yoktur. Ben kendi
sine m örüyorum; krediye ihtiyaç bakımından 
acaba hayvancılık mı, sanayi mi, ziraat mı ki
fayetsizlik içindedir. Her sahada bir kredi ki
fayetsizliği vardır. Bu, sadece hayvancılık saha
sına inhisar etmiş bir kifayetsizlik değildir. İk
tisadi hayatı ahenk içinde mütalâa buyuracak 
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olursanız biri 100 kadar ileri, diğeri 10 kadar j 
geri kalması tecviz edilemez. Hepsini bir istika
mette yürütmek iktiza eder. 

Dediler ki, sözcü ile mutabık olmama imkân 
yok. Ben kendileri ile mutabık olmayı çok ister
dim, fakat eğer mutabakat temin edemezsek bu 
yönden de muhterem arkadaşım tarafından tak
bihe muhatap addedılmiyeceğim. 

Bir noktayı arz etmek isterim, bankacılık na
zariyatında bir profesör olduğu için bilgisine hi-
tabederek söylüyorum; bugün dünyada bankacı
lık ihtisaslaşmış, sahaları ayrı ayrı ele alman bir 
bankacılık durumuna gitmektedir. 

Ziraat sahasında hayvancılığa tahsis edilen 
% 10 u kâfi telâkki etmekteyiz. Onun yanında 
Ziraat Bankasının bu sahadaki kredileri de % 
25 ten daha fazla bir sahayı işgal ettiğine kaani 
bulunmaktayız. Bu itibarladır ki, kendilerinin 
teklif ettikleri tadille maalesef hem fildi de
ğiliz. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Bu mad
de ile alâkalı bir sual soracağım. 

REİS — Sözler bittikten sonra sorabilirsiniz.. 
Buyurun, Ferid Bey. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Sayın Sözcünün ifade ettikleri gibi, bu
gün esasen hayvancılığa yüzde onu aşan nispet
te, bankaların kredi açtığı vâki değildir ve hiç
bir zaman da vâki olmıyacaktır. Hayvancılığa 
memleketimizde halen sadece Ziraat Bankası 
kredi açmaktadır. Diğerleri istisnai muameleler 
halinde yapmaktadır. 

Zirai kredi mevzuunda esas dâva başkadır. 
Bununla beraber komisyon bir piriorite yap
mıştır. Yani memleketin kalkınması için lüzum
lu sahaları sayarken hayvancılığı ve ziraatı 
ikinci plâna atmıştır. Sayın sözcünün izah ettiği 
gibi lüzumlu olduğu için değil, bu işi ikinci plân
da gördüğü için böyle yapmıştır. Bu görüş baş
ka bir maddede tezahür etmektedir. Meselâ 48 
nci maddenin 2 nci bendi şöyle diyor : «Ancak, 
memleketin iktisadi kalkınması için lüzumlu ve 
münhasıran sanayi, maadin, enerji, nafıa, nak
liyat ve ihracat işleriyle müştagil...» Demek ki, 
komisyonun memleketin kalkınması için lüzum
lu gördüğü şeyler daha çok sayılanlardır. Hü
kümet teklifi de aşağı yukarı böyledir. Ziraat 
ve hayvancılık ikinci plâna atılmıştır. Bugün 
buna ziraat ve hayvancılığı da ilâve edersek | 
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ne olur f Hüküm işler mi f Bence işlemez. Arz et
tiğini gibi bu mevzua sadece Ziraat Bankası kre
di açmaktadır. Ve bu bankanın da sermayesi 
yüksektir, yüzde 10 haddiıı içinde dahi büyük 
krediler açması kabildir. Ancak biz bu kanunu 
gelecek sene için, önümüzdeki üç sene, beş sene, 
on sene için yapmıyoruz, uzun müddet tatbik 
edilmek üzere yapıyoruz. Bu itibarla hayvancı
lığın, ziraatin, memleket kalkınmasında sayılan 
işler kadar ehemmiyetli olduğunu kabul ediyor
sak ki, öyledir, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
teklifinin kabul edilmesi lâzımgelir. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evvelâ, 

sözcü arkadaşımız meslekimden bahsettiği için, 
bir fikrini tashih edeyim. 

Bankacılık her memlekette birbirinden fark
lıdır, arkadaşlar. Umumi olarak bankacılık, dün
yanın her yerinde ihtisaslaşmaya doğru gidiyor 
sözü realiteye uygun değildir. Alman bankacılık 
sistemi ayrıdır, Fransız bankacılık sistemi ayrı
dır, Anglo - Sakson bankacılık sistemi ayrıdır, 
İsveç sistemi ayrıdır. Muhtelif işlerde çalışan 
bankalar olduğu gibi, ihtisaslaşmış bankalar da 
vardır. Bâzı memleketlerde bankalar ihtisaslaş
mış olarak vazife görürler, bâzılarında ise her 
çeşit işi görürler. 

Şimdi, arkadaşımız demek istiyor ki, bugün 
Türkiye'de kredi bakımından ihtiyaç duyan 
fakruddeme müptelâ olan, kansızlığa anemiye 
uğrayan saha ziraat, hayvancılık sahaları de
ğildir. Biraz bizim alâkamız olduğu için arz ede
yim, çiftçilerle bendeniz konuştuğum zamanlar, 
besi hayvancılığına teşebbüs edip yeter derecede 
kredi alamıyan müteşebbisler olduğunu öğren-
nıişimdir. Seçim bölgelerinizde meşgul olun. 
Bilhassa şeker fabrikalarının kurulduğu mın-
takalarda küspelerden istifade olunarak besi 
hayvancılığı gelişmektedir, bu mmtakaların 
yetiştiricilerinin kredi bakımından ne kadar 
müşkülâta uğradıklarını öğrenmek zor değildir. 

Bir de arkadaşlar, çok memnun oldum, dedi. 
Eskiden sanayie ehemmiyet veriliyordu, şimdi 
ziraata ehemmiyet veriliyor, bu fikri ıtashih et
sin. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet çalışmala
rımıza ait dosyaları mevcut fbir mevzuudur. 
Türkiye'de Hükümetin besi hayvancılığını teş
vik etmesi maksadiyle, Ziraat Bankası, Et ve 
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Balık Kurumu, Ziraat Vekâletinin Veteriner 
Umum Müdürlüğü, Ziraat ligleri Umum 'Müdür
lüğü, Haralar Umum Müdürlüğü ve Şeker Fab
rikaları Umum Müdürlüğü ile 'bir arada prog
ram yapması için Başvekâlete teklifte 'bulunan 
bendenizim. Arkadaşım bilmiyorsa bunu tashih 
etsin. Niçin çalışılmıştır? Bu sebepsiz değil. Tür
kiye'de canlı hayvan satışı iptidai bir haldedir 
ve komşularına satar. Napoli'de NATO Karar
gâhı Türkiye'den et istemiştir, fakat verememi
şizdir. Çekoslovakya et istemiştir, verememi'-
şizdir. Unutmamalı 'ki, hayvan mahsulâtı Av
rupa'ya deniz aşırı 'diyarlardan Yenizelânda'-
dan, Arjantin'den, Avusturalya'dan gelir. Türk-
kiye zengin Avrupa piyasalarının yanıbaşında 
hayvancılığa en müsait bir memle'kettir. Dani
marka'yı ele alalını; bu memleketi tetkik eder
sek görürüz ki, 60 - 70 sene evvel Danimarka 
hububat ihraceden bir memleket olarak görü
nür. Şimdi hububat, yem nebatları küspe gibi 
maddeler ithal eden bir memlekettir. Buna mu-
'kabil hayvan mahsulü satar. Çünkü hayvan 
mahsulü hububata nazaran kıymetlidir. 

Şimdi durum şu; bir müteşebbis, Ziraat 
Bankasının çalıştığı bir vilâyette veya kasaba
da maden işlerinde çalışıyorsa bu çalışma sa
hasını teşvik ettiği takdirde bu müteşebbis-, 
r/c 25 e kadar kredi alabilecektir. Bunun yanın
da aynı kasabada bir başka müteşebbis, besi hay
vancılığı yapıyorsa % 10 a kadar kredi alabile
cektir. Madencilikle iştigal eden bir müteşebbis, ; 
imkânları müsaidolmak şartiyle Ziraat Bankasın- ] 
dan kredi alabilir. Arkadaşlarımdan madenci- j 
likle uğraşmış olanlar, yeraltı servetleri araştır
masının bir nevi kumar olduğunu bilirler. Araş
tırmalarda daima muhtemel, mümkün rezervden 
bahsedilir. Tâbiri budur. Bu şartlar içerisinde 
gelişmesi aşikâr olan çok daha muhakkak olan 
bir sahada çalışan şahsa yüzde 10 a kadar kredi J 
verilecek, madencilikte yüzde 25 e kadar. 

Muhterem arkadaşlar, vâzıı kanun olarak bi
zim düşünmemiz gereken husus şudur; biz Tür
kiye'de hususi bankalara müşterilerine kredi ve
rirken bir hesap yapmak imkânı verelim. Bir hu
susi banka açacağı kredinin her sahada kendisi 
için emniyetli olmasını hesabetmez mi? Elbette 
eder. Niçin bu hesap ameliyesinde, madencilik 
nakliyat, sanayi, sahalarında çalışanlarla birlikte | 
ziraat ve hayvancılıkla uğraşanları da dikkat na
zarından uzak tutalım6? Niçin transit işlerin- ( 
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de de bunu tatbik ctmiyelim? Sebebi?... Sebebi 
yok. Ziraat Bankası veriyor. Ziraat Bankası öte
kilere de veriyor. Ziraat Bankası Kanununda hü
küm var. Bilûmum banka muamelelerini yapma
ya mezundur, diyor. 

Şimdi arkadaşlar, ben anlamıyorum; Komisyo
nun noktai nazarına göre mevduat bankaları zira-
ate müstenit bir mevzuda çalışanlara eşit muame
le yapmasın mı? Komisyon niçin, illâ sanayi ve 
maadin işlerine verilecek, krediler mahalline mas
ruf olacak, gibi bir noktai nazara sahiptir? Ban
ka idarecilerinin de hangi sahalarda ne nispetler
de kredi açmalarının - kendi zaviyelerinden de - he
saplı olmasına bir imkân vermek istiyorsak, o da 
kati değil, belki % 10 da vermiyecek ama karşı
sına iyi bir proje ile gelmiş olan bir kimse olur
sa; meselâ yabancı memleketlerden bulunmuş bir 
sermaye ile sütçülük, peynircilik, modern fabri
kasyon şeklinde yoğurtçuluk yapacak bir teşeb
büs aynı zamanda hayvancılık ve süt, sosis, su
cuk gibi hayvan mahsulleri istihsal edecek durum
da modern bir işletme neden diğer sahalardaki em
salinden bu yönde daha gayrimüsait bir halde 
bulunsun? İhtimal, çıkıp diyecekler ki, bu sana
yi koluna girer. Müsaade edilirse, biz hangisinin 
sanayi koluna girdiği, hangisinin girmediği husu
sunda fikir dermeyan etnıiyelim, Fakat imkânla
rı geniş tutmak suretiyle bankacıların elini, kolu
nu bağlanııyalım. Onların hesaplarını onlara bı
rakalım. Ve bu arada memleketin kalkınma sa
haları arasında gayet sakat olacak indî bir görüş
le bir tercih yapmış olmıyalım. Bugün bu mad
dedeki hükümler tamamen indîdir. Madencilik ve
ya enerji işlerinin yahut nafıa işlerinin hayvancı
lık işlerine nazaran birinci plânda olduğunu ifa
de etmek isabetsizdir. Bizce yapılacak iş, sadece 
bankaları çeşitli sahalarda çalışan çeşitli şahısla
ra ferden ferda kredi açarken müsavi imkânlar 
dâhilinde bulundurmaktan ibaret kalmalıdır. 
Bankalar kredi tetkiklerine de dayanarak muame
le yaparlar. Bu hususta bir takririm olacak 
Muhterem Heyetinizden kabulünü rica ederim. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Transit 
işi de var. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Transiti 
arz-edeyim. Bunun bir mazisi var. Türkiye coğ
rafi vaziyeti itibariyle Şarki - Akdeniz'de ve 
hattâ Asya'ya doğru Basra Körfezi üzerinde 
bir transit ticaretini anane haline getirdiği an-

- 5 1 Q 



î : 82 18.6 
dan itibaren geniş imkânlara sahip bir memle
ket olacaktır. Suriyeliler Lâzkiye'de yaptılar. 
Biz, iskenderun'da, trak ve Iran üzerine tran
sit ticaretini geliştirebiliriz. Bu memleketlerle 
Bağdad Paktında müttefik oluşumuz ayrı bir 
avantaj sağlar. Lübnan bu nev'i ticaretten bü
yük imkânlara sahip bir memleket haline gel
miştir. Türkiye kendi imkânları bakımından o 
anda döviz ödemeden kapısında adima mal bu
lunduracaktır. Mallar serbest limanda bekliyecek, 
istediğimiz anda, meselâ, kahveyi Brezilya'dan 
bir buçuk ayda getirtmeye lüzum kalmadan bu
günde gümrük muamelesini yaparak serbest li
mandan memlekete ithal edebileceksiniz. Bu
nun faydaları namütenahidir. Arkadaşımız fa
razi bir şeydir, diyor. Fakat bir vâzıı kanun ola
rak vatandaşlara imkânlar gösteerceğiz. Büyük 
bir firma yabancı sermaye ile iştirak eden bir 
Türk firması böyle bir teşebbüse geçecek olsa 
bu kanuna göre ancak, % 10 kredi alabilir, 
% 25 ten istifade edemez. Bu bakımdan tran
sit ticaretinde de vatandaşa böyle bir imkânı 
vermek memleketin kalkınması bakımından 
beynelmilel ticareti bakımından faydalı olacak
tır. Zararı yoktur, arkadaşlar. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, şu mad
denin iki satırını bir daha okuyalım : (Bir ban
ka hakiki ve hükmi bir şahsa doğrudan doğru
ya veya bilvasıta nakit, mal, kefalet ve teminat 
şekil ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil 
ve suretle kendi tediye etmiş veya Türkiye'ye 
tahsis olunmuş sermayesi ile ihtiyat akçeleri 
yekûnunun % 10 undan fazla kredi veremez.) 
deniyor. Mevzuu bahsedilen hayvancılık, mem
leket kalkınması için lüzumlu bir saha mıdır, 
değil midir? Bunun münakaşasını zait addet
mek lâzımdır. Çünkü, aramızda bir tek arkada
şın memleket kalkınması için hayvancılığa 
verilecek krediyi lüzumsuz gören bir mütalâa 
serd etmesine imkân yoktur. Onun için bunu 
şöyle bir kenara bırakalım. 

Mevzu nereden açılıyor? Demin arz etmiş ol
duğum gibi, ihtiyat akçeleri yekûnunun % 10 
dan % 25 e çıkarılmasına imkân bulunduğu 
halde hayvancılık yapan bir şahsa verilecek kre
dinin sermayenin % 10 u nispetinde kalması 
mevzuundan çıkıyor. Yani, arkadaşlarını bu 
yüzde 10 u azımsıyorlar. 
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Arkadaşlar, bu madde krediyi, kısa vadeli 

kredi, yatırım kredisi, diye tasnif suretiyle kon
muş bir madde değildir, umumi bir maddedir. 
Kredi ister kısa, ister orta ve isterse uzun va
deli bir kredi olsun, sureti umumiyede verilen 
krediye sermayenin yüzde 10 u ile tahdidedi-
yor. Yüzde 25 i ise saymış olduğu sahalar için 
istisnai olarak kabul ediyor. Memleketimizdeki 
realite nedir? Memleketimizdeki bugünkü rea
lite, bubünkü tatbikat, hayvancılık için Ziraat 
Bankasının kredi açması şeklidir. Diğer her 
hangi bir banka hayvancılık için kredi açıyor
sa, bilmiyorum misali var mıdır? (Soldan, yok, 
sesleri) Eğer varsa bu istisnai bir şeydir. Zan
nedersem, misali ya birkaç aded olabilir veya 
hiç yoktur, Diğer bankalar hayvancılık için 
kredi açmamaktadır, diyebiliriz. Açanlar da da
ha ziyade kısa vadeli kredi açıyor. O halde iş 
Ziraat Bankasının üzerine yükleniyor, demek
tir. Ziraat Bankası hükmi veya hakiki bir şah
sa hayvancılık için % 10 nispetiyle tahdidedil-
miş olan krediden ne miktar açabilir. Ziraat 
Bankasının 1957 sonu tediye edilmiş sermaye 
ve yedek akçesi 508 milyon liradır. Bunun % 10 
51 milyon lira eder. Demek ki, Ziraat Bankası 
hayvancılık için 51 milyon lira kredi açabile
cektir. Zinnederim ki, bunu az bulup bu mktarı 
°/c 20 ye çıkaralım, demek yerinde değildir. 

Diğer sayılan sahaların esasen kendileri bi
zatihi büyük sermayeye ihtiyaç gösteren mev
zulardır. Bir madenciye, envestisman mahiye
tinde değil, kısa vadeli bir kredi açılsa ma
denci bunu ne zaman ister, ne zaman bu kredi
ye ihtiyaç hisseder? Sureti umumiyede madeni 
ocaklardan çıkarırken hisseder. Her halde kö
mürü vapura yükletince istemez. Veya kömü
rü vapura yüklemiştir, satışını yapamamıştır, 
veyahut satışını yapmıştır da vapur beklemek
tedir, işte bu sıralarda krediye ihtiyaç hissedilir. 

Arkadaşlar, vasati olarak bir vapurun isti
ap hacmini 5 000 ton kabul edelim... 5 000 ton 
krom cevheri, 50 şer dolardan ne eder? Kolay
ca tahmin edebilirsiniz. Bunun % 10 u zannedi
yorum 150 000 liradır. O anda duyulacak ihti
yaç bu miktarın fevkmdedir. Semahat göste
riyor, diyor ki; «% 25 e kadar çıkarabilirsiniz.* 
Madencilik hakikaten fazla krediye ihtiyaç 
gösteren bir sahadır. Ziraat bankası madenci
lere de kredi açmaktadır; fakat asıl krediyi 
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teksif ettiği saha ziraat sahasıdır, diğer saha
lar tâlidir. Onun için bu saha haricinde şahıs, 
ihtiyacı olan krediyi Ziraat Bankasından değil, 
diğer bankalardan alacaktır. 

Şimdi, bankalarımızın bir kısmına bakalım : 
1957 sonu itibariyle tediye edilmiş sermaye 

ve ihtiyat akçeleri : 
iş Bankası 100 milyon lira, bunun yüzde 10 u 

10 milyon liradır. Yani iş Bankası hükmi ve 
hakiki şahsa 10 milyon lira kredi açacak. 

Yine iş Bankası hayvan yetiştirmek istiyen 
bir firmaya veya şahsa bu saha için kredi aç
mak isterse 10 milyon lira kredi açabilecektir. 

Ziraat Bankası, arz ettim, 50 milyon 800 bin 
lira. Böyle bir krediyi daima açabilir. An
cak, Ziraat Bankası eğer bir tek şahsa veya fir
maya bu 50 milyon krediyi açarsa onu mahdut 
bir zümre için açmış olur. 

Akbank : 1957 sonu itibariyle tediye edilmiş 
sermaye ve ihtiyatlar yekûnu 18 milyon lira. 
% 10 ti 1 milyon 800 bin lira. Yani Akbank hay
van yetiştirmek istiyen bir şahsa veya firmaya 
1 milyon 800 bin lira kredi açabilecektir. 

Türk Ticaret Bankası : 17 milyon lira. % 
10 u 1 milyon 700 bin lira eder. 

Garanti Bankası : 11 milyon lira. Bunun 
% 10 u 1 milyon 100 bin lira eder. 

Yapı ve Kredi Bankası : 52 milyon lira, % 
10 u 5 milyon 200 bin lira. Yapı ve Kredi Ban
kası hayvan yetiştirmek istiyenlere kredi açmak 
isterse 5 milyon 200 bin lira kredi verebilir. 

Emlâk Kredi Bankası 181 milyon, 18 milyon 
kredi açabilir. 

Osmanlı Bankası, 13 milyon. 1 milyon 300 
bin lira kredi verebilir. 

Halk Bankası; 20 milyon, 2 milyon kredi 
açabilir. 

Vakıflar Bankası; 1957 sonu itibariyle 34 
milyon. 3 milyon 400 bin lira kredi verebilir. 

Türkiye Kredi Bankası; 11 milyon lira. 1 mil
yon 100 bin lira verebilir. 

Şeker Bank; 6 milyon 300 bin. 630 bin lira 
kredi verebilir. 

Arkadaşlar; rakamlara baktığımız zaman 
bankaların bir tek şahsa, % 10 ile mukayyet kal
mak şartiyle, ne büyük meblâğları kredi olarak 
verebildiği görülecektir. Onun için bu münaka
şaları nazari addetmek lâzımdır. Hayvancılığın 
kalkınması için % 10 ile iktifa edilmesini isti-
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yen bir tek arkadaşımız yoktur. O halde yüzde 
on meselesi az mıdır, çok mudur? Görüyorsu
nuz ki, bankaların bir kişiye % 10 la kredi aç
malarına imkân yoktur. Çünkü Ziraat Bankası
nın bir tek şahsa ne madencilik, ne hayvancılık, 
ne ziraat ne nakliyat ne bilmem serbest bölge 
ticareti için 51 milyon lira kredi açmasına, iş 
Bankasının % 10 la mukayyet kalarak bir baş
kasına 10 milyon lira kredi açmasına imkân ve 
ihtimal yoktur. Bu itibarla bu münakaşalarımız 
tamamen nazaridir ve bu madde yerindedir. Ka
bulünü rica ederim. 

RElS — Sebati Ataman. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Efen
dim ; mesele aydınlanmış bulunuyor. Hattâ Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızın dahi asarı veçhiyesinden 
tatmin edilmiş olduğunu okuyorum. 

Hayvancılık, ziraat ve diğer bâzı mevzular 
için Türkiye'de ötedenberi bir kredi müessesesi 
vardır. Şimdi burada Türkiye'nin kalkınması 
için maden, nafıa işleri falan derken hayvancı
lık ihmal edilmiş değildir. Fakat burada sayılan 
mevzular için ihtisaslaşmış bir kredi müessesesi 
yoktur. Etibankın hususi teşebbüse kredi açma
sı mezuniyetini Yüksek Heyetiniz henüz yeni 
vermiş bulunuyor. Sınai kredi diye bir ismi yeni 
işitiyoruz. Binaenaleyh, memleket kalkınma
sında lüzumlu olan müessese, ve faaliyetler sa
hasında bir tercih, bir priyorite tesisi mevzuu-
bahis değildir, o sahalara kredi ihtyaçları bakı
mından, ihtiyaçların halihazır tehvin edilmesi 
bakımındandır. Memlekette kredi sahasında, 
kredi ihtiyacı en fazla temin edilen saha, baş
ta daima ziraat, ondan sonra sanayi maadin ge
lir. Burada bir priyorite varsa bunlar kredi ih
tiyaçlarının hali hazır tehvin edilmesi imkânın
dan olsa gerektir. 

Şimdi bu madde (bu sahalardaki ihtiyacı na
sıl karşılıyalım) maddesi değildir. Bu madde bir 

, tek şahsa imtiyaz verme bakımından bu imtiya
zı hudutlandırma maddesidir. Esasen Maliye Ve
kili de izah etti : Nafıa hizmetiyle meşgul olan 
bir şahıs başka, o şahsın kredi ihtiyacı başka. 
Bankacılıkla meşgul olan bir şahsın kırediye 
ihtiyacı var. Şimdi, maden işiyle meşgul olacak 
tek şahıs veya hükmi şahıs mevzuubahistir. Bu 
işlerle meşgul olan tek şahısların kredi ihtiyaç
larını tetkik ediyor, zaruri olarak bu madde on
lara bir hudut koyuyor. 
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Şimdi bakın, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 

bir adamı var, madencilik yapıyor, onun yanın
da da hayvancılık yapan biri var. Diyor ki, ma
dencilik yapan adam gidecek filân bankanın 
ödenmemiş sermayesinin yüzde 25 ini alacak, 
hayvancılık yapan da gidecek yüzde 10 unu ala
cak. Madenci olan şahıs veya hükmi şahıs oradan 
çıkacak, Ziraat bankasına gidecek, hayvancı gibi 
oradan yüzde 25 ini alacak, '* hakikatte Ziraat 
Bankası madenciye de tıpkı hayvancıya veriyor 
gibi kredi vermez, veremez. Ziraat Bankasının 
kredi verme imkânları kendi iştigal sahasiyle 
mukayyettir. Her türlü banka muamelesi ya
par ama, evvelâ zirai kredi ihtiyaçlarını temin
le mükelleftir. Yani şu misalde evvelâ hayvancı
ya kredi verir, ondan artanı madenciye verebi
lir. Hayvancıya sen dur, madenciye veriyorum, 
diyemez Ziraat Bankası. Binaenaleyh kredi te
dariki, imkânı bakımından hayvancı priyoriteyi 
haizdir, madenci değildir. 

Kaldı ki, bir banka tasavvur edin ki, Fethi 
Çelikbaş onun idare Meclisi Reisidir ve memle
ket kalkınmasının hayvancılığa vabeste olduğuna 
katî imanı olduğu için o bankanın sermayesinin 
tamamını hayvancılığa vermek istiyor. On tane 
hayvancıya kredi vermesi kâfidir. Yüzde 25 olur
sa dört tanesine verecektir, beşinciye vermek 
imkânını bulmıyacaktır. Beşinci bir hayvancı 
müteşebbis müracaat ettiği zaman, bütün hüs
nüniyetine rağmen, ona, ben sana kredi vere
mem, bitti, diyecektir. 

Şimdi 10 tane ayrı ayrı şahsa verdimi, ser
maye tamam, halbuki, 20 tanesine de verebilir, 
yani yüzde 10 dan aşağı da dağıtabiliriz. Bu su
retle saha kredi bakımından daha rasyonel bir 
şekil almış olur. Bir tek şahsa kredi imkânları
nı hasretmeyin, diyen bu madde birtakım suiis
timalleri ve iltimaslara mâni olmak için konul
muş bir zabıta maddesidir. Bunun prioriteyle 
sununla, bununla alâkası yoktur. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
• REİS — Nusret Kirişçioğlu. 

NUSRET KİRÎŞClOĞLU (Sakarya) — 
Muhterem arkadaşlar; meselenin izah edilmemiş 
tarafı kalmadı. Hatanın, hakikaten yüzde 10 nis
petinin sahaya matuf olduğu kanaatinden doğ
duğu anlaşılıyor. Bir banka Sebati Ataman'm 
dediği gibi isterse bütün ödenmiş sermayesini, 
on hayvancıya vermek suretiyle hayvancılık sa-
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hasma tahsis edebilir. Bu takdirde işbu madde
de başka mâna aramak lâzımdır. Bence, madde
nin esbabı mucibesi de budur. Bu hüküm ban
kaların muayyen eşhasa sermayelerinin tamamı
nı kapatmamasını temin etmek ve daha çok şah
sın banka kredilerinden istifadesini sağlamak gi
bi bir mucip sebebe dayanmaktadır. Bunun iki 
sebebi vardır : 

Biri, daha fazla vatandaşın kredi almasını 
temin etmiş oluruz. 

İkincisi, bankalara yatırılan paraların bu tah
ditler teminatım teşkil eder. Muayyen şahıslara 
bir banka bütün sermayesini yatırdığı takdirde 
o şahsın harekâtından mütevellit rizikolar bü
tün mevduat sahiplerine intikal eder. Bu ihti
mali küçültmek, daraltmak için bir tahdit zaru
ridir. Kısaca bu hükmün iki faydası vardır: 

1. Mevduatın teminatı olması. 
2. Daha fazla vatandaşın kredi temin etmesi. 
Yine sebati Ataman arkadaşımızın izah ettik

leri gibi; işin mahiyeti, sanayide ve madencilik
te daha fazla krediye ihtiyaç gösterdiği için, 
yüzde 10 bu noktalarda aşılmıştır. 

Tatbikatın ne şekilde olduğunu Maliye Ve
kili arkadaşımız izah ettiği, Sebati Ataman ar
kadaşımız da işin mahiyetini açıkça ortaya koy
duğu için sizi daha fazla tasdi etmiyeceğim. Fet
hi Çelikbaş arkadaşımızın takririnin reddini ri
ca ederim. (Soldan; «Geri alsın», sesleri) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi ar

kadaşlar, mütalâam aleyhinde konuşanlar sanki 
mesele anlaşılmamış gibi hareket ediyorlar. He
yeti Umumiyede anlamıyan tek arkadaş yok. Ma
denciye kredi verilecek, ziraatçıya kredi verile
cek, ihracatçıya kredi verilecek, nafıa hizmetle
rinde çalışan bir mütaahhit müteşebbise kredi 
verilecek. Anlaşılmadı diyen arkadaşlar nedense 
iltibasa mahal verümişçesine konuşuyorlar. Me
sele gayet basit : Ziraatçi, hayvancı, madenci, 
ihracatçı, arasında bir fark gözetilmek is
teniyor. Maliye Vekili Beyefendinin bu-
yurduklrı gibi 50 milyon, 2,5 milyonluk bir 
kredi belki talebedilmiyecektir. Bu doğru. Fa
kat mesele bunda değil. Niçin farklı muamele 
olsun veya olmasın? Mesele bundadır. Bu kre
diler verilir mi? verilmez mi? Mesele bu da 
değil. 

FERİD MELEN (Van) — Var, var. Vâki, İs
terseniz anlatalım. 
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FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bendeniz 

diyorum ki, Türkiye gibi bir memlekette böyle 
bir kanun yapılırken ziraatçı, hayvancı, madenci, 
nakliyatçı ve ihracatçı farklı imkânlar karşısın
da bırarakılmasmlar. Mevduat bankalarının zabı
tası tesis olunurken farklı bir muameleye çiftçi
leri ve besicileri tâbi tutmıyalım. Endişem bu 
noktada. Bankaların riski de nazarı dikkate 
alınırsa... 

Maliye Vekili vapura yüklenen maden için 
madenciye verilen krediden bahsettiler. Vapura 
yüklenen maden için madenciye verilen kredi 
ticari kredidir. Madenci kredisi değil. Vâdede 
fark olacaktır. Yeraltından maden çıkaracak bir 
madenciye üç aylık vadeli bir kredi verilirse bu
na maden ve sanayi kredisi demezler. Sanayi 
kredisinin vâde bakımından bir mânası vardır. 
Maden kredisinin vâde bakımından bir mânası 
vardır. İhraç kredisinin vâde bakımından bir 
mânası vardır. Bu vâdelere dikkat edilecek olur
sa, madenciye 3 yıl veya 5 yıl müddetle derhal 
geri alınabilecek paralardan veya iki yıl vadeli 
yatırılmış olan paralardan muayyen hadler dâ
hilinde kredi verme imkânını sağlıyorsunuz da, 
bir yıl müddetle netice verecek ziraatçıya ve 
hayvancıya bu krediyi sağlamıyorsunuz. Mevzu 
vâde bakımından da ehemmiyetlidir. 

Bu bakımdan eğer Ziraat Bankası bu işleri 
görüyor, fakat, imar hizmetlerimiz geridir, enerji 
işlerimiz geridir, nakil hizmetlerinde çalışan fir
malara yeter kredi bulunamıyor öteki imkânları 
biraz kısalım bu tarafa aktaralım, diyorsanız ben
deniz şunu derim: Mevduat bankalarını tanzim 
eden bir statüde biraz dikkatli olmak lâzımdır. 
Nitekim kanun lâyihasında da bu bir nebze dü
şünülmüş, mevduat bankalariyle yatırım işleri 
yapılamıyacağı belirtilmiş. 48 nci maddenin 3 
ncü fıkrası, yatırım bankalarına ait hükümler 
hususi kanunla tanzim edilir, diyor. Tanzim etti
ğimiz kanun, mevduat bankaları kanunudur. Ya
tırım bankaları kanunu değildir. Hattâ orta ve
ya uzun vadeli ikraz muamelelerini bu kanun 
içine almak dahi münakaşayı mucibolabilecek 
bir keyfiyettir. Fakat ben ondan vazgeçtim, ih
tiyatlı bankalar bu mahzuru bertaraf eder. Hal 
böyle olunca madenciye, çiftçiye kredi verirken 
vâdeleri dikkate alarak hüküm sevk etmek, nis
peten kısa ve orta vâdelerle çalışanları takdim 
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etmek, orta ve uzun vadeli sahalarda çalışanları 
ikinci plâna atmak da mümkündür. Denebilir ki, 
bu husus, kanunun esprisi içindedir. 

Benim itirazım bu da değildir. Benim itira
zım, memleketteki kalkınmada bir bankannı des
tek oluşunu, sahadan sahaya farklı teşkilâtlanma
sından ileri geliyor. Bir sektörün diğerine terci
hini biz değil, banka idarecileri yapsınlar. Mad
dede memleketin iktisadi kalkınması için lüzumlu 
sanayi enerjisi ve saire diyor. 

Arkadaşlar, bu ibare de hatalıdır, yanlıştır. 
Memleketin kalkınmasını mevzuubahsettiğimiz 
bu sırada ziraate yer verilmez mi? Denecek ki, 
efendim, esasen o vardır. Olmaz arkadaşlar. Ka
nunları kül halinde mütalâa etmeye mecburuz. 
Bu bakımdan bu maddenin tedvininde ziraat ve 
hayvancılıkta çalışanlara açılabilecek kredi haddi, 
mefruz kalmaya mahkûm olsa dahi, bir firmaya 
açılacak kredi bakımından sermaye ve yedek ak
çeler yekûnunun % 25 in hududunu kabul ede
lim. Madenci, sanayici, mobliyeci ve sairede oldu
ğu gibi. Bu hususu redde imkân yoktur. Farazi 
halde dahi diyorum. Belki madenci olmayacak, 
sanayici olmıyacak ama bir ihtimal olarak ma
demki derpiş edilmiştir, biz kanunun insicamı 
bakımından memleketin realitelerini kül halinde 
mütalâa etmek bakımından o kısmı ihmal ede
meyiz arkadaşlar. Bu sebeple mevzu üzerinde 
ısrarla durdum. Kabul edip etmemek Muhterem 
Heyetinize aittir, arkadaşlar. 

REİS — Efendim, daha konuşacak arkadaş
larımız vardır. Fakat kifayet takriri gelmiştir. 
Kifayet takririni okuyacağız, efendim. Mahmut 
Güçbilmez Bey, kifayet suallere de şâmildir. 

Yüksek Riyasete 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Halûk Şaman 

REİS — Kifayet aleyhinde konuşmak istiyen 
var mı, efendim? Kifayet takririni reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet 
takriri kabul edilmiştir, efendim. 

Maddenin tadiline dair takrir var, okuyoruz. 
Reisliğe 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle 38 nci madde
nin 2 nci fıkrasına, (ziraat, hayvancılık ve tran-
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sit işlerinin) de ilâvesinin reye arzını saygıla
rımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

REÎS — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.. Takrir kabul 
edilmiştir, efendim. ' 

Encümen, filhal iştirak ediyor mu? Yoksa 
encümene mi, istiyor. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Maddeyi encüme
ne» istiyoruz, efendim. 

REİS — Madde takrirle birlikte encümene 
verilmiştir. Diğer maddelerin müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Bankaların iştiraklerine kredi 
MADDE 39. — Bir bankanın kendi mües

sese veya iştiraklerinin heyeti umumiyesine ve
ya bu müesseseler ve iştiraklerin kefaletleri 
ile diğer hakiki ve hükmi şahıslara akacağı 
bilcümle kredilerin heyeti umumiyesinin ye
kûnu, bankanın tediye ve Türkiye'ye fiilen 
tahsis edilmiş sermaye ve ihtiyatları yekûnu
nun % 20 sini tecavüz edemez. 

38 nci madde hükmü mahfuzdur. 
REÎS — Madde hakkında Ferid Melen bu

yurun. 
FERÎD MELEN (Van) — Efendim; bu 

madde hükmü Etibank, Sümerbank gibi mün
hasıran veya daha ziyade kendi işletmelerine 
kredi açan müesseselere şâmil midir? Şâmil 
ise bu takdirde bu işletmelere bağlı müessese
ler ne şekilde kredi bulacaklardır? 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SER

VER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Birinci mad
deye göre hususi kanunlarına göre teşekkül etmiş 
olan bankalar bütün muamelâtiyle o kanunlar 
hükmüne tâbidir. Binaenaleyh arkadaşımız ta
rafından sorulan bankalar da kendi müessese
leriyle olan münasebetlerini kendi kanunları 
çerçevesi içinde tanzim edeceklerdir. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kredi faizleri 
MADDE 40. — Bankalar, her ne suret ve 

şekilde olursa olsun kendilerine kredi açtık-
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lan hakiki ve hükmi şahıslardan kanunen 
tesbit edilen had ve nispetler fevkinde faiz tah
sil edemezler veya fiilen bu nispetler fevkin
de faiz tahsiline müncer olan muamelelerde 
bulunarak menfaat temin edemezler. 

Bir bankanın : 
1. İştirakleri ile sermayesinin tamamı ban

kaya ait teşebbüs ve ortaklıklarının; 
2. Banka idare meclisi reis ve azaları ile 

umum müdürlerinin, 
3. Banka ortaklarının; 
4. îdare meclisi reis ve azaları ile umum 

müdürlerinin ve banka sermayesinin % 10 
undan fazlasma sahip ortakların fiilen idare 
ve kontrolleri altında bulunan teşebbüs ve or
taklıklarının 

Tavassutu veya garantisi ile açılan kredi
lerde bu teşebbüs ve ortaklıklara ve şahıslara 
garanti komüsyonu veya ücreti, iştirak geliri 
gibi haklarla veya her ne nam ile olursa ol
sun ödenen paraların heyeti mecmuası faiz 
nispet ve hadlerini tesbit eden kanunların 
tatbikatı bakımından, bankaca tahsil edilmiş 
faiz, komüsyon ve ücret ad ve itibar edilir. 

REÎS — Söz istiyen var mı? Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım; encümen belki madde ile alâkası yok 
diyecek ama madde ile ilgisi vardır. Bankalar 
tüccara krediyi birkaç yoldan yapmaktadır. îs-
konto, poliçe v.s. Bu muamelelerde kredi had
lerinin yükseltilmemesine dair Ticaret Kanunu, 
Bankalar Kanunu ve Borçlandırma Kanunu gi
bi kanunlarda sarih maddeler bulunduğu halde 
muhtelif yollarla, birçok sebep ve adlarla fazla 
faiz alınmakta, tüccar ve esnaf bundan muta
zarrır olmaktadır. Binaenaleyh, faiz haddi % 
15 in üstüne çıkmaktadır. Bunun kanunla dü
şürülmesine imkân olmamakla beraber, Kredi 
Tanzim Komitesince veya vekâletçe bunun hal
ledilmesi gerekmektedir. Binaenaleyh bankala
rın da hakları vardır. Bugünkü şartlar içinde 
durumlarını idare edemiyecek vaziyette ise, bir 
tüccar kredisini alırken, kendisinin rantabl ça
lışması için kaç kuruş faiz vereceğini bilmesi lâ~ 
zımgeîir ki, Gelir Vergisi beyannamesinde bunu 
meşru olarak gösterebilsin. Muhtelif yollarla alı
nan faizler Gelir Vergisi beyannamesine kayde-
dilememektedir. Bir temenni olarak, zapta geç
mesi için arz ediyorum. Eğer bankaların aldık-
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lan faizler kâfi gelmiyorsa ki, bu masraflar kar
şısında gelmiyor, bankaların da muhtelif nam
lar altında tüccardan fazla faiz almaması, tüc
carı mutazarrır etmemesi lâzımdır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

REİS — Buyurun, Sadettin Bey. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, 40 ncı maddenin faiz hadleriyle 
alâkalı kısmı üzerinde duracağım. 

Faiz hadleri ve bu nam altında alman mik
tarlar üzerinde derin şikâyetler vâki olmakta
dır. Bu madde müzakere edilirken, bu şikâyet 
mevzuunun burada konuşulması, verilecek iza
hatın zapta geçmesi faydalı olacaktır. 

Hâdise şu; bankalar; bu arada resmî hüvi
yeti olanlar da dâhil, kredi verirken, kanuni fa
iz hadlerini aşan gelir sağlıyabilmek için tücca
ra fazla kredi bahşetmekte ve mukabilinde de 
çeşitli namlarla menfaat elde etmektedir. Bu
nun, malını muayyen kâr haddinden fazlaya sa
tan esnaf ve tüccardan farkı yoktur. Böyle ol
duğuna göre Millî Korunma Kanunu şümulüne 
girmesi iktiza eder, zannediyorum. Halen tatbi
kat böyle devam etmektedir. Bu müzakere sıra
sında alâkalıların, Maliye Vekilinin ve Encü
menin nazarı dikkatini celbederim. Bankalar 
hiçbir zaman faiz haddini aşmamalı ve komüsyon 
namı altında da herhangi bir fark almamalıdır. 

Bir tüccar geliyor; banka «Ben senin bono
nu almam, filân yere poliçe çekerim diyor» ve 
giyabi bir poliçe keşide ediyor. Bu suretle faiz 
haddini artırıyor. Hakikaten bu yüzden bilhassa 
küçük esnaf ıstırap içindedir. Bunun hallini ve 
burada ifadesini istirham ederim. 

REİS — Rıza Salıcı. 
RIZA SALICI (Uşak) — Muhterem arka

daşlar; kırkıncı maddenin muhtevası (Bankalar 
evvelce tesbit edilen, kanunların tâyin ettiği faiz 
hadlerinden daha fazla faiz alamazlar) şeklinde
dir. Bu maddenin altındaki fıkrada faiz, komüs
yon ve ücretlerin tahdidinden bahsetmektedir. 

Banka muamelelerinde faiz işi yalnız ikraz 
muamelelerindedir. iştira senetlerinde ise komüs
yon ve ücret alınmaktadır. Bu sebeple maddenin 
içerisine yalnız faiz değil, komüsyon ve ücretle
rin de dâhil olması lâzımgelir, kanaatindeyim. 

Bundan başka demin arkadaşlarım şikâyet 
ettiler, banka muamelâtında faiz ve komüsyon-
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dan ayrı yapılan muamelelerde gördüğümüz ar
tırmalar şu yönden oluyor : 

Bu kanun ile tâyin ve tesbit edilen faiz, yüz
de 7,5 dur. Fakat bundan sonra yapılan öyle 
muameleler vardır ki, bunları sonra gelen mas
raf tablosunda görürsünüz. Meselâ muhabere 
masrafları kabilinden muameleler vardır. Mu
habere bilirsiniz, mektupla yapılır ve gidip gel
me masrafı 40 kuruştur.. Fakat banka muhabe
re masrafını 14 lira üzerinden yapar. Bunun da 
sebebi ücretler kısmının katı bir tahdit altına 
alınmamış olmasındandır. 

Bir de bankalar lehine bir müdafaada bulu
nacağım. Bu kanunla tâyin edilen yüzde 7,5 fa
izin % 6,070 ini Merkez Bankası reeskont ola
rak alıyor, geri kalanı 80 santim kâr haddi ban
kaları tatmin etmediğinden müşterilerini iştira 
muamelesi yapmaya zorluyorlar. Ve bu işe tah
sis edilen limiti azaltıyorlar. Müşterilerini açık
tan poliçe çekmeye mecbur ediyorlar. Bunun 
için kanaatimce Merkez Bankasının reeskont pa
yını aşağı düşürmek veya olduğu yerde kalması 
lzımgelirse bankaların Iskonto muamelelerindeki 
kâr hadlerini yükseltmek lâzımgelir, kanaatin
deyim. Çünkü ayni banka bir müşteriye verdi
ği, ikraz ettiği paraya % 7,5 alırken iştiradan 
kâr haddine % 40 komüsyon ilâve ediyorlar, iş
tira muamelesi bankanın menfaatine uygun gel
diğinden bunu istikraz muamelesi içine alma
mak için «limitim tükendi; başkasına vâdettim» 
diyor. Hattâ karşılığı olmıyan poliçe yolunda 
muameleye gidiyor. 

40 ncı maddenin içinde faiz, komüsyon ve 
ücretler dâhil olmak şartiyle tâyin edilmiş ban
kaların. istikraz yolundaki faiz hadleri kanunlar 
içindeki gibi olduğu yerde kalacaksa Merkez 
Bankasının reeskont payının aşağı indirilmesini 
aksi takdirde faiz hadlerinin artırılmasını, rica 
ederim. j ; 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS —• Başka söz istiyen var mı, efendim? 
Efendim, Riyaset 40 ncı maddenin son fık

rasında, ifadenin geliş tarzına göre «haklarla» 
kelimesinin «adlarla» şeklinde olmasının lâzım-
geldiği kanaatindedir. 

Encümen iştirak ediyor mu efendim bu tas
hihe? 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Encümen de iş
tirak ediyor efendim. 
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REÎS — Encümen de iştirak ettiğine göre 

Riyasetin talebi veçhile maddeyi bu tashihle re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Banka mensuplarına kredi 
MADDE 41. — Bir bankanın idare meclisi 

reis ve âzalarının ve murakıplerinin, banka 
umum müdürü ve umum müdür muavinlerinin, 
banka adına kredi açmaya salahiyetli müdürleri
nin, memurlarının ve müstahdemlerinin doğru
dan doğruya veya muvazaa yoliyle ve her ne şe
kilde olursa olsun bankadan kredi almaları, ban
kaya lehlerine olarak kefalet veya teminat ver
dirmeleri yahut menfaat rabıtası ile bağlı olduk
ları eşhas ve müesseseler lehine kredi, kefalet ve
ya teminat verilmesini temin ettirmeleri ve ban
kaların da bu nevi muameleleri yapmaları mem
nudur. 

Sonradan, lehine kredi açılması memnu ha
le gelen şahısların her türlü kredileri altı ay 
içinde tasfiye olunur. 

Bu maddenin tatbikinde; kanun veya statü 
mucibince bir hükmi şahsın idare ve murakabe
sinde bulunan veya sermayesinin % 10 undan 
fazlasına sahibolan hakiki şahıs (Ortaklık nis
petinin tâyininde ana, baba, karı, koca ve çocuk
ların hisselerinin yekûnu bir tek şahsa ait hisse 
ad ve itibar olunur) hükmi şahsa menfaat rabı
tası ile bağlı sayılır. 

Ancak, bankalar kendi mensuplarına teminat 
mukabilinde üç maaşa kadar kredi açabilirler. 

REÎS — Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, madde banka mensuplarına 
verilecek kredi mevzuu ile alâkalıdır. Eski Ka
nunda da vardı, yerindedir. Ancak 2999 sayılı 
Kanunda buna mütenazır olan madde hakkında 
vaktiyle bir tefsir yapılmıştı, mahiyeti şöyle 
idi: Bankalar kendi mensuplarına muayyen öl
çünün dışında kredi veremezler. Kredi 'kelimesi 
umumi mahiyette idi, ibu yüzden mesken .'kredi
sine de teşmil edilmekte idi. O zaman buraya 
gelmiş olan tefsir şu tarzda çıktı; denildi ki : 
«Emlâk Kredi Bankası memurlarına da, diğer 
bütün vatandaşlar gibi, mesken kredisi verilir. 
Emlâk Bankası bilhassa mesken kredisi verdi1-
ğine 'göre, bizzat kendi memurları da bundan 
faydalanırlar.» <~^" 
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41 nci maddede bu mevzu meskût geçildiğin

den, madde aynen kabul edildiği takdirde, yeni 
bir tefsiri ieabettirecek tereddüde mahal vere
cektir. Bu itibarla encümenden, maddenin Em
lâk Kredi Bankası ile alâkalı olan 4947 sayılı 
Kanunun 6143 sayılı Kanunla muaddel 9 racıı 
maddesi hükmünün bütün tatbik edildiği, ya
ni 2999 sayılı Kanundaki buna mütenazır mad
denin vaktiyle tefsir edildiği gibi ve birer defa
ya mahsus olmak üzere. Emlâk Kredi Bankası 
memurlarının da kendi bankalarından sadece 
mesken kredisinden faydalanabileceklerinin En
cümen Sözcüsü tarafından ifade edimesini, ile
rideki tereddüdü önliyeceği için. lüzumlu görü
yorum. Bunu rica edeceğim. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, bu nok
ta encümende tezekkür edilmiş ye Muhterem Be
kata arkadaşımızın şimdi serd ettiği mucip sebe
be binaen bir madde olarak alınmamış ve yaşıya-
cak bir hüküm olarak kabul edilmiştir. Bu tef
sir yaşıyacaktır ve Emlâk Kredi Bankası mensup
ları, bir defaya mahsus olmak üzere, her Türk 
vatandaşı gibi aynı şartlar altında bu krediden 
faydalanacağı bizce kabul edilmektedir. 

FERÎD MELEN (Van) — Bir sual. 
REÎS — Bir dakika efendim. Başka söz isti-

yen var mı? Olmadığına göre suali cevaplandır
mak için encümen lütfen kürsüye. 

Buyurun, Ferid Bey. 
FERÎD MELEN (Van) — Tefsir Bankalar 

Kanununa ait ise, bu mülga bir kanun olacağına 
göre tefsirin de kalkması iktiza eder. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 
SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Emlâk Kredi Ban
kasına aittir 'efendim. 

REÎS — Maddeyi bu şekliyle reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

îdare Meclisi âzalarının akrabalarına kredi 
MADDE 42. — Bir bankanın îdare Meclisi 

ve îdare Komitesi Reis ve azaları Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 245 nci maddesinin 3 
numaralı bendinde yazılı derecelerde karabeti 
bulunan kimselere taallûk eden kredi, teminat ve 
kefalet taleplerinin müzakeresine iştirak edemez
ler ve bu işler hakkında rey veremezlr. 
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REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Madddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bankaların kredilerine ait müesseseler 
MADDE 43. — Bir bankanın kendi tesis etti

ği veya sermayesine iştirak ettiği bir müessese 
veya ortaklığın idare meclisinde bulunan kimse
lerin aynı zamanda bu bankanın idare meclisinde 
bulunması, mezkûr müessese ve ortaklığın banka 
ile muamele yapmasına mâni değildir. 

REİS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Bir tabı hatası 
için huzurunuza geldim, matlap (Bankaların 
kredilerine ait müesseseler) değil, (Bankaların 
kendilerine ait müesseseler) şeklinde olacaktır, 
tashihini rica ediyorum. 

REÎS — Maddeyi, Encümen Sözcüsünün 
matlapta teklif ettiği «Bankaların kendilerine 
ait müesseseler» şeklindeki tashihi ile reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Kredi açma salâhiyetleri 
MADDE 44. — Hakiki veya hükmi bir şah

sa verilecek nakit, mal, kefalet ve teminat şekil 
ve mahiyetinde veya her hangi bir şekil ve su
retteki kredilerden; 

1. Yekûnu tediye edilmiş veya Türkiye'ye 
fiilen tahsis olunmuş sermaye ve ihtiyat akçe
lerinin % 10 unu geçmemek üzere 150 bin lira
ya kadar olanları, Banka Esas Mukavelenamesi
nin ve Dahilî Nizamnamesinin koyduğu kayıt 
ve şartlara göre banka umum müdürlüğünce 
veya kendilerine verilen salâhiyet dâhilinde şu
be müdürlüklerince, 

2. Keza yekûnu tediye edilmiş veya Tür
kiye'ye fiilen tahsis olunmuş sermaye ve ihtiyat 
akçelerinin % 10 unu geçmemek üzere 150 bin 
liradan fazla ve 750 bin liradan az olan kredi
ler, umum müdürlüğün yazılı teklifi ve idare 
Komitesinin karara ile, 

3. 750 bin lirayı aşan krediler umum mü
dürlüğün tahrirî teklifi üzerine münhasıran İda
re Meclisinin kararı ile, 

Açılabilir. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Açık krediler 

MADDE 45. — 44 ncü maddede sermaye ve 
ihtiyatlar bakımından vaz'edilen hadleri geçme
mek ve banka Esas Mukavelenamesinin ve Da
hilî Nizamnamesinin koyduğu şartlara tâbi ol
mak üzere küşadedilecek açık (Yani şahsi taah
hüde istinadeden tek imzalı) kredilerden; 

1. 25 bin liraya kadar olanları umum mü
dürlükçe re'sen, 

2. 25 bin liradan fazla ve 50 bin liradan az 
olanları İdare Komitesi kararı ile, 

3. 50 bin liradan fazla olanları İdare Mec
lisi kararı ile, 

Açılır. 
REİS — Mütalâa var mı? maddeyi reyinize 

arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Müstakrizden hesap vaziyeti istenmesi 
MADDE 46. — Bankalar, Devlet ve Devlet 

müesseseleri ile olan veya 3 500 lirayı geçmiyen 
muameleler ile tevdiat mukabili ikrazlar ve bor
sada kote esham ve tahvilât, Hazine bonoları ve 
Hazine kefaletini haiz bonolar veya altın terhi
ni mukabilinde açılacak krediler ve Ziraat Ban-, 
kasınca münhasıran çiftçilere verilecek zirai kre
diler haricolmak üzere, açacakları krediler ve ve
recekleri kefalet veya teminatlar için, talep sa
hiplerinden, Bankalar Birliği tarafından tesbit 
edilecek numunesine uygun şekilde en son hesap 
vaziyetlerini gösteren yetkili heyet ve mümes
sillerinin imzalarını taşıyan bir hesap vaziyeti 
almaya mecburdurlar. Bu hesap vaziyetlerinin 
kredilerin devamı müddetince her hesap yılı so
nu itibariyle de alınmasına devam edilir. 

Hususi kanunları gereğince gayrimenkul ipo
teği mukabilinde kredi açmaya salahiyetli bulu
nan bankaların ve Emniyet Sandığının ticari kre
di haricindeki ikraz muamelelerinde hesap vazi
yeti aranmaz. 

REİS — Mütalâa var mı?.. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi 
MADDE 47. — Bu kanunla verilen işleri 

yapmakla ve memleketteki iktisadi faaliyetlerin 
icaplarına göre banka plasmanları üzerinde key
fiyet ve kemiyet bakımından tanzim tedbirleri 
ittihazına ve umumi kredi hacmi ile umumi kra-
di hacmi içinde muhtelif kredi nevilerinin sek-
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törler ve mevzular itibariyle tevezzüü tarzını | 
ayarlamaya matuf kararlar almak ve bu kanu
nun tatbikatı ile veya alelıtlak bankacılık ve 
kredi mevzuları ile ilgili hususlarda Hükümet
çe tevdi edilecek mevzularda istişari mütalâalar 
vermekle vazifeli; «Banka Kredileri Tanzim Ko
mitesi» kurulur. 

Bu komite; Maliye Vekili, Ticaret Vekili, 
Çalışma Vekili, Hazine Umum Müdürü, iç Ti
caret Umum Müdürü, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Umum Müdürü, Amortisman ve 
Kredi Sandığı Umum Müdürü, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Umumi Kâtibi, ödenmiş sermaye ve ihtiyat
ları yekûnu 5 milyon liradan fazla bankaların 
umum müdürlerinin^ kendi aralarından iki sene I 
için seçecekleri dört umum müdür ile ödenmiş I 
sermaye ve ihtiyatları yekûnu 5 milyon liradan I 
az banka umum müdürlerinin kendi aralarından I 
iki sene için seçeceği bir umum müdürden ve I 
Bankalar Birliği mümessilinden teşekkül eder. I 

Komiteye Maliye Vekili, bulunmadığı za- I 
manlarda Ticaret Vekili riyaset eder. I 

Komitenin kararları, îcra Vekilleri Heyeti- I 
nin tasdiki ile tekemmül eder. I 

Komite resmî daire ve teşekküllerle banka- I 
lardan ve risk santrali teşkilâtından lüzum s*ö- I 
receği malûmatı almaya ve risk santralizasyonu I 
mevzuunda tedbirler ittihazına yetkilidir. I 

Komite bürosunda çalışacak kimselere verile I 
eek ücret îcra Vekilleri Heyeti karan ile tesbit I 
olunur. Bu ücretlerle büronun diğer masrafları I 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca karşı- I 
lanır. I 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlarım, bu 47 nci maddede bir temenni olarak, I 
zapta geçmesini temin için yüksek huzurunuza I 
çıktım. I 

Kredi Tanzim Komitesi kredileri tanzim eder- I 
ken Ticaret Odasına kayıtlı olmıyan esnaf ve I 
sanatkârı bunun dışında bırakmaktadır. Ancak I 
tüccar olarak Ticaret Odasına kayıtlı olan züm- I 
reye kredi vermektedir. Binaenaleyh aziz arka- I 
daşlarım; memleket sanatkârının kalkınması ve I 
ellerindeki malî takate göre küçük sanatların da 
inkişafına imkân verilmesi, memleketin de kal- I 
kınmasını temin eder. Bu sebeble Yüksek He
yetinizden küçük sanayiin inkişafı için Ticaret I 
Odasına kayıtlı olmıyan esnaf ve sanatkâra mad- I 
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di takatlerine göre bankalarca kredi verilmesi 
hususunun Kredi Tanzim Komitesince nazarı iti
bara alınmasını istirham ederim. 

Aziz arkadaşlar; 495 lira kredi ile küçük sa
nayiin inkişafına imkân olmadığını yüksek tak
dirinize arz ederim . 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REÎS — Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, Millî Korunma Kanununun bir hükmüne 
istinaden fiilen teşkil edilmiş olan Kredileri 
Tanzim Komitesinin bu kanunda da yer alması 
isabetlidir. 

Bugün bir memleketin iktisadiyatında ban
kalar, âdeta kalbi teşkil ederler. Binaenaleyh 
Hükümetin de, memleketin ekonomisi ile sıkı 
surette alâkadar olarak, bankaların kredileri
nin tanziminde rol sahibi olması gayet tabiîdir. 

Ancak bu, Kredileri Tanzim Komitesinin 
terekkübü üzerinde durmak istiyorum. Bura
da memurlar ile vekillerden mürekkebolan bir 
komite teşkil ediliyor. Bugün medenj memle
ketlerin çoğunda, belki hepsinde administras-
yon ile icra tamamiyle birbirinden ayrılmıştır, 
administrasyon icranın emrinde, murakabesi al
tındadır. Tekâmül daha çok icranın adminis-
trasyomı murakabesi şeklinde istikamet almış
tır. 

Burada ise, memurlar; administrasyon men
supları, ile onların âmiri vaziyetinde olan, on
ların murakıbı vaziyetinde olan vekilleri bir 
araya getiriyor ve bir komite teşkil ediyor. Ma
liye Vekili kendi emrindeki Hazine Umum Mü-
düriyle, Amortisman Sandığı Umum Müdü-
riyle beraber komiteye giriyor. Ticaret Ve
kili Ticaret Dairesi Reisiyle komiteye giriyor. 
Administrasyona dâhil olanların bu şekildeki 
bir komitede, kendilerini tâyin, azil ve nasbeden 
kimseye karşı müsavi şartlar içinde rey sahibi, 
söz sahibi olmalarına imkân yoktur. Bence ve
killerin yerine müsteşarları koyarak tamamen 
idare mensuplarından mürekkep bir komite 
teşkil etmelidir. Zaten kararlar neticede îcra 
Vekillerine gidecektir. Bu itibarla arz ettiğim 
şekilde daha mantıki bir şey yapmış oluruz 
kanaatindeyim. 

REÎS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Erendim, 

ben de Ferid Beyin temas ettiği nokta üzerinde 
duracağım. Vekillere tâbi olan idarede, me-
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murlarla vekiller, aynı heyette beraber çalışa
mazlar. Bu, heyetlerin teşkilindeki maksada 
uygun değildir. Burada * maksat, mütehassıs 
larm kredi tanziminde kanunda gösterilen esas
lara göre mütalâalarını öğrenmekten ibarettir. 
Bir heyet farzediniz; Hazine Umum Müdürü 
Maliye Vekilinin yanında... Şahsi mütalâasını, 
belki vekilinkine uygun düşmez endişesiyle söy
leyemez. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
da bu şöyle düzenlenmiştir. Eksperlerle, me
murlardan müteşekkil bir heyet, ve bunun üze
rinde alâkalı vekillerden müteşekkil bir heyet 
ve nihayet îera Vekilleri Heyeti... Yabancı mem
leketlerde de böyledir. Kabine dışında alâkalı 
vekillerden müteşekkil bir heyet vardır. Bu ba
kımdan komisyon bu tarzı terekkübe ait hük
mü u tâdilini kabul etmelidir. Ben müsteşarlar 
gitsin demiyeceğim. Çünkü müsteşarların va 
zifesi Hazine Umum Müdürünün bildiğini bil
mek değildir. Onun vazifesi daha başkadır. Bu 
itibarla meselâ Maliye Vekâletinde bu işin eh 
li olan zat, tabiî makam itibariyle müsteşardan 
evvel, kabul etmek lâzımdır ki, Hazine Umum 
Müdürüdür. 

Ticaret Vekâletinde bu iş için en yetkili zat, 
kabul etmek lâzımdır ki müsteşar değil îç Ti
caret Umum Müdürüdür1. 

Burada bu Sanayi Umum Müdürlüğüne ve
rilmemesi doğru değildir. Bu heyetin vazifesi 
kredinin tarzı tevezzüüne dair kararlar olmak
tır. Komisyon kredilerinin arttırılmasını mü
dafaa ettiği, meselâ Sanayicilerin Umum Mü
dürlüğünü bu heyette fuzuli addetmiş. Bu 
doğru değildir, almak lâzımdır. Benim tek
lifim budur, kabul etmezlerse yazıyle yapmak 
gerekecektir. 

Kredi komitesi ikiye bölünmelidir. Evvelâ, 
eksperler heyeti, reisi, Merkez Bankası Umum 
Müdürü olmak üzere. Biz Merkez Bankası 
Umum Müdürünü nedense vekâletler umum 
müdürleri mertebesinde telâkki etmekteyiz. Hal
buki gerek hiyerarşi ve gerekse vazifesi bakı
mından onlardan üstündür. Merkez Bankası
nın bankacılıktaki ehemmiyetli mevkii aşikâr
dır. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda bu 
düşünülmüştür. Bu heyete Sanayi Vekâleti sa
nayi işleri reisi de ithâl olunmalıdır. İkinci ka
demede, Maliye Vekili, Çalışma Vekili, Tica
ret ve Sanayi Vekillerinden mürekkep bir he-
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yet nihayet tcra Vekilleri Heyeti. Eğer bu şek
le getirecek olursak, Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununda olduğu gibi, icra ve idare ay
rılmış olur. Ve binnetice vazifelerinin mâhi
yeti itibariyle farklı bir iş yapmış olunur. 

Bu maksada da uygundur. Eksperler ko
mitesinden gelecek raporlar üst kademeye her 
hangi bir tesirin dışında tam bu mevzuun teknik 
çerçevesi içinde mütalâa dermeyamna imkân 
vermiş olur ki, bu da vekillerin çalışmasına ışık 
tutar. Ama vekil onun yanında muayyen siya
si görüşe sahip ise, o gürüşünü de ilâve ederek 
Heyeti Vekileye götürür. Arz ettiğim husus 
tavsiye edilirse isabetli bir tadil yapmış olu
ruz. 

REİS — Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar; benim mâruzâtım, madde bu şekil
de kabul edildiği takdirde, bu komitenin teşki
linde Çalışma Vekilinin rolü nedir? Bankaların 
kredilerini tanzim işinde Çalışma Vekilinin ro
lünü ben pek anlıyamadım. Bana öyle geliyor ki, 
bunun Sanayi Vekili olması lâzım. Çünkü Sana
yi Vekâletine bağlı iktisadi Devlet Teşekkül
leri vardır ve ancak bunların kredi ihtiyaçları 
olabilir. Ben Çalışma Vekilinin bu komitede ol
masını anlamadım, eğer komisyon sözcüsü izah 
ederlerse memnun olurum. 

RElS — Sadettin Yalım. 
SADETTÎN YALIM (Kocaeli) — Efendim; 

47 nci madde dolayısiyle söz alışımın sebebi, Ha
san Tez arkadaşımızın zaman zaman burada kür
süye çıkıp- (Halk Partisinden gelmiş bir mebus 
olarak esnafa 495 liradan fazla kredi verilmedi
ğini ifadeye mecbur olduğu) şeklindeki beyan
larına sahidoluyoruz. Bunun hakikatle alâkası 
yoktur. Zabıtlara geçmesi bakımından bunu 
ifade etmeyi lüzumlu gördüm. 5 000 liraya ka
dar kefaletle esnaf kredi alabilir. Bununla bera
ber 2 500 liraya bir arkadaşına kefil olur 2 500 
lira da kendisi alır. Eğer bunun böyle olmadığı
nı iddia ediyorlarsa gelsinler Kocaeli'nde ve 
Türkiye'nin her tarafında bunu görsünler. Yal
nız Kocaeli'nde bankaların kefalet kredileriyle 
140 dükkânlık esnaf çarşısı yapmaktayız. 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) -— Muhterem arka

daşım Sadettin Yalım'a cevap vermek için 
geldim. Ben hakikaten C. H. Partisinin mebusu-
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yum ve bununla iftihar ederim. Fakat buraya 
çıkıp konuşurken C. H. Partisinin mebusu ola
rak konuşmam, Türkiye Büyük Millet. Meclisi
nin bir mebusu, Türk milletinin milletvekili ola
rak konuşurum. Seçilirken bir partiden seçili
riz ama, Büyük Millet Meclisinde partimin 
menfaatini değil, memleketimin menfaatini mü
dafaa ederim. Ama ölünceye kadar C. H. P. den 
ayrılmıyacağımı ifade etmek isterim. 

Aziz" arkadaşlar; arkadaşımın ifadesine muka
bil, Hasan Tez böyle gelip esnafa 495 liradan 
fazla kredi verilmediğini, esnafın 495 liradan 
fazla kredi almadığını söylediğimden şikâyet 
ediyor, evet hakikat böyledir, tekrar ifade edi
yorum. Bu doğrudur, söylüyorum, söyliyeceğim. 
Milletvekili olarak kaldığım müddetçe bu dâ
vanın tahakkukuna çalışacağım. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Politika 
yapıyorsun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, ben politika yapmıyorum. 

SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Yalan 
söylüyorsun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Yalan söylemi
yorum. Muhalefet partisine mensup bir mebus 
yalan p.övlemez, 

EEÎS — Sadettin Beyefendi, bir mebusa; 
«yalan söylüyorsun» diye hitabınız doğru değil 
dir. ihtar ederim. Devam edin, Hasan Bey. 

HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaşla
rım, evet Kefalet Kooperatifleri yoliyle esnafa 
2 500 liraya kadar kredi veriliyor. Bu doğru
dur, ancak, şurasını ifade edeyim ki, bunu Hü
kümet vermiyor. Esnaf 500 er lira vermek su
retiyle Esnaf Kredi Kooperatifine ortak olmuş
lardır, bunun kurucularından ve 5 numaralı 
âzası da benim. Buraya esnaf 60 milyon lira pa
ra vermiştir, Buna mukabil 20 milyon lira kredi 
açılmıştır. Hükümet de bunun inkişafına yar
dım etmiştir. Arkadaşım işi politikaya dökmek 
suretiyle esnafın bu çok mühim işini kapatmaya 
çalışmasın. Esnaf, kredi imkânsızlığı içinde 
inim inim inlemektedir ve kalkmamamaktadır, 
arkadaşlarım. Kanaatimiz budur. 

EElS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar, madde bu komiteye üç esaslı vazife tahmil 
ediyor. Bunlardan, birinci ve üçüncü cümleler
de bildirilenler teknik vazifelerdir. Doğrudan I 
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doğruya malî, hesabi işlerin tanziminden iba
rettir. 

ikinci cümle, memleketin iktisadi kalkınma
sını âdeta para bakımından ayarlıyan tek ma
kam bu komite imişçesine yapacağı vazifeyi be
lirtiyor. 

Müsaadenizle birinci cümleyi aynen okuyo
rum : «... ve memleketteki iktisadi faaliyetlerin 
icaplarına göre banka plasmanları üzerinde key
fiyet ve kemmiyet bakımından tanzim tedbir
leri ittihazına ve umumi kredi hacmi ile umumi 
kredi hacmi içinde muhtelif kredi nevilerinin 
sektörler ve mevzular itibariyle tevezzüü tarzı
nı ayarlamaya matuf kararlar almak» diyor. 
Bu suretle memleketimizde meselâ, imar ve 
iskân Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hakkında
ki Kanunda, bu vekâletle kendi imar işlerine 
yardımcı olmak üzere umumi mahiyette âdeta 
emrine girmiş olan iki büyük bankanın açacağı 
kredileri, yani memleketin iktisadiyatına, kal
kınmasına ve imara matuf olan kredileri, bu 
hadler, imar ve iskân Vekâletinin ihtiyaçların
dan ziyade bu komitenin kararlarına bağlı ol
duğu mânası çıkmaktadır. Bendeniz bu bakım
dan Fethi Çelikbaş arkadaşımızın mütalâasına 
tamamen iştirak ediyorum. Filvaki eğer böyle 
bir kalkınmaya malî bakımdan en salahiyetli 
olarak bu komitenin elinde tutmak suretiyle 
kendi elinde bulunduraeaksak, o vekâletin ken
di âzalarının da komitede bulunması lâzımgelir. 
Bir mahkemede olduğu gibi, bilir kişi, taraflar 
ve dâva ile alâkalı olan herkesin bu komitede 
bulunması gerekir. Şu halde bu komitede de, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın dediği gibi, mu
hakkak surette Sanayi, Nafıa Vekâletleri tem
silcilerini de bulundurmak lâzımdır. Fethi Çe
likbaş arkadaşımızı ilzam etmeye çalışarak zıt 
bir mütalâayı önümüze getirmiş olan muhterem 
encümenin bu mütalâayı şümullendirmesi ge
rektiği kanaatindeyim. Kaldı ki, bu mesel3 bü
yük bir teşkilâtın lüzumsuz kırtasiye ve ona 
benzer mahzurlarım da beraber getiriyor. Şu 
halde Fethi Çelikbaş arkadaşımızın izah ettiği 
yola gitmek lâzımdır. Yani eksperleri ayırmalı
dır. Eksperler ayrı, vekiller ayrı, icra Vekilleri 
Heyeti ayrı olmalıdır. Veyahut daha kısaltarak 
(icra Vekilleri Heyeti) ve (Eksperler Heyeti) 
halinde, komiteye ikili yeni bir şekil verilmeli
dir. 
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Netice olarak Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ı 

iltizam ettikleri şekle arz ettiğim ruh dâhilinde 
iştirak ettiğimi arz ediyorum. 

REÎS — Encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. SERVER 

SOMUNCUOĞLU (Sinob) — Efendim, banka 
kredilerini tanzim komitesine vücut veren bu 
madde dolayısiyle arkadaşlarımızın serd ettik
leri mütalâaları dikkatle dinledim. Hepsine bir
den toptan bir cevap arz etmek üzere bu madde
nin böylece hazırlanmasına saik olan mucip se
bepleri arz etmek istiyorum. 

Banka kredileri tanzim komitesi, haddizatın
da tarafsız hareket etmeye mecbur bir mahke
me hüviyet ve mahiyetinde her hangi bir komite 
değildir. Ve banka kredileri tanzim komitesi, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda ' derpiş 
edilen ve esasen tanzim ve tesbit edilmiş politi
kaya göre arz edilen projelerde teknik unsur 
araştıran ve bu sebeplerle teknik mahiyet arz 
eden bir komite de değildir. 

O halde komitenin mahiyeti nedir? 
Yüksek malûmları olduğu gibi, kredilerin bir 

memleketin iktisadiyatında oynadığı büyük rol 
gayrikabili inkârdır. Kredilerin tanzimi demek 
pahalı para politikası, yahut ucuz para politi
kası veya muayyen sektörlere ait kredilerin ço
ğaltılması veya çoğaltılmaması meselesi demek
tir. 

Vaziyet böyle olunca, meselâ farz buyurunuz 
bir memlekette gelirler artmıştır ve o memleket
te yatırım süratle devam etmektedir. Mal arzı 
çoğalmış olmasına rağmen tesbit edilmiş olan 
kredi politikası icabı muayyen hadler içinde mü
temadiyen devam etmektedir. Bu şartlar altında 
öyle bir zaman olabilir ki, mal ve hizmetle işti
ra gücü arasında muvazene iştira gücü lehine bo
zulabilir. O takdirde fiyat seviyesi yükselmeye 
başlar. 

Kredi politikası bir taraftan da fiyat poiiti-
kasiyle yakından alâkalıdır. O itibarla yapıla
cak şey bir taraftan faiz haddini yükseltmek, 
kredileri daraltmak ve böylece iştira gücünün ı 
daha küçük hacımda, umumi talebi meydana ge
tirmesi, yani fiyatları müstekar kılacak umumi 
tedbirlerden birinin alınması iktiza eder. 

Müteşebbis tarafından alınıp, işe sevk edil
diği zaman ondan gelecek randıman, parayı is
tikraz mukabilinde verdiği faiz ve komüsyonlar | 
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arasındaki farka göre hareket tarzı takınır, mü
teşebbisin faaliyeti ile kredi aynı istikamette 
inkişafa devam edebilir, kredi miktarı daralırsa 
müteşebbisin kendi meşguliyet sahasına girecek 
krediyi bulamaz, veya ucuz bulamadığı için ken
disine firen yaptırmak suretiyle bu tempo artı
şına gidemez, para bulamayınca piyasada yeni 
taleple çıkamaz. Böylelikle, umumi talep ve hiz
met hacmi iştira gücü arasında muvazene teessüs 
eder. 

Şimdi bir taraftan fiyat politikasiyle gayet 
sıkı irtibatı olan kredi politikasını tanzim, bir 
taraftan da bu kanunla bankaların teknik mu
amelâtını murakabe altında bulundurmak sure 
tiyle tanzimci rolü oynıyacak bir müessese ya
ratmak istenmiştir. îşte onun içindir ki; salâhi
yet sahibi olan icra kuvvetlerinin bu işlerde en 
mühim unsurları alınmış, sonra teknisyenler 
dâhil edilmiş, onun dışında bankaların piyasa
da çalışan beş milyondan fazla sermayeye sa
hip bankalarla onun altındaki bankalardan mü
messil almak suretiyle serbest teşebbüs sahasın
dan söz sahibi olanlar komiteye âza kabul edil
miştir. 

Şimdi mahzur olarak deniyor ki; komitede bir 
vekilin umum müdürü onun ramına bir noktai 
nazarı serd edemez. Ama o komiteden vekili çı
karırsanız muayyen bir noktai nazarı teknisi-
yenler daha rahat ve objektif olarak ifade ede 
bilirler.. Vekiller hazır olmasalar, müsteşar 
veya umum müdürlerine komitede konuşacak 
mevzular hakkında direktif veremezler mi? öyle 
veya böyle vekillerin tesiri altında kalma mah
zuru istisnai olarak doğar, diye de bu arz etti
ğim faydaları kendinde toplıyan bir komite te
rekküp tarzını ortadan kaldırmak doğru değil
dir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununda ha
kikaten teknik komite büyük rol oynamaktadır. 
Bu komitenin tasvibettiği hususlar, hemen da
ima Heyeti Vekilenin kararına da iktiran ederek 
çıkmaktadır. Halbuki bu mesele sadece bir tek
nik mesele olmadığına, politik veçhesi de bulun
duğuna göre, tezekkür edildiği yerde politika
ya hâkim olan şahsiyetlerin diğer arkadaşlarını 
meselelerde tenvir etmesi lâzımdır. Komitenin 
içinde Çalışma Vekilinin işi nedir? Muhterem ar
kadaşlarım; Maliye Vekili para politikasiyle alâ
kalı, Ticaret Vekili ticaretin her kolu ile yakın
dan alâkalı yani bizzat ticaretle alâkalı, diğer 
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taraftan ticari piyasaya mal sevk eden sanayiin 
imalâtiyle alâkalı o itibarla kredi politikasının 
mal, ve iştira gücü arasındaki fuvazenede en 
mühim unsurların kendi nezareti altında tutan 
ve bu itibarla her gelişmeden haberdar olarak 
komiteyi tenvir edecek olan bir vazifelidir. Hal
buki Sanayi Vekili aynı durumda değildir. Sa
nayi Vekili sanayi şubesinin kredi ihtiyaçlarını 
söyliyebilir. Bu ihtiyacı söylemek işinde nihayet 
bir fikri Heyeti Vekileye intikal ettirebilecek, 
orada halledilebilecek bir dâvadır. 

Çalışma Vekiline gelince; Çalışma Vekâlet.i 
arkadaşlar, bu memlekette yavaş yavaş ehemmi
yeti anlaşılan insan gücü üstünde vazifelendiril
miş bir mercidir. 

Bugün Garp memleketlerinde işsizlik mühim 
bir derttir ve olduğu takdirde o işsizliği gi
dermek meselesi hükümetlerin başlıca mevzu-
larındandır. İşsizlik var demek, bir memleke
tin iktisadiyatında bir duraklama yahut bir ge
rileme var demektir. O halde yapılacak şey iş 
kabiliyetini artırmak, bu da çok defa krediyi 
genişletmek, ticaret ve sanayie bu yolla inkişaf 
vermek ve bu suretle istihdam edilecek şahıs
ların adedini artırmaktır. Görülüyor ki, iş ha
yatı kredi politikasiyle sıkı sıkıya alâkadardır. 
İngiltere de böyledir. Onun içindir ki, komite
nin bünyesinde Çalışma Vekâleti de ihmal edil
memiş, iş gücünün durumu kredide nazarı iti
bara alınarak Çalışma Vekâleti de buraya ko
nulmuştur. 

Gelelim Asım Eren Beyefendinin mütalâala
rına : Şuraya kadar arz ettiğim mütalâa göste
riyor ki; bu komitenin vazifesi daima elastiki
yet gösteren, süples içinde cereyan eden ikti
sadi faaliyeti zaman zaman memleketin iktisat 
politikasına göre, daha doğrusu Hükümetin ik
tisadi politikasına göre ayrılmış yerlerinde tas
hih etmek, o iktisadi politikanın icaplarını ye
rine getirmektir. Bu komitenin böyle mühim 
bir vazifesi vardır. 

Ama hiçbir zaman bu komitenin vazifesi 
Emlâk Kredi Bankası yahut şu ve bu banka
nın kredileri üzerinde her hangi bir söz sahibi 
olması mânasına gelmez. Ve böyle bir sözü de 
böyle bir komite söylemiyeeektir. I 

Yalnız, farz buyuran, öyle bir durum hâsıl , 
olur ki, imar hareketini durdurmak veya ağır- , 
laştırmak gerekir. İmar hareketi için açılmış 
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olan krediyi tahdidetmek ve mevcudolanları da 
daha aşağıya düşürmek icabeder. O takdirde 
bu komite, umumi kredi hakkında sözünü söy-
liyeeektir. 

Şimdi bu komite, Asım Eren Beyefendinin 
tavsifine göre Hükümet ve Meclis dışında kendi 
başına bütün bu büyük işleri görecek bir komite 
olarak kurulmuştu. Halbuki biz bu işlerin ehem
miyetini takdir ederek ve kendisinin mesul bir 
makam olmıyacağını, Anayasaya göre bir mes
uliyet yüklenemiyeceğini hesaba katarak karar
larının İcra Vekilleri Heyetince tasdiki husu
sunu kabul ettik. Bu komitenin alacağı kararların 
mabehüt tatbik olabilmesi için İcra Vekilleri 
Heyetince benimsenmesi lâzımdır. Memlekete 
kalkınmasında birinci derecede mesul mevkide 
olan İcra Vekilleri Heyetidir. İşte bu sebeple
dir ki, bu kararların tasdiki ile bu keyfiyet bir 
kere daha teyidedilmiş durumdadır. Zannetmiyo
rum ki, muhterem arkadaşlarımın bu maddeye 
matuf olan itirazlarını cevaplandırmış bulunu
yorum. Sözlerime son verirken maddenin bu şe
kilde kabul edilmesini Muhterem Heyetinizden 
rica ederim. Ve bu arada birinci fıkranın son 
satırında Banka Kredileri Tanzim Komitesi şek
linde zuhulen yazılmış, fakat matlabında doğru 
yazılmış bulunan, Banka Kredileri Tanzim Ko
mitesi kurulur yerine «Krediler» kelimesini «Kre
dilerini» şeklinde tashih ederek bu şekilde oya 
vaz'mı Muhterem Riyasetten rica ederim. 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Banka 

Kredileri Tanzim Komitesinin vekiller ve eksper
lerden mürekkep muhtelit bir komite olarak ku
rulmasına karşı sözcü o iki esastan hareket et
miştir. 

Bir - Bu bir mahkeme değildir. Bu itibarla 
mahzur yoktur. Yanyana gelebilirler. 

İki - Memuı* komiteye giderken vekilinden ta
limat alarak gider. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu bir mahkeme 
değildir, ama muayyen makamlara gelmiş ve bin^ 
netice kendisine verilen vazifeleri, o makamı salâ
hiyetle işgal eden insanlar olarak iyi tedvir ede
cek mütehassıslar tetkik etsin, derken, mahke
me hükmü versin değil, takibedilmek istenen 
politikada mümkün olduğu kadar mesul ma
kamların önüne ışık serpilsin isteriz arkadaşlar. 
Mütehassıs heyetler icrada çalışanların is-
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tikametini no kadar aydınlık gösterirlerse me
sul adamlar - ki bunun mütehassısı değillerdir - o 
nispette isabetli tedbir alırlar. Tedbir alırsınız 
ama, tatbik maksadınıza uygun değilse netice 
aksi çıkar. işte arkadaşlar, üzerinde en çok du
rulması lâzımgelen mevzuu, icranın idare ve 
çalışmasında bu tarzı mesainin henüz benim-
senmemesi hususudur. 

Bendeniz Almanya'da döviz işlerinin ne su
retle tedvir edildiğine dair sathi bir tetkik yap
tırdım. Orada vaziyet şöyle : Her hafta falan 
gün, filân saatte alâkalı vekâletlerin umum 
müdürlerinden mürekkep bir heyet toplanır. 
Her ayın ilk ve ikinci yarılarının şu günler 
ve saatlerinde müsteşarlardan mürekkep bir 
heyet toplanır, ayın muayyen diğer bir gü
nünde de alâkalı vekiller toplanırlar. Şimdi 
biz burada da eksperlerle vekilleri ayıralım 
diyoruz. Eksperler heyeti kararları alırlar, ka
rara muhalif kalmış olan faraza Merkez Ban
kası Umum Müdürü ise, elbette niçin muhalif 
kaldığını öğrenmek istiyen olacaktır. Karma
karışık bir komisyon yapacak olursanız şim
diki gibi isabetli tedbirler almak fevkalâde 
güç olacaktır. Arkadaşlarca bilinir ki, devlet
lerarası müzakereler iki yöndedir. Birisi eks
perler ölçüsündo müzakere, ikincisi de siyaset 
ölçüsünde müzakeredir. Devletlerarasındaki 
müzakereler vesilesiylo bir hâtıramdan bahset
mek isterim. Almanlarla Ankara'da yaptığımız 
bir müzakere sırasında eksperler huzurunda 
noktai nazarımızı, fikrimizi kabul ettiremedik.. 
Alman mütehassısları, memurları fikrimizi ka
bul etmediler. Fakat Alman Başvekili, siyasi bir 
adam, işi başka ölçüleri de dikkate alarak ha
reket etmektedir; derhal heyetini topladı ve 
Türk Heyetinin noktayi nazarını kabul ettirdi. 
işte o zaman bana salahiyetli bir Alman diplo
mat şöyle demişti : «Şansölye mütehassısları 
yendi.» 

Şimdi arkadaşlar; banka kredilerini tanzim 
Komitesinde de alınacak kararlarda isabet de
recesi, eksperleri ve siyaset adamlarını birbirin
den ayırmaktadır. Muhtelit bir komisyon kur-. 
duğumuz andan itibaren isabetli bir karar ala
mazsınız. Bunu hepimiz gördük. Vekil bir kere 
naktayi nazarını ortaya attı mı, ona bağlı bir 
memur vekilin sözlerini başka bir mahiyette 
ifade edemez ve ifade etmemesi de lâzımdır. Ve-
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kiliyle başbaşa konuşurken mütehassıs, bütün 
bildiklerini ve fikirlerini söyliyecektir ve di
yecektir ki ; «Buraya kadar mütehassıs olarak 
fikirlerimi arz ettim. Bundan öteye siyasete girer. 
Takdir zatıâlinizindir.» Arkadaşlarım hiç itiraz 
etmesinler bu, iki kere iki dörttür gibi bir haki
kattir. Vekillerin adedi de çoktur. Dört vekil bu
lunacaktır bu heyette. Vekiller arasında bir nok
tai nazar ihtilâfı olursa eksperlerin mütalâası ve
killere ışık tutar. Bir Merkez Bankası Umum Mü
dürünün makam adamı olarak mütalâası elbette 
mühimdir, şahıslariyle alâkalı değil mi. Kredile
rin tanziminde elbette ki, Hükümetin politik gö
rüşlerinin ifadesi rol oymyacaktır. Ama bu poli
tik görüşe mütehassısların görüşünün ışık tutma
sı iyi neticeler verir. 

Bir misal arz edeyim : Millî Korunma Kanu
nunun tadili sırasında bu tadilin fiyatları düşü
receği ve ucuzluk getireceği söylendi. Politik 
görüş bu idi. Biz, bu kanun fiyatları düşürmiye-
cek, ucuzluk olmıyacak, dedik. Politik görüş 
«düşecek, ucuzluk olacak dedi.», düşmedi, olmadı. 
Neden? Çünkü ihtisasını, o günkü şartlar için
de, ucuzluk olmıyacağını ilmen tesbit ettiği için. 
îşte misal. Bu bakımdan mütehassısların çalış
maları ile, siyaset adamlarının çalışmalarını 
ayırdedersek karar almakta isabet derecesi ar
tar, zaten sonunda icra Vekilleri Heyeti karar 
verecek. Niçin endişe ediyorlar arkadaşlarım 
bilmiyorum. Bu ayırma ile bu işi icra Vekille
rinin maksada uygun karar alabilmesini temi
nat altına alıyoruz. Müşterek toplantıda iyi ni
yet hâkimdir. Ama arkadaşlar niyetin iyi olması 
kâfi değildir. Hangi şartlar içinde hangi tedbi
rin bizi hangi neticeye götüreceğini ilim tâyin 
eder, bunun siyasetle alâkası yoktur. Bu bakım
dan ekisper çalışmalarını siyaset adamlarının 
çalışmalarından ayırdetmek bilâhara politik gö
rüşün iyi şekilde yürüyebilmesinin de teminatı 
olacaktır. 

Komisyon sözcüsünün komitede Sanayi Ve
kilinin yer almaması hususundaki görüşlerinde 
isabet vardır, iştirak ederim. 

Sanayi mevzuunda memleketimizde maalesef 
teşkilât bünyemizdeki bâzı sakatlıklar ister is
temez çalışmalara intikal ediyor. Garp memle
ketlerinde Maliye Vekâletinin muayyen şubele
riyle, Ticaret Vekâletinin muayyen şubeleri bir
leşmiştir. Bir vekâlettir. Malî ve iktisadi işler 
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vekâleti, onun dışında Sanayi Vekâleti, onun ,; 
dışında Ziraat Vekâleti vardır, onun dışında Ti- İ 
caret Vekâleti vardır. Bu bünye aksaklığı mev-
cudolduğu için işe daha fazla aksaklık verme
mek ve (Bilhassa, demin sözcü arkadaşım güzel 
izah etti.) Fiyat politikasının mesulü olmak iti
bariyle Ticaret Vekâletinin îç Ticaret Umum 
Müdürlüğü ile iktifa olunabilir. Çünkü Sanayi 
Vekâleti girince, Ziraat Vekâletinin girmemesi 
için bir sebep kalmaz. Bu vekâletler daha çok 
teknik vekâletler olup, ekonomik karakterleri 
çok mahduttur. Ticaret Vekâleti iktisadi haya
tın mihverini teşkil eden fiyat politikasiyle alâ
kalıdır. Bu bakımdan ben şimdi sözcünün nok-
tai nazarına iştirak ediyorum. 

Çalışma Vekilinin bulunmasına içtimai poli
tika bakımından ihtiyaç vardır. Memleket han
gi noktalarda işçi bakımından işba haline gel
miştir. Hangi şubede ihtiyaç vardır? îşsiz kal
ma veya işçi ücretlerinin düşmesi halinde işi 
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başka sahalara tevcih etmek kredi politika
siyle alâkalıdır. Tekstil sanayiinde bilfarz işçi
lik işba haline gelmiş de demir ve çelik endüs
trisi işçi sıkıntısı çekiyorsa kredi politikasiyle 
bu vaziyet tanzim edilebilir, edilmelidir. 

Mâruzâtımı hulâsa edeyim. Eksper komite
sinde siyaset adamlarının bulunmamasında iler
de siyaset adamlarının alacağı tedbirler bakı
mından kararlarda isabet derecesini emniyete 
alma bakımından fayda vardır. Bu hususta bir 
takririm var. Kabul edip etmemek muhterem 
heyetinize aittir. 

BEÎS — Fethi Çelikbaş arkadaşımızın ver
diği takrirle madde hakkında verilmiş üç tak
rir mevcut bulunmaktadır. Aynı zamanda kifa
yet takriri de vardır. Fakat Riyaset Divanı şu 
anda karar nisabının mevcudolmadığmı gör
mektedir. Bu itibarla Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere İnikadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,08 

"*•» 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRÎRİ SUAL VE CEVABI 

1. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nm, To-
kad PTT merkez binasının in§asına ne zaman 
başlanacağına dair sualine Münakalât Vekili 
Fevzi TJçaner'in tahrirî cevabı (7/155) 

15 . V . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Münakalât Vekili 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Arsası ve inşaatın ihalesi için lüzumlu her 
türlü muamelâtı ikmal edilmiş ve 1958 iş progra
mına alındığı bildirilmiş olan Tokad PTT Mer 
kez binası inşaatının, mevsimin gelmiş bulun
ması dolayı siyle şimdiye kadar ele alınmamış ol
ması sebebi nedir? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

Baş Müşavirliği 
Kayıt No: 642/5113 

17 . VI . 1958 

Özet: Tokad PTT binası 
hk. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
20 . V . 1958 gün ve Umumi kâtiplik Kanun 

lar Md. 7 - 155 - 1304 - 4885 sayılı yazıları kar
şılığıdır : 

Tokad PTT binasının inşasına ne zaman baş
lanacağına dair Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 
tarafından verilen tahrirî sual takririne verilen 
cevabın ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 
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PTT idaresi yurdun topyekûn kalkınmasına 

yararlı olarak bilhassa telekomünikasyon tesisleri 
üzerinde hassasiyetle durmuş ve muhtelif şehir
lerde kurulacak telefonlar için mukaveleler imza
lamış bulunmaktadır. Bu sebeple bina inşaatı 
esaslı bir revizyona tâbi tutulmuş, mukaveleler 
gereğince ve elde mevcut imkânlarla evvelâ tele-
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komünikasyon tesisleri için lüzumlu ve zaruri 
olan binaların inşası kararlaştırılmıştır. 

Tokad PTT binası gibi münhasıran posta ve 
telgraf servisinin yapılacağı binalar ikinci plâny 
kalmış olup bunlarda imkân husulünde peyderpey 
yapılacaktır. 

Büyük Millet Meclisinin Kıbrıs hakkında al 
iniş olduğu karardan dolayı duyulan memnuni 
yeti belirten Ulus kasabasında öğretmen Sera 

7. — ARÎZALAR VB TELGRAFLAR 

ve Burhaneddin Karagül imzalı fettin Çayırlı 
telgraf. 

>3M»-« 

T. B. M. M. Matbaası 
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İzmir Mebusu ilhan Sipahioğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesi hakkında kanun 

teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/28) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifim ve esbabı mucibe lâyihası ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına delâlet buyurulmasını saygı ile istirham ederim. 
îzmir Mebusu 

; . • . . * , " İlhan Sipahioğlu 

ESBABI MUCİBE 

Azınlık okullarının Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri 6581 sayılı Kanunla resmî 
kadrolara alınmak suretiyle bu öğretmenlerin gördükleri hizmetler kıymetlendirilmiş, kendilerine 
diğer öğretmenler gibi memuriyet ve emeklilik hakları tanınmıştır. Âmme hizmeti gören bir vatan
daş kütlesinin senelerdir gaye ittihaz ettikleri bir neticenin istihsaline imkân veren mezkûr kanu
nun kabulü sırasında bir noktanın gözden kaçmış olması bu öğretmenler arasında emeklilik hak
ları bakımından bir ikiliğin doğmasına vesile olmuştur. 

Şöyle ki; 6581 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte yaşı kırkı geçmiş olanlar 5434 ^sayılı 
Kanun hükümlerinden iştirakçi olarak istifade edememektedirler. Halbuki 6581 sayılı Kanunun ka
bulünde esas maksat bu öğretmenlerin de diğer Devlet memuriyeti haklarından istifadelerini sağla
mak ve emeklilik durumlarını teminat altına almak olduğu aşikârdır ve böyle farklı bir durumun 
ihdası gayesinin güdülmediği tabiîdir. Nitekim muvakkat 2 nci maddede geçmiş hizmetlerin muay
yen nispetler dâhilinde hesabı suretiyle maaş derecelerinin tesbit edileceğinin kabul buyurulmuş 
olması da bu öğretmenlerin geçmiş hizmetlerinin memuriyetlerinde nazara alındığının açık bir de
lilidir. Bu itibarla Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâvesi suretiyle ikilik yaratan bu du
rumun tashihi uygun olacaktır. Nitekim Devlet Tiyatrosu sanatkârları hakkında kabul buyurulan 
6388 sayılı Kanunla Emekli Sandığı Kanununa ilâve edilen geçici 94 ncü maddede, Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunda çalışanlar hakkında kabul buyurulan 6807 sayılı Kanunla Emekli San
dığı Kanununa ilâve edilen geçici 99 ncu maddede, jandarma uzatmalı, er, onbaşı ve sınıf çavuş
ları hakkında kabul buyurulan 6981 sayılı Kanunla Emekli Sandığı Kanununa ilâve edilen geçici 
103 ncü maddede böyle bir ikilik hâsıl olmaması için teklifime muvazi hükümler kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh 6581 sayılı Kanunun neşri tarihinde mezkûr öğretmenlerin öğretmenlikte geçmiş 
hizmet müddetleri ile evvelce emeklilik hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet müddetleri ye
kûnu 6581 sayılı Kanunun neşri tarihindeki yaşlarından düşüldüğü takdirde kırkı aşmıyorsa işti
rakçi olarak Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinden istifade ettirilmeleri hem adalete, hem emsal
lerine, hem de 6581 sayılı Kanunun esas maksadına uygun olacaktır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/28 
Karar No. 26 

7. IV. 1958 

Yüksek Reisliğe 

izmir Mebusu îlhan Sipahioğlu'nun, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi encümenimizde ilgili Hükümet mümessil
lerinin de huzurlariyle tetkik ve müzakere edil
di : 

Teklif sahibinin zikrettiği mucip sebepler encü
mence de yerinde ve uygun mütalâa edilerek 
kanun teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni 
Reisi M. M. 
Bursa Diyarbakır 

Kenan Yılmaz M. Hüsrev Ünal 

Kâtip 
Manisa 

Sezai Akdağ 

Çorum 
Cevat Köstekti 

(İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
Mehmet Ali Ceylân 

Samsun 
Asaf Saraçoğlu 

Artvin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

Kars 
Osman Yeltebin 

Kütahya 
Kemal özer 

Zonguldak 
Abdullah Akın 

İZMÎR MEBUSU İLHAN SİPAHİOĞLU'NUN 
TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
muvakkat bir madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat madde eklenmiştir : 

MVAKKAT MADDE — 6581 sayılı Kanunla 
resmî kadrolara alman öğretmenlerin öğretmen
likte geçen hizmet müddetleri ile evvelce emeklilik 
hakkı tanınan bir vazifede geçmiş hizmet müd
detleri yekûnu 6581 sayılı Kanunun neşri tari
hindeki yaşlarından düşürüldüğü takdirde kır
kı aşmıyorsa T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü
kümlerinden iştirakçi olarak faydalanır. 

MADDE 2. 
baren mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

: mt 
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Bütçe Eücümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/28 
Karar No. 66 

9 . VI , 1958 

Yüksek Reisliğe 

İzmir Mebusu İlhan Sipahioğlu'nun, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hibi, Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Umum Müdürlüğü mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, 6581 sayılı Kanunla resmî 
kadrolara alman azınlık okulları Türkçe ve 
Türkçe^ kültür dersleri öğretmenlerinin, sandık
tan iştirakçi olarak faydalanabilmeleri için bun
ların öğretmenlikte geçmiş hizmet müddet
lerinin de yaş hesaplaşmasında nazarı itibara 
alınmasını temin maksadiyle verilmiş bulunmak
tadır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu hükümlerine göre, ilk defa 
hizmete almanlar veya çalıştıkları vazifeler 
emekliliğe tâbi hale getirilenler, yaşları 40 tan 
aşağı ise sandıkla iştirakçi olarak ilgilendiril-
mekte, 40 tan yukarı ise tevdiatçı olarak Birik
tirme Sandığına tâbi olmaktadırlar. Eğer çalış
tıkları vazifeler emekliliğe tâbi hale getirilen
lerin evvelce emeklilik hakkı mevcudolan hiz
metleri var ise, bu müddetler o tarihteki yaşla
rından düşülmekte ve yaş sayısına göre hakla
rında gerekli muamele yapılmaktadır. Emekli 
Sandığı Kanunu ile, vaz'edilen prensip ve ana 
hüküm bu esası ihtiva etmektedir. 

Teklifin esbabı mucibesinde, yukarda izah 
edilen esaslardan ayrı olarak istisnai yaş he
saplaşmaları yapılmış olduğu zikredilmekte ise 
de, ayrı ayrı hükümlerle istisnai yaş hesaplaş
maları yapılması Emekli Sandığı Kanununun 
ana prensibine ve umumj muadelet kaidelerine 
aykırı bulunmaktadır. Diğer taraftan azınlık 

okuliarm Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğ
retmenlerinin 6581 sayılı Kanunla resmî kad
rolara alınmadan,evvelki hizmetleri tamamen 
hususi mahiyette olup bu bakımdan da yukarı
da zikri geçen istitisnai yaş hesaplaşmaları ya
pılanlarla da farklı durumda bulunmaktadır
lar. 

istisnalar tevali ettiği takdirde halen san
dığın 5 000 civarında bulunan tevdiatçıları-
mn yaş hesaplaşmasında sayılmamış olan dai
mî mahiyetteki ücretli hizmetlerinin de nazarı 
itibara alınması talepleri ile karşılaşılması-
nın tabiî olduğu, bu vaziyetin Emekli Sandı
ğının malî bünyesi üzerinde menfi tesirler ya
pacağı gibi geniş mikyasta iadei muhasebeye 
yol a çağı mülâhazasiyle teklifin kabulüne im
kân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Böiıkesir 
H. İmre 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzurum 
5? Erker 
I.".mir 

Muhalifim 
D Akbel 

Manisa 
Muhalifim 

S. Mıhçtoğlu 
Trabzon 
/ Şener 

Reis V. 
Bursa 

H. Köymen 
Ankara 

/ . Seçkin 
Diyarbakır 
E. Turgut 
tstanbul 
/. Sevel 

İzmir 
Muhalifim 
B. Bilgin 

Ordu 
A. H. Onat 

Van 
F. Melen 

Bu Mazbata IV 

K. 

N 

Nevşehir 
İV. önder 
Antalya 
Akmantar 
Edirne 

M. Sarol 
İstanbul 

. N. Yücel 
Kocaeli 
C. T üzün 

Rize 
/ . Akçal 

Yozgad 
T. Alpay 
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