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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 
1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler 
yapılmasına, 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve, 

2279 sayılı ödünç para verme işleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin tâdiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarıla
rının öncelik ve ivedilikle görüşülmesine müte
dair Maliye ve Bütçe Komisyonu Başkanı Şev
ket Adalan ve Maliye Bakanı Kemal Kurdaş'ın 
önergeleri okundu ve kabul olundu. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 
1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun tasarısının tümü üze
rinde görüşmelere devam edildi. 

8 Mayıs 1961 Pazartesi günü saat 10 da Ku
rucu Meclisin ve onu takiben de Temsilciler Mec
lisinin toplanacağı bildirilerek Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Kâzım Orbay Oktay Ek§i 

Kâtip 
Şahap Kitapçı 

Sorular 

Yazılı soru 

Temsilciler Meclisi Üyesi Albdurrahman Al-
tıığ'un; pancar müstahsıllarmm 1960 yılında 
şeker fabrikalarına teslim ettiği pancar bedeli
nin ne zaman ödeneceğine dair yazılı soru öner
gesi Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/38) 

B Î R Î N b î OTURUM 
Açılma saati : 11,30 

BAŞKAN — İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — yoklama yâpılaeakıtır. 

2. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

3. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkereleri (3/83, 3/82) 

BAŞKAN — Tezkereleri okutuyorum : 

Genel Kurula 
Sadık Aldoğan'ın, hastalığına binaen, 4 Ma

yıs 1961 tarihinden itfbaren 7 gün izinli sayıl
ması Başkanlık Divaninin 5 Mayıs 1961 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

K. Orbay 

BAŞKAN — Kararı yüksek oyunuza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri, Başkanlık 
Divanının 5 Mayıs 1961 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 

Temsilciler Meclisi Başkanı 
K. Orbay 
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Osman Bölükbaşı bir ay, hastalığına binaen. 

3 Mayıs 1961 tarihinden itibaren; 
Şemısettin -Günaltay 12 gün, mazeretine bina

en, 8 Mayıs 1961 tarihinden itibaren; 
Möh/m.'eft Şişman 9 gün, mazeretine binaen, 

9 Mayıis 1961 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Ayrı ayrı okuıtup oylarınıza 

sunacağımı. 
Oaman Bölülklbaşı 'bir ay, haftalığına binaen, 

3 Mayıs 1961 tarihinden itibaren; 
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BAŞKAN — Kalbul edenler... Etnıâyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Şamisetltra Günaltay 12 gün, mazeretine bina

en, 8 Mayıs 1961 tarihinden itibaren; 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnmyenlef... 

Kabul edilmiştir. 
Mehmet Şaşman 9 gün, ımâ2serertSne b&naen, 

9 Mayıs 1961 tarihindem itibaren. 
BAŞKAN — Kalbul edeniler... Etnıâyenler... 

Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

a) 1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 
8 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda deği
şiklikler yapılmasına dair kamın tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma komisyon raporu (1/101) (1) 

BAŞKAN — Bu vergi kanunu tasamı 5 Ma
yıs 1961 Cuma günü görüşülmeye başlanmış, üze
rinde geniş müzakereler cereyan etmişti. Yeter
lik önergesi verilmiş, ibunuıı oya sunulmasına im
kân kalmamıştı. Şimdi bu yeterlik önergelerini 
okutup oylarınıza sunacağımı. 

Yüksek Riyasete 
Tümü üzerinde yapılan konuşmıalai' ile konu 

aydınlanmış olduğundan müzakerenin kifayeti
ni arz ve teklif ederimi. 

Esat Çağa 
Yüksek Başkanlığa 

Temsilciler Meclisinde 'görüşülmekte olan 
Arazi ve Bina Vergisi Kanununun müzakeresi, 
işi aydınlatmıştır. Maliye Vekilinin konuşması 
maihfuz kalmak şartiyle görüşmenin kâfi olduğu
na kaaniim. Teklifimin oya arz edilmesi teklif 
ve arz olunur. 

Ahmet Şener 
BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 

söz sayın Şevket Raşit Hatiıboğiu'nundnr. 
ŞEVKET RAŞİT HATİBOĞLU — Muhte

rem arkadaşlarım. Bina ve J^r>azi vergilerine ait 
kanun tasarısı Cuma günü konuşulnra.ştu. Bu, 
önemli bir konudur, hem de milyonlarca insanı 
ilgilendirmektedir. Binaenaleyh uzun uzadıya 
üzerinde durulması ieabeder. 

(i) 42 8. Sayılı basmayazı 61 nci Birleşim 
tutanağının son/andadır. 

Ben böyle bir konu için yeterlik önergesinin 
gelişine hayret ediyorum, doğru bulmuyorum. 
Mesele iyice aydınkınmalıdır. Maalesef şu vergi 
hakkındaki görüşlerimık henüz daha açık olarak 
meydana çıkmamıştır. 

önümüze bâzı rakamlar sürdüler; buMar doğ
ru değildir ve bâziı mukayeseler yapıldı, onları 
da isabetli saymaya imkân yoktur. Mahsul fiyat
larınım artması, toprak kıymetlerinin yükselmesi 
verginin artırılmıasum gerektirir gibi gösJteriliyOT. 
Halbuki arazi kıymetlerinin mahsul fiyat
larının artması, mutlaka Arazi Vergisinin 
yükselmesi zaruretini doğurmaz. Bu konu
tla böyle birçok müphem noktalar var
dır. Çok rica ederim, yeterlik önergesi
ni kabul buyurmayınız. Bu hususlar lâyıkı veçhi
le aydınlansın, Meclisimizin vereceği karan bek-
liyen milyonlarca insanlar vardur. Vereceğiniz 
kararın uzunca bir tetkikin mahsulü olması ve 
vâsıl olunan neticeye, bakliyenieriin inanarak ka
bul etmesi lâzımdır. Onun için yeterlik önerge
sinin kabul edilmemesini tekrar istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Yeterlik öneflgesimi dikkate 
alanlar... Kabul etmiyenler... Yeterlik kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde müzakereye devamı 
ediyoruz. 

Sait Erdinç, buyurun. 
SAİT ERDİNÇ — Muhteremi arkadaşlar, ta

sarıda arazi kıymetleri ele alınmış bulunmakta
dır. Her şeyden evvel psikolojik hâdiseler üzerin
de durmak lâzımıdır. Bir verginin on misli artı
rılmış olması görülimüş şeylerden değildir, öm
rümde ben böyle bir şey görmedim, tariîa boyun
ca da buma benzer bir hâdiseye raslandığiM zan-
netmivorumı. Bu, her fhalü kârda bir vergi mahi-

47 -
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yetinde değil de bir ceza mahiyetindedir. Bu bir 
vergi sayılamaz. İktidarlar şu veya bu sebeplerle 
on misli vergi artırma yolluna gidemezler. Kıymet 
artmıştır, fakat ne olursa olsun vergi alınacak olan 
insanın psikolojik durumunu düşünmek »lâzımdır. 
Arazi ve bina sahiplerine böyle bir zam yapmak 
suretiyle (bir ceza verildiği kanaatindeyim, Ben 
ibunu arazi ve bina sahiplerinden alman Varlık 
Vergisi gibi bir vergi olduğunu kahul ediyorum. 
Adına (Arazi ve bina varlık vergisi) demek da
ha muvafık olur. Tasarıdaki mabetlerden vazgeç
mek, âdil bir nislbet kabul etmek bir zarurettir. 
Esasen vergicilikte, gelir mevzmibahistir. Bugün 
tatbik edilmekte olan Gelir Vergisinin esası da 
ıbudur. Gelir Vergisi hakikaten âdilâne bir sis
temdir. Bir taraftan 'böyle âdilâne bir sistem 
tatbik edilirken Arazi ve Bina Vergisine birden 
bire 10 misli zaım yapmak son derecede hatalıdır. 
Senelerce beğenmediğimizi, kaldırdığımızı if
tiharla söylediğimiz Aşar Vergisi Hükümet 
tasarısından daha iyidir. Hükümet tasarısı
nı kabul etmektense bu Aşar Vergisini kabul 
etmek daha âdil olur. Eğer Hükümet tasarısının 
yerine aşar kabul edilirse halk bayram eder. \ 

iSönra muhterem arkadaşk-rım, arazi ve bina
nın kıymeti artmıştır, mahsullerin'kıymeti art
mıştır denmektedir. Bu çok yanlış bir eslbabı mu
cibedir. Evvelâ Türkiye'nin her yerinden arazi
nin verimi hir değildir. Senede birkaç sefer mah
sul ^alınan yerler olmakla .beraber büyük bir kıs
ım yılda bir, iki yılda bir, hattâ üç yılda bir mah
sul alman yerler de vardır. Orta ve Doğu Ana
dolu'da durum böyledir. 
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bepten daha çok konuşabilirim, ama vaktinizi 
almak istemiyorum. Kı'saea tasarıdaki arazi değer
lendirilmesinin nelere ciayani'ldığıııı ifade ede
yim. 

Muhterem arkadaşlar, 5602 sayılı Kanun ge
reğince, bâzı yerlerde tapulama yapılmaktadır. 
Tapulamadan dolayı bütün Van'ın Erciş kaza
sında arazilere 'kıymet takdir edilmektedir. 
1950 - 1957 senesinde bütün arazi kıymetlerinde 
•birdenbire bir artış olmuştur. Bu artıştan do
layı diğer bütün arazilere on misli bir vergi 
zamnıı yapmak yoluna gidilmektedir. Evet son 
zamanlarda hakikaten bâzı yerlerde istimlâkler 
olmuş, karayollarının geçtiği mahallerde, ha
raların inşa edildiği ve 'barajların tesis edildiği 
yerlerde, bu istimlâkler dolayısiyle arazi kıy
metlerinde bir yükseliş olmuştur. Bundan do
layı bütün bir ilçenin bu yüksek vergi nishe-
tiniıı ieiue alınması yoluna gidilmiştir. Ge
çici olarak bâzı yerlerde arazi hıymetleri-
nin artmasına şehirlere akın da sehebolmuştur. 
Köyden şehire gelen adam, ev edinmek için ar
saya fazla fiyat veriyor. Bu fazla fiyat arızîdir, 
geçicidir. Vergilendirmede bunu ölçü olarak 
almak doğru olmasa gerektir. Sonra biz kendi 
bölgemizde de, başka yerlerde de gördük. Enf
lâsyon sebebiyle anormal şekilde para kazanan
lar olduğu gibi karaborsacılıkla kaçakçılıkla 
fazla, para kazananlar da olmuştur. Bunlar 
20-30 bin lira kıymetindeki bir mülkü tered
düt etmeden 3-4 misli fiyatla satın aldılar. Bu 
alını satımın resmî muamelesi bu anormal fi
yatlar üzerinden cereyan etti. Bu da kıymetlen
dirmeye tesir eden faktörlerden birisidir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bir arsanın 
kıymetinin artması ayrı şeydir, gelirin artması 
yine ayrı şeydir. Bu sebeple gayrimen'kul kıy
ın etleri artmış olabilir, ama vatandaşın geliri 
artmış değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de vekâlet şuna 
istinadediyor : «Mahsul fiyatlarında artış var
dır.» Mahsul fiyatının artması elbette ki eski
ye nazaran vardır. Bence mühim olan çiftçinin 
istihsal neticesinde elde ettiği mahsulden bunu 
elde etmek için yaptığı masraflar çıkdıktan son
ra kalan miktarın, kendine yetecek 'kadar olan 
değeri üzerinde durmak lâzımdır. Bugün bizim 
çiftçimizin % 90 ı istihsal ettiği mahsulü istih
lâk etmekte, piyasada satmamaktadır. Satmadı-

Bu mahsul fiyatlarını n artışı esbabı m aci
besi de, bizi son derece hatalı hir yola görütür. 
Mahsul fiyatlarının artışı yanında, onu is
tihsal ederken yapılan masraflar eskisine na
zaran çok artmıştır. Gayri safi gelirde fazlalık 
yoktur. Şayet bir fark görülse bile o hayat pa
halılığının meydana getirdiği fiyat farklarını an
cak karşılar. 

Sonra topyekûn arazinin durumu nazarı dik-
tkate alınmalıdır. İktisaden geri kalmış memleket
ler vardır, Türkiye'de de geri kalmış (bölgeler 
vardır. Bunları nazarı dikkate almak lâzımdır. 
Hükümet tasarısında ıbu hususilar dikkate alın
mamıştır. Bunun üzerinde saatlerce konuşsak ye
ri vardır. Hatalı bir yol tutulması ikarşısında, dü
şüncelerimizi enine boyuna belirtmeliyiz. Bu se-
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gına göre, senin mülkün artmıştır, mahsulünün 
kıymeti artmıştır diye, ayrıca ödeme gücünün 
kat kat fevkinde bir vergiye tâbi tutmak son 
derece gayri adilâne bir yoldur. 

Bizim müşahedemiz, Türkiye'de köylünün 
yüzde 80 - 90 mnın gelirinin artmadığı yolun
dadır. Belki, istihsal ettiği malı paraya vurdu
ğunuz takdirde bir artma vardır ama, bunu 
sağlamak için sarf ettiği para daha çoktur. Es
kiden geçimi için 8 - 4 bin liraya ihtiyacı olan 
bir ailenin bugün bunun çok üstünde paraya 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bugünkü geçim şartla
rının zorluğu karşısında, o günkü paranın beş 
on mislini sarf etmesi lâzımdır- ki, eskiden ol
duğu gibi bir hayat seviyesine "kavuşabilsin. Bu 
hususu nazarı itibara aldığımız takdirde, arazi 
ve gayrimenkuller dolayrsiyle köylüyü bu şekil
de yüksek bir vergiye tâbi tutmaya, bir nevi 
zulüm mahiyetinde olan bu tasarı ile zorlamaya 
hiçbirimizin hakkı yoktur, doğru bir hareket 
de değildir. Ayrıca biz zaten çiftçiyi Gelir Ver
gisine tâbi tutmaktayız, zirai kazancından do
layı vergi verecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir nokta dahn var
dır : Bâzı kimseler 'bankalardan kredi alabil
mek için mülklerini çok kıymetli diye göster
mişler ve böylece takdir yoluna gitmişlerdir. 
Sırf kredi alabilmek için iki bin liralık tarla
yı 50 bin liralık tarla gibi göstermiş ve buna 
göre değerlendirmişlerdir. Hattâ bâzı yerlerde 
haciz yoluna gidilmiş ve takdir edilen kıyme
tin 10 da İ i ancak elde edilebilmiştir. 

Sonra tasarıda deniyor ki, «Etraflı bir ça
lışma neticesine istinaden 'bu cetvelleri getir
dik.» Bu kadar kısa zamanda böyle bir çalış
maya imkân varsa biran evvel tahrir yoluna 
niçin gitmiyorlar? Yeni tahrir yapılırsa, daha 
âdil bir şekilde vatandaş vergilendirilmiş olur. 
Her sene muayyen bölgeler ele alınarak 5 - 6 
senede netice alınır. Maliye de rahat rahat ver
gisini alır. Tahrir zor bir iştir. Bu tasarı sebe
biyle etraflı bir çalışma yapılmış değildir; ace
leye gelmiştir. 

Sonra gayrimenkullerin kıymeti ifade edi
lirken 200 lira gibi bir ölçü ele alınmıştır. 

Ben kendi mmtakamdan (bahsedeceğim : Bir 
arazi alımına gidilse üst üste 100 liradan dö
nümü arazi bulmak mümkündür. Nitekim bi
zim mmtakada Altındere Harası için 45 000 dö-
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I nümlük arazi istimlâk edildi. Bu arazinin vasati 

dönümünün fiyatı 30 - 40 lira arasındadır. En 
kıymetli arazinin dönümüne 60 lira .verdiler, 
bu da fazla bir para sayılmaz. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, miktar üze
rinde yapılan artırmalarda usulsüzlük ve- hak-

I sizlik vardır. Emin olun ki, 10 misli vergi ver
sin dediğiniz köylerin üçte ikisi son derece fa
kirdir, sefalet içindedir, zaruret içindedir. Bâ
zı kazaların merkezindeki araziler şu, bu se
beplerle, istimlâklerle kıymetlenmiştir. Fakat 
diğer köylerinde bir değişiklik yoktur. Bu usu
lü kabul ettiğimiz takdirde kıymetçe aynı se
viyede kalniış olan diğer köylerde bulunan.ara
zi sahipleri son derece mağdur edilmiş olacak
tır. 

Sözlerimi bitirirken tasalının reddinin ge
rektiği inancındayım. Yalnız tasarının reddi 
bir netice vermiyeceğinden ehveni şer olarak 
komisyon tasarısına nazaran daha az riisbette 
vergi alınmasını gerektirecek teklifte bulunu
yorum. 

Karma Komisyonun getirdiği rapordaki üçe 
(3 dâhil) kadar gösterilen misillerin bire, üç
ten i'azla olan misilleri ikiye indirmeyi teklifim 
kabul ediyor. («Komisyonun üçten fazla getir
diği yok» sesleri) Bina vergilerinde vardır, 4 
misil de vardır. Diğer arkadaşlar buna temas 
ettiler, ben sadece arazi mevzuunu ele aldım. 
Ama vergileri de vardır. Tasarıda 4 misil ola
rak vergi de vardır. Teklifim bunlara ikiye in
diriyor. 

BAŞKAN — Efendim; Başkanlığa müddet 
hakkında verilmiş bir Önerge vardır, okuyo
ruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Söz alan arkadaşların hepsinin konuşmasını 

temin etmek için ve 5 dakika içerisinde bir fi
kir izah edilebileceği için konuşmaların 5 er da
kika ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

Zeki Tekiner Suphi Doğukan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası Seyfi öztürk'ündür. 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Pek muhterem arka
daşlarım, müzakeresini yaptığımız mevzu iki 
ana temele istinadetmektedir : Bunlardan biri-



B : 62 8.1 
si prensip meselesi, diğeri de Hükümetin görüşü
ne mesnedolan bugünkü zaruretlerdir. 

Meseleyi prensip noktasından ele alırsak 
206 sayılı Kanunun gayriâdil bir vergi tarhı
na sebebolduğu aşikârdın Nitekim yeni Anaya
samızın 61 nci maddesi de sarahatle herkesin 
kendi malî gücüne göre Devlet giderlerine işti
rak etmesini âmirdir. Diğer taraftan 206 sayı
lı Kanunun bir misilleme getirmek suretiyle 
vergi adaletini getirdiği gerekçede yazılıdır. 

Ancak Hükümet tasarısı, bu seyyanen tat
bik edilen 10 misli verginin gayriâdilâne oldu
ğunu tesbit etmekle beraber, bu usulü terk et
memektedir. Anayasa prensibi olarak herke
sin malî gücüne göre vergi ödemesini kabul 
etmemekte ve vergi de tahrir usulüne istinad-
etmekte, global sistemde yeni bir şekil getir
mektedir ki, bunu ben prensip bakımından uy
gun görmüyorum. Ne yapmışlar? Kazalara ve 
vilâyetlere göre muayyen nisbetler tâyin et
mişlerdir. Vergide malî gücün esas olacağına 
dair bir prensip Hükümet tasarısına hâkim 
değildir. 

Ancak Sayın ve Muhterem Maliye Vekilimi
zin izah ettiği gibi, birtakım zaruretleri kabul 
etmek gerekir. 20 yıl evvel "yapılan arazi ve 
arsa tahriri ile vergiler o günkü şartlara göre 
tesbit edilmiştir. Aradan geçen bu kadar za
man zrafında bu şekilde dondurulup kalması 
mümkün görülmemiş ve muayyen bir seviyeye 

'çıkarılması düşünülmüş ve bütçe imkânları na
zarı itibara alınarak bu sahada gelir temin 
edileceği mütalâa edilmiş ve daha bakir görü
nen bu saha ele alınmak suretiyle bu teşebbü
se geçilmiştir. 

Zaruret bizi nereye kadar götürürse götür
sün. bendenizin kanaati odur ki, ana pren
sipten ayrılmak için ne sebep, ne başka bir 
mesele ortaya konabilir. Ana prensip vergi 
adaleti meselesidir. Binaenaleyh, ortaya geti
rilecek zaruret şu veya bu şekilde münakaşa 
edilebilir. Muhterem Heyetin görüşlerinin ak
sine görüşlerde ifade edilmek mümkündür. 
Binaenaleyh, meseleyi bir zaruretin münakaşa
sı üzerinden çıkarıp bir prensip sathına oturt-
makta fayda vardır. Bendeniz, hukuk gözüyle 
tasarının bu kısmının yersizliğini ve isabetsiz
liğini ifade ediyorum. 

Esasa gelince : Muhterem arkadaşlar; arsa
ların ve arazilerin -bir miktar kıymetinin arttı-
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ğı iddia edilebilir, Bunu her yerde aynı şekil
de ifade etmek mümkün değildir. Diğer ta
raftan mütehassıs ziraatçiler, toprak verimi 
kabiliyetinin Türkiye'de gittikçe azaldığını söy
lemektedirler. imbat kuvvetinin azaldığı ifade 
edilmektedir. Rant itibariyle bâzı yerlerde ar
tış olabilirse de, böyle olması mükellefe bir 
gelir sağlamaz. Çünkü Türk köylüsünün büyük 
bir yekûnu arsa spekülatörü değildir, ektiği 
mahsulle ancak geçinir. Fakir bir kaza çevre
sinde arazinin kıymetiyle misillemeli vergi al
mayı birinci prensibe aykırı görmekteyim. 

Hükümet görüşünde bidayeten yapılan ara
zi tahrirlerinin istihsale göre yapıldığı ifade 
edilmektedir. Bu nazari bir görüştür zannedi
yorum. Zira 20 sene evvel arazi tahrirlerinin 
nasıl yapıldığını hepiniz bilirsiniz. Memur, 
köy odasına gelir, oturduğu yerden bir şeyler 
yazar giderdi." imkânlar mahduttu, böylesine 
gayriâdil bir tahrire istinaden bunu misillen-
direrek yeni bir vergi tarhına gidilmesini doğ
ru bulmuyorum. 

Diğer bir hususu dikkatinize arz edeceğim. 
Muhterem komisyonla muhterem Hükümetin 
bu konudaki görüşlerinde bir tesanüt halinde 
olmasını arzu ederiz. Yüksek Heyetinizin bir 
kanaate varması için bu zaruridir, iki taraf da 
ayrı ayrı görüşlerde ısrar etmektedirler. Pren
sip noktasından eğer meseleyi mütalâa etmek 
lâzımgelirse, 206 sayılı Kanunun gayriâdil va
ziyeti ıslah edilecek şekilde ele alınarak, yeni 
bir tahrir yapılıncaya kadar, eski sisteme sa
dakat göstermek şayanı kabuldür. 

Bu bakımdan zaruretleri Heyetiniz ciddî 
kabul ederse bu takdirde adaletli bir şekilde 
çok asgariye indirmek ve hattâ komisyonun 
getirdiği teklifin biraz daha aşağısına tenzil 
etmek suretiyle, bugünkü zaruretleri adaletli 
bir şekilde mütalâa etmesini Yüksek Heyetini
ze arz ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Mehmet 
Ali Kumbasar'indir. Kendisi söz sırasını Şev
ket Raşit Hatipoğlu'na verdiğini söylemiştir. 

Sözü Şevket Raşit Hatipoğlu'na veriyorum. 
ŞEVKET RAŞİT HATlPOĞLU — Muhte

rem arkadaşlarım; zaman tahdidedildiği için 
mümkün olduğu kadar dikkatlerinizi bâzı nok
talar üzerine teksif etmeye çalışacağım. 

Biliyorsunuz, bu vergi mevzuu, bütçe mü
zakereleri zamanında tenkid edilmişti. Sayın 
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Maliye Bakanımız bu kürsüde bu Vergi Kanu
nunu tadil ettireceğini, bunun için bir eksper
ler komisyonunun bütün vergi sistemlerimizi 
gözden geçireceğini vadetmişti. Elbette ki, ge
tirdiği bu kanun lâyihası o va'de dayanmak
tadır. Ancak bu lâyiha vergi sisteminde bir re
formu gözetmiyor, sadece Arazi Vergisi mikta
rını artırıyor. Bu itibarla Meclisin bu vadedi-
len ıslah lâyihasını beklemekte olduğunu ifade 
etmek isterim. 

Şimdi, Arazi ve Bina vergilerine ait kanun 
lâyihası üzerinde duruyorum. Aslında bu ver
gilerde sistem bozukluğu ve adaletsizlik var
dır. Adaletsizlik yalnı-z vatandaşa karşı değil, 
aynı zamanda Devletin hakları baklanından da 
göze çarpar. Bu sistem bozukluğu ve adaletsiz
lik yıllardan beri devam edip gelmektedir. Ken
dileri- ifade ettiler. 1946 yılından beri Arazi 
Vergisini yükseltmek için birtakım teşebbüs
ler yapılmıştır. Fakat Yüksek Meclis, elbette 
dikkat etmiştir ki, bütün teşebbüsler maliye 
yönünden emsali ile verginin artırılması hede
fine tevcih edilmiştir. 1946 dan 1961 e kadar 
maliyemiz, bu sistemin bozuk olduğunu ve ye-
nibaştan arazi tahriri yapılması zaruretini ka
bul etseydi ve o yola gitseydi veya bu sistemi 
büsbütün değiştirseydi böyle bir meselemiz 
yoktu. (Bravo sesleri) tşte bugün de maliye
miz Meclise ıgeliyor, «Falan tarihte j^apılan tah
rirler yanlıştır, arazi kıymeti artmıştır, bu se
bepten 10 misli emsalle vergiyi • artırmak isti
yorum» diyor. Gene de yeni bir tahrire yanaş
mıyor. İşte bu tutum aslında yanlıştır. Yüksek 
Meclisin maliyenin bu teklifini kabul etmemesi 
ve onu yeni tahrirlere sevk etmesi gerekir ka
naatindeyim. Şimdi getirilen lâyiha ile vergi 
adaleti temin edilecek midir? Hayır! Çünkü, 
bu vergi aslında adaletsizdir. Bu lâyiha ile ada
letsizlik on misli şiddetlendiriliyor. Bakınız, 
her yıl bu vergiyi çiftçi ödemeye mecburdur. 
Nereden ödiyecek? Demin burada işaret edildi. 
Bunun ödeme kabiliyeti verimden gelecek. Hal
buki biliyorsunuz Türkiye'de toprağın veriım-
lendirilmesi devamlı değildir. Umumiyetle ara
zi bir yıl ekilir, bir yıl nadaısa bırakılır, dinlen
dirilir. Hattâ dinlendirme bazan iki, üç yıl uzar.' 
Bu ekimsiz yıllarda topraktan verim alınmaz. 
Onun için vergi Verimden değil, varlıktan öde
nir. Böyle bir vergi sistemi iptidaidir. 
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Türkiye'de hüküm süren ziraat., sisteminde^ 

henüz dinlendirme ve nadas usulü .hâkimdir. 
18 milyon hektarlık sapan altında bulunan ara
zinin % 40 ı dinlendirmede ve nadastadır. #Bu 
nadasta olan arazinin vergisini hiçbir verim-ol
madığı halde her yıl vatandaş ödemek mecbu-, 
riyetindedir. O halde nerede kalıyor verime^ da
yanan vergi sistemi? Bu realiteye, göre, yergi 
sistemi esas itibariyle bozuktur. Şu halde biz
de toprak sahibi verim almadığı halde toprağı
nın vergisini ödemek durumundadır. 

Maliye Vekilimiz verginin artırılması esba
bı mueibesi olarak mahsul fiyatlarının yüksel
diğinden bahsetti. Bu fiyat yükselmesi üzerin
de durmak istiyorum. Mahsul fiyatlarının yük
selmesi her zaman yerginin artmasına bir sebep, 
ve delil olamaz. Sebebini arz edeyim: Çünkü, 
bâzı zamanlarda mahsul fiyatları yükseldiği hal
de, gelir değişmez, hattâ geriler. Nitekim 'für-
kiye'de görünüşte mahsul fiyatları yükselmiş
tir, fakat bu yükseliş para kıymetinin düşme-
sindendir. Gelir durumunda büyük bir fark yok
tur. . ,"" 

Bu konuda asıl mühim olan nokta, aynı za
manda çiftçinin giderlerinin yükseldiğinin de 
nazarı itibara alınmasıdır. Çiftçinin satmaldık-
larının fiyatlarının da yükselmiş olması, mah
sul fiyatlarının yükselmesini tesirsiz bırakır. 
O halde mahsul fiyatları yükseldi diye arazi. 
Vergisinde 8 - 10 misil artmayı nasıl kabul ede
biliriz? Bu memlekette evvelce 2,5 liraya alı
nan bir uç demiri 15-20 liraya çıkmıştır. Ufak 
bir misal olarak sunuyorum; 12 Ö00 ile }5 000 
lira arasında olan 65 beygirlik traktör, tırmığı 
ve sairesi ile birlikte, bugün 80 - 100 bin lira 
arasındadır. Bu suretle mahsul fiyatları ile 
çiftçinin kullandığı eşyaların fiyatları arasın
da geniş bir açıklık vardır. Bu vakıalar karşı
sında biz Arazi Vergisinin yükseltilmesini he
men mâkul göremeyiz. 

BAŞKAN .—r Yarım, dakikanız kalmıştır, 
efendim. • • 

FEYYAZ KOKSAL—Ben söz bakama;ve.: 
riyorum, efendim. : . r, .-.:,. •-.*,^-; 

BAŞKAN — Bu şekilde söz vermek>' usulü 
kabul edilmemiştir, efendim. Yüksek Meclîste, 
bundan evvel buna benzer bir hâdise eereyaft 
etmiştir. Müsaade buyurursanız bu şeTtiİtte söz 
vermek mümkün değildir! İçtüzük sarihtir. "Bir 
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üye ancak kendisinden sonra gelen üyeye söz 
sırasını verebilir. 

Sayın Maliye Bakanı söz istiyor mu efen
dim? 
• MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ 
Eğer bana söz veriyorsanız, ben halkkımı Ha-
tipoğlu'na verijyorutoL 

ZEKÎ BALTACIOĞLU — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEKÎ BALTACIOĞLU --• Sayın Başkanın 

yanlış bir tutumu var. Hakikaten îçtüzüğe gö
re bir üye sırasını ancak kendisinden soiıra ge
len bir üyeye verilebilir. Ancak sözü biten üye 
tekrar söz aldığına göre söz sırası olan başka 
bir üye sözünü ona devredebilir. Şimdi 
Sayın Şevket Raşit Hatiboğlu beş daki
ka daha rica ettiler. Bu tekrar söz almak de
mektir, listenin sonuna konması lâzımgelir. Bu 
durum karşısında sıradaki arkadaş sözünü ve
rebilir. Geçen defa da böyle bir hata yapıldı, bu
mu! tashihini *ica edeceğim. 

BAŞKAN — Bu husustaki 86 ııcı maddeyi 
okuyorum : 

(Bir mebus aldığı söz sırasını bir arkadaşına 
verebilir. Sözünü arkadaşına bırakan mebus, 
onun nöbetinde söz söylemek hakkını haizdir.) 

Şimdi müsaade buyurursanız mesele şöyle 
halledilebilir. Sayın Şevket Raşit Hatiboğlu söz 
almış bulunuyor. Zeki Tekiner söz sırasını ken
disine vermiştir. Binaenaleyh, Zeki Tekiner ye
rine Şevket Raşit Hatiboğlu'nu kaydediyoruz. 

Buyurun efendim. 
ŞETKET RAŞÎT HATÎBOĞLU — Konuş

mam Yüksek Heyetinizi bir az uzunca işgal et
tiği için özür dilerim. Şimdi daha kısaca bir iki 
noktayı arz etmek istiyorum. Arazi fiyatlarının 
yükselmiş olması. Arazi Vergisinin yükselmesi 
tcabettiğine bir sebep ve delil değildir. Sebebi
ni arz edeyim. Türkiye'de arazi fiyatları, veri
min artmış olması yüzünden yükselmemektc-
dir. Bunu açıkça söylemek lâzımdır. Türkiye'de 
büyük ölçüde nüfus artmaktadır. Artan nüfus 
araziye göz dikmektedir. Onun için verim yük
selmediği halde arazi fiyatları yükselir. Yani 
bu artış arazinin çiftçiye yetmemesi yüzünden
dir. Karadeniz kıyılarında, anormal şekilde, a ra
imin dönümü 3 - 4 bin liraya çıkmaktadır. Bu 
kıyılarda, çay istihsali müstesna, arazi verimi
ne göre, arazinin bu kıymete ulaşmaması lâzım-
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ı gelir. Sebebi, nüfusun sıkışık olması iaşe imkâ-
I nmın dar bulunmasıdır. 
I Bizim halkımızın kendi toprağına bağlı oi-
J ması, onu bırakmaması ve ona olan sevgisi he

nüz köklüdür. Nafakasını kendi toprağından 
I çıkarmak âdeti vardır. Onun için herkes beş on 
] dönüm arazi almak için gurbete gider, para ka-
I zanır ve bu parasını memleketine getirerek ara-
I zi almak ister. Bu bakımdan, arazi fiyatlarının 
I artışını memleketimizde prosperite, yani refah 

artışının delili olarak ele almak doğru olmaz. Sa-
I ym Maliye Bakanımızın, rakamlar verirken, 

mahsul fiyatlarının artması, arazi kıymetlerinin 
I yükselmesi meselesinde Türkiye'nin şartlarını 

mütalâa etmesi lâzımdır. Bana, Amerika, italya, 
Fransa'dan misal vennesinler. Usul bakımından 
bunlar bir ölçü olabilir, ama kendi memleketi
min şartları hiçbir zaman onların şartlarına uy-

I maz. Nüfus arttıkça, arazinin kıymeti daima 
yükselecektir. Aile rızkını temin edecek olan 
adam hiç olmazsa onun bir kısmını kendi topra-

I ğından çıkarmak ister. 

Köylerde herkes geleceğinin emniyeti endi-
I sesiyle toprak edinmek meylindedir. Bu iti

barla arazi kıymetlerinin artması verginin 10 
I misline çıkarılmasına dayanak olmaz. Bu ver-
I giyi tesbit ederken her şeyden evvel milletin 
I ödeme gücünü hem de artan istihsal masrafla -
I rını ve artan fiyatlar neticesinde çiftçinin reel 

gelirini göz önünde tutmak lâzımdır. Vergide 
I umumiyet, eşitlik gibi prensiplerin yanında 
I ödeme 'gücünün nazarı itibare alınması lâzım

dı r. 

Şimdi meseleyi çiftçinin refahı bakımından 
i ele 'alalım. Bugünkü şartlar içinde Türk köylü-
1 sunim zenginleştiğini iddia edebilecek insanlar 
I çok bulunmaz. Evet bâzıları köylünün ayda 
J bir kere şehire inip sinemaya gitmesini veya 
I bir eğlence yerine gitmesini çok görüyorlar. 

Köylünün bul çeşit masraflarını zenginliğine 
veriyorlar. Çünkü onlar köylünün bu kadar-

I cık medeniyet nimetlerinden bile nasiplenme-
I sine alamamışlardır. Bu çeşit tezahürler her 

zaman bir refaJh ve zenginlik alâmeti değildir. 
1 Yokluk içinde duyulan medeni ihtiyaçların 

şöyle böyle körletilmesidir. Köylünün insan
ca yaşama ölçüsüne göre (hayatını ele aldı-

j ğımız zaman, onun için de bir (hayat standar-
| dmı kabul ettiğimiz zaman, köylünün refah 
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içinde olduğunu iddia edecek kimse çıkmam. 
Köylü ağır surette borçludur. Şimdi bu bor
cunu ödemek zorundadır. 3Bu itibarla, maliye
mizin teklif ettiği nisbetlerde Arazi Vergisine 
aşla katlanamaz. 

Maliye BakaftİÖiiz, canım bu memlekette 
15 - 20 yıldır zirai verim hiç mi artmadı, gelir
ler 'hiç mi yükselmedi, diyebilir. Bâzı çiftçi ge
lirlerinde bir artış vardır. Ama umumi şekilde 
10 misli değildir, sevgili Maliye Vekilimiz, Ma
liyemizin teklif ettiği nisbetlerin ejok yüksek 
olduğunu kabul etmek mevkiindedir. Yüksele 

- Meclisiniz elbette sadece millet tarafını değil, 
aynı 'zamanda Devleti de düşünmek durumun
dadır. Evet biz hem milletin ödeme gücünü, hem 
de Devletin gelir ve giderini göz önünde tutma
ya mecburuz. Asıl mal sahibi sizlersiniz. Bu
günkü şartlar içinde, samimî olarak arz edi
yorum, 6 - 8 - 1 0 misli ile Arazi Vergisinin 
yükselmesi hakka ve adalete uymaz. Komisyo
nun bulduğu ölçü, en makûl ve mutedil bir öl
çüdür. Arazi Vergisinin üç misil artırılması ye
rindedir. Oerekirse bu önümüzdeki yıllarda 
tekrar revizyondan geçirilir. Bu verginin 
artırılması, psikolojik, elverişsiz şartlar içine 
düşmüştür. Bugün memleketimizdeki aksülâ-
melleri Devleti idare edenlerin göz önünde 
tutması lâzımdır. 8 milyarlık bütçe içinde 200 
milyonluk bir varidat eksikliği büyük bir şey 
değildir. Ama 20 milyonun vicdanında «haksız 
olarak vergiyi artırdılar» kanaatinin yerleşme
sini bir Devlet idaresi için doğru bulamam. 
Böyle bir riski hiçbir Hükümetin üzerine al
maması lâzımgelir. 

Ben Hükümetten rica ediyorum, Arazi Ver
gisinin artırılmasında 10 emsali üzerinde ısrar 
etmesinler. 200 milyonluk bir eksiğin maliye
miz için büyük bir endişesi olmamak gerek
tir. Hakikaten Maliye Bakanımız hepimizi se
vindirici bir şekilde ifade ettiler. Daha sözleri
nin başında bütçede tasarruf ve gelirlerde ar
tış vardır, dediler. O halde lûlfol;-inler, bıı se
kiz milyarlık bütçede zekaları, bilgileri ve mes
lek hünerlcriyle 200 milyon lirayı başka şekil
de karşılayıp Türk köylüsünü böyle bir ağır 
vergiyle vergilendirmekten kaçınsınlar. Ben 
kendilerinden bunu rica edeceğim. 8 milyarlık 
bütçede 200 milyon bizi büyük müşküllere sok
maz. Fakat milletin 10 - 15 milyonluk küskün 
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bir kütlesinin bütün engelleri karşımıza çıka
bilir. 

Bu mevzuda komisyonun teklifi yerindedir. 
Bunun kabulü ile her iki taraf da ferahlamış 
olur. Benim maruzatım bundan ibarettir. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANİ KEMAL KURDAŞ 

— Muhterem arkadaşlarım, bugün sözlerime 
Yüksek Heyetinize kalbi şükranlarımı arz et
mek suretiyle başlamak istiyorum. Bu son de
rece hassas ve memleket efkârım devamlı meş
gul eden bir mevzudur. Pek büyük bir anlayış
la görüşler ortaya atılmıştır. Bu hepimizin if
tihar edeceği bir noktadır. Sizlere tekrar te
şekkürlerimi arz etmek isterim. 

Arazi ve Bina vergilerinde, hassaten Ara
zi Vergisi hususunda Yüksek Heyetinizin beli
ren temayüllerine rağmen bâzı noktaları tek
rar belirtmekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Arazi Vergisi 1936, 
1937 ve 1938 senelerimde yapılan ve 1937, 1938 ve 
1939 yılında tatbik mevkiine girmiş bulunan tah
rirlere istinadetmektedir. Tahrirler 1936, 1937 
ve 1938 senesinde yapılmıştır. Pek çok vi
lâyetlerimizde 1937, 1938 ve 1939 yıllarında 
tatbikata girmiştir. O günden bugüne, bu vergi sa
bit kalmıştır. O gün Adana vilâyetinde Cey
han kazasında dönüm başına beş kuruş idi, bu
gün de beş kuruştur. Konya'da yarım kuruş 
olan vergi, bugün yine yarım kuruştur. Tar
sus'da o gün 7 kuruştu, bugün de 7 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi 1940 yılın
da bir mâna ifade ediyordu. Bütün tahakkuk 
24 milyon civarında idi, bugün de 24 milyon 
civarındadır. Böylece, verginin donup kal
ması il özel idarelerinin bütün imkânlarını ku
rutmuştur. Ben esas itibariyle dâvaya bu ba
kımdan bakıyorum. Bu seneki tatbikat muvak
kat tır telâkki ediyoruz. Yani bu seneki bu 
vergi hâsılatının bir kısmının bütçeye girme
si muvakkatlır, bu nasıl olsa tamamen özel ida
relere dönecektir. Zira, özel idareler lâyık 
oldukları bir vergi kaynağına kavuşturulmalı
dırlar. Mesele bu zaviyeden mütalâa edilme
lidir ve bilinmelidir, ki, 1939 daki vergi ne 
ise, bugün de aynıdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu verginin bugün
kü ^artlara uydurulması için üç tane sebep var-
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dır. Birincisi; para kıymetindeki düşüştür. 
Toprakların verimi artmıştır diye iddia etmi
yorum. Sadece ve sadece o günkü fiyat seviye
siyle bugünkü fiyat seviyesini mukayese ederek 
bu verginin makûl bir şekilde artırılmasını tek
lif ediyorum. O zamanki 5 kuruşluk vergi, 
bugün de 5 kuruştur. Fakat, 5 kuruşun o gün 
mükellefe tahmil ettiği yük bugünkü 5 kuru
şun tahmil ettiği yük değildir. Bunu makûl 
bir seviyeye getirmek zorundayız. Biz umumi 
fiyat seviyesine göre daha yüksek nisbetler tes-
bit edilmiş olmasına rağmen 10 misli olarak tek
lifimizi huzurunuza getirdik. Bu makûl bir şe
kilde daha da azaltılabilir. Şurası muhakkak 
ki, 1939 da 5 kuruş olan vergiyi bugün de 5 
kuruş olarak bırakmak doğru değildir. Bu, 
verginin tahsil masrafım bile karşılıyamaz ar
kadaşlar. 

1939 - 1940 yıllarında vilâyet özel idareleri 
ilkokul öğretmenlerinin maaşını ödedikleri halde 
bugün ödiyememektedirler, genel bütçeye müra
caat etmişlerdir, özel idarelerde hiçbir hareket 
imkânı mevcut değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu verginin 
artırılmasının asıl sebebi fiyat seviyesinin 1940 
a nazaran 12 misli artmış olmasıdır. Verginin 10 
misli artırılmasına lüzum yoksa da mâkul bir 
seviyede artırılmasına zaruret vardır. Zira özel 
idareleri hareket edebilecek imkânlara kavuştur. 
mak, buna bir hal tarzı bulmak lâzımdır. Benim 
kanaatim bu merkezdedir. 

Tekrar ediyorum : Hakikaten verim artma
mış mıdır, kıymetler artmamış mıdır? 50 - 100 
misli artmıştır. Bu konuda misaller vermeye lii-
zumy ok. Arazi Vergisini bu artan seviyede art
tırmaya lüzum vardır. Bu ölçü ne olur? Tabiî 
vergide siyasi, psikolojik zaruretler daima göz 
önünde bulundurulur. Bu ölçüyü bulmaya çalı
şalım. Bu ölçü ne olabilir! Yüksek Heyetinizi şu 
anda bir komisyon gibi telâkki edelim ve buna 
mâkul olan bir solisyon bulalım. 

Benim kanaatimce muhterem arkadaşlarını, 
bu.vergiyi bugünkü seviyesinde bırakırsak, hiç
bir hizmetin mahallî idarelerce görülmesine im
kân yoktur. Gönülden ümit ve arzu ettiğimiz ilk
okul seferberliğini arzu edilen şekilde yürütmek 
imkânı bulunamaz. Binaenaleyh, bunu mâkıil bir 
şekle getirelim. 

Yüksek Heyetinizin bir noktaya dikkatini celp 
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î ve mutabakatinizi rica edeceğim. îki kısım Arazi 
| Vergisi mevzuubahistir: Birisi, arsalar içindir; 
I diğeri de arazi içindir.. Türkiye'de son 10 yıida 

müşahede edilen bir vaziyet şudur. Arsalar husu
sunda spekülâsyon olması dolayısiyle arsaların 
kıymetleri devamlı olarak yükselmiştir. Mevcut 

j tasarufları fuzuli yere arsalara yatırmak sure
tiyle, arsaların kıymetlerinin artırılmasında is-

| rafa gidilmiştir. Arsaların vergilendirilmesinde 
içtimai bir fayda da vardır. Bu itibarla arsalarla 
araziyi ayırmanızı ve arsalar için 10 misli kabul 
etmenizi rica ediyorum. Bu suretle arazide yapa 
cağımız seviyelendirme mümkün olabilir. Arsa
ları 10 misle tâbi tutalım, binde beşten, binde ona 
çıkaralım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu (hususta çeşitli 
şekiller düşünülebilir. Fakat şunu arz edeyim, 
ben şu anda dahi üç misli miktarı gayrikâfi gör
mekteyim. Zira üç misli kabul ederseniz aşağı -
yukarı yalnız Arazi Vergisinden 150 milyonluk 

I bir fedakârlık yapmak lâzımdır. Bâzı arkadaşlar 
I 8 milyarlık bütçede 160 milyonun ne kıymeti var

dır, dediler. Bu dâva bütçe dâvası değildir. Bu 
vergiyi bütçeden alınız, mahallî idarelere bırakı-

I nız. Ama mahallî idarelere bırakacağınız bu vergi 
I bir vergiye benzesin. 
I Bir de şu husus var : 
I Muhterem arkadaşlarım, ibu yılki bütçeye 
I Arazi ve Bina Vergisinden 209 milyon liralık bir 
I imkân sağlanacağına ıgöre tahsisat koymuş bulu-
I nuyoruz. Bütçe gelirlerimiz iyi gitmektedir, doğ-
I rudur. Arazi Vergisinden, Yüksek Huzurunuza 
I getirdiğimiz teklifle 72 milyon liralık bütçeden 
I fedakârlık yapmış bulunuyoruz. Bütçeye Ameri-
I kan yardımı olarak 550 milyon lira koyduk. Bu-
I nun neticesinin 500 milyon lira olacağı anlaşılı-
I yor. 50 milyon lira oradan, 70 milyon lira bura-
I dan açık vermiş olacağız. Bu bakımdan mâkul bir 
I şekil bulmak lâzımdır. 
I Aklıma gelen şekiller şunlardır : Meselâ mem-
I leketin öyle vilâyetleri vardır ki, burada vergiyi 
I en az 10 misli artırmak icabeder. Alınız Ada-
I na'yı, Ceyhan'da arazinin dönümünden alman 
I vergi 5 kuruştur. Bu dönüm başına düşen vergi 
I 50 kuruş olmakla bir şey kaybedilmez. Çünkü 
I dönüm başına vasati gelirin bin lira olduğu 
I bir hakikattir. Evet, bâzı yerler vardır ki, ora-
I larda üç misil ancak koymak mümkün olabi-
I lir. Bu bakımdan tensip buyurursanız. Arazi 
I Vergisinin âzami ve asgari misillerini tesbit 
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edelim, bu vergiyi mahallî idareler kendi-şart- I 
larına göre ayarlasın. Bunun için özel idare
lere salâhiyet verelim. Meselâ diyelim ki, üç 
misilden az 10 misilden yukarı olmamak üzere | 
tesbit etsinler. («Bu doğru değil» sesleri) («özel I 
idareler öldürürler bizi,> sesleri) (Gürültüler) I 

Muhterem arkadaşlar, ben mevzua hal ça- I 
resi bulmak istiyorum, sizlere teklifler yapı
yorum. Sizlere başka türlü teklifler de yapabi- I 
lirim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sükûneti mu
hafaza edelim, hatibin sözü kesiliyor. I 

Buyurun devam edin efendim. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KUKDAŞ (De

vamla) — Muhterem arkadaşlarım; Adana vi
lâyetinde vergiyi 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarır
sanız, ben de şahsan, Adana vilâyeti özel İda
resine bir haksızlık olacağına kaaniim. Bırakın, 
adamlar hakkı ile vergiyi alsınlar. Burada 30 
misline çıkarsak dahi bir yük tahmil efcmiye-
cektir. Ben Maliye Vekili olarak, bu sene veya 
gelecek sene bu vergiler tamamen mahallî ida
relere bırakılacak olursa, şimdiden müsbet oyu
mu veririm. Mahallî idareler imkâna kavuştu
rulmalıdır. Bu vergiyi mahallî idarelere bıra
kırsak bâzı köylerinden 10 misli, bâzı köylerin
den 3 misli alır, 5 misli alır. Bu muhterem ar
kadaşlarım, birinci şekildir. Bunun* üzerinde j 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
(Yoklama yapılacaktır.) 
(yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sözü komisyon adına saym Av

ın Doğan'a veriyorum. 
KOMİSYON ADINA AVNİ DOĞAN — Muh

terem arkadaşlar, Cuma günkü konuşmamda 
arz ettiğim mebdeden başlıyarak bir kere da
ha hâtıralarınızı tazelemek istiyorum.' 

206 sayılı Kanunun tadili ihtiyacı, bütçe 
müzakereleri sırasında, varidat bütçesine ko-
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I lütfen düşününüz. Bir şeMl bulalım. («Yalnız 

Ceyhan'ı misal almayın», sesleri) (Gürültüler) 
Üç misli alıyorsunuz. Bu üç misline gönlüm 

I razı olmuyor. 3 - 5 misli derseniz varidat ba-
I lamından vaziyeti bu kadar tazyik etmezse de 

bâzı vilâyetlere haksızlık olabilir. Mamafih, 
bu mevzuun burada halledilmesini çok rica edi
yorum. Şu heyet içinde bir şekil bula 1 um, mu
tabık kalabileceğimiz bir nokta üzerine gelelim 
ve dâvayı burada bitirelim. 

Bu mevzuda Türk köylüsüne haksızlık ya
pılmadığını tekrar tekrar belirtmek isterim. Bu 
kürsüde Türk köylüsünün imkânlarının artırıl
dığını iddia etmilyoruz. Yalnız evvelce verilen 
vergi, değeri düşen para muvacehesinde ayarlı
yoruz. 1939 da bir kuruş, bugün de bir kuruş. 
Harçları beş kuruştan 8 kuruşa çıkanyoraz. Bu 
da buna mümasil bir harekettir. 

Sizin imânız kaldığınız politik ve sosyal 
tazyikleri kabul ediyorum. Buna rağmen makul 
bir şekil bulunması lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

FERDA GÜLEY — Bu tazyiki siz de hisset
melisiniz.. 

BAŞKAN — Saat 14,30 da toplanılmak 
üzere Oturumu kapatıyorum. 

ı Kapanma saati: 12,35 

I nan vergilerin, vergi adaletinden beklenen 
usulü aşan bir hadde vâsıl olduğu için bu yer
giler üstünde tadilât yapılması lüzumu, encü
mence müdafaa edildi. Kıymetli Maliye Veki
limiz bu realite karşısında keza kısa bir zaman 
sarfında yani vergilerin vatandaşlara inikasın
dan evvel, esaslı tadilât yaparak adalet esas-

I lanın temin buyuracaklarını söylediler. Bütçe 
j müzakeresinin Mecliste, son safhasında da 

Bütçe Komisyonunuz adına bendeniz Bakan 
Beye fendinin bu va'dini arz ettim, kendileri de 

Î K Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Rifat Çini 
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teyit buyurdular ve hakikaten vaitlerine uy
gun olarak ölçüsüz zam. getiren 206 sayılı Ka
nunun üstünde bir tadilât tasarısı getirdiler. 
Bu tadilât miktarını (komisyonunuz tetkik etti, 
Hükümetin getirdiği tadilâtın beklenilen ada
leti temin etmediğini görerek komisyonunuz 
da, huzurunuzda okunarak tabı ve tevzi edilen ve 
ıttılaınıza arz edilen tadili hazırladı. Komisyon 
naktai nazarının realitelerine dayandığına ina
narak Arazi Vergisinde 70/100 indirme yaptı. 
Bakan Bey daha ziyade Mütçe mülâhazası ile, 
komisyonca esas tutulan ölçünün yüksek bir 
misle iblâğı suretiyle bir uzlaşma sahasının 
bulunması tavsiyesinde bulundular ve bu ver
ginin gerekçesi olarak ileri sürülen mucip se
beplerden vazgeçerek yalnız mahsul fiyatının 
yüksek olmasını ele almak suretiyle bir konuş
ma yaptılar. Ve yine bu konuşmalarında mi
sillerin takdirinin.mahalline bırakılmasını arsa 
ve arazilerin birbirinden ayrılmasını talebet-
tiler. 

Vekil Beyefendinin, son konuşmalarında ile
ri sürdükleri mahsul fiyatının yüksekliği mev
zuunu biraz eşelemek, üstündeki kabukları kal
dırarak içine inmek lüzumunu hissediyorum. 
Şimdi müsaadenizle mıntaka mmtaka toprak sa
hibi çiftçinin umumi durumunu birlikte mütalâa 
edelim. 

Yizgad, Çorum, Sivas, Çankırı ve Koraya gi
bi arpa ve buğday gibi iki mahsul üzerine tek
sif etmiş olan Orta - Anadolu köylüsünü tetkik 
edelim. Yurdumuzun belkemiği olan bu mın
taka halkı, bütün son yılların harb meşakkat
lerini sinesine çekmiş bir bölgedir. Birinci 
Dünya Harbinde Şark, Cenup ve Garp vilâ
yetlerimizin birçoğu işgal edilmiş, Anadolu'
nun bu bölgesi, insan kuvveti ve insan gıdası 
membaı olarak nesi varsa vermiş ve bu sebeple 
pek çok fakir düşmüştür. Toprağın bire beş 
verdiği zaman kendini bahtiyar zanneden bu 
kanaatkâj* kütlenin oturduğu köylere, müm
kün olsa da Maliye Vekilini elinden tutup gö-
türsem ve bir eve .soksam göreceği manzara 
şudur : Orta direkten yan direğe gerilmiş bir 
ipe asılı birkaç lahana, birkaç tane balkabağı, 
konserve ve saire gibi mahsulleri hatıra, dahi 
getirmemek lâzımgelir. Kenarda bir küçük un 
sandığı, yerde, bulabilmişse bir hasır serili! 
Çoluk çocuğu kıyafet bakımından Türk köy
lüsünde görmek istediğimiz bir seviyeye var-
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1 maktan çok uzak. Orta - Anadolu köylüsü 12 
i ay çalışır, dokuz ay karnını doyuracak mahsul 

elde eder. Ziraat sektöründeki millî gelir his
sesi bin liranın altındadır. Asgari geçim haddi 
olarak 1 100 lirayı esas aldığımıza göre, geli
ri bu haddin altında kalan köylerden vergi al
mak yerine ona yardım etmek lüzumu meyda
na çıkar. Toprağı bereketli, mahsulü müte
nevvi ve feyizli olan Manisayı'da gözden geçi
relim : Manisa'da bağını, bahçesini, kulübesi
ni, hattâ evini ipotek etmemiş çiftçi ialesi yok
tur, gırtlağına kadar borç içindedir. Ziraat 
Bankasına olan taksitini, köylünün nasıl öde
diği hakkında Sayın Maliye Bakanımıza bir 
bilgi arz etmek isterim. Kendileri son zaman
larda yurt dışında bulundular. Ziraat Banka
sının taksiti geldiği zaman köylü şehre inerek 
bankaya taksit olarak ödiyeceği beş liraya 
karşı üç gün için 1 000 lira faiz vermek zo
rundadır. Tekrar bankadan parayı alır ve 
bu fahiş faizi öder. Ancak bu suretle kredisini 
idame ettirebilmektedir. 

Bu itibarla mahsul fiyatının yükseltilmiş 
olmasının ve 1938 senesinde yapılmış olan tah
rir kayıtlarının donup kalmış olduğunu söyle
mek suretiyle bunu gerekçeye esas olarak ka
bul etmek ve bağlamak doğru değildir. Ayrı
ca arazi satışlarının 1960 yekûnu üzerinden 
dönüm başına düşen miktar üzerinden değil, 
serbest arazi tahriratı yapılmak suretiyle ye
ni bir vergilendirmeye gitmek daha âdil ola
caktır. 

Komisyonunuz vergi reformunu reddeden 
bir komisyon değildir. Memleketin umumi 
menfaatleri, memleketin gerçek kalkınması me
selelerinde Devlet masraflarına herkesin, gü
cü yettiği kadar iştirak etmesi mevzuunda 
Maliye Vekilimizi kemali muhabbetle destek
lemekteyiz. Ancak, Arazi Vergisinde asıl me
sele adalet esaslarına dayanan bir tahririn ya
pılmasıdır. Bu yapılmadan bir misilleme yolu
na gidildiği zaman bunda adalet aramaya im
kân yoktur. Biz encümen olarak 3 mislini ka
bul ettiğimiz zaman bize hâkim olan haleti ru
hiye şu olmuştur : Umumi bütçeden köylülere 
yapılan su ve yol giderlerinin kısılması dikka
te alınmış ve mevcut üç mislini almış bulunu
yoruz. Ama asıl adalet, bu kanunun tümünü 
reddetmektir, tahrir istemek ve tahrirden 

I sonra adalet esasına dayanacak zammı kabul 
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etmektir. »Sırf bütçeye varidat bulmak ınaksa-
diyle doğmuş olan bu zammı, biz ancak bu 
kadar bir misille kabul etmeye mecbur olduk. 
Maliye Vekilimizin arsalar hakkındaki teklifi 
bize de aykırı gelmemiştir. Hakikaten bazı bü
yük şehirlerimizdeki arsa fiyatlarındaki bü
yük yükseliş bariz şekilde göze çarpmakta ol
duğundan bu arsa sahiplerinin vergi ve âmme 
hizmetine katılması yerindedir. xincak bu o ka
dar kolay yapılabilir ki şimdiden iki üç vilâ
yetimize vergi matrahını teşkil edecek şekilde 
tahrir komisyonu göndererek tahririni yaptı
rıp vergi matrahının' tesbit ettirilmesi yerin
de olur ve arzu ettikleri vergiyi bu yıl içinde 
tahsil ederler. Bu tekliflerini de bu bakımdan 
reddettik. Arkadaşlarım, bu tadilât kabul edi
lirse varidat azalır. Yirmi seneden beri vergi 
tatbikatında görülmüştür ki yıl sonunda Dev
let bütçesinde daima yüzde 3 tasarruf sağlanır. 
Bu yirmi yıllık tatbikatın müspet bir neticesi
dir. 

Sayım Maliye Vekili varidatın taihminlerin 
üstünde olduğunu kendileri ifade etmişlerdir. 
Bu hususta sahih ve kaitî bir beyanata rasgel-
memefcle beraber, yer yer bu hususta yapılmış 
elan neşriyatlardan anlaşılmaktadır ki, vergi 
tahsilatı yerindedir. Hazine ihtiyat akçesi bulun
durabilecek foir duruma gelmiştir. Durum böyle 
iken 100 - 120 milyonluk bir gelir için 9 milyon
luk bir mükellef kütlesini ağır biı< yük altında 
bulundurmak, sistem bozukluğu içerisinde bu 
vergiyi tatbik etmek asla doğru değildir. Kendi
leri şöyle bir tâbir kullandılar: «Sosyal tazyiki 
takdir ediyorum» dediler. Ben hemen (kendilerine 
söyliyeyim ki, bu takdiri hükümetten beklemek
teyiz. Hükümet bir intikal hükümetidir. Bu 
Hükümet bu memlekette Atatürk inkılâplarını 
yerleştirmek itstiyen bir hükümettir. Böyle bir 
intikal devresinde kendilerinin vazifesini kolay
laştırmak •bizifeııirı vazifesidir. Fakat, 9 milyon 
vatandaşın, âdil ölçülere uymıyan. vergi zamla
rıyla gücendirmek aklı başında bir devlet ada
mımın yapacağı bir iş değildir. Doğru buldu
ğumuz hususları mesuliyet sahiplerine arz ettik, 
tenvir etmeye çalıştık. Yalnız arkadaşlar hükü
metleri tenvir etmek kadar nankör bir iş yoktur. 
Çünkü hükümetler her şeyi kendilerinin tenvir 
ettiklerine inanırlar. Bu baklandan bütün rea
liteleri ortaya sermiş bulunuyoruz. Maliye Ve
kiline itimadımız vardır. Süratli i bir tahrir ya-
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pabilir. Arsalar üzerinde arzu ettikleri fiyat 
faikını kısa zamanda alabilirler. Çok genç, atıl
gan Maliye Vekilimizin bütçe neye mal olursa 
odsun gelir noktasından işi ele almalarına, fikrine 
iştirak edemeyiz. Bu sebeple komisyonun getir
diği tadilden başka bir tadil tasavvur etmemek
teyiz. Getirdiğimiz mazbatan m bütün varlığı
mızla, bütün ruhumuzla kabulünü Heyeti Muh
tereminizden riea ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA, — Muhterem arka

daşlar, mevzuun eheınmiyetini arz edecek deği
lim. Durumu anlayışla mütalâa ettiğimi de söy
lemeliyim. 

önce bir noktayı belirteyim: Sayın Maliye 
Bakanı 1961 Bütçesinin tümü üzerindeki konuş
maları sonunda üzerinde vâdeleri yazılı söz bo
noları; vermişti. Bu tadil kanunu Meclise getiril
mekle vadini tutmuştur. Kendisine ve memleketin 
umumi icaplarına göre buna bir çare bulan ko
misyona teşekkür ederim. Ancak Maliye Baka
nının mâruzâttım kısaca cevaplandırmaya zaruret 
vardır. Bundan sonra da bir iki mülâhazamı arz 
edeceğim. 

Sayın Maliye Bakanının bu vergi hasılatının 
okullara tahsis edileceği sözünü karşılıksız 
kalmış bulunmaktayım, bu sebeple cevaplandı
racağım. Biliyorsunuz ki, bu vergi « tahsisi va
ridat» cinsinden değildir. O itibarla bu zammı 
okul mevzuulıun; hepimizin yüreklerimizde za
ruretini duyduğumuz bir ihtiyacın karşılığı te
lâkki etmek doğru değildir. Bu mevzuları ayrı 
ayrı mülâhaza edip ayrı ayrı karar vermek lâ
zımdır1. Okul mevzuunu böyle bir vergi zammı 
meselesiyle karıştırarak masa üstüne getirme
mek lâzımdır. 

Bu hususu, bu şekilde ayırıp ifade ettikten 
sonra bir noktayı belirteyim : Bugünkü ve ön
ceki Maliye vekillerinin tekabbül ettikleri bu 
vergi kanunlarının Bina ve Arazi vergileri zam-
lariyle alâkalı hükümleri, misil dereceleri ne 
olursa olsun şu andan itibaren, Kurucu Meclise 
mal olmaktadır. Konuyu, Meclise rakamlarla arz 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; muhtelif arkadaşlarımızın da 
ifade ettikleri gibi, Türk köylüsünün hâli hepi
mizin bildiği bir vakıadır. Birkaç rakam vere
yim : 31 . 12 . 1949 tarihinde, zirai kredi olarak, 
Türk köylüsü, 337 milyon lira borçlu iken, 30 . 
. 6 . 1950da 2 milvar 115 milvon lira borçludur. 
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Demek ki köylünün borcu 1949 a nazaran 7 mis-

)i< artmıştır. 
1950 de köylüye nüfus başına 20 lira borç dü- j 

serken 1957 de bu miktar 105 liraya, 1959 da 125 i 
liraya, şimdi de 130- 140 yani 7 misline çıkmış- | 
tır. Diğer, esnafa ve saireye olan borcuyla bir- j 
likte bu miktar belkide 10 mislini aşmış bulu- | 
nuyor. j 

Köylü borçlanın ödiyecek halde olmadığı | 
içindir ki, bu borçların taksitle ödenmesi hak- j 
kında kanun çıkarılmıştır. 

Köylünün elindeki arazinin kıymeti artmış 
ise; bu izafidir. Çünkü arazi elden ele kârla sa
tılmaz, arazi kıymeti zamanla artmış olsa. bile, 
bu döner sermaye gibi değildir; sabit bir değer
dir. Bugün ne tahmin edersek edelim, görülü
yor ki; arazi kıymetinin artması da bu bakım
dan izafidir. 

Bizim için mühim olan toprak veriminin art
masıdır ki, onun da ciddî ve emin bir artış olma
dığım arkadaşımız izah ettiler. Ben bu izahları 
rakamla tamamlıyacağım : Köylü nüfus başına 
zirai gelir 1950 de 292 lira idi. 1956 da bu gelir 
ancak 5 lira fazlasiyle yılda 297 lira olmuştur. 
Bugün de ciddî bir değişme yoktur. 

Şimdi bir de bu işin mahiyetine bakalım : Bu 
kadar üzerinde durduğumuz Arazi Vergisinin 
hakiki portesini arkadaşlarımız ifade etmedik
leri için ben arz edeceğim. Eski vergi kanunla
rı ile, halen 21 milyon 700 bin lira Arazi Ver
gisi tahsil edilmektedir. Bu vergi yeni kanunla 
on misille 217 milyona çıkmaktadır. Komisyo
nun getirdiği üç misil ile ise altmış beş milyona 
inmektedir. Halen bunun bir misli zaten alın
makta. olduğuna göre bu zam ile aneak 40 mil
yon liralık bir Arazi Vergisi fazlalığı sağlan
maktadır. Sadece 40 milyonluk bir farkı Bağlıya
bilmek için kırk bin köyde bu kadar büyük, 
memleket ölçüsünde yersiz bir vaveyla kopar
mak doğru değildir. 

Şimdi denilebilir ki, bütçeye bu gelir kon
muştur ve bunun karşılığında yapılacak işin ak
samaması da lâzımdır. Bunun cevabı şu anda ko
laylaşmış bulunuyor : Komisyonun indirişine 
göre bütçedeki bu vergi geliri zammı 180 mil
yondan esasen 40 milyona inmiş bulunmaktadır. 
Bu sene memleketin umumi ve siyasi durumu 
da nazara alınarak, 40 bin köyde, aslj^a muta
bık ölmıyan yanlış, bozucu propagandalara mey-
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I dan vermemek için, yalnız Arazi Vergisine mün

hasır olmak üzere, bu zammın hiç alınmamasını 
Uygun buluyorum. 

BAŞKAN — 5 dakikalık vaktiniz dolmuş
tur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu 
itibarla memleketin umumi huzuru bakımından 
ve 40 bin köyde Arazi Vergisi zammından do
layı meydana gelen yersiz dedikoduları izâle et
mek maksadiyle, bu zamdan bütçeye geleceği 
sanılan varidata mukabil hizmetlerin, bütçede 
yapılacak isabetli tasarruflarla karşılanmasını 
ve köylülerimizden Arazi Vergisi zammının hiç 
alınmamasını rica ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hasan-Tez, (Yok). Mehmet AH 
Kumbasar, (Yok). Suphi Doğukan! 

SUPHÎ DOĞUKAN — Arkadaşlarım, konuş
mam, Maliye Vekilinin ileri sürdüğü fikirleri ve 
dayandığı esasları ele almak ve bunları kıymet
lendirmek suretiyle olacaktır. Arkadaşlarımız 
işaret ettiler. Anayasamız vergi ödemenin malî 
güce dayandığını ve bunun sosyal adalete uy
gun olması icabedeeeği prensibini vâz'etmiştir. 
Vergi kanunlarımızın da bu prensibe uygun ol
masının iktiza ettiği aşikârdır. Maliye Vekili
mizin verdiği izahata göre, Arazi Vergisi dö
nüme, Adana'nın Bahçe kazasında 4 kuruş, Ge
merek kazasında da 8 kuruştur. Adana'nın Bah
çe kazasının toprakları mahsuldardır. Gemerek 
kazasına nazaran 10 misli fazla verir. O halde 
yeni bir zam teklifiyle gelinirken her ikisine bir
den 10 misli zama kararlıyız. Şimdi bu zam ra
kamını adalete uygun olarak kabul edermisiniz? 
Maliye Vekilimiz nisbetlerin doğruluğundan 
bahsediyorlar ama Bahçe ile arz ettiğim Geme
rek. arasındaki çiftçinin 8 veya 10 misline aynen 
tâbi olmasında adalet var mıdır? 

Arkadaşlarımız, çiftçinin ihtiyaç maddeleri
nin fiyatlarının arttığına işaret ettiler. Maliye 
Vekilimiz iise bunun bugünkü artan mahsûl fi
yatı ile muvazi olduğunu söyledi. Fiyat artma
sını mahsul fiyatında olan nispetle muvazi oldu
ğunu belirttıtiler. Maliye Balkanı arpa fiyatları
nın (12,6) ve buğdayın (11,23) arttığını söy
lediler. Diğer verdikleri ralkamlardan bahsert-
fmiyorum. Onlar da, arpa, buğday güb&dir. Sa
yın Maliye Balkanına hatırlatoak isterfiım; Top
rak Mahsulleri OfM buğday, arpa için verilen 
nM>et, Hükümetin empoze etötdği fiyaıt rakam ı-
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dır. Bu 6 kuruş buğday fiyatı, 50 kuruş olmuş
tur. Meseleyi bu zaviyeden mütalâa edecek olur
sak 66 kuruş olması lâzımdır. Maliye Balkanı
mıza soranım, bu fiyatlar dünya fiyatlarının üs-
ifcünde midir, altında mıdır? Elbette altındadır. 
Köylüden vergi istiyoruz, ama m'ahsulünüm de
ğerini vermiyoruz. Bunda da adalet olması lâ-
zımgelir. Çiftçiimizin aldığı madde fiyatları Ma
liye Balkanlımızın söylediği rakamlarla kıyas 
kaibul ettmtiyeeelk şekildedir. Arkadaşlarımız da 
üzerimde durdular, 3 500 liraya alınan traktör 
bugün. 27 000 liradır. Buna pulluk ve mibzeri de 
dâhil edersek fiyatın daha da yükseldiğini gö
rürüz. Bunun yanında, bilhassa yedek parça fi
yatlarının menşe memleketlerinde de pahalılaş
masını, ayrıca Türk parası kıymetinin düşmüş 
olmasını da bunlara eklersek durumun çok da
ha ağır olacağını takdir eftmek lâzımdır. 

ö t e yandan yine Sayın Maliye Vekili zirai 
aîettlerîn çabuk eskidiğimi, çok yedek parçaya 
ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Çok yedek par
çamın çok para ile alınacağını Sayım Maliye Ve
kili benden daha iyi b u r . 

Bunun yanında tohuımlluk ilâç meselesine de 
(temas edeyim. Çiftçilerin almakta olduğu göz 
taşının fiyatı 45 kuruştan 250 kuruşa çıkmış 
bulunmaktadır. 

Şu hususu bir ziraatçi olarak ifade edebili-, 
rim ki, Türk çiftçisi bugün emeğinin karşılığını 
alamamaktadır. Meselâ Orta - Anadolu'da 100 
dönüm arazisi olan bir şahıs - 100 dönüm ara
zisi bulunan nadiren görülür - bunun yarısını 
nadasa terk eder. Geriye kalan 50 dönümü ekse 
ve bundan tam randiimaıı aldığını kaibul etseik 
ve masrafları da dâhili etmesek, kilosu elli ku
ruştan eline 2 500 lira bir para geçmektedir. 
Bununla 5 kişilik bir nüfusun geçimini temin 
etmektedir. Ondan bu 2 500 liranın.nesini ala
cağız? Bunun yanımda çiftejinin alacaklarının 
taksütlemmesi yoluna da gidiyoruz. Pancar çift
çisinin alacağı için diyoruz ki, bunu sana an
cak taksitle ödiyeceğiz. Fakat vergi taksiti ge
lince karşısına bumu ödiyecekısin, diye dikiliyo
ruz. Bunun sosyal adaletle ilgisi olduğunu Ma
liye Vekilimiz ifade edebilirler mi? 

YÜme Antalya'da Kumluca, denilen yer ba
taklıktan kurutularak elde edilmiş bir arazi 
parçasıdır. Ü&erinde portakal yetiştirilmekte
dir. Onun hemen yakınındaki kurak, su tutmaz 
bir mahalle de aynı vergiyi tatlbak edeceğiz. Bu 
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adalete uygun mudur? Ben adaletle hiçbir alâ
kası olmadığıma kaaminı. 

Arkadaşlar, sözümle son vermek istiyorum. 
Sayın Avni Doğan, Maliye Vekilini Orta - Ana
dolu'ya davet ettiler, ben de Maliye Vekilini, 
masrafı bana aidolmak üzere, Cenuba davet 
ediyorum, gelip görsünler.* İnanacaklardır ki, 
Ocakta aşım pişmesi için A^uısitosita başın piş
mesi şarttır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir; 
Maliye Bakanı konuşacak mı efendim? 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Evet efendim. 

BAŞKAN— Buyuran efendim. 

.MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Muhterem arkadaşlarım, mevzuun hassasiyeti 
bir kere daha tebellür etmiş oluyor. Bu tasarı 
üzerinde iki günden beri münakaşa devam edi
yor. Şu noktayı bir kere daha arz etmeme mü
saadenizi rica edeceğim : Türk köylüsünün biz
leri tatmin edecek bir hayat seviyesinde olma
dığını içimizde kabul etmiyecek bir kimse yok
tur. Arkadaşlarımın davetlerine teşekkür ede
rim. Yalnız köyleri çok seneler evvel görmüş
tüm. Maliye müfettişi iken bir köyün sokakla
rında yattığımı da arz etmek isterim. 1944 se
nesinde Adana'nın Feke ve Bahçe kasabaları 
dâhil bütün köylerini gezmiş bir maliye müfet
tiş muaviniyim. («Oralar iyi yerler» sesleri) 
Konya ve Malatya dâhil bütün kasaba ve köy
lerde teftiş yaptım. Gitmediğim tek bir köy da
hi yoktur, öyle zannediyorum ki, Türk köylü
sünün hayat seviyesini hepiniz kadar ben de 
biliyorum. Binaenaleyh bu mevzuda endişe bu
yurmayın. Şayet bu mevzuu benimsememiş ol
saydım, bu kürsüye üç defa çıkıp konuşmak lü
zumunu hissetmezdim. 

Muhterem arkadaşlar, realite şudur : 1938 
yılında yapılan tahrirata göre bu vergi konmuş
tur. Fakat bu tahrirat yapıldıktan sonra umu
mi fiyat seviyesi 12 misli artmıştır. Buna muka
bil mahsul fiyatları da artmıştır. Bıı Türk köy
lüsünün hayat seviyesinin düşmüş olduğunu 
ifade etmez. Meselâ 1938 senesinde 5 ton istih
sal yapan bir köylü vatandaş istihsal ettiği mah
sulün kilosunu 5 kuruştan satmış olsa eline 250 
lira bir para geçmekte idi. Halbuki bugün bu 
mahsulün fiyatını 50 kuruştan satmak suretiyle 
2 500 lira para kazanmaktadır. Bu kazancın 
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% 30 nu masraf kaibıü edersek 1938 de 175 lira, 
1961 de de 1 750 lira eline kalıyor. Yani eline 
geçen nominal kıymet fiyat seviyesine muvazi 
olarak artmıştır. Fakat 'bugün dahi 5 kuruş ola
rak vergi ödemektedir, yani vergi sabit kalmış
tır. 1938 de yapılmış tahririn gayri adilane ol
duğunu hiçbir arkadaffrm* %ı&na)kaf#! •edecek 
durumda değildir ve -kimsenin aklına gelmez. 
Binaenaleyh arkadaşlarım,- buna mâkul bir ça
re aramak lâzımdır. Bu vergi aslında tamamen 
vilâyetlere gidecektir. Bu seneki vaziyet husu
sidir. Bu kanunda yapılacak tadilât gelecek 
yıllarda tamamen vilâyetlere verildiği zaman 
onlar da bizzat kendi hizmetlerini görecek bir 
miktar ellerine geçebilsin istiyoruz. Bütün me
sele ve bütün dâva budur. Biz bu safhada köy
lümüze hizmet edeceğiz, yolunu, suyunu, mek
tebini yapacağız. Bu bakımdan bu devre psi
kolojik bir devredir ama bizim daha ziyade 
ileriye bakmamız lâzımdır. Mevzuu teker teker 
anlatmış oluyoruz. Bir vergi kanunu ile değişen 
hayat seviyesine uymak mevzuub abistir. Bu 
arada toprak veriminde de artış olmuşsa buna 
dalhi uyularak iş evleviyetle yapılır. Bu nokta
ları teker teker arz ediyorum. Bidayette husu
si idarelerle imkân temin mecburiyetindeyiz. 
Yüksek huzurunuzda da düşündüğüm şekilleri 
arz ettim. Evvelâ arsalarla arazinin ayrılmasın
da fayda görüyorlarsa ayıralım, fakat tahrir 
yapacağız. Tahriri belki beş ayda bitirebilirsi
niz, fakat bir de yapılan itirazlar ve bu itiraz
ların tetkiki meselesi vardır. Kanunumuza gö
re bu itirazlar ancak iki senede neticelenebilir. 
Araziyi kabul edersiniz veya etmezsiniz, ama, 
arsaları 10 mislinde bırakalım. Vilâyetlere ve 
hususi idarelere yeni bir tahriratın yapılması 
için emir verildiği takdirde bunun neticesini 
almak için en az üç yıl beklemek lâzımdır. Şim
di bir vilâyette tahrirat yapılırken birçok iti
razlar olacak. Bu itirazlar itiraz komisyonuna 
gidecek, oradan geçecek, temyize gidecek, tem
yizden çıkacak ve nihai şeklini alacak. Bütün 
bu durumun tekemmül edebilmesi için en az üç 
yıl beklemek lâzımdır. Binaenaleyh lütuf buyu
runuz, bu teklifi kabul ediniz. Tahriratın netice
sini beklemek bize müsbet bir netice vermeye
cektir. Arazi mevzuunda üç misli bir tatbikatın 
yapılması hususundaki arkadaşlarımın hassasi
yetini takdir ediyorum. Köylülerin gelirlerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ölçüde olduğu-
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na kaani değilim. Sizlerin hassasiyetinizi de ga
yet iyi takdir ediyorum. Her birinizin şimdi ba
na küskün nazarlarla baktığınızı da görüyo
rum. 

Şimdi arkadaşlar ibu kanundan 75 milyon fe
dakârlık yapılabilir ama, bu fedakârlık 220 

^ milyona çıkarsa, bütçe temelinden sarsılır. Ben 
bu bütçeden böyle nir fedakârlığa imkân gö
remiyorum. 75 milyon olur. 80 olur, ama 120 
milyon olamaz. Aksi takdirde bütçe hakikaten 
haleldar olur. Arz etmek istediğim budur. Bu 
bakımdan mâkul bir ölçü içinde bir şekil bul
mak zorundayız. 

Binaenaleyh, teklifim şu olacaktır : Arsala
rı lütfen 10 misli olarak kabul ediniz, Arazi 
Vergisi gibi binde on alınsın. Arazîyi ise bıra
kalım köy muhtarlarına, üç alsın, 10 alsın, belki 
de 5 te karar kılacaktır. Hakikaten pek çök 
hususlarda verdiği vergi hiç mesabesindedir. 
En mamur vilâyetlerimizde dönüm başına alı
nan vergi 4 kuruştur. Bu 10 misli olsa dahi bir 
şey teşkil etmez. 

Size muhtelif vilâyetlerde ödenen vergiler
den bahsettim. Her kasabada âzami ve asgari 
nisbetleri arz ettim. Bursa'nın Gemlik kasaba
sında en az vergi veren 0,1 kuruş, en çok vergi 
veren 58 kuruştur. (Adnan Başer taralından 
Maliye Bakanına 'bir liste verildi). 

AVNl DOĞAN — Kanunun babası... 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ 
(Devamla) — Mudanya'da en az vergi veren 
550 kuruş, en çok vergi veren 565 liradır. Ada
na merkez kazasında 14 kuruştur. Bahçe'de en 
düşük vergi 20 kuruşken fazla vergi 211 lira
dır. Dönüm başına bu vergi bir kuruş 12 san
timdir. Karaisalı'da en düşük vergi 1 kuruş, en 
fazla vergi 6 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlar, şu durum göstermek
tedir ki, bugüne kadar alınmış olan vergi bir 
vergi hüviyetinde değildir. Masrafları dahi 
karşılamamaktadır. Buna mâkul bir hal tarzı 
bulmak lâzımdır! İsterseniz bu vergilerin tak
diri işini doğrudan doğruya vilâyet ve kasa
balara 'bırakalım, kendileri takdir etsinler. 
Eminim ki kendileri bizim koyduğumuz mabet
ten daha fazla koyacaklardır. Bu ise !bir adalet
sizlik doğuracaktır. Buna inanıyorsanız daha 
mâkul bir şekil üzerinde anlaşalım ve bu işi 
kapatalım.. 
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AHMET OĞUZ — Bir sual? 
BAŞKAN — Buyuran. 
AHMET OĞUZ — Sayın Bakanın ifadesin

den anlaşılıyor ki, kendi tekliflerinde ısrar et
mektedirler. Komisyonun teklifi ise ayrıdır. Va
ziyette bir olgunluk yok. Yeniden Hükümet 
namına 'bâzı fedakârlıklara katlanmak arzu
sunda değilseler Yüksek Meclisin bu mesele hu
susunda bir neticeye varmasına imkân göremi
yorum. Bunu komisyon halletsin. (Gürültüler; 
«Heyeti Umumiyeye mal olmuştur» sesleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ KEMAL KURDAŞ — 
Bir noktayı söyliyeyim; bu mevzuda ancak siz
ler karar verebilirsiniz. Bendeniz yapılabilecek 
fedakârlığı yapma arzusunu bir kere daha ifa
de etmiş oluyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ CAHİT ZAMAN-
GİL — Muhterem arkadaşlar; rakam tartışması 
kanaatimce [bitmiştir. Prensipler üzerine gele
lim ve meseleye bir hal şekli bulalım. Esası bo
zuk olan bir verginin götürü usulle artırılması 
"hatadır. Temsilciler Meclisini - harekete getiren 
bu noktadır. Hatada ısrar siyasi huzur aleyhine
dir. Bize, bugün lâzım olan ise, paradan çok si
yasi huzurdur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Son 10 yıl içinde, götürü usulle artırma tek
lifi, yanılmıyorsam, üç kere Meclise getirilmiş
tir. Demek oluyor ki, Hükümetler esas görevle
rini yapmıyorlar, vergi sistemini ıslah yoluna 
gitmiyorlar, fakt, paraya ihtiyaç, hâsıl oklu mu, 
hemen götürü artırma yoluna gidiyorlar. 

D. P. idaresi zamanında birkaç defa getiri
len ve mahkûm edilen bu usulü, biz mi kabul 
edeceğiz? (Bravo sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; biz Bütçe Encümeni 
üyeleriyiz. Elbetteki vazifemizin bütçemizin 
sağlığını korumak, dengesini bozmamak olduğu
nu müdrikiz. Ama bugünkü durumumuza saik 
olan elbette ciddî bir sebep vardır ki böyle di
renmekteyiz. Ben bu noktayı Sayın Maliye. Ba
kanına izah etmek itsiyorum. Verginin esası bo
zuk olduğuna göre hakikatte vazifemiz son zam
ları topyekun ilga etmek olacaktı. Doğru yol bu 
idi. Ondan sonra bir sistem olarak bu vergilere 
yeni bir yön verilebilirdi. Bununla beraber bir 
realite de Sayın Vekili harekete getiren memle
ket ihtiyaçlarıdır, işte bu sebepledir ki yanlış 
gördüğümüz bir artırmanın adaletsizliklerini 
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bugün için mümkün olan asgari hadde indirme
yi komisyon kendi vazifesi telâkki etmiştir. On 
misli üç misle indirirken düşündüğümün şu idi; 
on misil çok adaletsizdir, üç misilde küçük bir 
ölçü dâhilinde adaletsizlik kalıyor. Ama ne ya
palım ki özel idarelere de bir varlık sağlamak 
mecburiyetinde bulunuyoruz. Bu üç misille hâsıl 
olacak varidatı hususi idarelere bırakmak sure
tiyle hem onların hakkını hem de köylümüzün 
durumunu korumuş oluruz. 

Sayın Maliye Bakanının teklifleri var; bu
nun üzerinde durmak yerinde olur:-Arkadaşlar. 
takdir işi mahallî komisyonlara bırakılırsa bu, 
tehlikeli bir şey olur. 

Vergi, kesin olmalıdır. .Mahallî komisyonla
rın takdiri görülmemiş derecede tahripler, hu
zursuzluklar yaratır. 

Meseleyi, siyasi yönden mütalâa edelim ar
kadaşlar. 

Bu bakımdan, mesele bugün, birkaç yüz mil
yon kaybetmek meselesi değildir. Mesele 27 Ma
yıs Devrimi etrafında birleşmesini istediğimiz 
halkımızın bir haksızlık duygusu altında bıra
kılması veya bırakılmaması meselesidir. Siyasi 
huzur meselesidir. (Bravo sesleri, alkışlar) Biz, 
Yüksek Meclisinizi ilham eden duygulara ter
cüman olduğumuzu sanarak şöyle düşünüyoruz: 
Hatalı bir vergi artırmanın köylümüzde yarat
tığı haklı infiali gidermek için 150 milyon lira 
feda olsun diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bir müddet sonra re
feranduma gideceğiz. Herbirimiz İ d l e r e kadar 
yayılarak, Anayasanın faziletlerini göstererek, 
köylünün, halkın sempatisini istiyeceğiz. Hükü
metten rica ediyorum: Bizi bu vazifeye bir hak
sızlığın ağırlığı altında sırtımız kamburlaşmış 
olarak sevk etmeyiniz. Hulâsa olarak; komisyo
nun değiştirişinde daha geniş ölçüde adalet ve 
her halde siyasi huzur vardır. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Sayın arkadaşlar, Sayın Zamanıgil'in konuşma
sında bir noktaya temas edeceğim. 

Önce, mebdei hareket olan, verginin gayriâdil 
olması meselesi var. Bidayette gayriâdil olan ver
gi, şimdi de artırılmak isteniyor, denilmektedir. 
Şimdi, burada, verginin bidayette gayriâdil oldu
ğunun ispat edilmesi gerek, 
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Bir tahrir yapılmış; şahsi intibalarm, telâkki

lerin üstüne çıkarak, bu tahrirde, her vatandaşa, 
sonuna kadar itiraz hakkı verilmiş. İtiraz etmiş
ler; kimse ıbuna mâni olmamış. Binaenaleyh, bu 
verginin, tamamen ıgayriâdil olduğunu iddia 
edebilmek kabil değil. Diğer taraftan; emsali art
tırmak da gayriâdildir deniyor. 

Sayın arkadaşlarım; dünyanın birçok memle
ketinde, bir vergi konur; Ibu 'vergi tabiî bir esasa 
istinadediyorsa fiyat hareketlerine ıgöre ayarla
nabilir. Bu usul hatalı değildir, 30 memlekette 
tatbik edilmiştir. Bir hare koyarsınız, bir mua
meleden (beş kuruş alırsınız. Fiyatlar 10 - 20 misli 
artarsa bu harcı da 25 - 60 kuruşa çıkarmak gay-
riâdil bir iş değildir. Binaenaleyh, bir venginin 
îbu şekilde artırılması ile fiyat seviyesindeki ha
reketleri takibetmek ıgayet tabiî bir usuldür. 
Kendilerini de bir yükten kurtarmış olmak için 
arz edeyim ki, misil olarak tâçıü kabul etmekle 
yanlış bir hareket yapmamaktasınız. Nihayet fi
yatlar o devirden bu yana 12 misli artmıştır. Bu
na moıvazi olarak ıbu vergi de ayarlanabilir. Dün
yanın her tarafında bunu her hükümet yapıyor. 

iŞunu teessürle 'beyan etmek isterim ki; bizim 
bu hareketlerimizi daha evvelki hükümetlerin ha
reketlerine benzetmek bizi reneide etmiştir. Siz
leri, bizleri, hepimizi tenkid eden kara ruhlu in
sanlara ^unu hatırlatmak istiyorum ki; ıbu gafil
ler zaman zaman (bu hakikati inkâr edememişler 
ve vergilerde ayarlama mecburiyetinde kalmış
lardır. Bu hir realitedir. Biz, Ibu realiteye göre 
(bir şekil edinmekteyiz. Bu şekli, öyle gözüküyor 
ki, Yüksek Heyetiniz ancak takdir edebilir. 

Binaenaleyh, tümü üzerinde görüşmeler açık
lık kazanmıştır. Maddelere geçelim; yüksek oyla
rınız en isabetli sonucu verecektir arkadaşlar. 

(BAŞKAN — Efendim, komisyon ve Hükümet 
konuştular. Yeterliği oya koymadan evvel bir 
tüyeye söz vermek ıgerek. Sırada Feyyaz Koksal 
var. 

FEYYAZ KOKSAL — Vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — önergeleri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu mevzuda kâfi derecede aydınlanmış bulu

nuyoruz. Müzakerenin yeterliğini oya koymanızı 
arz ve teklif ederim, 

Cemal Yıldırım 

.1961 O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 
Mehnıet Hazer Turgut Göle 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Görüşmelerin kifaye

tinin oya arzını rica ederim. 
Yavuz Feyzioğlu 

RAİF AYBAR — Başkan Bey, Feyyaz Kök-
sal'ın vazgeçtim demesi diğerlerinin konuşmala
rına mâni olur mu? 

BAŞKAN •— Efendim, /ben arkadaşların ken
dilerine /buradan sordum. Bu şekilde münasip 
gördüler. Buyurun, Feyyaz Koksal. 

FEYYAZ KOKSAL — Ben daha ziyade sis
temin yanlışlığı üzerinde duracağım. Görüyo
rum ki, Amerika'dan yeni gelmiş olan Sayın 
Maliye Vekilimizin gözleri Adana'mu toprağı
na, Ankara ve İstanbul'un arsalarına dikilmiş 
bulunuyor. Eğer bütün Türkiye toprağı Adana 
toprağı gibi ve bütün memleket arsaları An
kara'nın ve İstanbul'un arsaları gibi olsaydı 
böyle bir vergiye ihtiyaç dahi hâsıl olmazdı. 
Bendeniz Ankara imar plânı üzerinde bir haf
ta uğraştım. Yaptığım tetkikat neticesinde fi
yat artışını 2,5 - 88 arasında rakamla tesbit et
miş bulunuyorum. («Hangi tarihte^» sesleri), 
Sayın Maliye Vekilinin bahsettiği tarihten iti
baren, 'bu kadar değişik rakamlar içinde, sa
bit bir faktör araımmın tehlikesi mevcut değil 
midir'? Bir sabit faktörü ihtiva edecek vergi 
sistemi değiştirilmek isteniyor. 

Arkadaşlar, şu anda elimde çeşitli mektup
lar var; bugün, sel yatağı haline gelmiş olan 
ve eskiden ise, gayet münbit olan arazilerle il
gili. Benim, şahsan gidip görmediğim Uzun
köprü ilçesindeki bu arazilerin değerinin tekrar 
artırılması söz konusu olabilirimi? Binaenaleyh, 
bu sistem, adaletsiz bir sistem oluyor. Adaleti 
rencide eden bir sistem oluyor. 

Binalar hakkında da, bu husus üzerinde du
racağım. 

Maili inhidam olan ıbinalar yanında, gayet 
güzel binalar da var. Ama, istediği bir binayı 
adamcağız başka bir yerde yapamadığı için bu
nun altında, hayati tehlikelere mâruz kalarak, 
oturduğu binanın vergisinin artırılması tasav
vur olunamıyacaktır. Fakat biz gözümüzü An-

i kara ve İstanbul'un apartımanlanna dikersek 
ı o zaman bu vergiyi artırabiliriz. 
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Mâruzâtım kısaca bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Kifayet önergeleri okunmuş

tur. Aleyhinde konuşacak var mı? Yok... Ye
terliği oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanı tarafından verilmiş olan 
önergede aynı zamanda bu tasarının ivedilikle 
görüşülmesi talebi de mevcuttur. İvedilikle gö
rüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun birinci madde hakkındaki tekli
fini okutuyorum. Bu maddenin başına Hüküme
tin teklifi olan ( 3 . 1 , 1961 tarihli ve 206 sayı
lı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.) ibaresi alınmamıştır. Onu oraya 
naklederek birlikte okutacağımı. 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961 
tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler ya

pılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sa
yılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Arazi ve bina vergilerinin hesa
bında; 1961 bütçe yıla başından yeniden genel 
tahrir yapılıp (bu tahrir neticelerinin yürürlüğe 
gireceği yıla kadar : 

I - Arazi ve amalarda, 1 Haziran 1942 ta
rihinde» önce tahrir veya tadil suretiyle takdir 
edilmiş olan kıymetler (3) misil; 

I I - Binalarda : 
a). lHaziran 1942 tarihinden önce tahrir ve

ya tadil' suretiyle takdir -edilmiş bulunan gayri-
sâfi iratlar, sahibi tarafından kullanilmıyan mes
kenlerde (2), diğer'binalarda (4) misil; 

b> 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihiyle 28 Şu; 
*bat 1947 (dâihil) tarihi arasında tahrir veya ta-, 
dil suretiyle takdir edilmiş 'bulunan gayrisâfi 
iratlar, sahipleri tarafından kullanilmıyan mes
kenlerde (2), diğer binalarda (3) misil; 

c) 1 Mart 1947 (dâihil) tarihiyle 11 Mayıs 
1953 (dâhil) tarihi arasında tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş bulunan gayrisâfi iratlar, 
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I sahipleri tarafından kullamlimıyan meskenlerde 

(1,5), diğer binalarda (2) misil; 
Uygulanmak suretiyle nazara alınır. 
1 Haziran 1942 (dâihil) tarihinden sonra tah

rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan.arazi 
ve arsa kıymetlerine ve safhiplerinin oturduğu 
meskenlerle 12 Mayııs 1953 (dâihil) tarihinden 
sonra takdir edilmiş olan binaların gayrisâfi 
iratlarına misil uygulanmaz. 

Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942 
(dâhil) ve binalarda 12 Mayıs 1953 (dâhil) ta
rihlerinden- sonra eski kıymet veya gayrisâfi ira-

' din bölünmesi suretiyle yapılmış olan taksim 
ve ifrazlarda; parçalara düşen kıymet veya gay
risâfi iratlara, arazi ve arsalar için 1 Haziran 
1912 tarihinden önceki kıymetlerine (3) misil;, 
'binalar için gayrisâfi iratlarına, takdir edildik
leri tarihler nazara alıınarak yukarıda zikredilen 
misiller uygulanır. 

Takdir tarihleri ne olursa olsun salbit istih
sal tesislerine ait gayrisâfi iratlara bu kanunla 
ilhdas edilen misiller uygulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında buyu
run. 

ADNAN BAŞER — x\rkadaşlar; komisyo
nun okunan birinci maddesinden evvel kanuna 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili hakkında bir takrir verdim. Arazi Vergisi 
Kanununun 9 ncu maddesi 'arazide ve iratlı ar
salarda vergi nisbetini kıymetinin binde onu ola
rak testbit etmiştir. İratsız arsalarda bunun yarı
sı, yani binde beştir. Benim teklifim iratlı, irat
sız arsalarda nisbetin % 10 a çıkarılması mahiye
tindedir. . 

BAŞKAN — Efendim, İrat Vergisinin bu 
madde ile ilgisi nedir! 

ADNAN BAŞER (Devamla) — Efendim, 
İrat Vergisinin ilgili maddesinin tadilini teklif 
ediyorum. («Bu, ayrı bir konu», sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bu, ayrı bir kanun 
teklifi konusudur. 

Buyurunuz, Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN — Sayın arkadaşlar, ben, 

'bir Önerge ile irat Vergisinin, Komisyonun tek
lifine uyarak, üç misli olmasını kabul ve teklif 
etmekteyim. 

Komisyonun kabul ettiği metinde bir hata 
vardır. Çünkü ifade ettiği metindeki tarih ve mi
siller arasında bir tenazur bulmak imkânsız. Ne
den mi? Zira 1942 den evvel yapılmış olan bina-
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hırla 1947 ye kadar yapılmış olanlar arasımda ] 
meskenler itibariyle hiçbir fark gözetilmemiştir. 
1 Mart 1947 den- 11 Mayıs 1953 tarihine kadar 
yapılmış olanlarda misil, 1,5 ve iki olarak teklif 
edilmiştir. Bu bir hatadır. Günkü 1 Mart 1947 
ile 11 Mayıs 1953 tarihleri arasındaki fiyatlar 
serbest kiralara göre tâyin ve ıtesbit edilmiş ve 
vergiler de buna göre hesabedilimiştir. Bu kira
lara Millî Korunma Kanuniyle hiçbir zam ya
pılmamıştır. Bu vaziyet karşısında bu vergiler 
üzerinde hukukan hiçbir şey yapmak mümkün de
ğildir. 

Benim teklifim şudur: 
(1 Hazırlan 1942 den evvel tahriri yapılmış 

binalara 2 • 4 misli, 
H942 - 28 Şubat 1'947 , arasındaki binalarda 

1,5-3 ımisli, ve 
1 Mart 1947 - 11 Mayıs 1953 arasındaki bina

lar madde metninden çıkarılmıştır.) 
'Tasvibini rica ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

EMİN SOYSAL — Sayın arkadaşlar; ben
deniz bu maddede, komisyonun açıkladığı e&a-
sa katılmıyorum. İrat Vergisinin, 206 sayılı 
Kanundan evvelki haline ircaını istiyorum. 
(«önergeniz var mı?» sesleri) önergem de var. 
Komisyonun savunmasında, Hükümetin tekli
finde, temelde adaletsizlik var. Temelde ada
letsizlik olursa, şekilde de adaletsizlik olur. 
Binaenaleyh, tekliflerinde adaletsizlik olduğunu 
görmüyorlar mı kendileri? Mademki hata edil
miştir, bir hata, on da olsa hatadır, üç do olsaı 
hatadır. Şu halde, asli görev yapılmamıştır. 
Hükümetlerin asli görevlerini yaramamaları kar
şısında hata üstüne hata! Nasıl olur bu? Hü
kümetlerin asli vazifelerini yapmaması kabul I 
ve terviç olunamaz. Kurucu Meclis böyle bir 
kanunu çıkarmaz. I 

Bendeniz bu kanun ile komisyonun Arazi 
Vergisini üç misli artırmasını doğru bulmuyo- I 
rum. Çiftçinin, Ziraat Bankasına olan borcunu I 
veremediğini bilen, bunu 10 sene taksite bağlı- I 
yan, 2,5 milyarlık bu borcun ödenme kabiliye- I 
tinden mahrum veya bu kabiliyetin eksik oldu
ğunu bilen bir Hükümetin, böyle bir tasarıyı 
getirip, komisyonun da şunu üç misli yapalım I 
demesi doğru olmaz. Türk çiftçisini korumak I 
mecburiyetindeyiz. I 

BAŞKAN — Komisyona söz veriyorum. I 
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I AVNİ DOĞAN —- Vazgeçtik, efendim. 

ŞAHAP KOCATOPÇIT — Muhterem arka
daşlarım; bu kürsüden ekseriyetin bu dakikada 
tas vibetnı iveceği bir sözü söylemek biraz tuhaf 
oluyor ama bunu vicdani vazife olarak yapaca
ğım. 

Konuşmalar her iki istikamette de, gerek 
köylümüzün vo gerekse bütçe bakımından için
de bulunulan şartları kâfi derecede izah etmiş
tir. Bendeniz mutavassıt bir teklif olarak on ve 
üç misil yerine beş misli teklif ediyorum. 13u 
teklifimle bir taraftan bütçe konuşmaları esna
sında yapılmış oîıaıı teklif dolayısiyle indirimi 
Maliye Vekilimiz ve Hükümetimiz kabul etmiş 
olacak, diğer taraftan böyle mutavassıt bir tek
lifle, bütçeye fazla bir yük de tahmil etmemiş 
olacağız. 

Takdir, sizlerindir efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. 
Buyurunuz Maliyo Bakanı. 
MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Efendim, ben de 5 misli teklifini destekliyorum. 
Binaenaleyh, Şahap Kocaıtopçu arkadaşımızın 
yaptığı teklifi, ihtiyaçlarımıza cevap vermiş 
olacak bir teklif olarak karşılamaktayım. 

Arsalar için de, teklif ettiği şekli kabul ve 
| lütuf buyurursanız, İra konuda, İl özel İdare

lerine de bundan sonra bir gelir kaynağı sağ
lanmış olacak, uygun bir şekil bulunmuş ola
caktır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Maliyo Bakanından rica 
edeceğim; bunu bir Hükümet teklifi olarak mı 
ileri sürmektedirler? 

MALİYE. BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Evet efendim. 

BAŞKAN —• Sözü komisyona veriyorum. 
AVNİ DOĞAN — Efendim, komisyonumuz 

her iki teklife de iştirak etmemektedir. Eski 
maruzatımızın kabulü ricasmdayız. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

1837 sayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 
1961 tarihli ve 206 sayılı Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısındaki Arazi Ver
gisi artırılmasına ailt misilleme artışlarınım ta
mamen kaldırılmasını ve 206 sayılı Kanundan 
evvelki hale getirilmesini arz ve teklif ederim, 

5 . 5 . 1961 
Emin Soysal 
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Yüksek Başkanlığa 

206 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 1 
nci kısmın (Arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942 
tarihinden önce tahrir veya tadil suretiyle 
takdir edilmiş olan kıymetler (2 misil) şek
linde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Ahmet Demiray 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye - Bütçe Karma Komisyonunun de

ğiştirdiği 1 nci maddedeki 3 misle kadar olan 
(3 misil dâhil) misillemelerin 1 misil, 3 misil
den yukarı olan misillemelerin de (2) misil ola
rak kabulünü arz ve teklf ederim. 

Saygılarımla 
Temsilciler Meclisi Üyesi 

Sait Erdinç 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Hükümetin getirdiği teklifteki kanun tasa

rısının 1 nci maddesinin 1 nci kısmının aşa
ğıdaki arz ettiğim şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dr. Celâl Sungur 

Madde 1. — Arazi ve Bina vergilerinin he
sabında; .1961 bütçe yılı başından yeniden ge
nel tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yü
rürlüğe gireceği yıla kadar : 

1. Arazi ve arsalarda tahrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş olan kıymetler 206 sa
yılı Kanunun neşrinden önceki miktarlarda 
alınır ve misillemeye tâbi tutulmaz. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin ilk fıkrasının; 
«Arazi ve Bina vergilerinin hesabında 1961 

bütçe yılı başından itibaren arazi 2 yıl içinde 
tahrir yapılıp bu tahrir neticelerinin yürürlü
ğe gireceği tarihe kadar» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Mehmet Ali Kumbasar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim üzere : 
Toprak değerlerini tesbit etmek için yeni 

bir toprak baremi yapılıncaya kadar, çiftçinin 
ödeme gücünü yükseltecek tedbirlerin alınma
sını teminen; 

a) Arazi vergilerinin 3 . 1 . 1961 tarih ve 
206 numaralı Kanunun neşrinden evvelki esas
lar ve ölçüler dâhilinde tahsil edilmesini, 
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b) Arsalara tatbik edilecek vergiler için, 

Hükümet teklifinin aynen kabulünü, 
c) Bina vergileri için Hükümet teklifinin 

aynen kabulünü, saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Nuri Kınık 
Yüksek Başkanlığa 

Arz ettiğim sebepler dölayısiyle, görüşül
mekte olan kamu tasarısının beşinci maddesin
den sonra aşağıdaki maddenin altıncı madde 
olarak konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ferhan Arkan 
Madde 6. — 206 sayılı Kanunun 3 ncü mad

desi mer'iyetten kaldırılmıştır. 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının birinci maddesinin 1 numaralı 
bendinin arazi ve arsa deyiminin birbirinden 
ayrılarak aşağıdaki şekilde yazılmasını arz ve 
teklif ederim : 

1. a) Arazide 1 Haziran 1942 tarihinden 
önce tahrir veya tadil suretiyle takdir edilmiş 
olan kıymetler (2) misli, 

b) Arsalarda sırf arsalara mahsus bulun
mak üzere derhal yapılacak tahririn neticesi
ne değeri 1 Haziran 1942 tarihinden önce tah
rir veya tadil suretiyle takdir edilmiş olan 
kıymetler (4) misil uygulanmak suretiyle na
zara alınır. 

Abdullah Ercan 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Sözlü olarak arz ettiğim üzere, maliyete 

tesir eder endişesiyle sanayide sabit istihsal 
tesislerine vergi zammı düşünülmediği gerek
çede açıklanmış ve madde bu fikirle hazırlan
mış ve hattâ şimdiye kadar alınmakta olan 
vergi kaldırılmıştır. Halbuki aynı sebebe isti-
nadettirilmesi gereken fabrika, imalâthane bi
nalarına vergi, zammı yapılmaktadır. Bu te
nakuzun giderilmesi için : 1 nci maddenin son 
fıkrasının : (Sabit istihsal tesislerine) kelime
lerinden sonra (Fabrika, imalâthane, değirmen, 
bina, depo ve ardiyelerine ait) kelimelerinin ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Dündar Soyer Rifat Çina 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki Arazi Vergisinin bir misli, 

Arsa vergilerinin 10 misli olarak, düzeltilme
sini arz ve teklif ederim. 

Etem Boransü 
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Yüksek Başkanlığa I 

Sayın Maliye Bakanının izahatından, Hü
kümet ve komisyon görüşleri arasında muta-
vassıt~bir teklif, bütçe durumunu da düşüne
rek, faydalı mütalâa edilmektedir. Bu bakım
dan mutavassıt bir teklif olarak artışın «beş» 
misli olmasını arz ve teklif ederim. 

Şahap Kocatopçu 

5 . 5 , 1961 

Başkanlığa 
Müzakere mevzuu olan kanunun birinci mad

desinin «e» bendini takfbeden fıkrada «sahiple
rinin oturduğu meskenlerin; gayrisafi iratlarına 
misil zammı uygulanmıyacağı» yazılıdır. 

Mesken kelimesinden, müstakil binaların an
laşılması suretiyle, tatbikatta, yanlışlık yapıl
ması mümkündür. 

Bu seheple, aynı çatı altında olmasına rağ
men, kat mülkiyeti şeklinde ve mesken olarak 
kullanılan dairelerin de, misil zammına tâbi tu-
tulmıyacağı hususunun, eklenmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Feridun Üstün Etlıern Serim 
Suphi Doğukan 

BAŞKAN — Okunan önergeler, söz konusu 
olan komisyonun raporu ve onun teklif ettiği 
maddedir. Okunan bu önergeler, Devlet gelirle
rinin artırılması veya eksiltilmesini tazammun 
eden önergelerdir. Temsilciler Meclisi içtüzüğü
nün 39 ncu maddesi: (Devlet gelirlerinin ya
hut giderlerinin artırılması veya eksiltilmesini 
gerektirecek kanun tasarılarının görüşülmesi sı
rasında yapılacak tadil tekliflerinde Kurucu 
Meclis İçtüzüğünün ilgili hükümlerine uyulur.) 
Hükmünü ihtiva etmektedir. Kurucu Meclis İç
tüzüğünün 24 neü maddesi ise «Bu gibi teklif
ler, en az üçü Millî Birlik Komitesinden olmak 
üzere 30 Kurucu Meclis üyesinin imzasını taşı
yan önergelerle de yapılabilir» demektedir. Bu 
itibarla İçtüzüğün sarih hükümleri karşısında 
'bu tadil tekliflerini muameleye koymuyorum. Ve 
oya sunmuyorum. Şimdi Hükümet teklifi ola
rak yine Kurucu Meclis İçtüzüğünün arz ettiğim 
24 neü maddesinde (Hükümetçe veya komis
yonca yapılabilir) kaydı var. Bu itibarla Ma
liye Vekilinin Hükümet teklifi olarak ileriye 
sürdüğü hususu arz edip oyunuza sunacağım. 

FERİDUN ERGİN — Usul hakkında. 
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I BAŞKAN — Buyurun. 

FERİDUN ERGİN — Arkadaşlarım, Hü
kümetler, yeni bir kanun hükmü konması için 
veya mevcut bir hükmün, kanunun tadili için 
yapacakları teklifleri, Heyeti Vekile kararı ola
rak, meclislere sunmak zorundadırlar. 

Meclisteki müzakereler esnasında. Vekil, Hü
kümet adına, her hangi bir teklife veya her 
hangi bir fikre katılabilir. Fakat, altında bütün 
bir Hükümetin imzası bulunan bir kanun tasa
rısını bir Vekil, münferit imzası ile değiştire
mez. 30 - 40 yıllık tatbikat bu şekildedir ve bu 
şekilde gelmiştir. 

İçtüzük sarihtir. Âmir hüküm gereğince, bir 
Vekilin kendi imzası ile, bir tadil teklifi yapa-
mıyacağmı ve Heyeti Vekileden çıkmış olan bir 
tasarıda da şifahen bir değişiklik yapmaya me
zun addedilmemesi icabettiğini belirtmek iste
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Muhterem arkadaşlarım; geçen Cuma ve bu
günkü konuşmalarımızda arkadaşlarımızla tam 
mutabakat halinde Hükümetimizin şayanı ka
bul gördüğü şekil üzerinde mâruzâtta bulun
duk. Biz bu arazinin arsadan ayrı olarak, arsa
ların 206 sayılı Kanunda olduğu gibi on misil 
üzerinden vergilenmesini ve arsalara ait vergi 
nisbetinin Arazi Vergisindeki nisbet gibi olma
masını, araziye ait misil tâyininde Şahap Koca
topçu arkadaşımızın yapmış olduğu teklifin mu
vafık olduğunu düşünüyorum. Bina Vergisinde 
Hükümetin asıl teklifinin kabulünde zaruret ol
duğuna kaaniim. 

BAŞKAN — Bize yapdığınız beyan, Hükü
metin muvafakatine uygun olarak yapılmışsa 
mesele yok. 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Bütün noktaları bir önergede toplayayım. Onu 
reye koyarsınız. 

BAŞKAN —'Olmaz efendim. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ AVNl DOĞAN — 

Hükümetin tasarısı meydanda. Ayrıca önergeye 
ne lüzum var? 

BAŞKAN — O halde muameleye koyma
yalım. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
i Görüşülmekte olan kanun tasarısının birinci 
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maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ferüıan Arkan 

Madde 1. — Arazi ve ©ina vergilerinin hesa
bında; 1961 bütçe yılı başından yeniden genel 
tahrir yapılıp, bu tahrir neticelerinin yürürlüğe 
gireceği yıla kadar, 

I - Arazi ve arsalarda, 1 Haziran 1942 tari
hinden önce tahrir veya tadil suretiyle takdir 
edilmiş olan kıymetler (3) misil, 

I I - Binalarda, 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden önce tahrir ve

ya tadil suretiyle takdir edilmiş bulunan gayri-
sâfi hadler, sahibi tarafından kullanılmıyan mes
kenlerde (2), diğer binalarda (4) misli, 

ib) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihiyle 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihi arasında taihrir veya tadil 
suretiyle takdir edilmiş 'bulunan gayrisâf i irat
lar, sahipleri tarafından kullanılmıyan mesken
lerde (1,5) diğer binalarda, (3) misli, 

Uygulanmak suretiyle nazara alınır. 1 Hazi
ran 1942 (dâhil) tarihinden sonra taihrir veya ta
dil suretiyle takrir edilmiş olan arazi ve arsa 
kıymetlerine ve sa/hiplerinin oturduğu meskenler
le 1 . 3 . 1947 (dâhil) tarihinden sonra takdir 
edilmiş olan binaların gayrisâfi iratlarına misil 
uygulanmaz. 

Ancak; arazi ve arsalarda 1 Haziran 1942 (dâ
hil) ve binalarda 1. 3-. 1947 (dâhil) tarihlerinden 
sonra eski kıymet veya ıgayrisâfi iradın bölünmesi 
suretiyley apılmış olan taksim ve ifrazlarda; par
çalara düşen kıymet veya gayrisâfi iratlara arazi 
ve arsalar için 1 (Haziran 1942 tarihinden önce 
kıymetlerine (3) misli binalar için gayrisâf i irat
larına, takdir edildikleri tarihler nazara alınarak 
yukarda zikredilen misiller uygulanır. 

Takdir tarihleri ne olursa olsun sabit istihsal 
tesislerine ait ıgayrisâfi iratlara bu kanunla ihdas 
edilen misiller uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge daha var, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim teknik yanlış dolayısiyle, 

1 nci maddedeki (c) fıkrasının maddeden çıkarıl
masını ara ve teklif ederim. 

Ferhan Arkan 
BAŞKAN — Efendim, bu da aynı mahiyette

dir. 30 imzayı ihtiva etmemektedir. Dolayısiyle, 
muameleye koymuyorum efendim. 
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Bir önerge daha var, okuyorum. 
(Suphi Doğukan ve Feridun Üstün'ün Öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı 

efendim. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANVEKÎLt 

MUHİTTİN GÜRÜN — Efendim, sahipleri tara
fından bizzat oturulmakta olan apartman katları 
da mesken hükmündedir ve zam muafiyetinden 
faydalanacaklardır. (Buna komisyon da katılmak
tadır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu izaihatı karşısın
da önerge sahipleri önergelerini geri alıyorlar mı 
efendim? 

FERİDUN ÜSTÜN — Zapta (geçsin, geri alı
yoruz. 

BAŞKAN — Zapta geçti, efendim. 
(Mehmet Ali Kumbasar'm önergesi " tekrar 

okundu.) 
(BAŞKAN — Komisyon? 

KOMİSYON BAŞKANVEKİLİMUHİDDİN 
GÜRÜN — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Nuri Kınık'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
MUHİDDİN GÜRÜN — Katılmıyoruz. 
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısının »birinci maddesinin 1 nci 

fıkrasındaki «arazi ve arsalarda» tâbirinden ar
salar kelimesinin çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kemal Kurdaş 

BAŞKAN — Komisyon? 
MUHİDDİN GÜRÜN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kaîbul etmiyenler... 1 nci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi
nin ilk bendinden (arazi) kelimesi çıkartılmış ve 
3 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

3. (!b) fıkrasında yazılı farklardan Arazi 
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Vergisinden doğanların tamamı, Bina Vergisin
den doğanların % 50 si özel idarelere aittir. Geri 
kalan % 50, tahsil edildiği ayı takibeden ayın so
nuna kadar mahallî malsandıklarma yatırılır. İş
bu % 50 leri vaktinde yatırmıyan özel idarelerin 
âmiri ita ve muhasebecilerinden vaktinde ödenmi-
yen miktarın % 10 u 6183 sayılı Kanuna göre 
tahsil olunur. 

özel idarelerce vergi ve cezaların kısmen tah
sili halinde mükelleften tahsil edilen miktar (a) 
ve (fo) fıkralarında yazılı kısımlara, tahakkuk 
miktarları arasındaki nisbete göre tahsilat kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ka/bul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun geçici birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanun gereğince vergi 
kıymetleriyle gayrisâfi iratlara uygulanan misal
ler münhasıran Arazi. Bina, Buhran ve Müdafaa 
vergilerinin hesabında nazara alınır. Bunların 
dışında kalan bilûmum vergi, resim ve harçların 
hesabında nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabııl edilmiştir. 

MADDE 4. — 1837 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

6. Zürraın zirai istihsalâtta kullandığı al ât 
ve edevat depoları., zalhire ambarları, samanlık
lar, arabalıklar, ağıllar, ahırlar, kümesler, kurut
ma mahalleri, fböcekhaneler, serler (seralar), fı
rınlar ve benzeri (binalarla işçi ve bekçi, bina, ku
lübe ve barakalar], köy misafir odaları, (balıkçıla
rın deniz istihsalâtmda kullandıkları aletlere 
mahsus depolar ile kayıkhaneler ve denizlerle göl
lerdeki işçi ve balıkçı kulübe ve 'barakaları (icar 
edilmemek şartiyle); 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeni.. 
Buyurun, efendim. 
iSUPHÎ DOĞUKAN — Efendim, burada söz 

konusu ıbinalar içinde, zahire ambarları ve saire 
diye sayıldığı halde; süthane, yağhane, yoğurt -
ihane, peynirhane gibi tesisler yazılmamıştır. Bu 
işlerle uğraşan meselâ, - Kars'ta, Urfa'da bulu
nanlar hilirler - sütçülerin imalâthaneleri vardır, 
burada bir kazan ve onun tesisatı vardır. Mad
dede buna yer verilmemiştir. ıSlüthanede bir kay
mak alma makinası vardır, bunun durumu ne ola-
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çaktır? Burada bir «benzeri» kelimesi var ama bu 
saydığım tesislerin bu kelime içine girmemesi ih
timali karşısında sayın komisyonun ibu vaziyete 
bir sarahat vermesini rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon izah etsin; ıbenzeri ke
limesine bvı hususlar dâhil midir, değil midir? 

KOMİSYON ADİNA MUHÎDDİN GÜRÜN 
— Değildir. 

BAıŞKAN — Bir önerge yok. Maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• 1 Mart 1962 tarihinden itiba
ren; hu tarihten sonraya aidolmak üzere, sabit 
istihsal tesisatı Bina Vergisine (ve bu vergiye1 

bağlı vergi ve resimlere) tâbi tutulmaz. 
BAŞKAN — Madde hakkında Söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
EtnnVenler... Madde kabul edilmiştir. 

FERHAN ARKAN — Mu/hterem arkadaş
lar; vermiş olduğum önerge, Bina Vergisi mua-
fiyatleriyle alâkalı maddenin kaldırılması hak
kındadır. 206 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
bina inşaatından mütevellit olarak, 6188 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesi ile tanınımış olan on 
senelik muafiyelti kaildımıış bulunuyor. Her ne 
kadar üç sene için muafiyet tanınmış ise de, bu 
muafiyet sadece bina saMbindn oturduğu kusma 
ait bir muaffiyelttür. Halbuki 6188 sayılı Kanun 
mucibince binanın tamamı on senelik muafi
yete mazlhar idi. 206 sayılı Kanun bu on senelik 
ımııafiyestıi kaldırmış bulunuyor. Esa&en 6188 sa
yılı Kanun 1 . 3 . 1963 tarihinde meriyetten 

.(kalkacaktır. Binaenaleyh, iki yıl içân bu mua
fiyeti kaldırıyoruz, delmektir. Mesken yapımını 
teşvik baikumınıdan, hukuk prensipleri ieaJbı ve
rilmiş olan bir muafliyeJtin kaldırDİnıa-sı doğru 
ıbir şey deği'ldiir. Bu bakımdan 206 sayılı Ka
nuna göre tanınan 10 senelik muafiyet gene de
vam edip gitmelidir. 

BAŞKAN — Bu teklife göre de gelirde azal
ma olmaktadır, İçtüzüğıünnüzün 24 ncü madde-
ısline göre, bu teklifi muameleye koymuyorum. 

NECÎP BİLGE — Usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendimi. 
NEOÎP BİLGE — Muihıtereım arkadaşlarını, 

Kurucu Meclis içtüzüğünün 24 ncü maddesinin, 
şimdi oya konulmıyan konu üe 'bîr ilgisi yoktur. 
Kurucu Meclis lejtüzlüğünün 24 ncü madjdesi, 
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1961 yılı bütçeısinin g'ÖPÜşiilmöşdne aittir. 

Bu maddede, büıtçede maisraflarıın artırılma
sı veya, eksilltiimesii, bâzı kayıt ve şartlara bağ
lanmıştır. Bu maddenin fıkralarından biri şöy
le diyor : «Yukardaki fıkraya göre Kurucu 
Meclis üyeleri tarafından yapılacak teklifler 
ilgili daire veya bakanlık bütçelinin tümü üze
rindeki görüşmeler [bitmeden önce Bütçe Ko
misyonu Başkanlığına verdlm.dk gerekir.» 

Sonra verileeıek olursa, Heyetti Umumiyenin 
müzakeresi sırasında bu tekliflerin komisyona 
iade edilmesi kaheder. 

Görülüyor M, 24 ncü madde 1961 bütçesinin 
görüşülmesi ile ilgili bulunımakîtadır. 

Malî kanunların görüşülmesi ile ilgili değil
dir. 

Muıhterenı arkadaşlarım; bu itibarla verilen 
tekliflerin gelirleri azaltıcı, masrafları çoğal-

. tıcı mahüyeftte olmak bakiimınidan bu madde 
hükmüne tâlbli olmatması icalbeıder. 24 ncü mad
denin bütçe dışında, diğer malî kanunlara. tat
biki Meclislerin salâhiyetlerini tahdidediei ma
hiyettedir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Temsilciler Meclisi İçtüzüğü
nün 39 ncu maddesâ hükmü sarihtir. Mutlak 
olarak Devlet gelirlerini veya giderlerini azalt
ma veya artırmayı gerektiren kanun taisarıla-
rın görüşülmesi sırasında mutlak hükmü ihtiva 
etmektedir. Alelıtlak yapılacak tadil teklifi eri 
için lejtüzük hükümleri bu kanunun 24 ncü mad
desinde yeıiimi bulmuşitur. Eski İçtüzüğün 127 
nci maddeisiinde de muıtlaık olarak bu gibi tek
liflerin elli imza ile yapıl'afbdleceğini meşruttur. 

Bu hüküm yeni îçjtüzüğün 39 ncu maddesi 
olarak alımmışitır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 4 ncü 
maddesi ile 1837 sayılı Kanunun 3 ncü madde
sinin 6 ncı fıkraisındalM istisnaya ithal edilen 
'binalar için geçmiş zamanlara aidolara'k Bina 
Vergisi ve zamları tarih olunmaz. Tarh edilmiş 
olup henüz tahsil edilmemiş bulunan Bina Ver
gisi ve zamları, cezaları ile birlikte terkin olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyen?... 
Yok. Maddeyi kabul ödemler... Eitmiyenfler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Komisyonun geçici, ikinci madde hakkında 
yeni bir teklifi vardır, akujtııyoruim : 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe giirdiği tarihe kadar taksit süreleri geçmiş 
olan Arazi, Bina, Bukran ve Müdafaa Vergile
rinin henüz ödenmemiş olan taksitleri, kanu
nim yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak bir 
ay içinde ödendiği takdirde gecikme zammı 
alınmaz; alınımış olanlar geri verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birkaç önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki teklifimin (Geçici 2 nci) madde 

olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 
«Misil suretiyle tâyin edilen vergiden mağ

dur duruma düşeceklerin mevcudiyeti nazara 
alınarak, 

Bu gibi mağdur olma ihtimali olan kimsele
rin hakiki kıymeti tesbit- ettirmesi için itiraz 
hakları mahfuzdur» 

Mehmet Ali Kumbasar 

»Sayın Başkanlığa 
200 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmasına 

dair kanun tasarısına aşağıdaki geçici maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

» . o . 1961 
Abdurrahmaıı Alt ağ 

Geçici madde — 
206 sayılı Kanuna göre tahsil edilip bu ka

nuna göre tesbit edilen haddi aşan vergi mü
kellefe derhal iade edilir. 

206 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden zam
lar ve cezalar kaldırılır. 

ABDURRAHMAN ALTUfl — Müsaade eder
seniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABDURRAHMAN ALTUĞ — Muhterem 

arkadaşlar, 206 sayılı Kanuna göre bâzı vilâyet
lerde Arazi ve Bina vergileri tahsilatı yapılmış 
bulunmaktadır. Bu tasarının komisyonda müza
keresi sırasında Hükümet sözcüsünün bize ver
diği bilgiye göre, Türkiye'de 6 vilâyet Arazi 
vergilerinin tahsilini Mart ayında yapmıştır. 
Kendi vilâyetimde de bu vergilerin tamamı 
tahsil edilmemektedir, bir taksiti tahsil edil
miştir. Şimdi kabul ettiğimiz indirime göre va
tandaştan fazla alman verginin iadesi lâzımge-
lir. Kanunda sarahat olmazsa vatandaşın hakkı 
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zail olur. Onun için komisyonun, önergeme il
tihak etmesini rica ederim. * 

KOMİSYON BAŞKANVEKİLİ MUHİT
TİN GÜRÜN — Efendim, arkadaşımız tered
düdünde haklı olabilirdi, ancak bu cihet daha 
önce düşünülmüş, yürürlük maddesine kon
muştur. Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinden iti
baren yürürlüğe girecektir. Yayını tarihinden 
önceye de şâmildir. Yeni nisbetlere göre, mü
kelleften alınmış olanların iadesi gayet tabiidir. 
Bu teklifin tasarıda ayrıca yer almasına lüzum 
yoktur. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ — Tahsil edi
len vergilerin hemen iade edilmesi lâzımdır. 
Vatandaş mağdur edilmiş durumdadır. Derhal 
iade edilir, denmelidir. Bu kaydın konmasını 
rica ediyorum. Maliye mükelleften çabuk alır, 
ama, geç verir. Çabuk iade etmez. 

KOMİSYON BAŞKANVEKÎLÎ MUHİT
TİN GÜRÜN — Efendim, mer'i Vergi Usul 
kanunlarına göre gerekli muamele yapılır. Bu
na ait hüküm vardır. Bu noktada tereddüdü 
bendeniz zait addediyorum. 

BAŞKAN — Bu izahat karşısında, Sayın 
Abdurrahman Altuğ, önergenizi geri alıyor mu
sunuz? 

ABDURRAHMAN ALTUĞ — Hayır efen
dim, okunsun, reye konsun. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyoruz. 
(Abdurrahman Altuğ'un, önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Okunan bu önergeyi yüksek 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon fil hal iştirak ediyor mu! 

KOMİSYON BAŞKANVEKÎLÎ MUHİT
TİN GÜRÜN — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — önerge ile birlikte maddeyi 
komisyona veriyorum. Yeniden madde tanzim 
edilsin, oya sunalım. 

Bir başka önerge var, okuyoruz. ! 

(Mehmet Ali Kumbasar'm, önergesi yeni
den okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında komisyon 
bir şey diyor mu? 

MUHİTTİN GÜRÜN — Katılmıyoruz, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge-
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yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka-

' bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Cahit Zamangil, biraz önceki konuş

malarının yanlış anlaşılmış olduğundan bahisle 
söz istemiştir.. Şimdi kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun Zamangil. 

CAHİT ZAMANGİL — Muhterem arkadaş
lar . 

Sayın Maliye Batan sözlerimden, bu hükü
meti D. P. hükümetlerine benzetmek gilbi bir 
mâna çıkararak üzüntü beyan ettiler. Sayın Sıt
kı Ulay'dam da şimdi aynfi) yolda bir slitem mek
tubu aldım. Kendilerinden çok üzüldüğüme emin 
olmalarını rica ederim. 

Konuşmamın D. P. hükümetleri zamanında 
reddedilmiş olan Ar'azi Vergi/simi götürü olarak 
arttırma tekliflerinden bahseden kısmı böyle 
bir yanlış anlayışa) İmkân veriyor1 mu idi? Şu 
anda takdir edemiyorum. ..Bununla beraber, ma
demki Sayım, Maliye Bakanı ve Sayım Sıtkı Ulay 
böyle bir mamaya a'hn'alb ilmesi ihtimali üzerinde 
beni ikaz ettiler, iyi niyetli insanın vazifesi der
hal kürsüye gelerek sumu söylemektir; 

Sözümün ancak şeklinde hata olabilir, varsa 
kalbul ediyorum, maksadım içinde ise asla böyle 
bir anlayış bulumaıraaz. Devrim-hükümetleri ile 
DP hükümetleri arasımda benzerlik bulmaya ne 
imkân, ite, de vicdan müsaült değildir. Nasıl ola
bilir ki, biz devrilin hükümetlerinin bütün tasar
ruflarımı. Anayasa ile kabullenmiş bir topluluğuz. 

Hükümetle ayrı ayrı tezler üzerinde bulun
duk; her; birimiz kendi anlayışımızda ciddî ve 
samiımîyiız. Medemî bir karşılaşma ve tartışma ve 
bu yoldan memleket hizmeti içindeyiz. 

Bugajm vergi meselesindeki tezimizi savunur
ken içimde kıpırdamamı hisler, aynen ihtilâl ön
cesi mücadelemizin hareketi ve samimiyetidir. 

Bir dost sitemi de btan yapayım: Bu gayret
ler, payın1 Sıtkı Ulay, oy avcılığı değildir. Kendi 
atolayışımıza, göre milletim oyuma lâyık olmak 
gayretidir. (Alkıglar). 

BAŞKAN — Dikkate alman önerge üzerine 
komilsyomca tanzim edilen geçici maddeyi oku
tuyorum. 

j GEÇİCİ MADDE 3. — 206 sayılı Kamun lıü-
I kümlerine göre yapılmış olan tahsilatın, bu ka

muma göre alınması lâzımgelen miktardan faz-
üaisı, Vergi Usul Kamunu hükümleri dairesinde 
deıtfıal terkin ve ilgililere iade olumluı', 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. I 

Kabul edenler... Btmiyenler... Kaibul edilmiştir. j 

MADDE 6. — Bu kanım 1 Mart 1961 tari- ! 
İllinden itibaren yürürlüğe giren. \ 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kamlar Kuralıı yürütür. 

BAŞKAN— Maddeyi cyıvnuza sunuyorum.- , 
Kabul edenler... Etnıiyonler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Söz istiyen yoktur. Tasarıyı açık oyunuza sunu-
yoriuın. 

2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 \ 
sayılı Ödünç para verme isleri Kanununun bâzı 
maddelerinin tebdiline ve bu kanunlara bâzı 
maddeler eklenmesine dair kunun tasarısı ve \ 
Ticaret Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Tem
silci üyelerden mürekkep Karma Komisyon ra- \ 
porlfirı (1/97) (*) 

BAŞKAN — Kanım tasarısı Hükümet tara- ı 
fmdan bir teklif olarak gönderilmiş ise de; komis- . 
yon, tedvin bakımından ayrı ayrı itki tasarı haline 
getirmiştir. Evvelâ 7129 sayılı Bankalar Kanu- j 
numın bâzı maddelerinin tadili ve bu kanuna bâzı 
maddelerin eklenmıesime dair olan kanun tasarısı 
üzerinde müzakereyi açıyorum. Tümü üzerinde j 
söz istiyenler?... 

BAŞKAN — Maliye Bakanı vardır, esasen | 
tasan da Maliye Bakanlığından gelmiştir. Mü-
zakere edebiliriz. 

Buyurun Vedat Dicleli. 
VEDAT DÎCLELÎ — Efendim, 7129 sayılı 

Bankalar Kanununda, mevduat ile ilgili olaraik, 
iki husus müeyyide altına alınmıştır. Evvelâ 
getirilen tasarının neye matuf olduğunu ve .•mev
cut kanunda ne gibi değişikliği derpiş ettiğini 
şümulü ile, sayın arkadaşlara, izah etmek is
terim. 

Konu nedir? Vatandaşların, mevduat sahip
lerinin bankalara yatırmış bulundukları para
ları teminat altına almak; birincisi bu. İkin
cisi de, kredi şişkinliğine meydan vermemek. 
Bankalar Kanununa göre, bankalar bu iki mü-

(*) 46 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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I kellefiyet altındadır. Birinci mükellefiyet mev

duat paralarının asgari bir miktarını (disponi-
bilite") olaraik bankaların hazır bulundurmayı 
âmirdir. Bu itibarla bankalar, mevduatın % 5 -
10 unu hazır ve nakit para olarak kasalarında 
tutanlar ve ayrıca Bankalar Kanununa göre, 
% 20 - 9r 25 nisbetinde bir parayı da vâdesin 
mevduat için, % 25, vadeli mevduat için, % 20 
bankalar, Amıortisıman ve Kredi Sandığı emri
ne verirlerdi. 

Şimdi Hükümet ne istiyor ve ne getiriyor? 

Hükümet diyor ki ; «Mevduat konusunda 
bugüne kadar görülmemiş bir sisteme gidiyo-

J ruz; hâlen mevcut yüzde yirmi munzam karşı-
ı lık çok azdır. Bu nisbet kredilerin genişlemesi-
I no mâni olamamıştır. Bu itibarla bu nisbeti 

yüzde kırka, elliye çıkaralım! Yani bankalar
daki 'mevduatın yüzde ellisine kadar kısmını 
Merkez Bankasına alalım; bloke edelim» diyor. 

Bundan başka, bugüne kadar toplanan mun
zam karşılıklar Amortisman Kredi Sandığı em
rinde idi; Amortisman Kredi Sandığı da bu pa
raları İktisadi Devlet Teşekküllerinin finans
manında fiilen kullanmıştır. Hükümet diyor k i ; 
«Bundan sonra bu yolda gidilmesin, karşılık
ları Merkez Bankasında bloke edelim. Yani, bu 
paraları İktisadi Devlet Teşekküllerini finanse 
etmekte değil, mevduatın muayyen bir kısmını 
Merkez Bankasında saklamalk suretiyle banka 
gişelerine yapılacak her hangi bir tehacümü 
karşılamakta, mudilerîn menfaatlerini koru
makta kullanalım.» Hükümet tasarıya üçüncü 
bir nokta daha ilâve ediyor: «Bu karşılıkları 
sandıkta değil, Merkez Bankasında bloke ede
lim, bloke edelim ama, bir kısmını zirai finans
man için serbest bırakayım, Ziraat Bankasına 
vereyim, kullansın», diyor. 

Son olarak geçici bir madde ile de, Hükü
met, % 50 istemekle beraber, «1961 yılma mün
hasır olmak üzere, % 30 ile beni tahdidediniz», 
diyor. 

Şimdi, Hükümetin bu tekliflerini iktisadi 
zaviyeden kısaca incelememe müsaadenizi rica 
edeceğim. Hemen şunu ilâve edeyim ki, gerek
çede ileri sürülen görüş ve basma verilen teb
liğlerle yaratılmak istenen hava hilâfına getiri
len tasarı yeni bir sistem değildir; mevcut bir 
sistemin bir cihetinin tashihinden ibarettir. Bu-

I güne kadar da bankalarda karşılık paralar ay-
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rılır, Amortisman Sandığına yatırılırdı. Yeni ve 
güzel olan cihet; Sandık bundan sonra bu pa
ralara tasarruf edemiyecek, Merkez Bankasın
da bloke bir hesapta hazır olarak duracaktır. 
Ne yazık ki, bu usulü getiren Hükümet, bir is
tisna isteğiyle getirdiği sistemi, daha doğmadan 
öldürmektedir. Görülüyor ki, bu sistem eski
den beri vardır. Ve halen Amortisman Sandığı
na bir milyar 218 milyonu tecavüz eden, % 20 
lerden mütevellit, bir karşılık da birikmiştir. 
Yeni olan cihet, bu karşılıkların, Merkez Ban
kasında, iadeye hazır bir şekilde bloke tutul
masından ibarettir. Hükümetin birinci görü
şünde, yani «bu nisbet düşüktür, % 50 ye çı
karalım», isteğinde isabet 'yoktur. On yıllık 
enflâsyonist politika devrinde, bu % 20 1er pi
yasaya tekrar verilim eşeydi, -enflâsyonist te
sirler izale edilebilirdi. 

Eğer bugün bir kredi enflâsyonu olsaydı, 
karşılık nisbetinin artırılması teklifi doğru gö
rülebilirdi. Halen böyle bir şey de yok. Son on 
yılda enflâsyonist politika neticesinde paramız 
iç ve dış değerini kaybetmişti. Dış tediyeleri
mizde güçlük çekiyorduk. Kısaca ekonomik 
menfaatlerimiz zedelenmişti. Ama, bunun sebe
bi, munzam karşılık nisbetinin % 20 seviyesin
de tutulmasında değildi. Bankaların Amortis
man ve Kredi Sandığına vermek zorunda olduk
ları % 20 lerin daha fazla artırılmam asında de
ğildi. Hata şurada idi: Hükümet, bankaların 
verdikleri % 20 leri İktisadi Devlet Teşekkül
leri finansmanında kullandı. Gayesine aykırı 
olarak kullanılan bu paraların, tekrar piyasaya 
akmasını sağladı, yeniden ekonominin çemberi
ne soktu. Eğer, hakikaten bankaların bloke et
tikleri bu % 20 fer, bloke tutulmuş, piyasaya 
çıkmamış olsaydı, iktisadi hay atımız enflâs
yonist bir hale düşmiyecekti. Toplanan bu pa
ralar plânsız bir şekilde israf edilmiştir. Hesap
sız, kitapsız şekilde paralar heba edilerek suni 
bir iştira gücü, enflâsyonun ortasına düşülmüş
tür. 

Büzüm bankacılıik tarihimiz pek eski sayıla
maz. Vatandaşların kredi nıüesseseelrine iıti-
madederek paralarını bankalara yatırmaları 
dün sayılacak kadar yenidir. Bu itibarla banka
larımız, vatandaşların tasarruflarını millî eko
nomiye katmaları için, durmadan uğraşmakta, 
reklâm ve ikramiye gibi bir sürü masraflar ih
tiyar etmekte, vatandaşın ayağına kadar gide- 1 
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rek şubeler açmaktadır. Bunların bu yoldan 
ihtiyar ettikleri masraflar yüzde üç, üç buçuk 
raddesdındedir. Millî tasarrufu verimli şekilde 
tıopaknaık için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 
Bu kadar geniş ve faydalı gayretler içinde bu
lunan bankalarımıza çalışma imkânı sağlamak 
lâzımdır; bu da ancak mevduatın büyük bir. 
kısmını onlara 'bırakmakla kabildir. 

BAŞKAN — Açık oylarınıza arz edilen ta
sarı için reylerini kullaıiimıyan arkadaşlarımız, 
lûitfen oylarını kullanışına]r... Oy toplama mua
melesi blitimistir. 

Buyurun, devamı edin, efendini. 
VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir bankanın 100 milyon lira 
mevduat, sağladığını farzedellim. Bu mevduatı 
elide etmek için yapmış olduğu ağır masrafları 
ve vereceği faizleri karşılamak içlin bu 100 mil
yonu işletmesi lâzımıdır. Halbuki mevcut sistem 
gereğince bumun % 5 - 10 u umumi dlsponi-
bilite olarak ve % 20 - 25, ortalama, % 20 si 
do munzam karşılık olarak ayrılmakta ve kul-
lanılamaimalkjtadır. Getirtilen tasarı ile bu nisbet 
% 45 - 50 ye çıkarılacak olursa bu bankanın 
-topladığı 100 milyon liralık tasarrufun şöyle 
böyle 50 - 55 milyon lirası Hükümet kararı ile 
bankadan alınacak ve bloke edilecektir. Şu 
.duruma göre, bankanın kendisine kalam 45 - 50 
milyon lirayı çalıştırarak, ikraz ederek, vatan
daşların kendisine vermiş olduğu 100 milyon 
liranın karşılığını tedarik etmek, kazanmak 
(mecburiyetinde kalacaktır. Bunun ne kadar zor 
okluğunu izaha hacet yoktur. Neticede, dolam
baçlı yollardan gidilmek suretiyle, faiz hadleri
nin yükseltileceği gayet tabiîdir. Umumiyetle 
bugüne kadar taltlbilk edilen % 20 karşılılk, bi
raz önce arz ettiğim, gibi, küçümsenecek bir 
'miktar değildir. Yeter M,' toplanan paralar, tek
rar ekonomiye iade edilmiş olmasın. Bugüne 
kadar iade edildiğine göre, % 20 karşılığın 
% 50 ye kadar çıkartma yetkisini istemek, 
% 20 nin kifayetsiz olduğunu ispata yetmez. 
Tasarı gerekçesinde,* Hükümet misal veriyor; 
diyor k i ; başka memleketlerde mevduatın % 10 
dan % 100 üne kadar karşılık olarak alınır. 
Müsaade ederseniz, burada Maliye Bakanlığın
dan aldığım bir cetveli okuyacağımı. 

Bolivya'da 100 milyon liranın 300 milyon 
lirasının. Merkez Bankasına alınması esastır. 
Hükümetin yetkM vardır. Kolombiya'da % 100,.. 
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Size bir», yığın daha metiniekdt sayabilirim. I 

Bu meımellketlerin çoğu Orta ve Güney Ameri
kan memleketlerine aittir. Bu memleketlerde 
unıumiiyetel bankalar zaman zaman vatandaş
ların yatırdıkları paraların üzeıiine konmak 
için hileli yallara saparlar. Buna karşı, mevdu
at sahiplerinim haklarını koruınıalk îejin Hükü-
iinet de âzaımâ bir niisibet mevduatı bloke eder. 
Mevduat sahiplerinin emrine hazır tutar, on
lara güven «ağlar. 

Baıtı memlekeitleriııde munzamı karşılık sis
temi çok daha düşük şeMlde uygulanır. Avus
turya'da bu nisibeıt % 5 - 15 arasındadır. Halen 
100 milyon liradan 5 mtiılyonu bloıka tuitulur. 
Belçika'da % 4, Kanada'da % 8, Batı - Alman
ya'da bankaların büyüklüğüne göre mevduatın 
c/c 6 - J3 ü Merkez Bankasına bloka edilir; 
Japonya'da % 0 - 10, NorveçUe % 0 - 10, Is- | 
vliçre'de % 2,5 - 4,5 arasında, diğer Batı nıenı-
leketeiMnde de «nıcalk buna yakın nishetlerde 
mevduat karşılığı paralar hazır tutulur. 

Kısaca, bankaların mevduattan kullananı a-
yıp hazır ve nakit olarak tıîtmaya mecbur 
oldukları karşılık nisbeti % 2,5 ile % 13 ara
sındadır Batı memleketlerinde. 

Buraya kadar verdiğiniz misallerin birinci 
grupu Güney Amerika memleketlerine, ikinci I 
grupu ise iktisaden ileri memleketlerine aittir. I 
ilimdi bir de iktisaden geri kalmış memleketler
den misaller alalını, biraz da bize benziyen meni- I 
leketlerde bu nisbetler nasıldır, bunu görelim. 

Mısır'da : % 12,5; 'Yunanistan'da : % 8; 
Hindistan'da : % 100... Ama bu karşılık yalnız 
vadesiz mevduatın % 20 si, vadeli mevduatın 
i% 8 i içindir. Geriye kalan % 80 i bankalar 
serbestçe kullanır. Pakistan'da : % 2 ile 5 ara
sındadır. Suriye'de ise % 15 den fazla karşılık I 
istenemez. 

Şu halde denebilir ki, iktisaden geri kalmış 
memleketlerde ele karşılık nisbetleri düşüktür. I 
Bu itibarla mevcut % 20 nisbeti ^yükselterek I 
«mevduatın yarısı kadar bir miktarı kötü ihti- I 
malleri derpiş ederek enflâsyon önlenmek I 
amacıyla yarının hükümetlerine silâh olarak ver- I 
mek için, % 50 ye çıkaralım ve bu günden ve- I 
relim.» denemez. Birçok memleketlerde sermaye 
terakümü olmuş, faiz hadleri %•] , 2 ye düşmüş- I 
tür. Öyle memleketler vardır ki; mevduat sa
hiplerine banka- faiz vermez, üstelik bekçilik ] 
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[ parası alır. Bu gibi memleketlerde bankaların 

mevduatı kredi kaynağı olarak kullanmaları za
rureti yoktur, kendi öz kaynakları piyasa ihti
yacını karşılar. Bunlar ayrı hesapta, Merkez 
Bankasına vermeden de o bankada bloke dura
bilir. Görüyorsunuz ki muhterem arkadaşlarım, 

i Hükümetin mevcut % 5 umumi disponibiliteye 
ilâveten % 20 yi az görerek bu yıl % 30 gelecek 
yıllar için % 55 munzam karşılık sistemi yer
sizdir, fazladır. Memleketimizin ekonomik özel
likleri bankaların kuruluş ve serpiliş halinde ol-

I maları, vatandaşın tasarrufunu (bankaya yatır-
[ maya henüz yeni yeni alışması bakımından bu 
i nishet yüksdktir. Kaldı ki, % 20 nisbet amacına 

sadakatle kullanılmış olsa, tekrar İktisadi Dov-
i Jet Teşekkülleri voliyle piyasaya ödenmemiş bu-
| lıınsa idi bunun kifayet edeceği görülecekti. 

Sonra Hükümet, ikinci teklifinde diyor ki: 
«bana % 50 yi veliniz, fakat bu yıl % 30 dan 
fazlasını kullanrnıyacağıın.» Burada gerek usul 
ve gerek esas bakımından mantıka aykırı bir du
rum mütalâa ediyorum. Önce usul bakımından; 
yasama, organı âzami ve asgari hadleri gösteren 
bir nisbet" tesbit edecek. Bu yıl hangi nisbet tat
bik edilecek? Bu, teşriî organın görevi değildir. 
Bu husus, Hükümete tanınmış bir haktır, bir 
görevdir. 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesi mevcut
tur. O tetkikatını yapar, âzami ve asgari had
ler arasında ıfoir nisbet. gösterir, Hükümete tek
lif eder; Hükümet de tasvibeder, nisbet yürür
lüğe girer. Oysa, Hükümet bir geçici madde ile 
bu nisjbetin 11)61 yılı için % 30 olmasını istiyor; 
yâni kendi kendisini bağlıyor. Acaba kendisine 
güveni mi yokv yoksa mevduatın azalacağından, 
iirkeeeğinden mi endişe ediyor? Bunun izahını 
yapmalarında fayda vardır. Kaldıki bugün 
mevduatın esasen % 30 u bloke vaziyettedir. 

Bugün Türkiye bankalarında 1961 başından 
bu yana 250 - 300 milyon liralık bir mevduat ar
tışı vardır. 27 Mayıs İnkılâbından sonra yersiz 
birtakım telâşlarla çekilen mevduat tekrar ban
kalara dönmüş olmakla beraber, bu marjinal 
mevduat artışının yıl içinde çok fazla olmıya-
cağını da belirtmek zorundayız. 

Şimdi görüyorsunuz ki, ancak 200 - 250 mil
yon lira arasında bir mevduat artışı var. Şu hal
de hangi zaruretlere karşılık nisbeti 1961 için 
% 30 a çıkarmak istiyoruz? Mevduat artış seyri 
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kredi enflâsyonu tehlikesini doğurmaiktan çok 
uzaktır. Nitekim kredi ihtiyacını 'karşılamak 
amacıyla Hükümet Amerikan karşılığı paralar
dan faydalanarak ihracatçı ve sanayicilere özel 
kredi vermek için uğraşmaktadır. Bu itibarla 
geçici maddenin kanundan çıkarılması ve bu yıl 
tatbik olunacak nisbetin Hükümetin takdirine 
bırakılması iyi olur. Esasen bu vazifeyi bir ko
mite idaı*e edecektir. Bu komitenin yetkileri artı
rılmıştır. Yüzde elliye kadar çıkarılması istenen 
karşılık nispetlerinin^ tesbiti bu komiteye aittir. 
Komitenin bundan başka salâhiyetleri de var
dır. Onun için bu komitenin teşekkül tarzını ve 
havasını aksettirmek lâzımdır. Bu komitede kim
ler çalışacaktır?.. Komitenin Başkam; Maliye 
Bakanıdır. Üyeleri de; Ticaret Bakanı, Çalışma 
Bakanı, Hazine Umum Müdürü, iç Tiraeet 
Umum Müdürü, Merkez Bankası Umum Müdü
rü, Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürü, Oda
lar Birliği Genel Sekreteri, Bankalar Birliğin
den bir mümessil, bir de bankalar tarafından se
çilen 5 bankacı temsilcisi... Bu 5 bankadan ikisi 
Halk Bankası ile Ziraat Bankası, kanunla ku
rulmuş bankalar olmaları 'bakımından, bunların 
Hükümete yakın müesseseler olduğunu teemmül 
etmek güç değildir; Görülüyor ki bu 14 üyenin 
üçü bakan, 5 i tâyinle gelmiş resmî vazifeli ze
vat, yalnız 5 i, 6 sı bankaların seçip gönderdi
ği umum müdürlerden ibarettir. Böyle bir he
yetin, bankaların kredi ihtiyaçları, faiz hadleri 
üzerinde görüş beyan etmesi, mevduat karşılık
ları nisbeti üzerinde serbestçe karar vermesi, ob
jektif, rahat siyasî telkinlerden uzak bir mesai 
yapması pek mümkün değildir. Bu itibarla, 
Bankalar kanunu tasarısının tadil edildiği şu 
sırada, 47 nci maddenin de değiştirilmesini ve 
serbest bankacılığa ve para piyasasına yakın 
bir komitenin kurulmasının sağlanmasını da ri
ca edeceğim. 

Tasarıda bir hüküm daha var; deniyor ki; 
bütün karşılıklar Merkez Bankasında toplana
caktır. Fakat bugüne kadar toplanan karşılık
lar Sandıkta kalacaktır. Arkadaşlar, eğer man
tıki, lojik iktisadi bir sistem kuruyorsak, tadil 
teklifi ile bunu ileri sürüyomz. O halde bütün 
karşılık paraların bir tek yerde bloke tutul
ması lâzımdır. 

Gaye nedir? Birincisi mevduat sahibinin 
menfaatini korumak ve bunun için ibankamn her 
istediği anda (karşılığı geri verilebilmektir. 
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ikincisi, eğer banka mevduatı ikraz şeklin

de piyasaya fazla miktarda intikal ettirmek is
terse, bunun önüne geçmek piyasadaki kredi 
hacmini kontrol altında tutmaktır. Bankaları 
kredi tevziinde tamamiyle serbest bırakmak el
bette mahzurludur. Bu maksatla bugüne kadar 
karşılıklar toplanmış. Amortisman ve Kredi 
Sandığında bu yoldan bir milyar 218 milyon 
073 ıbin 104 lira birikmiş bulunmaktadır. Bu 
paraların mevcudolmadığmı hepimiz biliyoruz. 
Geçmiş iktidarın plânsız, programsız hareket
leri, hatalı politikası yüzünden birçok verimsiz 
yatırımlara girişilmiş olduğu, dönmemek üzere 
bu karşılık paraların İktisadi Devlet Teşekkül
lerine aktarılmış olduğu ve oralarda heba edil
miş bulunduğu hepimizce malûmdur. Millî in
kılâp Hükümetlerimiz bunun üzerinde durmuş
tur. Hususi bir kanunla bu karşılık paraları
nın 25 yılda konsolide edilerek Sandığa iadesi 
kalbul edilmiştir. Böylelikle karşılıklarına ya
vaş yavaş geri dönmesi teminat altına alınmış
tır. 

Şu halde ben diyorum ki, mademki bu para
lar İktisadi Devlet Teşekküllerine 25 yıl içinde 
peyderpey geri vereceklerdir, şu halde güdülen 
amaçta kullanılması ve sistemin mantıki bir 
icalbı olarak, Ura paralar da Merkez Bankasın
daki hesaba yatırılsm. Bu noktai nazarımızı 
Maliye Bakanlığı kabul etmiş ve Ticaret Ko
misyonu teklifi halinde tasarıya konmuştu. Fa
kat nedense bu sonunda çıkarılmıştır. Hatıra 
gelebilir; bu paralar dün*olduğu gibi İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin finansmanında kullanıl
makta devam edilsin. Artık idari ve keyfî yol
lar bertaraf edilmiş ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin durum ve tutumları Anayasada kon
trol altına alınmıştır. Yatırımlar için kalkınma 
ve plânlama hükümleri koyduk. Dün olduğu gi
bi İktisadi Devlet Teşekküllerinin gidişleri olu
runa bırakılmıyacaktır; Amortisman Sandığın
dan finanse edilmesi sistemine son verilecektir. 
Bu bakımdan Ticaret Komisyonunca kabul edil
miş olan şeklin Yüksek Heyetimizce kabul edil
mesini rica edeceğim. 

Tasarının en mühim maddesi mevduat kar
şılığı olarak bloke edilecek paraların bir kıs
mının tekrar piyasaya çıkarılması hükmüdür. 
Bu istisna da zirai finansmanı takviye için ya
pılıyor. Fakat arkadaşlar, bu istisna bizim için 
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aziz, ekonomimiz için zaruri bir mevzu için bi- f 

le olsa, bir sistemin baltalanması pahasına yapıl
mamalı idi; yeni bir sistem getiriliyor : Karşı
lıklar artık Amortisman Sandığında erimiyecek, 
bloke şekilde Merkez Bankasında Jıazır dura
cak. Hem mevduat sahibine teminat sağlanmış 
olacak, hem de reeskont ve faiz hadlerine ilâ
veten kredi hacmma ayarlıyacak. Bu görüşe 
sadakat göstermek lâzımdır. % 20 den % 50 ye 
kadar çıkarılacak karşılıkları Ziraat Bankası
na aktarmak bu sistemin altına dinamit koymak 
demektir. Hiç şüphesiz hükümetler, kredileri 
yalnız kemiyet bakımından değil, keyfiyet 
bakımından da ekonominin muayyen sektörle
rine yöneltirler. Eğer biz zirai dâvayı birinci 
plânda görüyorsak - ki öyledir - Tbu, sistemi 
i'ahnedar etmek pahasına değil, başka yollar
dan bu amacın tahakkukuna çalışılmak lâzım
dır. Bu mevzularda önergelerim vardır. Fakat 
umumi görüşmeleri uzatmamam için önergeleri
mi maddelerin müzakeresinde arz edeceğim. 
Ziraat Bankası bu aktarmadan elle tutulur bir 
fayda görecek mi? Bu yıl banka için bütçeye 

80 milyon lira konması lâzım idi; konmamıştır. 
Bugüne kadar Hükümet % yarımlardan % 1 
lerden tekevvün eden 300 milyon liradan fazla 
bir parayı Ziraat Bankasına vermiştir. Şimdi 
Merkez Bankasında toplanacak karşılık para
ların % 20 si Ziraat Bankasına verilecek. Bu 
ziraate yardım bakımından güzel hir şey. Mem
leket kalkınmasının ziraatten ıbaşlıyacağmı bi
liyorum. Onun için bu yardım zihniyetini se
vinçle karşılıyorum. Ancak Ziraat Bankasının 
bu işten fiilî bir kazancı olmıyacaktır. Gerçek
ten mevduatın yüzde şu kadarının Merkez Ban
kasına yatırılması mükellefiyeti, Ziraat Banka
sına da uygulanacağına göre hu hankaya bir 
yandan yardım edeceğiz, hir yandan da mevdu
atın bir kısmını elinden almış olacağız. Bu ban
ka için bir kâr sayılamaz. 

Kabul edelim ki, bu yıl içinde Türkiye'de 
bütün bankalara bir milyar lira mevduat yatı
rılmış olsun. Bu bir milyar liranın % 30 olan 
300 milyon lira Merkez Bankasına yatırıla
cak. Bu 300 milyon liranın % 20 si de 60 mil
yon lira, Ziraat Bankasına verilecek. Ziraat 
Bankası bu parayı zirai finansmanda kullana
caktır. 

Bu bir milyar lira, da siyasi ve iktisadi is
tikrar içinde önemli ekonomik bir gelişme olur-
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sa, âzami mevduat olarak toplanması mümkün 
bir meblâğdır. 

Bir milyar liranın mevduat olarak toplan
ması normal şartlar içinde mümkündür. Tatbi
kat ne gösterecektir, bunu 'bilemiyoruz. Ziraat 
Bankası bu bir milyarlık mevduatın % 20 -
25 ini toplıyacaktır. Fakat Ziraat Bankas» 
öte yandan, bunun % 30 unu Merkez Banka
sına munzam karşılık olarak vermek zorun
dadır. Bu takdirde, 200 milyonun % 30 ıı 60 
milyon eder. 60 milyon verecek, 60 milj-on 
alacak, 3Ü milyon verecek, 30 milyon alacak. 
Ziraat Bankasının büyük bir kazancı olmıya
caktır. Ama banka bugüne kadar % 30 lan 
yatıramamış, Amortisman Sandığı da zirai fi
nansman için 191 milyon 129 bin 612 liralık 
bir yardımda bulunmuş gibi görülmektedir. 
Bunun bir çaresi elbette bulunabilir. Madde
ler görüşülürken,, sırası geldiğinde üzerinde 
duracağım, bir önerge de takdim etmiş bulun
maktayım, kabulünü rica edeceğim. Bu tasarı 
hakkında para kredi piyasası ne düşünüyor? 
Türkiye'deki belli başlı bankaların umum mü
dürlerini çağırdık, Maliye Bakanının da hu
zurunda bize izahat verdiler. Temsilciler Mec
lisinin davetlisi olarak Ticaret Komisyonunda 
konuştular; samimî konuştular. Birçokları 
karşılıkların % 20 den % 50 ye çıkarılmasının 
fahiş olduğunu söylediler. İstisnasız hepsi, Zi
raat Bankası Umum Müdürü de dâhil, Ziraat 
Bankasına tanınan böyle istisnai bir hükmün 
sistemin zaafını teşkil ettiğini ifade ettiler. Tür
kiye îş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Ban
kası, Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankası ve Ticaret Bankası gibi bankaların 
yetkili mümessilleri gayet veciz bir şekilde 
durumu anlatmışlar, mahzuru üzerinde dur
muşlardır. 

Bugüne kadar da karşılıklar yalnız bir gaye 
için toplanmış değildir; mudiin menfaatini ko
rumak yanında krediyi ayarlama musluğu ola-
rak 'da düşünülmüştür. Bu itibarla karşılıklar
dan. bir kısmının Ziraat Bankasına verilmesi 
mevcut sisteme aykırıdır; Ziraat Bankasına da 
ciddî bir faydası yoktur. Mâruzâtımı Hüküme
tin ve komisyonun dikkate alması faydalı olur. 

Hükümet, tezatlarla dolu olan bu tasaııyı 
cazip göstermek için gerekçenin sonunda diyor 
ki : «Kanun çıkarsa ben de 30 Haziran 1958 
plâfonunun kaldırılmasını derpiş edeceğim.» 
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Arkadaşlar, 1958 senesinde ıstıraplı bir gi- | 

dişe son vermek gayesi ile eski iktidar, kre- | 
dileri dondurma "yoluna gitmişti. Bankaların ' 
imkânı ne olursa olsun, 4 Ağustos 1958 tari
hinde banka kredilerinin dondurulması emre
dildi. 

Mevduatı fazla olan bankalar, arzu ettik
leri halde bu nisbette kredi verememişlerdi. 
Bunları bankac il a rda n duymuştum. 

Eğer- bu plâfonu kaldırırsak, bundan son
ra yapılacak mevduatın % 40 ı, 5ü si piyasaya 
çıkabilecektir. Doğru, güzel, ama sayın arka
daşlar, biz burada bu plâfon üzerinde dura-
mıyacağız. Bu teşriî organın vazifesi değildir, 
Hükümeti ilgilendiren bir husustur. 

Hükümet kredi hacmini zamanına göre ayar-
hyabilecektir. Kredi şişkinliğini önlemek için 
vaktiyle konmuş olan bu plfıion kaldırılırsa 
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her halele kıyamet kopmaz. Bugünkü kredi ih
tiyacı karşısında Hükümetin isabetli kararları 
olması gerekir. Fakat, plafohun kalkması ile 
Bankalar Kanununu değiştirme teklifinin aynı 
günde getirilmesi gerekçesini takdir edemi
yorum. Beynelmilel bir anlaşma ile Yüksek 
Heyetinizin malûmatı dışında, Hükümetin bir 
taahhüdü mü vardır? Lütfen bizleri tenvir bu
yursunlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1837 sayılı Bina Vergisi Ka
nunu ile 3 . 1 . 1 9 6 1 tarihli ve 200 sayılı Ka
nunda değişiklikler yapılmasına dair olan ta
sarıya (175) iştirak vukubulnmş, (141) kabul, 
(26) ret, (8) çekinser olmuştur. Tasarı Yüksek 
Meclisinizce kabul edilmiştir. 

Saat 18 de toplanmak üzere Oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

>>••<« 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Lûtfi Akadlı 

KÂTİPLER : Şahap Kitapçı, Oktay Ekşi 

•BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Görüşmelere devanı ediyoruz. 
CEMİL SAİT BARLAS — -Muhterem arka

daşlarım, bugün konuşulmakta olan bankaların 
kredilerine dair olan kanunla buna lakibeden 
kanunda hakikaten üzerinde durulacak konulan 
ihtiva etmektedir. Hepinizin bildiği gibi, büyük 
bir iktisadi buhran içindeyiz. Bu iktisadi buhra
nın sebeplerinden birisi de güvensizliktir. Bâzı 
hesaplara göre 1 milyar 600 milyon lira çorap
larda ve sandıklarda yatmakta, bankalara yatı-
rılınamakitadır. 

(Binaenaleyh, parallarııı tedavüle (jıkması, kre- , 
dileri harekete geçirmek, 'memleketin iktisadi 
buhranını gidermek bakımından 'zaruridir. Bu 
gelen' Bankalar Kanunu ile memlekette bankala
ra olan emniyetin artırılması düşünülmüştür. 
Bankalara olan emniyetin artırulmasmm düşünül
mesi yerindedir. Hükümet bunu iyi idrak etmiş

tir. Buna mukabil (bir tezat içindeyiz. Piyasaya 
para lâyıkı vedhile gelimiyeeefctir. Bunu telif edi
ci bir yol bulmak mrçıreti vardır. Benden evvel 
konuşan kıymetli arkadaşım Vedat Dicleli'n in 
söyledikleri) gibi, (bir de paranın tem tarafı bu 
memlekette mevcut olmuştur. Küçük bâzı ban
kalar iflâs etmek tehlikesi He karşı karşıya kal
mış ve Hükümet müdathale etmiştir, el uzatmış
tır. Bu suretle bankalara olan itimatsızlık izale 
edilmeye çalışılmıştır. Bu bakımdan biz küçük 
mevduat eıfoabınırnj (bankalara olan itimadını, pi
yasadaki krediye ihtiyacı olanlar kadar düşünmek 
'zaruretindeyiz. Bunu teliif edici bir yol bulmiak 
Devletin başlıea vazifesidir. Bu bakımdan ııkibet 
vadelilerde yüzde 35 e, vadesizlerde yüzde 45 e 
çıkıyor. Bu nisbet düşüp çıkafbilir, fakat her hal
de küçük mevduat erbabının, 'bankalara yatırı
lan paranın kendilerine tam olarak iade edilece
ğine dair bir emniyetin ağlanması zarureti var-
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dır. Bankaların durumuna karşı vatandaş çok 
•hassastır. Biliyorsunuz, Hükümet İnkılâptan son
ra bankadaki paralara el koymaya kalktı. O va-
ik.it başlıyan itimatsızlık bugün gitmiş değildir 
arkadaşlar. Bunun bilinmesi -lâzımdır. 

Şimdi bu kanunla Merkez Bankasına yatırıla
cak paraların % 20 sinin Ziraat Bankasına ve
rilmesi-istenmektedir. Benim şalisi kanaatime gö
re Ziraat Bankası bu paraları zirai kredide 'kul
lanması yerindedir. Yalnız bu kredileri verirken, 
köylünün hangi yolla kredi alacağı, bu kredinin 
verimli ölüp olmıyacağı, köylünün kullanma yolu 
teminat altına alınmadan % 20 yi Ziraat Banka
sına vermek yanlıştır. Hükümetin, yerine ben ol
saydım ve muhakkak zirai sefctöre bir kredi ver
mek ieiabediyorsa, bankalardan kesilecek yüzde 
20 leri bankalararası bir holding yapardım.. Ban-
kalararası yapacağım bu holding voliyle, bu yüz
de 20 yi belli sahada zirai sektöre tahsis eder
dim. 

Maliye Bakanından bir ricanı da şudur: Ban
kalara para yatırılıyor, piyasaya para az çıkıyor, 
fakat ıbu memleket İlcinde paraya muhtaç olan sı
nıf orsta ve küçük tüccarımız ve sanatkâr imizdir. 
Fakat, bugün banka faizleri yüzde 20 yi buluyor. 
Bunun piyasada yaranacağı şey, istihsali artır
maktan ziyade bir Ihayat palhalılığmı doğuruyor 
ve maliyet, yükseliyor. Hükümet bu kanunu ge
tirdiği zaman, yanında bir de teminatı yan/i 
umum itibariyle faiz Ihaddini indireceğine dair 
bir kellime görmemekteyiz. Piyasaya ve bankala
ra karşı halkın itimadı artmalıdır. Buna muka
bil, bankalar güçlük ve orta tüccar ve sanatkâra 
kredi verdiği zaman lıayat pahalılığını artırmı-
yacak (tarzda dünyanın en yüksek faizi olan hiç 
olmazsa yüzde 9 faiz ile âzami haddi (korumamız 
'lâzımdır. Bugün Türkiye'deki faiiz haddi hiçbir 
yerde yoktur. 

Kredi halkkında uzun (boylu konuşacak deği
lim.- Bu kanun ister şimdi bizim zamanımızda 
çıksın, ister sonra çıksun, Anayasa ve bakanlık 
bakımından kabili telif değildir. Sliyasi vaziyeti 
olımyan müştereik, Komite olarak doğru değildir. 
Ben olsaydım, kredi politikasında otonomi yap
mak istiyorsak bu işi Merkez Bankası Umum Mü
dürlüğüne tabii kılar bu suretle bir kredi heye
ti tanzim ederdian. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Şahap Koeatopçu. 
ŞAHAP KOCATOPÇU — Muhterem arka

daşlarım; kanunun tümü üzerinde konuşacak 

.1961 0 : 3 
değilim. Bu, teferruatı ile muhakkak Sayın 
Maliye Bakanı arkadaşımız tarafından huzuru
nuzda. izah edilecektir. Çünkü, 4 Ağustos Ka-
rarlariyle bir tampon şeklinde tıkanmış olan 
kredi musluğu, esas itibariyle daha yararlı bir 
muslukla, daha uygun bir şekilde işler hale ge
tirilmek istenilmektedir. Prensip itibariyle ha
kikaten ujrgundıu*. 

Bendeniz burada bir noktayı temenni edece
ğim; bu da bugüne kadar 1 milyar küsur mil
yon liralık bir kısım banka mevduatı karşılık
larından Amortisman Kredi Sandığı hesabında 
toplanmış bulunan paralar bugün iktisadi Dev
let Teşekkülleri tarafından kullanılmış bulun
maktadır. Daha evvelce kabul etmiş bulundu
ğumuz bir konsolidasyon kanunu gereğince, 
1962 den itibaren başlamak üzere 1 milyaırlık 
bu meblâğın 25 sene zarfında tedrici surette 
tekrar İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından 
ödenecek ve Amortisman Kredi Sandığında bu 
şekilde toplanacak olan paralar Merkez Banka
sına iade edilecek ve orada biriktikten sonra ica
bında % 50 limit yeni hamleler için zemin teş
kil edecekti. Bu görüş aksi istikamette tecelli 
etmektedir. Milyarlarca lira malî bünyemiz için
de erimiş bulunmaktadır. Toplanmış olan bu 
paralar gerek İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
munzam yeni ihtiyaçlarında, gerek hususi te
şebbüsün kredi ihtiyacında', gerek sanayiin bu 
gibi munzam ihtiyaçları için, iktisadi gelişme 
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere disponibl bir 
fen olarak toplanırsa millî iktisadiyatunızm ge
lişmesi için bir gelir sağlanmış ve bu arada 
memleketin gelişmesini sağlıyan bir para toplan
mış olur. Bu temennimin kabulünü rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon görüşecek mi efen
dim? Buyurun. 

KARMA KOMİSYON ADINA ZİYA MÜ-
EZZİNOGLU — Muhterem arkadaşlar, benden 
önce konuşmuş olan muhterem hatipler, mü
zakere mevzuu olan kanun tasarısının muhtelif 
cepheleri hakkında görüşlerini belirttiler. Şim
di bendeniz de komisyonun bu husustaki görüş
lerini Yüksek Heyetinize arz ve ifade etmeğe 
çalışacağım. • 

Muhterem arkadaşlar, evvel emirde şu nok
tanın bütün açıklığı ile tesbit edilmesinde fayda 
vardır : Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu 
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üzere, modern ekonomilerde banka kredileri ve 
buna kaynak olması itibariyle mevduat ehemmi
yetli bir mevki işgal eder ve bu iki kaynağın, 
memleket ekonomisine yararlı olarak kullanıl
ması hükümetlerin başlıca vazifelerinden birini 
teşkil eyler. Tatbikatta bu iki mevzu, mev
duatın himayesi ve kredilerin kontrolü şeklin
de tecelli eder. Mevduat mevzuunda tasarrufun 
teşvik ve himayesi için, parasını bankaya ya
tırmış olan vatandaşın bu parasını istediği za
man çekmesi imkânını temin etmek, kredi bah
sinde de, bundan beklenen faydanın sağlan
ması için, banka kredilerinin memleket ekono
misinin inkişafı istikâmetine muvazi olarak kul
lanılmasını sağlamak şarttır. 

Hükümetlerin bu mevzudaki alâkası işte bu 
iki nokta etrafında toplanmaktadır. Bugün tat
bik ve tasvibimize sunulmuş olan tasarı da bu 
maksatla hazırlanmış olup Bankalar Kanununun 
mevduat karşılıkları ile ilgili (hükümlerinde bâzı 
tadilâtı derpiş etmektedir. Teklif edilen sistem as • 
lırıda mer'i bulunan Bankalar Kanununda da yer 
almıştır. 

Yalnız şunu itiraz etmek lâzımdır ki, mer'i 
kanunun bu husustaki hükümleri mütekâmil bir 
sistem olmaktan uzaktır. Bu 'bakımdan yeni tasan 
bu sisteme bu günlün şartlarına uygun, daha mü
tekâmil bir hüviyet vermeyi istihdaf etmektedir. 
Yeni sistemde getirilen en büyük yeniliklerden 
biri mevduat karşılıklarının bundan sonra Mer
kez Bankasında bloke edilmesidir. Yüksek malûm
larınız olduğu veçhile, bugün cari sistemde mev
duat karşılıkları Merkez (Bankasında bir hesapta 
toplanmakta, Amortisman ve Kredi Sandığı na
mına toplanmış olan bu paralar bu sandık tara
fından İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansma
nında kullanılmaktadır. Bu kullanış sistemin asıl 
gayesi ile hemahenk değildir. Çünkü, astında 
mevduat karşılıkları sistemi, mevduat için, ica
bında alâkalı bankaların emrine serbest bırakıl
mak üzere iher nevi ihtiyat tesis etmekle beraber 
aynı (Zamanda bu şekilde piyasada tedavül hac
minin tanzimine de yarıyan ibir vasıtadır. Geçen 
devrede, şimdiye kadar sistemin asıl gayesine uy
gun olarak kullanılmayışı mazide memleketimizde 
enflâsyonist ıgidişe sebebolan âmillerden birisi ol
muştur. tşte getirilen yeni sistemin en büyük hu
susiyeti bu kapıyı kapayıp, itrüöün modern dünya 
tatbikatına uylgun olarak, karşılıkları Merkez 
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Bankasında bloke etmek şeklinde tecelli etmekte
dir. Bu noktayı arz ettikten-sonra, kanunun lü
zum ve zaruretini izah bakımından bir ikinci nok
tayı da Yüksek Heyetinize kısaca arz etmek iste
rim. Biraz evvel konuşan arkadaşlar buna dola-
yisiyle temas ettiler. Memleketimizde halen ka
nunla karşılık nisbeti V'üzde 25 olarak tesbit edil 
miş bulunmaktadır. Halen tatbik edilen nisbet de 
yüzde 20 diri. O halde akla gelebilir ki, zaten Hü • 
kümete verilmiş olan salâhiyet 'henüz tamamen 
kullanılmamış bulunduğuna göre, niçin kanunun 
tadili cihetine gidilmektedir ve bu nisbetler daha 
yüksek hadlere irca edilmektedir. Mevcut iktisa
di duruma göre bugün cari olan nisbetin şu anda 
artırılmasına İbir sebebolmadığı aşikârdır. Bunun 
içindir ki, Hükümet de mevcudolan salâhiyetini 
kullanma cihetine (gitmemiştir. Ancak, şunu he
saba katmak lâzımdır ki, Ibilhassa Eylül ayından 
sonra ekonomideki tedavül hacmmda bir geniş 
leme vukubulacaktır. Bir taraftan mahsulün pi
yasaya çıkması ve bu arada bilhassa Toprak Mah
sulleri Ofisinin mubayalarmdan dolayı köylü 
nün, çiftçinin eline ıgeçen para miktarında .artış 
olacaktır. Diğer taraftan Yüksek Heyetinizin bil
diği gibi Eylül ayından itibaren ihracatımızda 
vukubulacak artışa muvazi olarak da tedavül hac
mmda bir igenişleme imkânı hâsıl olacaktır, tşte 
bu genişlemenin fiyatlar üzerindeki menfi tesir
lerini önlemek için şimdiden hazırlıklı (bulunmak 
icabetmektedir. 

Bu takdirde, kullanılmamış olan yüzde beş 
nisbeti bankalara gelecek mevduatın tekrar kre
di şeklinde piyasaya cıkmasjnı kontrola belki de 
kifayet etmiyeeektir. Bu bakımdan, tasarı şu 
anda, müstacel ve zaruri görülmese dahi, önü
müzdeki devrenin ihtiyaçları nazarı itibara alın
dığı takdirde, bunun bir ihtiyaç olduğunu ka
bul etmek lâzımgelir. Daha önce yapılan ko
nuşmalarda temas edilen meselelerden birisi do 
âzami nisbet mevzuu idi. Bu mevzuda Sayın 
Vedat Dicleli arkadaşımızın işaret ettikleri hu
sus üzerinde, komisyon olarak, bizde durmuş 
bulunuyoruz. Filvaki dünya tatbikatı gözden 
geçirildiğinde bu bahiste farklı nisbetlerin carî 
olduğu görülmektedir. Umumiyetle, gelişme 
halinde olan memleketlerde bu nisbet, yüksek 
gelişmiş memleketlerde ise daha düşüktür. Ge
lişme halinde olan memleketler bünyeleri ve 
takibettikleri iktisadi politika dolayısiyle ko-
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laylıkla enflâsyon sathına kaymak durumunda
dırlar. Bu bakımdan bu memleketlerde bu şe
kildeki inkişafları önliyebilmek için mevduat 
karşılığı nisbetleri, diğer memleketlere nazaran 
umumiyetle daha yüksek tutulmaktadır. Mem
leketimizin şartları da aynı istikâmette olduğu 
içindir ki, bu defa Hükümetçe teklif edilen 
mabetler esas itibariyle komisyonca da uygun 
görülmüştür. Yalnız tadil edilen maddede ay
rıca bir de umumi bir disponibilite derpiş edil
miş bulunmaktadır ve buna göre halen banka
lar bu şekilde mevduat karşılıkları dışında ken
di kasalarında ayrıca % 5 karşılık bulundur
mak mecburiyetindedirler. 

Bu hususu nazarı dikkate alarak komisyo
numuz Hükümet tasarısındaki âzami nisbetleri 
% 5 nisbetinde indirmeyi uygun görmüş ve böy
lece âzami nisbetler vadeli mevduata % 35, 
vadesiz mevduatta da % 45 olarak Yüksek He
yetinizin tasvibine arz edilmiştir. 

Mer'i hükümlere göre Amortisman ve Kre
di Sandığı hesabına yatırılmış olan karşılıkla
rın bu sandık tarafından kendi kanunundaki hü
kümler dairesinde kullanılmakta olduğunu yu
karda arz etmiştim. Muhterem arkadaşımız ta
rafından vâki tenkitlerde bu paraların Merkez 
Bankasında bloke edilmesi üzerinde de duruldu. 
Aslında kabul etmek lâzımdır ki, sistemi tam 
ve mütekâmil bir hale irca etmek bakımından 
bu hakikaten lüzumlu görülebilir. Ancak, tat
bikat da nazarı itibara alındığı takdirde aynı 
neticeye varmak mümkün değildir. Filhakika, 
karşılıkların bu şekilde kullanılmış olması ma
zide enflâsyona sebep olmuş bulunmakla bera
ber kabul etmek lâzımgelir ki, bu paralar ar
tık ekonominin bünyesine dâhil olmuş durum
dadır. Binaenaleyh, derpiş edilen şekilde bun
ların da istirdat edilerek Merkez Bankasında 
bloke edilmesi halinde tedavül hacmında bu 
miktarında bir daralmaya yol açılmış olacaktır. 
Bunun yanında, Sayın Kocatopçu arkadaşımızın 
işaret ettikleri gibi, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin ihtiyacını da ihmal etmemek durumunda-^ 
vız. Bu bakımdandır ki, komisyonunuz, Hükü
met teklifinde olduğu veçhile, Amortisman Kre
di Sandığında şimdiye kadar olan devrede top
lanmış olan menabiin bu sandık tarafından bir 
fon olarak kullanılmasın] uygun görmüştür. 
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Karşılıklardan bir kısmının Ziraat Bankası 

finansmanına tahsisi mevzuuna gelince; bu nok
tada esas itibariyle Vedat Dicleli arkadaşımızın 
görüşüne iştirak etmemek ve kendisini haklı gör
memek mümkün değildir. Filvaki bütün dün
yadaki tatbikatında karşılıkların Merkez Banka
sında bloke ©dilmekte yani toplanan paralar bu 
suretle tecridedilmektedir. Fakat, bunun ya
nında, gelişme halindeki bâzı memleketlerde kar
şılıkların kredi tevzii için bir vasıta olarak kul
lanıldığı da vâkıdır. Hükümet, bu misaller
den mülhem olarak ve aynı zamanda Ziraat 
Bankasının memleket ekonomisinde işgal ettiği 
ehemmiyetli yeri ve ihtiyaçlarını da nazarı iti» 
bara alarak, T. C. Merkez Bankasında topla
nacak karşılıklardan âzami % 20 sinin Ziraat 
Bankası finansmanlarında kullanılmasını derpiş 
etmiştir. Raporumuzda da görüleceği üzere. 
komisyonunuz Ziraat Bankasının bugünkü güç 
durumunu göz önünde bulundurarak bu teklife 
iştirak etmekle beraber bunu muvakkat bir hal 
tarzı olarak kabul etmiş ve ilk fırsatta Ziraat 
Bankasının kendi kanununda gösterilen kay
naklardan imkânlarının artırılması cihetine gi
dilmek suretiyle karşılık sisteminin de asli fonk
siyonuna irca edilmesi lüzumunu tebarüz ettir
miş bulunmaktadır. 

Netice, itibariyle arkadaşlarımız tarafından 
ileri sürülen hususlar hakkında komisyonunuzun 
görüşü bundan ibarettir. Heyeti umumiyesi ile 
tasarıyı Yüksek Heyetinizin tasvibine arz edi
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Muhterem arkadaşlarım; şu anda iki günlük 
bir fırtınadan çıkmış bir Maliye Bakanı olarak 
(Gülüşmeler ve bravo sesleri, alkışlar) kendi
mi biraz yorgun hissetmekte haklı bulunuyo
rum. Yalnız, insanların hayatında öyle anlar 
vardır ki, müdâfaa edeceği mevzuun haklılığı
nı ve memleket için arz ettiği çok büyük ehem
miyete gözlerini çevirince bu yorgunluk unu
tulmaktadır. Ben de yüksek huzurunuzda bu 
vaziyetteyim. Huzurunuza getirilen bu kanun 
Türkiye'nin bundan sonra sıhhatli, istikrar için
de bir kalkınmaya sahib olması bakımından son 
derece hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Ev
velâ, kanunun ne getirdiğini arz etmek faydalı 
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olacaktır, bilâharâ esbabı mucibedine geçece
ğim. 

Hükümetiniz, Karma Komisyonun huzurunu
za getirdiği teklifle tam olarak mutabıktır. 
Banka kredilerini Tanzim Komitesi de aynı şe
kilde yüzde yüz mutabakatını izhar etmiştir. 
Esasen bu kanun tasarısı bidayette banka kre
dilerini Tanzim Komitesinin tam ımutaJbakatı 
ile Yüksek Heyetinize takdim edilmiştir. 

Bu kanun tasarısı şu esasları ihtiva ediyor: 
Bundan sonra 'bankaların mevduatında bir ar
tış olması halinde bugünkü duruma değil, bun
dan sonraki mevduatlarında vukubulaoak artış
lara racidir. Vadesiz mevduatlarda âzami % 45, 
vadelilerde âza'mi % 35 e kadar karşılıkların 
Merkez Bankasına yatırılmasını istemek salâhi
yeti Hükümete verilmektedir. Binaenaleyh, bu 
salâhiyet mevcut mevduata değil, bundan son
raki mevduatlara raci'dir. Bunlar birer taban 
olarak tesis edilmektedir. Bu taban içinde mem
leket ihtiyaçlarına göre mevduatlarda karşılık 
ayırma salâhiyeti Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesine verilmeiktedir. Doğrudan doğruya 
Hükümetin elinde değildir, Banlka Kredileri 
Tanzim Komitesi iktisadi şartlara göre bu nis-
beti tâyin edecektir. Banka Kredilerini Tan
zim Komitesine muhterem arkadaşlarımın iti
mat buyurmasını rica edeceğim. 4 aylık bakan
lığım sırasında bu komite kırılması güç çetin 
bir ceviz olduğu intibaını vermiştir. HiçjMr 
fikri sonuna kadar mücadele etmeden kalbul 
ettirmek imkânı yoktur. Sizler de ileride bu 
komite ile karşılacaJksınız. Bugün bu (komiteye 
hakikaten itimat buyurun. 7 tane hususi sek
tör, 7 tane Devlet sektöründen teşekkül eden 
Mr Komitedir. Oraya gelen bankacılar, kendi 
bankalarının menfaatleri 'mevzuulbahsolduğu 
için her nokta .üzerinde hassastırlar. Türkiye'
nin hususiyetlerini ve her türlü meselelerini na
zarı itibara akarak:, kuvvetli ve emniyetli ted
birlerini göstermektedirler. Hükümet bu komi
teyi ikna etmeden her hangi bir tedbir alabil
me vaziyetinde değildir. Burada çok emniyet 
vardır. Diğer taraftan bu sistem kredi kontro
lünün tamamen ©sasına, girerek, ımevduat kar
şılığı it esiş edilecek karşılıkların 'behemahal 
Merkez Bankasına yatırılmasını şart koşmak
tadır. Bu 'karşılıklara karşılık olaraik bankala
ra icabında faiz verilmesini derpiş etmektedir. 
Ayrıca mevduatta vukubulaca'k azalmalara 

I karşı, bunun karşılığını süratle Merkez Banka
sından çekip, bankalara emniyet getirmeyi te
min etmektedir. Yani tam bir elastikiyet var-

I dır. Arz ettiğim gibi, komisyonun getirdiği bu 
tasan üzerinde gerek Komisyonunuz, gerek Hü-

I kümetiniz ve gerekse Banka Kredilerini Tan
zim Komitesi tamamen mutabıktırlar. 

I Bu mevzuda niçin ittifak edilmektedir? Ev-
I velâ, Banka Kredilerini Tanzim Komitesi arka-
I daşlarımız niçin buna itibar etmektedirler? Bıı-
I nu arz edeyim. 
I Bugün Türkiye'de banka kredilerini tan

zim- mevzuunda bir sistem vardır. Bankalara 
I âzami % 25 e kadar mevduat karşılığı tesis et

me mükellefiyeti verilmektedir. Bu karşılıklar 
I Amortisman ve Kredi Sandığına gitmektedir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından bu 
I paralar mazide kullanılmıştır. Yeni «sisteme gö

re bu Merkez Bankasında don durulması, ban-
I kalar emrinde tutulması derpiş edilmiştir. Bu 
I sistem bankacılara emniyet getirmektedir. 
I İkincisi, bugünkü sistemle mevduat karşılı

ğı % 25 tir. Bu % 25 bütün ımevduata tatbik 
I edilebilir. Meselâ 8 (milyar mevduat vardır. Bu 
I mevduatın % 25 ine bu tatbik edilir. Bu -suret-
| le 400 milyon liralık bir «contre actioıı» yap- * 
I inak imkânı vardır. Bu da bankalar bakımın-
I dan bir emniyettir. Bu kanunla bundan (sonra -
I ki artışlar için tatbik edilecektir, bugünkü va-
I ziyete tatbik edilmiyecektir. Bu .bakımdan da 
I memlekete bir emniyet getirmektedir. 

I Diğer taraftan, tasarının, diğer hususiyetleri; 
J kendilerine faiz vermekte ve bunu likit halde 
I emirlerinde tutmaktadır. Bu, kontrola niçin lü-
I zum görülüyor? Bir memleket ekonomisinin is-
I tikrar içkide yürümtesi, o memlekette mal ve 
I hizmet karşılığı olan talebin, mal ve hizmetin 
I arzı ile beraiber gitmesine bağlıdır. Bu devre-
I den diğer bir devreye mal ve hizmet arzı aynı 
I kalırsa, talep artarsa ekonomide bir muvazene-
I sizlik doğar. Dış tediyelerde açık olduğu takdir-
I de talebe esas kuvvet veren banka kredileri hac-
I mıdır. Banka kredilerinin hacmi; mevduat ve 
I krediler beraberce yürür. Birisi bankaların akti-
I finde, birisü pasifinde gözükür, beraber ve mü~ 
I savi giderler. Hükümetin vazifeleri bakımııı-
I dan, hayati) nokta hizmet ve mal arzı ile talep 
I arasında muvazene temin! etmek olduğuna göre, 
[ bankaların kredileri ve dolayısiiyle mevduatlarını 
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koıntrol etnnek, muvazeneli gitmek için hayati 
ehemmiyeti haizdir. 

Bu kontrol iki türlü yapılabilir : Ya krlediler 
kontrol edilir, krediler üzerine plâfon konur ve- . 
yahut kredi üzerinde serbestçe hareket etme im
kânı verilir, fakat, mevduat üzerinde kontrol 
konulur. Bugün, Türkiye'de bir plâfon dâvası 
% 20 nispetinde mevcuttur. Bu sistemle. 1948 de 
banka kredileri üzerine plâfon konmuştur. Bu 
plâfonlar tehlikelidir. Bir kere bankaların demek 
ki, mevduatlarını ellerinde bırakıyoruz, fakat 
bu mevduatı kullanmalmalarmı temenni ediyo
ruz. Bankaların elinde mevduat durdukça, kredi 
plâfonuna riayet edilmeye zorlamak çok büyük 
bir dâvadır. Envai türllü küçücük, bankalar ara
sında friksiyon mteydana gelir, aynı zamanda" 
Maliye Bakanının kendi eline verilmemesi lâzım-
gelen bir kontrolü verir. Bu kontrolü kullanarak 
Maliye Bakanı, bankalar üzerinde arzu edilen 
her hanlgi bir huslıüsu kullanabilir... 

Türkiye'de biz son üç yıllık tatbikatta bu 
sistemin mahzurlarını gördük. Bir kere banka 
plâfonlarında hususi bir friksiyon mevzuubah-
solmaktadır. İcabında lüzum olmıyan, istenmi-
yen ve hattâ icabında mahkemeye gidilen bir 
şekli kabul ediyoruz. 

Bundan sonra Maliye Vekilinin Türkij^e'nin 
kendi politikasında kanun çerçevesi dışında 
müessir olmasını istemiyoruz. Kanuna bir plâ
fon koyuyoruz. Mevduatı ve kredi tahsisini bir 
komite kanaliyle yapıyoruz. Bunu bir kere 
yaptıktan sonra Maliye Vekilinin artık sözü 
kalmamaktadır, bundan sonra artık müessir ola-
mıyacaktır. 

Biz getirdiğimiz bu sisıtemle iftilıaır ediyo
ruz. Çünkü Maliye Vekilinin kontrolünü azal
tıyoruz. 

Diğer taraftan bu sistemin bir emniyet ha
vası vardır. 

Şimdi yeni mevduat karşılığı bankalara bir 
külfet yüklenince, bankaların mevduatları ço
ğalınca Merkez Bankasına giderek mevduat
ları karşılığım kırmak hakkına kavuşuyorlar. 
Bu da Türkiye 'için çok büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunmaktadır. Ve son derece lüzumludur. 

İnkılâptan sonra bir mevduat çekilmesi ol
muştur. Bu yüzden pek çok bankalar sıkıntılı 
hale düşmüşlerdir Mevduatın makul karşılığı
nı tesis ederler, bunu Merkez Bakansında bu-
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lundururlarsa iyi olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlarımız nisbet üzerinde durdular. 
Bâzı arkadaşlarımız da kanunen getirilen âza
mi nisbeti erin yüksek olduğuna işaret ettiler. 
Ben size şu ciheti !arz edeyim ki, bu mevzuda 
rakamların tefsirine gidilmesi yanlış bir yol 
olduğu kanaatindeyim. Bunlar âzami miktar
lardır, bundan sonra mevduatta olacak artış
larla muamele yapılacaktır. Bugün 9 milyarlık 
mevduatımız vardır. Bundan sonraki (mevduat
ta, artış olursa bu artışa tatbik edilecektir. Ma
liye Bakanının ifadelerinde bir ciheti yanlış 
tefsir ettiler. Bu mevduatın karşılıkları her ta
rafta mevcudolduğu gibi bizde de mevcuttur. 
Yalnız Amerika'da yoktur. 56 memlekette mev-
cudolan en modern sistemlerden birisidir. Fa
kat bu sistem Cenubu - Amerika'da yoktur. 
Avusturalya, az gelişmiş memleketlerle çok ge
lişmiş memleketler arasında vasaJt bir memle
kettir. Avusturalya'da mevduatlarda olan artış
lara karşılık olmak üzere % 75 bir fon tesisi 
mükellefiyeti yüklenmektedir. Seylân'da bu 
% 100 e kadar çıkmaktadır. Ekvator'da keza 
c/c yüzdür. 

Sayın Vedat Dicleli arkadaşımız bu kar
şılık tesisi mükellefiyetinin % 30 olmasını iste
diler. Fakat hemen şunu söyliyeyim ki, bu 
sistem tamamen mevduat artışlarında tatbik 
edilmektedir. Meselâ sekiz milyarlık bir mev
duat varsa bunun % 20 nisbeti beş yüz milyon 
liradır. Bunu esas mevduata ilâve edecek olur
sak, sekiz buçuk milyar lira ilâve olunursa bu
nun % 30 nisbeti 1 milyar 600 milyon bir 
mevduat getirir. Onun için Almanlar % 12 ve 
% 13 üzerinden kullanmaktadırlar. Biz an
cak, (bugünden itibaren artacak miktar üze
rinden % 30) der isek; bugünkü '% 20 ancak 
% 1 artarki bu da 80 milyon liradır. Bu nisbet 
diğer memleketlerde çok daha üsttedir Meselâ 
Cenubi - Afrika'da % 90 a kadar çıkmakta
dır. Memleketlerin iktisadi gelişmelerinde öyle 
vaziyetler olur ki, icabında mevduatın ieabmda 
kredilerin bir kuruş dahi artırılmaması gere
kir. Meselâ bir memlekette fiyatlar mütemadi
yen artmaktadır. Peru 'da bu usul ' tatbik edil
mektedir. Peru rezervleri artan doğru dü
rüst memleketlerden birisidir. Bu getirdiğimiz 
sistem dünyadaki nisbetlerine nazaran bize çok 
yüksek gözükmemelidir. Mevduat % 5 arta-
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çaktır. Bu bir şey değildir. Bunu Merkez Ban
kasına koyuyoruz, bankalara da kredi vermek
tesiniz. Bu bakımdan getirilen sistem her yön
den tatbika lâyiktir. Bu sistemi şu aylarda 
kullanmak için getirmiş değiliz. Ekim veya 
Kasımda Türkiye ekonomisi bu sisteme son de
rece muhtaç olabilir, Ekimde seçime gidildiği 
takdirde Maliye Vekilinin eline şimdiden bu 
alâtı hazırlamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; son bir yıl zarfın
da para arzını iki kısma ayırmak mümkündür. 
Bunlardan birisi piyasadaki kâğıt ve nakit para 
olup diğeri de vadesiz depozitolu mevduattır. 
Son aylar zarfında piyasada nakit parada çok 
fazla derecede yükseliş olduğu görülmektedir. 
Halk daima evde hazır nakit parayı tercih et
mektedir. Bu sebeple de banka mevduatlarında 
hiçbir artış olmamaktadır. Buna mukabil kredi 
hacmi muvazeneli olarak yürü tülemem ektedir. 
Fakat sonbaharda seçimlere gidildiği takdirde 
halkın elinde bulunan (nakit para talebi aza
lacak, buna mukabil bu paralar bankalara ya
tırılmak suretiyle mevduatlarda bir şişkinlik hu
sule gelecektir. Fakat eğer bu mevduat şekline 
mâni olmazsak o zaman dış tediye imkânlarımız 
bile tehlikeye girebilir. Buna mâni olmak için 
Maliye Vekilinin şimdiden hazır 'bulunması lâ
zımdır. 

Şuraya kadar arz ettiğim hususlar da göste
rir ki, Kredileri Tanzim Komitesi esasında sa
yın komisyonla mutabıkız. Bir nokta az - çok 
ihtilâf celbetmektedir, bu da Ziraat Bankası
nın durumudur. Huzurunuza gelen kanuna gö- j 
re mevduat karşılığı tesis olunacak karşılık- j 
lardan âzami % 20 si Ziraat Bankası emrine 
tahsis olunabilecektir. Şunu arz edeyim ki, âza
mi hududu aldığımız zaman yani % 45 Merkez 
Bankasında depo edildiği takdirde bütün mev
duatın % 9 u Merkez Bankası kanaliyle Ziraat 
Bankasına kaydırılacaktır. Bu ne demektir ar
kadaşlar? Bu mekanizma ile Türkiye'de mev- I 
duatta olan artışın âzami olarak vadesizlerde 1 
% 9, vadelilerde de % 7 si Ziraat Bankasına I 
kaydırılmak istenmektedir. Ben bu sistemi Tür- I 
kiye'nin ihtiyaçlarına cevap veren bir mekaniz- I 
ma olarak telâkki etmekteyim. I 

Son 20 yıla gelinceye kadar Türkiye'de iki I 
banka mevcuttu. Bir - iki ecnebi 'banka ile be- I 
raber Türkiye'deki banka mevcudu 3 ilâ 4 ten 1 
yukarı çıkamazdı. Bu 'bankalar arasında Ziraat I 
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I Bankasının çok mühim yeri olduğunu g'Özd&t 
I uzak tutmamak lâzımdır. Ziraat Bankası vasıta-
I siyle toplanan mevduat zirai sektörün ihtiyaç-
I larma tahsis olunacak vaziyette idi. Bu banka 
I şimdi bu hususiyetini kaybetmiş'tir. Umumi 
I mevduat arasındaki hisse nisbeti tedricen azal-
I mıştır. Mevduatta artışlar olmuş, fakat bunun 

zirai sektöre, giden kısmının ehemmiyeti azal
mıştır. Zirai sektör üzerinde iki günden beri 
yaptığımız konuşmalarda gayet vazıh olarak be
lirtilmiştir ki, memleket iktisadiyatı bakımın
dan hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu sek
törde mâkul 'bir mevduat artışını meydana ge
tirmek ve istihsali teşvik etmekte büyük fayda
lar vardır. Binaenaleyh »bundan sonra teşekkül 

\ edecek mevduat artışlarının zirai sektöre ak
ması memleket iktisadiyatı bakımından çok 
faydalı olacaktır. 20 senedir bu durum daima 
zirai sektörün aleyhine değişmiş bulunmaktadır. 
Fakat biz getirmiş olduğumuz yeni sistemle Zi
raat Bankasına da, diğer 'bankalarda olduğu 
gibi, bir mevduat karşılığı tesis etmek mükel
lefiyetini yüklüyoruz. Ama şimdiye kadar 
maalesef Ziraat Bankası bu mevzuda gevşek 
davranmıştır. Bu sistemle Ziraat Bankası da bir 
mevduat karşılığı tesis edecektir. Ziraat Ban
kasını bu sistemden hariç tutamayız. Bu umumi 
sisteme o da dâhil olacaktır., Bu suretle bu im
kânlar kendisine temin edilecek imkânlar azal
tılmamış olmaktadır. Merkez Bankası mevdua
ta biraz faiz ödiyecektir, bu nihayet tâli bir 
şeydir. Bu sistemin Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
uygun bir mekanizma olacağına kaaniim. «iyi 
niyetli bir Maliye Vekili olarak sen bunu suiis
timal etmezsin ama ilerde gelecek Maliye Ve
killeri suiistimal edebilir» dediler. Gelecek ik
tidarlar bu limitin üzerine çıkamazlar, aksi hal
de bir kanun mevzuu olur, huzurunuza gelir. O 
zaman bunu kabul veya reddedersiniz. Binaen
aleyh sizin • murakabenizdedir ve onları bugün 
olduğu gibi imtihan edersiniz. Binaenaleyh ben 
bundan bir endişe duymuyorum. Kanun memle
ketin ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. 

Biz Ziraat Bankası imkânlarını böylece des-
tekliyerek üzerinde duracağız. Ziraat Bankası 
Türkiye'nin iktisadiyatı bakımından büyük 
'memuriyet taşımaktadır. Bu bankayı elde mev
cut imkânlarla takviye etmek Hükümetin ilk 
yapacağı işler arasındadır. 
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Muhterem arkadaşlarım bu izahattan sonra 

huzurunuza getirilen kanun hepimize inşirah 
verecek, memleket iktisadiyatı •bundan sonra is
tikrar içinde yürümeye devam edecektir. Bu 
aynı zamanda 'banka sistemimize emniyet ge
tirecek hir kanundur. Bundan sonra 'küçük ban
kaların durumu süratle göz önünde tutulacak
tır. Küçük bankaların hareket hatları tes'bit ve 
bunların emniyetle yürümeleri hakımmdan ibir 
fon tesis edilecektir. Bu husustaki temaslarımız 
hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Bankaların tas
fiyeleri cihetine gitmiyeceğiz. Onları süratle 
takviye edeceğiz. Ara sıra gazetelerde, yanlış 
havadisler görülmektedir. Birleşik Tasarruf 
Bankası, Bağcılar Bankası. Bütün huni arın du
rumu getirilmiş olan yeni sistemle takviye edil
miş olacaktır. Yine arz edeyim getirilmiş olan 
sistem küçük ve büyük bankaların çalışma güç
lerini artıracaktır. Bu söbeple komisyonun hu
zurunuza getirmiş olduğu tasarıyı tasvip bu
yurmanızı istirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Vedat Dicleli. 
VEDAT' DİCLELİ — Muhterem arkadaşlar, 

dört aylık yeni bir tecrübeden sonra ikinci de
fa kürsüye çıkmanın mahzurunu müdrikim, bu 
sebeple tekrar söz aldığım için özür dilerim. Mü
saade ederseniz bir iki cümle ile gerek Sayın 
Bakana, gerekse Sayın Sözcüye cevap vermek' is
terim. 

Sayın Bakan bu müzakerenin iki günden be-
ı*i 'bir fırtına içinde geçtiğini ifade ettiler. He
men ifade edeyim ki, hepimiz aynı gemi içinde, 
aynı kader yolcuları olarak kaynaşmış bir küt
leyiz. Burada iktidar ve muhalefet partileri 
yok; burada hattâ Hükümet ve Meclis diye kar
şı karşıya gelmiş iki kuvvet de yok. Büyük bir 
dâva ve geçici hir devre için toplanmış bir Ku
mcu Meclis var. Sadece yurt menfaati ve mem
leket ekonomisi için. görüşlerimizi samimiyet-.ve 
açıklıkla ifadeye çalışıyoruz. 

Sayın Bakan yüksek nisbeti müdafaa etmek 
için bâzı memleketlerden misaller vefdi; rakam
lar okudu. Gariptir ki ikimiz de aynı cetvelden 
faydanalarak rakamlar veriyoruz. Vaktiyle İn
giltere Parlâmentosunda hir bakan sıkışmış Is-
tistik Umum Müdürünü çağırarak : «Şu iş için 
bana çaibuk rakamları getir» demiş. «Mevzuu 
müdafaa için mi yoksa çürütmek için mi isti
yorsunuz bu rakamları?» diye Umum Müdürü 
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kendisinden sormuş. Gerçekten rakamlar çeşitli 
şekillerde izah olunabilir. Şimdi Bakanın ver
medikleri rakamlar da hakikate pek intibak et-
miyen şeylerdir. Meselâ kendileri misal olarak 
Almanya'yı aldılar, % 30 plâfon olduğundan 
bahsettiler, ama karşılığın asgari haddini söy
lemediler. Orada asgari had sıfırdan başlar. 
Hindistan'ı ele aldılar. Hindistan'da da mun
zam karşılık mevduatın % 100 ü değil, mevdua
tın % 20 sinin % 100 üdür. Sonra Avustralya'
yı misal aldılar. Orada da % 75 t ir dediler, fa
kat cari asgari haddi söylemediler. Biz bir sis
tem kurmaya çalışıyoruz : Bundan sonra hu 
paraların çarçur edilmemesi için Merkez Ban
kasının tutumu ve durumu üzerinde durmak 
lâzımdır. Memleketin ihtiyacı var diye karşılık
larının hir kısmını Ziraat Bankasından verip 
dondurursak getirdiğimiz sistemi kendimiz in
kâr etmiş oluruz. 

Sayın Sözcü arkadaşımız da bâzı tenkidleri-
me cevap vermediler. Yüksek bir karşılık nis-
betine Eylül ayında ihtiyaç olacağını söylediler 
ve seheibolarak mahsulün süratle Ofis tarafın
dan alınacağını, tedavüldeki para hacminin ar
tacağını ifade ettiler. Bu, iki - üç aylık hir dev
renin özelliğinden ibarettir. Zira Ofis elindeki 
buğdayı sattıkça tedavüldeki paranın hir kısmı 
Merkez Bankasına dönmüş olacaktır. 

İhracatın tedavüldeki parayı artırması hu
susuna gelince aynı zamanlarda yapılacak itha
lât için tüccarın döviz bedeli olarak tedavülde
ki paranın oranlı bir kısmını Merkez Bankası
na tevdi etmesi suretiyle, muvazene yine sağlan
mış olacaktır. Görülüyor ki, Sözcünün iddiası 
hilâfına, yakın gelecekte tedavüldeki para ve 
kredi miktarında anormal bir artıştan endişe 
etmeye mahal yoktur. 

Karşılık nislbetine 'gelince : Ben 'bâzı ımcm-
lcketlerden misaller verdim, iktisaden az geliş-
•miş (memleketlerden ibahseıtitim. Gene iktisaden 
az gelişmiş .meımleketler içe Hislinde Mziım hünye-
'mize. Ibenz'jiyen bâzı memleketleri miısal olarak 
arz eititüım. Fakat Bakan ve Sözcü bu cihete te
mas etmediler. 

Bunları bu şekilde ârz et'tUkiten sonra ^sa's 
1>ir (meseleye gelımek Miyoruım. Amortisciıan, 
Sandığına 25 yıl içinde 'ödenecek olan eski kar
şılık paralarının devamlı ısurette Devlet İkti
sadi iteşekküllerinin finanısmanında 'kullanılma-
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sim. doğru bulmuyorum. öyle fce İktisadi Dev
let Teşekküllerinin finansman kaynağı ne ola
caktır? Jktliısadii Devlet 'Teşeklkülleri için -daha 
doğrusu ibir Ikalkımımıa plânı 'hazırlanmaktadır. 
Bu plânın gerçekleşmesi için Amortisman San
dığının elindeki yeni donmuş paralar kâfi gel-
ımiiyecekıtir. Kalkınma plânı yapanken finans
man işlini yıllara talksiim ederek nasıl yapılaca-
ğı/nı »elbette düşüneceğiz. Bu 'hayatî dâvayı 
Sarıldığın keyfine bırakacak değiliz. 

•Sayın Sözcü Komitenin teşkil tarzı üzerinde 
de hiçbir izahatta bulunmadı, yalnız Maliye 
Bakanı Komitenin çetin- bir ceviz olduğunu söy
lediler. Komitenin (munis yumuşak bir üç ceviz 
olduğu 've Hükümetlin tesiri 'altında kalmakta 
bulunduğu bir gerçektir. Esasen kuruluşu zaıf 
arz etmektedir. Komitenin idinde Maliye Bakanı 
İle üç baJkan îbulunımaıktadır. Çoğu resmî sektör-
den gelen üyelerin 'dbj eikjtif olarak Hükümetin 
tesiri dışında tokluğunu iddia etmek oldukça 
güçtür. 

Umumi alarak ımâruzatıım bundan ibarettir. 
Maddelere gedince ıteklifleritmi «arz eleceğim. 

BAŞKAN — Başka ısiöz ilsitiyen yoiktur. Mad
deye geçilmesini oyunuza ısunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul eJtmliyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının îivedili'kile 'görüşülmesi teklif edil-
ımektedir. Yüksek 'oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyemler... Tasarının ivedilikle 
görüşülmesi kalbul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum : 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7129 (sayılı Bankalar Kanu
nunun 153 sayılı Kanunla (muaddel 33 ııcü mad
desi' aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 33. — Bankalar taahhütlerine karşı 
bulunduracakları umumî diispıonilbiilitenfin asgarî 
nisbeti Banka Kredilerini Tanzim Komitesince 
(tâyin olunur. 

Bankalar yükardaiM fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumî disponibiliteden başka Tür-
ıkiye'Cumihuriiıyet Merkez Bankası nezdinde 
açılacalk kususi Ibloke birer Iheisapta nakden 
(munzam karşılık tesits çitmikle mükelleftirler. 
Bu imunzaım (karşılığın işbu (kanunun 51 ııei 
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maddesinde zikri geçen 'aylık (mevduat cetvel
lerinde uımuımî mevduattan bankalar ımevduatı-
nmı tenzilinden ısıonra kalacak Ibafeıyeye nfebeti 
vadeli mevduatta % 10 dan aşağı v!e % 35 ten 
fazla, vadesiz mevduatta % 20 den aşağı ve 
% 45 ten fazla olmaımafc üzere memllelketin 
unıuimî iktisadî durumu göz önünde 'bulundu
rularak zaman 'zaman Banka kredilerini Tanzim 
Komitesince teısbüt olunur. 

Karşılık mils'b eti erinin artırılmasına mütaal-
lik Banka kredilerini 'Tanziiım Komitesince alı
nacak kararlar ancak kararın tekemmül ederek 
meriyete girdiği tariki takibeden ay başından 
itibaren vâki olacak mevduat artışlarına tatbik 
olunur. 

Bankalar aylık mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
imunzaım karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerinin 
verilime müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki hususi hesaba yaltınnak 
medburiyetindedirler. 

Yuıkardalki fıkra gereğince Tünkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yatırılacak imunzaım 
(karşılıkların en çok % 20 isli, Banka Kredlilerini 
Tanzim Komitesince tesbit ve Bakanlar Kuru
lunca Itasıvübedilecek esaslar dairesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası zirai finansmanla
rınla tahsis edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Tür-
ikiye Cuımihııriiyeit Merkez Bankasına foildirerdk 
azalmaya telkabül eden ^karşılığın iadesini talab-
eidebiıllrler. Türkiye Cu'mlhuriyet Merkez Ban
kası ibu talepleri derkal yerine getirmekle 'mü
kelleftir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
mevduatı olağanüstü çekilmekte olan ilgili ban
kanın. talebi hallinde, ayWk mevduat cetvelinim. 
verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül 
eden (karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık niısib etlerinin. indirillm'eisi halinde ye
ni rıisbetler kararın 'tekemımül ederek meriyete 
girdiği ayın 'başından, itibaren vâikı mevduat ar-
tıslarına taitlbik olunur. îşlbu Ikarar 'aynı zaman
da karşılıkların 'da iadesini ımut azamimin bulu
nuyorsa, kararda teıslbit elunacak: esaslara göre 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerekli 
iadeyi derhal yapar. 

Karşılık niislbetlerinin indirilmesi veya (mev
duat azalışı dolayısiyle gerelkl'i iadenin Türkiye 
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Cumhuriyet Merkez Ban kasımdaki hesaptan kar-
şılanmaıması 'halinde Ibu ımadde (gereğince zirai 
finansmana taıhsis edilen karşılıklardan irde 
zarureti hâsıl olduğu »takdirde ibu tediye Hazi
nenin kefaletti altında Amortisman ve Kredi 
Sandı ğımdalki karşılık hesabımdan derhal yapı
lır. 

BAŞKAN — Nuri Kınık. 

NURİ KINIK — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Bakanının 'küçük bankaları hima
ye edeceği şeklindeki beyanlarından cesaret ala
rak huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu beyan
dan anlaşılıyor ki 100 milyon lira mevduatı ka
bul eden bankalarla 1 milyar lirayı kabul eden 
bankalar aynı nisbet üzerinden % 45 ni Merkez 
Bankasına yatıracaklardır. Bu apaçık bir ada
letsizlik nümunesidir. Çünkü 100 milyon lira mev
duat alan bir banka ile 1 milyar mevduat alan ban
kanın ikisine deli% 45 ini Merkez Bankasına yatı
racaksın dendiği zaman geri kalan 5!5 milyon li
ranın zaten beş milyon lirasını disponibilite ola
rak kasada bulundurmak mecburiyeti vardır. 
Günlük ihtiyaçları karşılamak için bu para her 
zaman mahfuz tutulacaktır. Geriye kalan bütün 
imkânlar ise 50 milyon lira ile görülecek de
mektir. 50 milyon liranın küçük bankalara te
min edeceği kazanç diğer 'büyük bankalara na
zaran çok değişik nisbetlerde olacaktır. Yeni sis
teme göre mevduatın bir kısmı Merkez Banka
sına yatırılacaktır. Bu durumdaki aksaklığı gi
dermek maksadiyle bir önerge hazırladım. 100 
milyon lira mevduatı olan bankaların Merkez 
Bankasına verecekleri nisbeti % 25 olarak tes
bit etmiş bulunuyorum. Ben bu husustaki birçok 
maliyet hesaplarını çok daha evvel yapmış bulu
nuyorum. Hattâ komisyonda muhterem Maliye 
Vekili Beyefendiye 'bu sebeple izah etmiştim. 
Küçük bankaların «bu şartlarla çalışması haki
katen güç olur. Hükümet % 45 i tatbik etme
yiz» diyorlar ama, bir gün tatbik edilmesi ihti
mali de vardır. Küçük bankalara bir hakkı ha
yat tanımak lâzımdır. Bu itibarla, ben teklifim
de, 100 milyon liraya kadar mevduat kabul e^en 
bankalar için ayrı bir barem tatbik edilmesini ri
ca ediyorum. 

Sonra, bankaların Merkez Bankasına yatır
makta oldukları mevduata ne ııisb'et'te faiz veri
leceğini kanunla tesbit etmeye imkân yoktur. 
Ama komite karar verecek denirse; bunun da 
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I başka mahzurları vardır. Yine aynı açıdan ifa* 
I de edeceğim. Bir küçük banka vadeli ve vâde-
I siz mevduat kabul ederken buna vereceği faiz 

haddi büyük bankalara nazaran bir iki puan 
I yüksek olacaktır. Büyük bankalarca gerek oto

rite ve gerek sermayesinin temin ettiği emniyet 
bakımından yüksek faiz verilmesine umumiyetle 
lüzum görülmediği haller vâikıdır. Küçük ban
kalar ise öyle değildir, masrafları da çoktur. 
Merkez Bankasına yaptırılacak paralara her 
banka için kendisine mal olan yüzde nisbetini 
esas tutmak suretiyle faiz yürütülmesini bir şekle 
bağlamak imkânı vardır. Ben feklifimde bu faiz 
hadlerinin; Merkez Bankasına yatırılacak kar
şılıklara tatbik edilecek faizlerin her bankanın o 
mevduata verdiği faizden aşağı olmiyaeağına 
kaaniim. Bunun için kanuna bir madde eklenme
sini rica ederim. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Muhterem arkadaşlarım, huzurunuza getirilen 
kanım teklifinin bir hususiyeti evvelâ uanumi bir 
sistem getirmesidir. Bu umumi sistem içerisin
de küçük bankalara mevduat azlığı dolayısiyle 
bir imtiyaz tanınması, bu sistemin esaslarını ve 
teknik işleme kabiliyetini tamamen ortadan kal
dırır. Fakat hemen şunu da ifade edeyim ki, kü
çük bankaların da karşılık tesis etmek mükel
lefiyetleri onları zayıf düşürecek bir mahiyette 
değildir. Bilâkis bu karşılık tesis etme mükelle
fiyeti onları bir bakıma himaye edecektir. Bu 
sebeple küçük bankaların da aynı sisteme tâbi 

I tutulmaları lâzımdır. 

ikincisi, emniyeti sağlamak bakımından, on
lar da aynı esaslara tâbi tutulmalıdır. Faiz için 
de bu söylenebilir. Küçük bankalar hakkında 

[ ileri sürülen maliyet yüksekliğinin de yanlış an
laşıldığını ifade edebiliriz. Biz küçük bankala
rın birleşerek daha mükemmel müesseseler kur-

I malarını istiyoruz. Her saha için bir banka ol
maz, onları yeni sermayelerle takviye etmek, bir-

I leştirerek daha derli toplu müesseseler haline ge-
I tirmek ihtiyacındayız. Eğer mevduatları karşı

lığı kendilerine hususiyetler tanınırsa bu ban
kaları cılız halde devama teşvik ediyoruz demek-

I tir. Biz onlara icabında 40 - 50 milyon liralık mena-
I bi bularak daha sıhhatli bir hale getirmek istiyo-
I rıız. Bizim politikamız budur. Bu bakımdan ko-
I misyonun tesbit ettiği şekildeki sistemin aynen 
1 kabulü çok faydalı olacaktır. ' 



fc : 62 8. 
NtİEil' KINIK ~- Küçük bankalar birleşme-

diği takdirde az sermaye ile kurulmuş küçük 
h a y a l a r ı yaşatmak için bir teklif düşüne
mez misiniz? , ' 

r ; MALÎYİ BAKANI KEMAL KURDAŞ (De
vamla) ^ - Birleşiflerse çok iyi olur. Yoksa kar
şı İlk sermayeye iştiraki temin edilir... 

NURİ KINIK (Devamla) — Elinde mevcut. 
mevduatı işletmek ve büyük bir sermaye te
sis içîtı zörlam'ak daha kolay mı olur? 

••^• :^ALÎYİ;BAKANT KEMAL KURDAŞ (De
vamla;? ^ Hangi banka olursa olsun mevdua-
tina karşılık bulundurmak zorundadır. Ken
dilerini' emniyete almak ve takviye etmek zo

rundadır lar . Eğer birleşir]erse kendilerine yar-
'dıırt-ederek orta halli, iyi işler bir banka hali
ne :ğetirm;ek: kararındayız. 

• FEYYAZ KOKSAL — Hükümet geçici on 
birinc,i ma4cleyle % 25 - 30 nisbetini getirmek
tedir,... Fakat bu geçici madde bu sene tatbik 

. edilmiyeeektir. Bu nisbetin şimdiden gelecek 
Senelere, râçi olmasını doğru buluyor musunuz? 
, Bunun hesapları nedir t 

, , : ' . k i ^ E : . B A K A N I KEMAL KURDAŞ — 
.E|endim; -deminden beri aynı şeyi arz ettim. 
Bj.z bununla, bjr salâhiyet istemekteyiz. Fakat 
fyiz.bu salâhiyeti kullanmıyacağız. Tahmin eder-

, siniz.kememi elbette psikolojik birtakım tahav-
vüjler... olmaktadır. Meselâ Anayasanın refe-
Yanduma.sunulması ye diğer birçok teknik me-

. seleler yar, Bizim bu bakımdan bu kanunu da
ima elimizde hazır bulundurmamız lâzımdır. 
iktisadiyatta, Yüksek Heyetiniz Anayasayı ka
bul ettikten sonra, bu mevzularda az zamanda 

• halledebileceğimiz meseleler karşımıza çıkacak-
• tir. ' ' 'ö zaman bu kanunun elimizde bulunması 
•bize büyük faydalar sağlıyacaktır. Emniyet 
•tedbirlerini alabilmek için salâhiyet istiyoruz. 
Yarın', bir" vaziyet hadis olunca iktisadiyatımıza 
istikamet vermek bakımından bu kanun bize 
İmkânlar verecektir. : 
v SÜPHl BATUR — Sermayelerini birleştir-
mederse.'ve sermayenin tezyidi imkânı hâsıl 
nlmâzsa dıiınaye ne şekilde olacaktır. 
• MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 

Bu kanun', muhterem arkadaşlar, bundan son
ra -artacak mevduata tatbik edilecektir. Bina
enaleyh küçük bankaların şu andaki duru
munda,: hiçbir değişiklik yapmamaktadır. Bu
gün nasıl yaşıyorlarsa o şekilde yaşamıya devam 
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[ edeceklerdir. Bu kanun bundan sonra mevdu

at artışı olursa ona tatbik edilecektir. Bu ban
kalar birleşirlerse yardım edeceğiz. Kendileri 

[ kolaylık isterlerse yardım edeceğiz. Bu kanun 
j mevduatta olacak artışlara şâmil bir sistem 
! getirmektedir^ (Reye reye sesleri) 
j, BAŞKAN — Vedat Dicleli. 

VEDAT DİCLELİ — Arkadaşlar; evvelce 
I arz etmiştim, % 50 nisbet çok yüksektir. Hü

kümetin bu yıl için âzami had olarak muvak
kat maddede teklif ettiği % 30 u uygun gör
mekteyim. Birinci önergem karşılığın % 30 la 
tahdidedilmesi merkezindedir, ikinci önergem 
Kredileri Tanzim Komitesinin sureti teşekkülü 
ve üyelerinin hüviyetleri hakkındadır. Sayın 
komisyonun bu hususu tetkik edip yeni bir 
teklif getirmesini rica ediyorum. 

Üçüncü önergem, bu sistemi zaaftan kur-
tarmıya matuf bir tekliftir. 33 ncü maddenin 
5 nci fıkrasında Ziraat Bankasına bir taraftan 
karşılık paralarının % 20 sini verirken, diğer 
taraftan topladığı mevduatın % 30 unu Mer
kez Bankasına tevdi etmek mükellefiyeti tah
mil edilmektedir. Maliye Bakanı da bunların 
birbirini ifna edeceğini söylemektedir. Hem 
sistemi zaaftan kurtarmak, hem de Ziraat Ban
kasını ağır bir külfetten uzak tutmak için şöyle 
bir teklifte bulunuyorum : «Yukardaki fıkra 
gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sında munzam karşılık tesis etmek mükellefi
yeti Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası hak
kında uygulanmaz. Bu karşılıklar zirai finans
manda kullanılır.» Kabulünü rie.a ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1. 7129 sayılı Bankalar Kanununun 33 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki mevduatta mun
zam karşılık nisbetlerinin vadeli mevduat âza
mi haddinin % 30 ve vadesiz mevduat âzami 
haddinin de % 35 olarak kabulünü bilhassa 
küçük bankaların da iktisadi hayatımızda rol
lerini devam ettirebilmeleri için, 

2. Yeni getirilen sistemin esasını bozmamak 
amaeiyle 33 ncü maddedeki beşinci fıkranın ta
sandan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Feyyaz Koksal 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle; 
a) Vadeli ve vadesiz mevduat yekûnu yüz 

milyon liradan az olan bankaların. Merkez 
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Bankasına yatıracakları nisbetin vadesizlerde 
% 25, vadelilerde %20 den fazla olamaz şeklin
de değiştirilmesini ve 

b) Merkez Bankasına yatırılacak karşılığa 
verilecek faiz hadlerinin her bankanın o mev
duat için verdiği faiz haddinden az olamaz, 

Şeklinde bir fıkra ilâvesini teklif ederim. 
Nuri Kınık 

Yüksek Başkanlığa 
Değiştirilmesi istenen 38 ncü maddenin 5 nci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Dr. Vedat Dicleli 

Fıkra 5 : Bankaların, yukardaki fıkra ge
reğince T. C. Merkez Bankasında munzam kar
şılık tesis etmek mükellefiyeti T. C. Ziraat 
Bankası hakkında uygulanmaz. Bu karşılıklar 
tutarı zirai finansmanda kullanılır. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde ile tadili teklif olunan 33 ncü 

maddedeki munzam karşılıkların, Hükümetin 
geçici maddede teklif ettiği üzere, vadeli mev
duatta % 10 dan aşağı, % 25 ten fazla; vade
siz mevduatta ise % 20 eden aşağı % 30 dan 
fazla olmamak üzere, şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Dr. Vedat Dicleli 

Sayın Başkanlığa; 
Bu tasarı île Banka kredilerini! Tanzim Komi

tesine genöş yetkiler verilim ektedir. 
Komi/tenin bu ıgörevini, her türlü politik cere

yanlardan tamamen uzak, objektif, ve rahat bir 
şekilde yteriine getirmesi uımunı'i iktisadi duru
mun icaplarına göre fcararlarf alabilmesi için, 
hankalaırın komiteden .çıkarılması ve resmî sek
törden gelen üyelerin daha mâkul bir hadde indi
rilmesi zaruridiK Bu hususu sağlamak üzere 
Bankalar Kanununun komitte ile ilgili 47 nci 
maddesinin de komisyon tarafından değiştirile
rek Umum il Heyete getirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Dr. Vedat Dicleli 

BAŞKAN — Nispetleri değiştirmeyi hedef 
tutan Nuri Kınık tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum. 

(Nuri Kınık'm önergesi tekrar »okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... 
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NURİ KINIK — Efendim, Vedat Dicleli'nin 

nispetler hakkınldaki takririne iştirak ediyorum. 
Onun- için takririmi gerfr alıyorum. 

(Vedat Dicleli'nin (birinci önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Feyyaz Köksal'ın önergesinin ilk fıkrası tek-
raıj ofcutnidu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

(Nuri Kınık'in önergesinin ikinci fıkrası tek-
ratf okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmemiştir. 

(Vedat Dicleli'nin ikindi önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN —- Karşılık nispetlerine dairdir. 
Komisyon katılmıyor. Yükstek oylarınza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Feyyaz KöksaT'ın önergesinin ikinci fıkrası 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Birinci, madde ile tadil edilen Bankalar Ka

nununun 33 ncü maddesinin ikinci fıkrasındaki 
bankalar kerîm&sinden sonra «Ziraat Bankası» 
hariç kelılmelerilnin ilâvesini arz ederim. 

Eimin Soysal 

BAŞKAN — Bu mevzu daha evvel oylan
mıştı, bu! sebeple nazarı itibara atanıyoruz. 

Bankalar Komitesine taallûk eden bir öner
ge var. 

VEDAT DÎCLELÎ —. Huzurunuzdaki banka
lar tasarısı komiteye yetki vermektedir. 

BAŞKAN — 1 nci madde ilte ne ilgisi var? 
VEDAT DÎCLELÎ — Komite ile ilgilidir. 

BAŞKAN — 47 nci maddeden bahsediyor. 
VEDAT DÎCLELÎ — Komisyon değiştir

miştir. 
KOMİSYON ADINA ZÎYA MÜEZZÎNOĞLU 

— Muhterem arkadaşlarım, Sayın Vedat Dicleli 
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arkadaşnnız Banka kredilerini Tanzim Komite
sinin ehemmiyetine işaret buyurdular ve komite
nin tarzı terekkübü üzerimde durarak bünyesinde 
bir değişiklik yapılmasının doğru olacağını ileri 
sürdüler. Hakikaten bu Komite mühim bir) or
ganlar ve Bankalar Kanununun tatbikatında, 
hususiyle banka kredifeinin tanziminde, istişari 
bir uzuv olarak geniş salâhiyetlere sahiptir. 

Komitenin teşekkül tarzına gelince kanuna 
göre komite, üç bakanı, üç umum müdür, beş 
banka umum müdürü ve Bankalar Bir
liği Umum Kâtibiyle Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği Umumi Kâtibi olmak üzere 
on üç kişiden müteşekkildir. Bu terekküp tar
zına göre komitede resmî sektörün hâkim oldu
ğumu iddia etmek doğru değildir. Bu görüşün 
bugünkü komitede vazife almış olan Banka Umum 
Müdürlüğünden bâzılarının Umumi Bankaların 
Umum Müdürü olmasından ileri geldiği anlaşıl
maktadır. 

Hulâsa olarak denilebilir ki, kanunda aslında 
umumi sektör ile hususi sektörün birlikte temsil 
edilmesi kabul edilmiştir. Tatbikat bu şekilde 
tezahür etmiyorsa Bankalar Kanununun heyeti 
nmumiyesinin gözden geçirilmesi sırasında bir 
nokta üzerinde de durulabilir. Bugün için müs
tacel bir husus teşkil etmemektedir. Yalnız bu 
sözlerle, böyle bir teklif bugün olmasa dahi 
ileride nazarı dikkate almmıyacağmı ifade et
mek istemiyorum. Kanun yeni bir kanundur. 
Şimdiye kadar olan tatbikat böyle bir şeye lü
zum hissettirmemiştir. Bundan sonraki tatbi
katı mütaakıp bu kanunun maddelerinin değiş
tirilmesi ihtimali olabilir. Bu tatbikat devre
sinde Komitenin durumu hakkında da böyle 
bir şey olursa Komitenin durumu da nazarı iti
bara alınır. 

BAŞKAN — Önerge Bankalar Kanununun 
47 nci maddesinin tadiline dairdir. Halbuki, 
görüşmekte olduğumuz tasarıda böyle bir şey 
yoktur. Bu itibarla bunu muameleye koymu
yorum. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 
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, Madde 69. •— Kanunun 28, 35 ve 36 ncı mad

delerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet et-
miyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 ncü 
madde hükümlerine riayet etmiyen bankalar, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ken
dilerine yapılacak tebligat üzerine ve bir ay
dan az olmamak kaydiyle bildirilecek müddet
ler içinde bu durumlarını ıslah etmedikleri tak
dirde bankaların vazife ve alâkalarına göre İda
re Meclisi Reisi veya azaları veya Umum Mü
dür veya Umum Müdür muavinleri veya me
murları 10 000 liradan az olmamak üzere ağır 
para cezalarına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Komisyonun tertip bakımın
dan söyliyeceği bir şey var mıdır? 

KOMİSYON ADİNA ZİYA MÜEZZİN 
0(JLU — Onu arz etmek istiyorum. 

Efendim üçüncü madde ile 1 nci maddenin 
yer değişmesi daha makûl olacaktır. 1 nci mad
de 33 ncü maddenin tadiline taallûk etmek
tedir. 

BAŞKAN —•- Bu tasarı, iki defa görüşül- " 
miyeeek ki, bunu daha evvel söylemeniz lâzım
dı. Tüzüğün 109 ncu maddesine göre bir mu
amele yaparız. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 28. — Bir bankanın kabul edebileceği 
tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Türkiye'
ye fiilen tahsis edilmiş sermayesiyle ihtiyat ak
çeleri mecmuunun : 

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

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

3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 10 mislini, 

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

5. 50 milyon liradan daha fazla olan banka
larda 15 mislini geçemez. 

Ancak; % 50 karşılığı 33 ncü madde hüküm
leri dâhilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdindeki karşılık hesabına yatırılmak 
şartiyle, bankalar yukardaki nisbetler fevkinde 
mevduat kabul edebilirler. Bu nevi mevduat 
için ayrıca 33 ncü madde mucibince karşılık 
aranmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Vedat Dicleli. 
VEDAT DİCLELİ - - Efendim, usulî bir 

meseleyi arz etmek istiyorum. Komisyon 48 nci 
madde hakkında nasıl bir muamele tatbik et
mişse, 28 nci madde hakkında da aynı muame
leyi tatbik etmesi mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Komisyon bu hususu raporları
na almıştır. Tamamen tüzük hükümlerine uy
gundur. 

Madde hakkında söz istiyen ... Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel Amortisman ve Kredi 
Sandığı adına yatırılmış olan munzam karşılıklar 
Hazinenin kefaleti altında mezkûr Sandıkta kalır 
ve bu karşılıklar hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

a) Amortisman ve Kredi Sandığı bu hesap
taki karşılıklara T. C. Merkez Bankasının aynı 
karşılıklar için bu kanun mucibince tatbik ede
ceği faiz nisbctiııi uygular. 

b) Mevduatın azalması veya karşılık nis-
betlerinin indirilmesi dolayısiyle bankalara iade 
gerektiği ahvalde; karşılık farkları T. C. Merkez 
Bankası hesaplarında mevcut imkânlardan karşı
lanamadığı takdirde fazlası Hazinenin kefaleti 
altında Amortisman ve Kredi Sandığmdaki he
saptan iade olunur. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var. oku
yoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarı munzam karşılıkların Merkez Ban

kasında bloke edilmesi esasını koymaktadır. Bu 
sistemin mantıki icabı olarak, eski karşılıkla
rın da 25 yıllık konsolidasyon süresi içinde Amor
tisman ve Kredi Sandığı tarafından Merkez 
Bankasına devrolunması hem sistemi korumak, 
hem de zamanla sandığa dönecek olan, eski kar
şılıkların hükümetlerin elinde kontrolsuz ve 
enflâsyonist bir politikaya imkân bırakmamak 
bakımından zaruridir. 

Bu gerekçelerle, geçici 10 ncu maddenin Ti-
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caret Komisyonunda değiştirildiği şekilde kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu teklifinin madde 3 ün 
okunmasını rica ederim. 

Dr. Vedat Dicleli 
BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA ZİYA MÜEZZÎN-

OĞLU — Komisyon katılmıyor efendim. 
BAŞKAN — Bir önerge daha var, okujyo-

ruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının geçici 10 ncu maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederini. 
Saygılarımla, 

Abdullah Ipşiroğlu 
Geçici madde 10. — Bu kanun yürürlüğe 

girdiği tarihe kadar Amortisman ve Kredi San
dığına yatırılmış bulunan munzam karşılıklar 
Sandıkça 25 senede T. C. Merkez Bankasına 
ödenir. 

Bu tediyenin şekil ve şartları, Maliye ba
kanlığı ile Merkez Bankası ve Amortisman ve 
Kredi Sandığı arasında 6 ay içinde müştere
ken kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Efendini; önce, Ticaret Kaniis-
yonunun kabul ettiği metnin müzaikereye 'konul
ması talebini ihtiva eden, Sayın Vedat Dicl^li'-
nin önergesini oya sunuyorum. Komisyon ka
tılmıyor; kabul edenler... Etmiyenler... Kajbul 
edilmemiştir. 

(Abdullah Ipşiroğlu'nun önergesi tekırar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eosen
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kanunun 33 ncü 
maddesindeki esaslar dairesinde munzam karşı
lık nisbetlerinin 1961 yılı içinde artırılmasına 
karar verilmesi halinde bu nispetler vadesiz 
mevduat karşılıkları için % 30, vadeli mevdjuat 
karşılıkları için % 25 nisbetinin üstünde tâ|yin 
olunamaz. . 

BAŞKAN — Madde hakkında bir önerge 
var. 

KOMİSYON ADİNA ZİYA MÜEZZÎNOĞ-
LU — Bizim teklifimizde 11 nci madde qiye 
bir şey yö'ktui'. 
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BAŞKAN — Raporda geçici 11 nci madde- I 

nin kabul edildiği yokunda bir kayıt mevcudol- I 
duğu halde komisyon bunun kabul edilmediğini I 
ileri sürüyor. Gelsinler izahat versinler. I 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAÎT NACİ ER
GİN — Muhterem arkadaşlar, Komisyonca bir I 
maddi hata olduğu görüldü. I 

Durum şudur: Sayın Maliye Balkanı ve söz- I 
cü açıkladılar; iktisadi gelişmenin önümüzdeki I 
aylarda büyük 'bir seviye igöstetfmesi karşısın- I 
da, bu % 30 la iktifa edilmiyeceği sonucuna I 
varıldığı için, geçici 11 nci madde kalmıştı. I 
Fakat, şimdi bu kabul edilmemekte ve tasarı- I 
dan çıkarılması kararlaştırılmış bulunimaktadır. I 
Buna göre durumu tasviplerinize arz ederiz I 
efendim. I 

BAŞKAN — Vedat Dicleli, 
VEDAT DİCLELİ — Zuhûi yalnız raporda 

değildir, zuhûl aynı zamanda kanunun metnin- I 
dedir. Karma Konfisyonun getirdiği tasarının 4 I 
ncü (maddesi diyor k i ; . (Hükümet tasarısındaki I 
•°> ncü madde 4 ncü madde olarak aynen kaibul I 
edilmiştir. Açıyoruz Hükümet tasarlısının 3 ncü I 
maddesini, orada geçici ikinci ımadde var 10 ve I 
11 nci ımaddeler var... Komisyonun ibıı tmaddeyi I 
geri almasını ve ıslah edip tekrar getirmesini I 
rica ederim. I 

KOMİSYON ADINA ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Bu maddenin komisyona iadesini rica edi- I 
yoruz. . 1 

BAŞKAN — Maliye Vekili. 

MALİYE BAKANI KEMAL KURDAŞ — 
Muhterem arkadaşlar, hakikaten, maddi hata I 
mulâhazasiyle ve komisyon sözcüsünün ifade et- I 
tiği gibi maddi hartayı, ilzam ederek, komisyona I 
iade ve yeniden görüşme bir hayli zaman kay- I 
bina sebeboîıacaktır. I 

Şimdi, bu geçici 11 nci maddeyi komisyon 
çıkaracak. I 

(Binaenaleyh, kanunun geri kalan kısmını I 
görüşelim, çıkaralım. Böylece, yüksek tasviple- I 
rinize iktiran etsin. I 

Bu bakımdan bu, maddi bir hatadır. Bunu I 
izam etmemek" lâzım. Onlar geçici 11 nci mad- | 
denin kabul edilmediğini söylüyorlar. Buna I 
Hükümet olarak iltihak ediyoruz. Bu itibarla 
o maddeyi okumadan geçelim. I 

BAŞKAN —• Komisyon • tarafından tanzim I 
edilen raporda, bir yanlışlık olduğu -anlasılı- 1 
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yor. Ve komisyon bu yanlışlığı ıslah için mad
deyi istiyor. Esasen tertipde de bir yanlışlık 
var; yani 28 ııci madde sona alınmıştır. Bu iti
barla bu cihetlerin ıslahı için komisyona madde
yi tevdi 'ediyoruz ve diğer kanunun görüşülme
sine! geçiyoruz. 

BAŞKAN — 2279 sayılı Ödünç para verme 
işleri Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Söz istiyenl. Yok. 
Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

îvedikle görüşülmesi teklifi var. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim, kanunun başlığında, (bâzı madde
ler eklenmesi hakkında) tâbiri yar. Halbuki, 1 
madde ekleniyor. 

Bu itibarla, başlığı, (1 madde eklenmesi) 
seklinde düzeltiyoruz ve maddeyi bu şekildi1 

okuyoruz efendim. 
2279 sayılı Ödünç para verme işleri Kanununun 
9 ncu maddesinin tadiline ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2279 sayılı Ödünç para verme 
işleri Kanununun 3399, 5841 ve 18 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 9, — Ödünç para verme işlerinde ve 
mevduat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz nisbetleri ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
âzami hadlerini tâyine ve bunların meriyet za
manlarını tesbite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu hususta, memleketin iktisadi faaliyetle
rini devamlı surette takip, gereken tedbirlerin 
ittihazını temin, vâde müddetlerinin ve buna 
göre -verilecek faiz nisbetlerinin tesbit ve Tür
kiye Cumhuriyet Mdrkez Bankasınca mevduat 
karşılıkları mukabilinde verilecek faiz nisbet
lerinin tâyini maksadiyle Banka Kredilerini 
Tanzim Komitesi, Bakanlar Kuruluna Maliye 
Bakanlığı yolu ile tekliflerde bulunmakla mü 
keleftir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oya sunuyorum, Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

MADDE 2. — 2279 sayılı Ödünç para ver
me işleri Kanununa, aşağıdaki madde eklenmiş
tir 
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madde ve 2 nci maddenin -de; S p^%.^:.*o^faKj 
değiştirilmesine, 

2.— Tasarı başlığımın «7129 sayılı Bankalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı» olarak değiştirilmesine, 

EK MADDE 1. — Bankalar, bu kanunun 
2, 3, 4, 5 ve 8 inci maddeleri bükümlerinden is
tisna edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yüktür. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vayımı tarihinde 

BAŞKAN — Kaıbııl edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun bükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenf... 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. 'Tasarının 
tümünü, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Komisyonun yeni teklifini, okuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — içtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince 

görüşülmesi ikmal edilmiş olan tasarımın 3 ncü 
maddesinin 1 nci madde, 1 nci maddesinin 2 nci 

3. — 4 ncü maddedeki «geçici maddeler» tâ
birinin «geçici madde» olarak değiştirilerek, 

Oya konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Komisyon Başkanı 

Şevket Adalan 

BAŞKAN —• Efendim, Komisyonun, İçtü
züğün 109 neu maddesi gereğince sunduğu bu 
teklifini oya sunuyorum. Kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. ş:.?l•:••;...-,-,. ?;;vv>; 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı târminde 
yürürlüğe girer. "'.".'7 ,' ^ 

BAŞKAN — Madde hakkında, şoz i^tiyeııf,.} 
Yok. Maddeyi oya sunuyoraın^KaJlıiÜ. eden-:': 
ler... Etmiyenler,.. Kabul edilmişUr ^efendim.' ! 

" MADDE 6. — Bu kânun hükümlerini .Bal
kanlar Kurulu yürütür. :: :•;: ^ •;;...•,-*>•; 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sklımyoMni; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul-Cedîlmiştiı^v 

Tümü üzerinde söz istiyeirl'Yöık; kümünü'. 
demin arz ettiğimiz değişikliklerle":&y^övhza. su j; 
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul '^miyenlerv.. 
Tasarı kabul edilmiştir. : •:*'•'; 7: ' . , ^ 7 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere' •BırTe^ 
simi kapatıyorum. •'^•:'-'U':-;•••"- "-'••-v.-

/ • ' . • : • ' : . • • . i •. - ' . . , 

Kapanma saati : 2 0 , 0 5 , : : ^ ? 
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18S7 «ayılı Bina Vergisi Kanunu ile 3 . 1 . 1961 tarihli ve 206 sayılı Kanunda değişiklikler yapıl

masına dair kanun tasansma verilen oyların sonucu 
(Kamm Temsilciler Medlisince kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 273 
Oy verenler : 175 

Kabul edenler : 141 
Reddedenler : 26 
Çekinserler : 8 

Oya katılmayanlar : 98 
Açık üyelikler : 

Şevket Adalan 
Lûtfi Akadh 
Atalay Akan 
Ahmet Akar 
Neemi Akçasu 
Burhan Akdağ 
îsmail Rüştü Aksal 
Mebrure Aksoley 
Münir Aktepe 
Nurettin Akyurt 
Osman Alişiroğlu 
Abdurrahınan Altuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Amil Artus 
Şevket Asbuzoğiu 
Sırrı Atalay 
Ahmet Atıldan 
Raif Aybar 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

Zeki BaltaeDoğltı 
Cemil Sait Barlas 
Kâmil Başaran 
Remziye Batırfoaygii 
Suphi Batur 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 
Suphi Baykam 
Fahri Belen 
Nihat Reşat Belger 
Necip Büfe 
Süleyman Bilgen 

[Kabul edenler] 
Lûtfi Biran 
Ratip TaMr Burak 

_ C — 
Hızır Cengiz 

ismail Selçuk Çakıroğlu 
Rifat Çini 
Bahri Çolakoğlu 

— D — 
Hazım Dağlı 
Mustafa Dinekli 
Avni Doğan 
Suphi Doğukan 
Cevat Dursunoğlu 

_ E — 
Yusuf Adil Egeli 
Şükûfe Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgüo» 
îımadettin Elmas 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Ali Erel 
Zihni Erincin 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Halil Sezai Erkut 
Bahir Ersoy 
Adnan Ertanık 

Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 
Fehmi Fırat 

G 
Kemal Zeki Gençosman 
Vasfi Gerger 
Abdülkadir Göğüs 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Abdürrahman Nafiz 
Gürman 
Muhittin Gürün 
Ferit Celâl Güven 

— H — 
Şevket Raş/it Hatiboğlu 
Mehmet Hazer 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 

_ . I — 
Rıza İsıtan 

- İ ~ 
Şefik İnan 

_ K — 
Ilışan Kabadayı 
Hermine Kalüstyan 
Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yekta Karamııstafaoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
Coşkun Kırca 
Enver Krrker 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Koper 
Feyĵ az Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseo&lü 

Mehmet Ali Kumbasar 
Zeki Kumrulu 
Sahir Kurutluoğlu 

— M -
Ferid Melen 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Zekâi O'Kan 
Abdülkadir Okyay 
Hüseyin Onur 
Kâzım Orbay 
Hamdi Orhon 
Hüseyin Otan 

- 6 -
Atıİ Ödül 
İhsan Ögat 
İbrahim Öktenı 
Mehmet Özbay 
Şinasi özdenoğlu 
îlhan Özdü 
Fakilı Özfakih 
Orhan öztrak 
Seyfi Öztürk 

_ p „ 
Mahir Pamukçu 
Vefik Pirinecioğlıı 

— S — 
llhami Sancar 
Nihat Sargmalp 
Hulusi Selek 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Emin Soysal 
Enver Sökmen 
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Ahmet Şener 
Mehmet Şerigün 

_ T — 
Reşat Tardtı 
Yusuf Kemal Tensgir-
şerik 

— A — 
j 'erhan Arkanı 
Hüseyin Ataman 
Doğan Avcıoğlu 

— B — 
Adnan Başer 
Etem Boransü 

_ 0 — 
Ömer Sami Coşar 

- ç -
Behçet Kemal Çağlar 

— A 
Halil Akya\ 

— ] 
V'ahaj) Dizd 

— E 
Sait Erdinç 

— A — 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Muammer Aksoy 
Abdülikerim Akyüz 
Muzaffer Alanfcuş (B.) 
Sadık Aldoğan (î) 
Ekrem AMean (î.) 
Fehmi Alpaslan 
Mehmet Alîtmsoy 
Nurettin Ardıçoğlu 
Fuat Arna 
Fethi Aşkın (B.) 

— B — 
Oihad Baiban (B.) 
Şeref. Bakşıfe 
Avni Başman 
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Hasan Tez 
Âdil Toközlü ' 
Vecihi Tönük 
Vahit Turhan 

Salih Türkmen 
Kemal Türk oğlu 

- U — 
Hüseyin Ulusoy 

— Y — 
I ('o mal Yavuz 

Bahri Yazır 
Cemal Yıldırım 

[Reddedenler] 
— E — 

Cemal Reşit Eyüboğlu 
- 1 -

A.bdullah Ipşir.>ğlu 
— K — 

M üncü Kapan i 
Nuri Kııiık 
Muharrem ihsan Kızı-
loğlu 
Şahap Kocatopçu 
Kemal Kurdaş (B.) 

_ M ^ -
Hayri Mumcuoğhı (B.) 

Altan öymen 
Halil Ozmen 

— P — 
; Fikret Pamir 

— S — 
Necip San 

[Çekinserler] 

raş 
D — 
aroğlu 

- " • 

İlhan Esen 

— K — 

Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu 

— S 

1 Asım Yılmaz 
Abdülhak Kemal Yörük 
Avni Yurdabayrak 

1 — Z — 
Galip Kenan Zaimoğlu 
Cahit Zamangil 

1 Bahri Savcı 
1 Ethem Serim 

Ilhami Soysal 
I Mümtaz Soysal 

- _ T — 
Oahit Taiks (B.) 
Ekrem Tüzemen (B.) 

- Ü -
Feridun Üstün 

Celâl Sungur 

— Y 
Fehmi Yavuz 
Da niş Yurdakul 

[Oya katılımyanlar] 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Baydur (B.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Hakkı Kâmil Beşe 
Mehmet Raşit Beşerleı 
Ahmet Bilgin 
Hikmet Bdınark 
Arslan Bora 
Osman Bölükbaşı 

— C — 
Alev Coşkun 

- ç -
Esat Çağa 
Nazif Çağatay 
Fethi Çelikbaş 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğhı 
Vedat Dicleli 
Erol Dilek 
Necati Duman (I.) 

— E — 
Bülent Ecevit 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Alaettin Ergönenç 
Hamza Eroğlu 
Kenan Esengin 

— P — 
Turhan Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Gebo'loğlu 

— 93 — 

ismet Giritli 
Ali ihsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbii Gökdoğan (B.) 
Mehmet Gölker 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay, 
Rahmi Günay 
Turan Güneş 
Ferruh Güven 

- î -
İsmail înan 
M. Rauf inan 
ismet İnönü (I.) 

— K — 
Kadircan Kaflı 



Bedri Karafakıoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Mustafa Kepir 
Tevfik Küımil Koperler 
(I.) 
Enver Kök 
Alp Kuran 
Muin Küley 
Hikmet Kümbeti ioğlu 

— L — 
Kaludi Laskaris (î.) 

— M — 
Orhan Mersinli (B.) 

— N — 
Fazıl Nalbantöğlu 
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İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 

- ö -
Feridun Şakir öğiinç 
Halim Önalp 
Rüştü (kal (B.) 
Mazhar özkol (I.) 

— P '— , 
Emin Paksüt 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
Âdil Sağıroğlu 
Ragıp Sarıca 
Selim Sarper (B.) 
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Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
İbrahim Senil 
İhsan Soyalk (B.) 
Dündar Soyer 

- ş -
Mehmet pişman 

_ T — 
Ahmet TaıhtakıLıe (B.) 
Salâhattin Tandıal (î.) 
Derviş Sami Taşman 
Zeki Tekiner 
Sadettin Tokbey 
Abdülhadi Toplu 
Osman Tosun (B.) 

Tarık Z>afeır Tunaya 
Bedrettin Tuncel 

— U — 
İsmail Ulutaş 

- Ü -
Bagıp Üner (B.) 

' — V — 
Âdil Vardarlı 
Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

_ Y — 
Nüvit Yetkin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

_ z ~ Nasır Zeytinoğlu (B.) 
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7129 Sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme İşleri Kanununun bâzı maddelerinin tadiline 
ve bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
Üyelerden mürekkep Karma Komisyon raporları (1/97) 

T. a. 
Başbakanlık 22 . 3 . 1961 . 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1449/884 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 17 . 3 . 1961 tari
hinde kararlaştırılan «7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 sayılı ödünç para verme işleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarlsı» 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
DevUt Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemâl Gürsel 

(GEREKÇE 

Malûm olduğu üzere bir memlekette mal ve hizmetlere karşı mevcut yekun efektif talebin sevi
yesi ve bıı seviyede bir devreden diğerine olan artış ve eksilişler o memleketin iç fiyat istikrarı ve 
dış tediyelerinde muvazene temini bakımından hayatî bir ehemmiyet taşır. 

Yekûn efektif talepte bir devreden diğerine olan artışlar umumî mal ve hizmet arzında muvazi 
bir yükseliş veya halkın para tercihi temayülünde (Iıquidity Preference) bir artışla karşılanama
dığı ölçüde, o memlekette mevcut kambiyo kontrollerinin müessiriyet derecesine göre kaçınılmaz şe
kilde dâhili fiyat seviyesinde bir yükseliş ve dış tediyelerde bir açığa sebebiyet verirler. Bir mem
lekette muayyen bir devrede mevcut yekûn efektif talep esas itibariyle Merkez Bankası ve ticarî 
bankalar kredi hacminin bir neticesi veya diğer bir deyimle bir fonksiyonudur. Bu bakımdan bir 
memlekette iç fiyat istikrarını teinin ve dış tediyelerde muvazene elde etmek üzere, banka kredi
lerinin müessir bir kontrolü hayatî bir ehemmiyet taşır. 

Banka kredilerinin köntrolunda en müessir safiha Merkez Bankası kredilerine taallûk eder. İk
tisadî ve malî politikanın esas hedefi, umumî ve mülhak bütçelere dâhil -dairelerle iktisadî Devlet 
teşebbüsleri ve âmme sektörünün diğer daire ve müesseselerinin yıllık faaliyetlerini denk bir bütçe 
içinde tedvir ederek bu sektörün ihtiyaçları için Merkez Bankasına müracaat etme zaruretini orta-



dan (kaldırmak ve hususî rektörün ihtiyaçları için de Merkez Bankası kredilerinde enflâsyonist tesir* 
leri olmıyacak mahdut bir seviyenin dışına çıkmamak olmalıdır. 

Ayrıca, malî politikada ve Merkez Bankasının 'ekonomiyi finansmanında tanı bir kontrol te
sis edilmemesi halinde Merkez Bankasından tedavüle çıkan yeni iştira güçlerinin de iç fiyatlar 
ve dış tediyeler üzerinde menfi tesirlerini icra etmeden durdurulmasında zaruret vardır. Bu dur
durma Merkez Bankası dışındaki bankaların kredi gel işlemeleri çeşitli tedbirlerle önlenerek temin 
olunabilir . 

Modern iktisat tekniğinin Merkez Bankasının dışındaki banka sisteminin faaliyetlerini kontrol ve 
ekonominin ihtiyaçlarına göre sevk ve idare etmek üzere tekâmül ettirdiği en müessir vasıta veya si
lâh (Mevduat karşılıkları) mekanizmasıdır. Bu mekanizma ile, Merkez Bankasından ekonomiye çı
kan enflâsyonist iştira güçleri banka sistemine mevduat halinde geri döndüğü zaman, bu mevzuatın 
'bir kısmının bir emniyet karşılığı olarak Merkez Bankasına yatırılması temin edilmekte ve böylece 
mevduatın tamamının yeni kredilere tahsisi suretiyle ekonomide ikinci bir kredi genişlemesinin önü 
alınarak Merkez Bankasının ekonomiyi finansmanında tevlidettiği genişlemenin fiyatlar ve dış tediye
ler üzerindeki menfî tesirleri tahdidolunmaktadır. 

Halen 56 memlekette mevduat kargılıkları mekanizması iktisadî politikanın mühim bir aleti olarak 
sistemlere ithal edilmiş bulunmaktadır. Çeşitli memleketlerle ticarî bankaların mevduatlarına muka
bil Merkez Bankasında tesisine mecbur oldukları karşılıkların nispeti mevduat hacminin % 10 undan 
% 100 üne kadar tahavvül etmektedir. 

1950 - 1960 devresinde memleketimizde takibolunan açık ve enflâsyonist bütçe siyaseti; İktisadî 
Devlet Teşekkülleri faaliyetleri ve Merkez Bankasının hususî sektörü finanse eden kredilerindeki 
zamansız ve yersiz genişlemelerin dahilî fiyatlarımız, dış tediyelerimiz ve dış 'borçlarımız üzerinde 
Çok ağır ve tahripkâr tesirler icra etmesinde memleketimizde müessir bir mevduat karşılığı sistemi
nin- mevcudolmaması birinci derecede âmil olmuştur. • 

Gerçi; 2999 sayılı Kanuna göre Devlet iç istikraz tahvilâtına yatırılmak kaydiyle % 15 nispetin
de ayrılmakta olan munzam karşılıkların bu nispeti 1942 yılında 4196 sayılı Kanunla % 20 ye iblâğ 
edilmiş ve aynı nispet mulhafaza edilerek memleketimizde ilk defa 1953 yılında 6112 sayılı Kanunla 
karşılıkların Amortisman ve Kredi Sandığına tevdii mecburiyeti vaz'olunmuş ve son olarak 7129 sa
yılı Bankalar Kanunu ile de mevduat karşılıkları vadeli mevduatta % 15 - % 20, vadesiz mevduatta 
da % 20 - % 25 e çıkarılmış ise de bu nispetler çok düşük tutulduğundan ve mevduat karşılıkları 
olarak Amortisman ve Kredi Sandığına yatırılan meblâğlar İktisadî Devlet Teşebbüsllerinin ihtiyaç
larında kulanıldığmdan bu mekanizma kredilerinin tekrar genişlemesine, bir geciktirici tesiri hariç, 
mâni olamamıştır. 

4 Ağustos 1958 tarihinde yeni bir istikrar programına gidilmek zorunda kalındığı zurnan mevcut 
mevduat karşılığı sistemin kifayetsizliği nazarı. itibara alınarak bu defa Banka kredilerinin daha 
müessir bir şekilde kontrolü için çareler aranmış ve bu maksatla ticarî bankaların kredileri 30 Hazi
ran 1958 tarihindeki seviyelerinde dondurulmaya tevessül olunmuştur. 

Bu umumî kredi hacmi içinde de çeşitli kredi taleplerinin tazyikleri karşılanmak üzere zaman za
man bankaların kredilerinde münferit plâfonlar tesis olunmuş ve umumî olarak bankaların kredileri 
idarî tedbirlerle tahdit ve kontrol edilmeye uğraşılmıştır. 

1958 istikrar programından Ibu yana geçen 3 yıla yakın müddet içinde banka kredilerinin idarî 
tedbirlerle de kontrol edilmesinin kifayetsiz olduğu, bu tedbirler yüzünden malî makamlarla banka
lar arasında devamlı anlaşmazlıklara sebebiyet verildiği ve keyfî tutumlara imkân 'bahsedildiği müşa
hede edilmiştir. 

Banka kredilerini tanzimle vazifeli Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 3 Mart 1961 tarihli 
toplantısında kredileri kontrol sistemimizin içine düştüğü bu kifayetsiz ve çıkmaz durum etrafı ile in
celenerek, Türkiye Ekonomisine modern bir iktisadın ihtiyaçlarına uygun yeni ve müessir bir kont
rol sisteminin getirilmesi ittifakla kararlaştırılmış ve Kurucu Meclise takdim edilen ekli kanun tasarı
sı bu maksatla hazırlanmıştır. 

( S. Sayısı : 46) 
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Ekli tasariyle iktisadî politikamıza ithali istenilen kredileri kontrol sisteminin bağlıca' vasıfları 

şunlar olmaktadır. , 
1. (Bu kanun tasarısı ile vadesiz mevduata mukabil tesisi istenilen 'karşılıklı nispeti âzami % 25 

den âzami % 50 ye çıkarılmakta; vadeli mevduatta ise karşılık nispetleri azamî % 20 den azamî % 40 a 
iiblâğ olunmaktadır. 

2. Bu nispetlerin iktisadî şartlara göre tâyin ve zamanının takdiri banka kredilerini Tan 
zinı Komitesinin kararına bırakılmaktadır. 

3. Nispetlerin bugünkü seviyelerinin üstüne çıkarılması halinde yeni nispetler Banka kredi
lerini Tanzim Komitesinin kararının tekemmül ederek meriyete girdiği tarihi takibeden ay 
başından itibaren vâki olacak mevduat artışlarma tatbik edilecektir. 

4. ilişik tasarı bundan sonra ayrılacak karşılıkların T. C. Merkez Bankasına ve orada bloke 
edilmesini derpiş etmekte, ancak memleket ekonomisinin esasını teşkil eden ziraat . sektörünün âcil 
kredi ihtiyaçları göz önünde tutularak Merkez Bankasında tekevvün eden karşılıkların azamî 
% 20 sine kadar bir miktarının Banka Kredilerini Tanzim Komitesi kararı ve Hükümetin tasvibi 
ile serbest bırakılarak Ziraat Bankasının ziraî finansmanına tahsis edilmesine müsaade etmekte 
dir. Böylece kredileri kontrol sistemimize memleket şartlarının icaplarına uygun yeni bir husu
siyet getirilerek bu kanundan sonra bankalar mevduatında vâki olacak vadesiz mevduat artışla
rının azamî % 10 a kadar bir kısmının, vadeli mevduat artışlarında ise azamî % 8, e kadar bir 
parçasının ziraat setörünün kredilerine tahsisi sağlanmış olmaktadır. 

5. Yukardaki tesbit edilen ana vasıflar dışında ekli tasarı Merkez Bankasına yatırılan 
mevduat karşılıklarına faiz ödenmesi imkânını tanımakta; mevduatın azalması ve çekilmesi halinde 
Merkez Bankasındaki karşılıkların bankalar tarafından derhal kullanılabilmesi imkânlarını vermek
te ve geçici 11 ne i maddesiyle de 11 ne i maddesiyle de 1961 yılı için mevduat karşılıklarının ••âza-, 
mî nispetini vadesiz mevduatta azamî % 30 vadeli mevduat ise azamî % 25 olarak tesbit etmektedir. 

Netice olarak; ekli tasarı ile kredileri kontrol sistemimizde ihdas edilen yeni 'mekanizmanın 
esası itibariyle ekonominin arz edeceği tahavvül ve şartlara ıgore ilerki yıllara kullanılması derpiş 
edilmekte ve fakat bu yıl içinde ihtiyaç halinde ekonomimizin içinde bulunduğu intikal devresinin 
hususiyetleri nazarı itibara alınarak Banka Kredilerini Tanzim Kon Hesi emrine halen mevcut sis
temden daha ileri bâzı imkânlar bahşetmektedir. 

Bu imkânlar nazarı itibara alınarak ekli tasarının kanunlaşması halinde ihalen banka kredileri 
üzerine tatbik edilmekte olan plâfon tahdidi, kredilerin dondurulması gibi idarî tedbirlerin de der
hal meriyetten kaldırılması ve banka sistemimizin, umumî bir kontrol mekanizması içinde kendi tak
diri ve ekonominin ihtiyaçlarına göre serbestçe hareket etme imkânlarını sağlaması derpiş edilmekte
dir. 

• 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 sayılı 
Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bâzı mad
delerinin tadiline ve bu kanunlara bâzı madde

ler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7129 sayılı Barikalar Kanunu
nun 153 sayılı Kanunla muaddel 3ı3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 33. — Bankaların taahhütlerine kar
şı bulunduracakları umumî disponibilitenin as
garî nispeti Banka Kredilerini Tanzim Komitesin
ce tâyin olunur. 

Bankalar yukarıdaki fıkra mucibince tesis ede
cekleri umumî disponibiliteden başka Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak 
hususî bloke birer hesapta nakten munzam karşı
lık tesis etmekle mükelleftirler. Bu munzam 
karşılığın, işbu kanunun 51 nci maddesinde zikri 
geçen aylık mevduat cetvellerinde umumî mevdu
attan bankalar mevduatının tenzilinden sonra ka
lacak bakiyeye nispeti vadeli mevduatta % 10 
dan aşağı ve %-de 40 tan fazla, vadesiz mevdu
atta % 20 den aşağı ve % 50 den fazla olmamak 
üzere, memleketin umumî iktisadî durumu göz 
önünde bulundurularak zaman zaman Banka Kre
dilerini Tanzim1 Komitesince tesbit olunur. 

Karşılık nispetlerinin artırılmasına mütaallik 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesince alınacak 
kararlar ancak kararın tekemmül ederek meriyete 
girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren vâ
ki olacak mevduat artışlarına tatbik olunur. 

Bankalar, aylık mevduat cetvellerine göre bu 
mevduatlarında vaki artışa tekabül eden munzam 
karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerinin verilme 
müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasındaki hususî hesaba yatırmak mecburiyetin
dedirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yatırılacak munzam kar
şılıkların en çok % 20 si, Banka Kredilerini Tan
zim Komitesince tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası ziraî finansmanlarına tah
sis edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Türki
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirerek 
azalmaya tekabül eden karşılığın iadesini talep 

edebilirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
bu talepleri derhal yerine getirmekle mükellef
tir. 

Karşılık nispetlerinin indirilmesi halinde ye
ni nispetler, kararın tekemmül ederek meriyete 
girdiği ayın başından itibaren Vâki mevduat ar
tışlarına tatbik olunur, işbu karar aynı zamanda 
karşılıkların da iadesini mutazammın bulunuyor
sa, kararda tesbit olunacak esaslara göre Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası gerekli iadeyi der
hal yapar. 

Karşılık nispetlerinin indirilmesi veya mevdu
at azalışı dolayısiyle gereken iadenin T. C. Mer
kez Bankasındaki hesaptan karşılanamaması ha
linde bu madde gereğince ziraî finansmana tahsis 
edilen karşılıklardan iade zarureti (hâsıl olduğu 
takdirde bu tediye Hazinenin kefaleti altında 
Amortisman ve Kredi Sandığmdaki karşılık he
sabından derhal yapılır. 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 69. — Kanunun 28 ve 35 ve 36 ncı 
maddelerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet 
dtnıiyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 ncü 
madde hükümlerine riayet etmiyen bankalar, T. 
C. Merkez Bankasınca kendilerine yapılacak teb
ligat üzerine ve bir aydan az olmamak kaydiyle 
bildirilecek müddetler içinde durumlarını ıslah 
etmedikleri takdirde bu bankaların vazife ve alâ
kalarına göre idare Meclisi Eeisi veya azaları ve
ya Umum Müdür veya Umum Müdür Muavinle
ri veya memurları 10 000 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvel Amortisman ve Kredi 
Sandığı adına yatırılmış olan munzam karşılıklar 
Hazinenin kefaleti altında mezkûr Sandıkta kalır 
ve bu karşılıklar hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

( S . Sayısı: 4 6 ) 
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a) Amortisman ve Kredi Sandığı bu -hesap

taki karşılıklara T. C. Merkez Bankasının aynı 
karşılıklar için bu kanun mucibince tatbik ede
ceği faiz nispetini uygular. 

b) Mevduatın azalması veya karşılık nis
petlerinin indirilmesi dolayısiyle bankalara iade 
gerektiği ahyalde karşılık* farkları T. C. Merkez 
Bankası hesaplarında mevcut imkânlardan karşı
lanamadığı takdirde fazlası Hazinenin kefaleti 
altında Amortisman ve Kredi Sandığındaki he
saptan iade olunur. 

G-EÇÎCÎ MADDE 11. — Bu kanunun 33 ncü 
maddesindeki esaslar dairesinde munzam karşı
lık nispetlerinin 1961 yılı içinde arttırılmasına 
karar verilmesi halinde bu nispetler Vadesiz mev
duat karşılıkları için % 30, vadeli mevduat 
karşılıkları için % 25 nispetinin üstünde tâyin 
olunamaz. 

MADDE 4. — 2279 sayılı Ödünç para verme 
işleri Kanununun 3399, 5841 ve 18 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 9 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde /tâdil edilmiştir. 

Madde 9. — ödünç para verme işlerinde 
ve mevduat kabulünde alınacak ve verilecek aza
mî faiz nispetleri ile temin edilecek sair menfaat
lerin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
azamî hadlerini tâyine ve bunların meriyet za
manlarını ıtesbite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu hususta, memleketin iktisadî faaliyetle
rini devamlı surette takip, gereken tedbirlerin 
ittihazını temin, vâde müddetlerinin ve buna 
göre verilecek faiz nispetlerinin tesbit ve T. C. 
Merkez Bankasınca mevduat karşılıkları muka
bilinde verilecek faiz nispetlerinin tâyini maksa-

diyle Banka Kredilerini Tanzim Komitesi, Ba
kanlar Kuruluna Maliye Bakanlığı yoliyle teklif
lerde bulunmakla mükelleftir. 

MADDE 5..— 2279 sayılı ödünç para verme 
işleri Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

» 
EK MADDE 1. — Bankalar, bu kanunun 

2, 3, 4, 5 ve 8 nci maddeleri hükümlerinden is
tisna edilmiştir. 

MADDE 6. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
G. Gürsel 

Devlet Bakam 
S. TJlay 

Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

içişleri Bakanı 
N. Zeytinoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurda§ 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

C. Talaş 
Basın - Yayın ve Turz. 

G. Baban 

17 . 3 . 1961 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
F. özdilek 

Devlet Bakanı 
II. llumcuoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Tahtakılıç 

Ticaret Bakanı 
M. Bay dur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

B. imar ve iskân Bakanı 
B. özal r 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi • 18 . 4 . 1961 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/97 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

7129 sayılı Bankalar Kanunu ile«2279 sayılı Ödünç para verme işleri Kanununun bâzı maddele
rinin tâdiline ve bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı havalesi gereğince 
komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçenin tetkiki sırasında memleketin iktisadî hayatı ile çok yatkından alâkası bulunan tasarı
nın umumî kredi politikasını tanzim edecek bir hususiyet taşıması hasebiyle ve derinliğine ve ge
nişliğine .mevzu hakkında mücdhihez olmak maksadiyle Türkiye'de mevcut resmî ve hususî bankalar 
umum müdürlerinin toplantılarımıza iştirakleri ile fikir ve mütalâalarıda alınmıştır. 

7129 sayılı Bankalar Kanunu gereğince tatbik edilmekte olan mevduat karşılıkları mekanizma
sı, 1950 - 1960 devrasin.de uygulanmakta olan acık ve enflâsyomst bütçe »siyaseti ile diğer kifayet
siz iktisadî tedbirler yüzünden işliyemeraiş nihayet 1958 istikrar tedbirleri meyanında 4 Ağustos 
1.958 ^kararları ile ticarî bankaların kredileri plâi'on, sistemiyle dondurulmak suretiyle bu gidişi bir 
nizama bağlamak ihtiyacı doğmuştur. Mevzuubabis tedbirler banka •limitlerini 30 Ağustos 1958 de
ki seviyesinde ımu!hafaza etmekle bunun üstüne çıkılmamasını âmir bulunmakta idi. Zikredilen ted
birlerden sonra gecen üe yıla yakın bir müddet içinde banka kredilerinin kontrol edilmesinin kifa
yetsiz oluşu ve bu seibeple malî makamlarla bankalar arasında devamlı anlaşmazlıklara ve keyfî tu
tumlara imkân verilişi; ihracat ve sanayi sektörlerine açılan kredinin bu plâfonun dışında bıra
kılması; ayrıca bankaların limitetlerinin dışma çıkarak ikrazda bulunamıyacaMarı için tevdiat 
toplama geyret ve faaliyetine gelemeyişleri ve yine Arotisman ve Kredi Sandığında toplanan ka
nunî tevdiat karşılıkları bloke olarak tutulması sistemin icabı iken bu paralar iktisadî Devlet teşek
küllerinin finansmanlarında kullanılmış ve tahsillerinin gayrikabil hale gelmesi mezkûr sistemi işle
mez bir hale sokmuştur. 

Yukarda sıraladığımız mahzurlar göz önünde ttutiılarak kredi politikasının yeni bir sisteme bağ
lamak zarureti hâsıl olmuştur. Bu bakımdan inceleme .movzuumuz olan tasarı heyeti umumivosi 
itibariyle kabul edilmiş ve maddelerin tetkiki sonunda varılan neticeler aşağıda (gösterilmiştir. 

1 nci madde aynen kabul edilmiş ancak mevduatı olağanüstü sebeplerle çekilen bankaların dü
şecekleri müşkül vaziyet nazarı itibara alınarak ve esasen sistemin ruhuna uygun bulunması hase-
biy»lo 6 nci fıkraya bu mahzuru gidermek üzere bir ilâve yapılmıştır. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş ancak maksadı daha iyi ifade ettiği için madde 
içinde 'bulunan (bu) kelimesi bankalar kelimesinin önünden kaldırılarak (durumlarını) kelimesinin 
önüne geıtirilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde isevık edilen hüıkünı kurulmakta, olan yeni sisteme intibak etmediği 
cihetle 7129 sayılı Kanun hükümlerine göre Amortisman vo Kredi Sandığına, yatırılmış bulunan 
karşılıkları umumî sisteme uygun olarak T.> O. Merkez Bankasına tevdii uygun görülmüştür. An
cak Amortisman ve Kredi Sandığı alacaklarının 154 sayılı Kanuna göre konsolide edilmiş bulun
duğu nazara alınarak bu tevdiatın 25 yıl içinde yapılması muvafık gürülmüştür. 

Madde bu esasa göre yeniden yazılmıştır. 
Ayrıca 11 nci madde, 1 nci madde ile Hükümete verilmekte olan yetkinin çok kisa bir zaman için 

fe kâfi sebebe müstenid bulunmaksızın tahdidini derpiş ettiğinden tasarıdan çıkarılmıştır. 
Diğer yönden tasarıda yer alan 4 ve 5 nci maddeler esas itibariyle uygun bulunmuş ancak kanun 

tekniği bakımından 2279 sayılı ödünç Para Verme Kanununu tâdil etmeleri doîayısiyle ayrı bir ka-

( S- Sayısı : 4C> ) 
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tıun movzuu yapılmalarının muvafık olacağı mütalâa edilmiş ve ılm husustaki teamül göz Önüne alı
narak keyfiyetin işbu mazbatamızda tebarüz ettirilmesine karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Kanna Komisyona tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı ' Sözcü 
Muhalefet Şerhim eklidir. D. S oy er 

V. Dicleli 

Üye 
Banka Kredileri Tanzim Komitesi ve (zaman 

zaman) kaydı teklifine yer verilmesi 
Suphi Doğukan 

Üye 
33 ncü maddenin 2 ve 5 nci fıkralarına 

muhalefetimle 
F. Koksal 

A. 

* 

Kâtip 
A. Ibşiroğlu 

Üye 
M. Dinekli 

Üye 
Zihni Erençin 

imzada bulunamadı 

Üye 
Muhalif 

Hasan Tez 
imzada bulunamadı 

Üye 
Yılmaz 

Üve 
Mulhalifim 

Â. V-ardarU 

Muhalefet şerhi 

Tasarının getirmiş olduğu sistemi uygun bulmakla beraber, bankaların Merkez 
Bankası nezdinde bloke birer hesapta tesis etmekle mükellef tutuldukları munzam kar
şılıkların mevduatın % 50 sine kadar çıkarılması yetkisinin Hükümete tanınmasına ve 
bu munzam karşılıkların, % 20 sine kadar olan tutarının Ziraat Bankası ziraî finans
manına tahsis edilebilmesine muhalifim. 

Dr. Vedad Dicleli 

x (S- Sayısı.: 46) 
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Maliye - 'Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

X . 5 . 1961 

Yüksek Başkanlığa 

7129 sayılı Bankalar Kanunu ile 2279 sayılı Ödünç para verme işleri Kanununun bâzı maddeleri
nin tadiline ve bu kanunlara bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı Ticaret Komisyonu
nun 18 , 4 . 1961 tarihli raporu ile havelesi gereğince Maliye Komisyonu ve Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden müteşekkil Karma Komisyona tevdi edlimiş olmakla 
tetkik ve müzakere edildi : 

Malûm olduğu üzere, mevduatın himayesi ve banka kredilerinin kontrolü zamanımızda iktisadî 
hayatın en mühim meseleleri arasında yer almış bulunmaktadır. 

Gerçekten mevduat mevzuunda, mevduat kabul eden bankaların, mevduat sahipleri tarafından 
talebedilmesi halinde, kabul etmiş oldukları mevduatla ilgili vecibelerini zamanında ve fiilen ye
rine getirebilmeleri tasarrufun teşvik ve himayesi.bakımından en mühim unsur olarak görülmek
tedir. r^ 

Kredi bahsinde ise, kredi hacminin memleket ekonomisinin ihtiyacına göre ayarlanması ve böy
lece kredi şişkinliğinin önlenmesi en mühim meseleyi teşkil etmektedir. 

Mevduatın iade mecburiyeti, öteden beri bankaları bu vecibelerini yerine getirmek üzere kasacı
larında bir miktar karşılık bulundurmaya mecbur tutmuş olmakla beraber bidayette bu tatbikat ta
mamen ihtiyarî bir mahiyet arz ediyor ve karşılık miktar ve nispetini bankalar bizzat tâyin ve 
tesbit ediyorlardı. Sonradan bu mekanizma kanunî bir mahiyet iktisabetmiş ve bankacılığın inki
şafına muvazi olarak artan mevduatı ve mevduat sahiplerinin haklarını himaye etmek maksadiyle 
hükümetler, bankaları, kabul ettikleri mevduat için muayyen nispette karşılık tesis etmeye kanunla 
mecbur tutulmuşlardır. 

Modern bankacılıkta (Mevduat karşılığı), Munzam karşılık), (Kanunî karşılık) veya (Kanunî 
ihtiyat) şeklinde halen câri bulunan mekanizmanın iaslı budur. Ancak sonradan !bu müessesenin 
fonksiyonunda büyük bir istihale olmuş ve tevdiat parasının umumî tedavül hacmi içindeki 
ehemmiyetinin gittikçe artması üzerine para ve kredi otoriteleri karşılık mekanizmasını aynı za
manda tedavül hacmini tanzim için bir vasıta olarak kullanmak yoluna gitmişlerdir. Bu suretle 
zamanımızda karşılık müessesesi, reeskont ve faiz hadleri yanında kredi kontrolünün başlıca aletle
rinden biri haline gelmiş olup mecburî karşılık nispeti indirilmek veye yükseltilmek suretiyle mer
kez bankaları dışındaki bankaların kredileri ekonominin ihtiyaçlarına göre ayarlanımalkta ve böy
lece kredi hacımındaki anormal gelişmelerin fiyaJtlar üzerindeki menfî (tesirleri önlenımekttedir. 

Bu hüviyetteki karşılık mekanizmasında, Merkez Bankası (tarafından piyasaya çıkarılan enf-
lâsyonisıt mahiyetteki iştira gücünden mevduat halinde bankalara gelen kısmın, karşılık şeklinde 
tekrar Merkez Bankasında Itoplanarak tecridediJjmesi (sistemin esasını iteşkil etmektedir. Bu ımafc-
eatla muhtelif memleketlerde kanunlarla değişiük karşılık nispetleri kabul edilmiştir. Gelişmiş 
memleketlerde umumiyetle karşılık •nispetleri düşük, âzami ve aısgarî nispeler .arasındaki fark da 
mahdu/ütur. Buna mukahil, Ibünyeleri itütbariyle olduğu kadar taklibeltitilkleri iktisadî politika iti
bariyle ide enflâsyonist gelişmelere daha çok müsait ve mâruz hulunan gelişımemiş memleketlerde 
îbu hadler nispeten daha yüksektir. 'Sistemin <aısıl gayesi tamamen uygun olmamakla beraber, !bu 
meımleketlerde karşılık ımekanizımaisı bazan hükümetler tarafından kredi tevzii içtin bir vasıta ola
rak da kullanılmakta ve karşılık şeklinde toplanan paralardan (bir kısmının tekrar kredi şeklinde 
muayyen sahalara tahsisi cihetine gidilımekltedir. 

( S- S*yw»ı : 46) 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 
Maliye - Bütçe 

Karma Komisyonu 
Easas No : 1/97 
Karar No : 36 
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Yürürlükte bulunan 7129 numaralı Bankalar Kanununda mevduat karşılıkları mekanizmam 

esas İtibariyle modern ekonomilerdeki bu anlayışa uygun olarak yer almış olmakla beraber, şimdi
ye kadar olan tatbikatın, bahis mevzuu kanunun bu husustaki hükümler'imn ibâzı bakımlardan 
taddl ve ıslaha 'muhtacolduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Gerçekten, karşılıkların Amortis
man ve Kredi Sandığı elinde toplanması, daha doğrusu, Merkez Banikaısı nezıdinde tesis edilen 
karşılıkların bu Sandık vasıtasiyle İktisadî Devlet Teşekküllerine ikraz şeklinde tekrar ekono
miye dönmesi dolayıısiyle bu mekanizma yakın mazide yaşadığımız enflâsyon devrinde kendin
den beklenen fonksiyonu ifa edememiştir. 

Keza, mezkûr kanunda üç aylık hesap vaziyetlerine göre karşılık tesisi esasmm kabul edilmiş 
olması dolayısiyle, sistem lâzımfgelen süratle işlemek imkânından mahrum olduğu söylenebileceği 
gibi, ımer'i kanunda vadeli mevduat için kabul edilmiş olan % 10 - % 20 nispeti ile vadesiz 
mevduat için kabul edilmiş olan % 20 - % 25 nispetinin, ekonomide enflâsyonist tazyikin art
ması halinde kredi hacmini müessir bir şekilde kontrola kifayet etmiyeeeğd de düşünülebilir. 

Bu bakımlardan Hükümetçe hazırlanan tasarı ımeveut sistemi tekem/mül ettirmeyi istihdaf eden 
bir (teklif olarak heyeti umumiyeısi İtibariyle kabul edilmekle beraber, Merkez Bankasında bloke 
edilecek karşılıklardan Ibir kısmının Ziraat Bankasına tahsisi suretiyle tekrar serbest bırakılması 
tesis olunan yeni sistemin (mahiyet ve gayesine uygun görülmemiştir. Komisyonumuz T. C. Ziraat 
Bankasının memleket ekonomisindeki ehemmiyetli yeri ve bugünkü durumu muvacehesinde bunu mu
vakkat bir hal tarzı olarak mütalâa ve en kısa bir zamanda, mer'i kanunlarda T. C. Ziraat Bankası 
için derpiş edilmiş olan kaynakların Bankanın fiilen emrine amade tutularak mevduat karşılıkları 
tamamen T. C. Merkez Bankasında bloke edilmek suretiyle karşılık mekanizmasının asıl fonksiyonuna 
irca edilmesini temenniye şayan görmektedir. 

Bundan başka yeni sistemde karşılıkların T. C. Merkez Bankasında toplanması esası kabul edil
miş olduğuna göre 129 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin son fıkrası hükmünün de aynı istikamette 
tadili lüzumlu mütalâa edilmiştir. 

Bu kayıtlarla tümü kabul edilmiş olan tasarının maddeleri de aşağıdaki değişikliklerle kabul olun
muştur. 

1 nci maddenin 2 nci fıkrasında kargılık nispetlerinin vadeli mevduatta % 10 - % 40; vadesiz 
mevduatta da % 20 - % 50 olarak tâdili derpiş edil mektedir. 

Mer'i Kanunda kabul edilmiş olan nispet vadeli mevduatta % 10 - *& 20, vadesiz mevduatta ise 
% 20 - % 25 tir. Halen gerek vadeli gerekse vadesiz mevduat için % 20 nispeti tatbik edilmekte
dir. Bu karşılıktan başka aynı maddenin 1 nci fıkrasına göre bankalar taahhütlerine karşılık umumî 
bir disponibilite bulundurmak mecburiyetinde olup bunun asgarî nispeti de Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesince % 5 olarak tesbit edilmiştir. 

7129 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının hükmü aynen muhafaza edilmiş olduğun
dan bankaların bundan böyle de ayrıca bir umumî disponibilite tesis etmek mecburiyetinde bulun
dukları nazarı dikkate alınarak mevduat karşılıklarında azamî hadlerin bu nispette indirilmesi uygun 
görülmüş ve böylece vadeli mevduatta azamî karşılık nispeti % 35, vadesiz mevduatta da % 45 olarak 
değiştirilmiştir. 

Bunun dışında bu madde Ticaret Komisyonunca değiştirilen şekliyle aynen kabul edilmiş yalnız 
6 nci fıkranın son iki cümlesi ifadeye vuzuh vermek maksadiyle yeniden yazılmıştır. 

2 nci madde aynen kabul edilmiş yalnız 28 ve 35 rakamları arasındaki (ve) eki (,) olarak değiş
tirilmiştir. 

Yukarda temas edildiği üzere karşılık sisteminde yenasaklık temin etmek için, Bakanların ödenmiş 
sermaye ve ihtiyatlarına göre kabul edebilecekleri haddin üstünde mevduat kabul etmeleri halinde 
Amortisman ve Kredi Sandığı hesabına % 50 nispetinde karşılık tesis etmeleri hakkındaki 28 nci mad
de hükmünün de değiştirilerek bu mahiyetteki karşılıkların da Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasında tesisi uygun görülmüş ve bu maksatla tasarıya 3 ncü madde olarak yeni bir madde ek-
lemmittâr. 
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fen surede (tasarının 3 neü maddesi 4 neü »nadide olarak değ%tmlnıişıtir. Bu maddede Hükümet 

teiklüfinin 3 ncü maddeci aynen kabul edilmiş ve •şimdiye kadar Afmorti&nıan ve Kredi Sandığı em
rinde toplanmış bulunan 'karşılıkların bundan böyle de bu müessese tarafından idaresi uygun gö-
riilmüştür. İktisadî Devlet Teşebbüslerine ikraz etmiş olduğu bu ımebaliğden yapacağı tahsilatı 
bir fon şeklinde kullanmak suretiyle adı 'geçen sanîdığm bu müesseselerin devam eden finans
man ihtiyaçlarının kapılanmasından ehemmiyetli bir rol ifa etmesi mümkün görülmektedir. Mez
kûr ımebaliğ ekonomiye dâlhil olmuş bulunduğundan ibu şekilde tedviri iktisadî bakımdan mah
zurlu görülmediği gibi lüzumu halinde nakden şevkini kanunla, teminat 'altına almış olduğundan 
bankalar bakımından da mahzurlu görüljmemeiktedir. 

Yine bu madde metninde yer altmış olan Hükümet tasarısındaki geçici 11 ndi maddede teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet tasarısının 4 neü ve 5 nci maddeleriyle Ödüne para verme işleri Kanununda yapıl
ması derpiş olunan değişikliklerde lesas itibariyle kabul edilmekle beraber başka bir kanunu ilgi
lendirmesi dolayısiyle teknik haklımdan, ayrı bir kanun (mevzuu yapılım ası mıuvafık olacağı mü
talâa edilmiş ve Ticaret Komisyonunun bu mevzudaki düşüncesi koımisyonuımuzca da paylaşılmış
tır. 

îvelik ve öncelikle görüşülmesi Temsilciler Meclisinin tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip Üye 
Şevket Adatan Sait Naci Ergin İhsan ögat Ferkan Arlan 

Üye 
Cevdet Aydın 

Üye 
Fethi Çelikbas 

Üye 
VJnver Kök 

Üye 
1. nci maddedeki % 40 
ve % 50 nispetlerinin 
% 35 ve % 45 olarak 

indirilmesine muhali fim. 
Adnan Başer 

Üye 
Sera.fettin Y. Eğin 

Üye 
Söz hakkını 
mahfuzdur. 

Ziya Müezzinoğlu 

Üye 
ITakkı Kâmil Beşe 

' 

Üye 
Tîedî Feyzioğlu 

Üye 
Vefik Pirinçcioğlu 

Üye 
Hızır Cengiz 

Üye 
Rıza Isıtan 

Üye 
Adü Toköslü 

( S. Sapım Î 46) 
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TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ I 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı maddele
rinin tâdiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

• MADDE 1. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 153 sayılı Kanunla muaddel 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Bankaların taahhütlerine karşı 
'bulundurulacakları umumî disponibilitenin asga
rî nispeti Banka Kredilerini Tanzim Komitesince 
tâyin olunur. 

Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis ede
cekleri umumî disponibiliteden başka Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılacak 
hususî bloke birer hesapla naklen munzam karşı
lık tesis etmekle mükelleftirler. Bu munzam kar
şılığın, işbu kanunun 51 nci maddesinde zikri ge
cen aylık mevzuat cetvellerinde umumî mevduat
tan Bankalar mevduatının tenzilinden sonra ka
lacak bakiyeye nispeti vadeli mevduatta % 10 
dan aşağı ve % 35 ten fazla, vadesiz mevduatta 
% 20 den aşağı ve % 45 ten fazla olmamak.üze
re memleketin umumî iktisadî durumu göz önün
de bulundurularak zaman zaman Banka Kredile
rini Tanzim Komitesince tesbit olunur. 

Karşılık nispetlerinin arttırılmasına mütaallik 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesince alınacak 
kararın tekemmül ederek meriyete girdiği tarihi I 
takibeçlen ay başından itibaren vâki olacak mev
duat artışlarına tatbik olunur. 

Bankalar, aylık mevduat cetvellerine göre bu 
mevduatlarında vâki artışa tekabül eden munzam 
karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerinin verilme 
müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasındaki hususî hesaba vatırmak meeburivetin-
dedirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına yatırılacak munzam karşı- I 
lıklarm en çok % • 20 si, Banka Kredilerini Tan
zim Komitesince tesbit ve Bakanlar Kurulunca 
tasvibedilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhu- I 
riyeti Ziraat Bankası ziraî finansmanlarına tah
sis edilebilir. I 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın I 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Türki- I 
ye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirerek azal- j 
maya tekabül eden karşılığın iadesini talep edebi- J 

(S- Sayı 

MALÎYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

7129 sayılı Bankalar Kanununun bâzı maddele
rinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7129 sayılı Bankalar Kanu
nunun 153 sayılı Kanunla muaddel 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 33. —• Bankalar taahhütlerine karşı 
bulunduracakları umumî disponibdlitenin asgarî 
nispeti Banka kredilerini Tanzim Komitesince 
tâyin olunur. 

Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumi disponibiliteden başka Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde 
açılacak hususî bloke birer hesapta nakden mun
zam karşılık tesis etmekle mükelleftir. Bu mun
zam karşılığını, işbu kanunun 51 nci maddesin
de zikri geçen aylık mevduat cetvellerinde 
umumî mevduattan bankalar mevduatının ten
zilinden sonra, kalacak bakiyeye nispeti vadeli 
mevduatta % 10 dan aşağı ve % 35 den fazla, 
vadesiz mevduatta % 20 den aşağı ve % 45 ten 
fazla olmamak üzere memleketin umumî ikti
sadî durumu göz önünde bulundurularak.» zu
rnan zaman Banka kredileri "Tanzim Komite
since tesbit olunur. 

Karşılık nispetlerinin artırılmasına, mütaal
lik Banka kredileri Tanzim Komitesince alına
cak kararlar ancak kararın tekemmül ederek 
meriye girdiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren vâki olacak mevduat artışlarına tatbik 
olunur. 

Bankalar, aylık mevduat cetvellerine göre 
bu •mevduatlarından vâki artışa tekabül eden 
munzam karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerinin 
verilme müddeti içinde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasındaki hususî hesaba, yatırmak 
mecburiyetindedirler. 

Yukardaki fıkra gereğince Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına, yatırılacak munzam 
karşılıkların en çok % 20 si, Banlka Kredilerini 
Tanzim Komitesince tesbit ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibedilecek esaslar dairesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Zirat Bankası ziraî finansmanları
na tahsis cdilebelir. 

Aylık mevduat, cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti Tür-

» : 46) 
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lirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mev
duatı olağanüstü çekilmekte olan ilgili bankanın 
talebi üzerine, aylık mevduat cetvelinin verilmesi
ni beklemeksizin azalmaya tekabül eden karşılığı 
derhal iade eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası bu talepleri derhal yerine getirmekle 
mükelleftir. 

Karşılık nispetlerinin indimlmesi halinde ye
ni nispetler, kararın tekemmül ederek meriyete 
girdiği ayın başından itibaren vâki mevduat 
artışlarına tatbik olunur. îşbu karar aynı za
manda karşılıkların da iadesini mutazammın bu
lunuyorsa, kararda tesbit olunacak esaslara gö
re Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gerek
li iadeyi derhal yapar. 

(Karşılık nispetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin T. C. Mer-
(kez Bankasındaki hesaptan karşılanmaması ha
linde bu madde gereğince ziraî finansmana tahsis 
edilen karşılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu 
takdirde bu tediye Hazinenin kefaleti altında 
Amortisman ve Kredi Sandığmdaki karşılık he
sabından derhal yapılır. 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mistir. 

Madde 69. — Kanunun 28 ve 35 ve 36 ncı 
maddelerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet 
etmiyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 
ncü madde hükümlerine riayet etmiyen banka
lar, T. C. Merkez Bankasınca kendilerine yapı
lacak tebligat üzerine ve bir aydan az olmamak 
kaydiyle bildirilecek müddetler içinde bu durum
larını ıslâh etmedikleri takdirde bankaların vazi
fe ve alâkalarına göre iade meclisi reisi veya aza
ları veya umum müdür veya umum müdür mu
avinleri veya memurları 10 000 liradan az olma
mak üzere ağır para cezalarına mahkûm edilir
ler. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Bankalar Kanu
nuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar Amortisman ve Kredi 

Karma Ko. ' 

kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildire
rek azalmaya tekabül eden karşılığın iadesini ta-
lebedebilirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası bu talepleri derhal yerine getirmekle mü
kelleftir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 
mevduatı olağanüstü çekilmekte olan ilgili ban
kanın talebi halinde, aylık mevduat cetvelinin 
verilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden 
karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık nispetlerinin indirilmesi halinde ye
ni nispetler kararın tekemmül ederek meriyete 
girdiği ayın başından itibaren vâki mevduat ar
tışlarına tatbik olunur, işbu karar aynı zamanda 
karşılıkların da iadesini mutazammın bulunuyor
sa, kararda tesbit olunacak esaslara göre Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası gerekli iadeyi der
hal yapar. 

Karşılık nispetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesaptan kar
şılanmaması halinde bu madde gereğince ziraî 
finansmana tahsis edilen karşılıklardan iade za
rureti hâsıl olduğu takdirde bu tediye Hazinenin 
kefaleti altında Amortisman ve Kredi Sandığm
daki karşılık hesabından derhal yapılır. 

MADDE 2. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 69 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 69. — Kanunun 28, 35 ve 36 ncı mad
delerinde yazılı hükümlere ve hadlere riayet et
miyen bankalar, Maliye Bakanlığınca ve 33 ncü 
madde hükümlerine riayet etmiyen bankalar, T. 
C. Merkez Bankasınca kendilerine yapılacak teb
ligat üzerine ve bir aydan >az olmamak kaydiyle 
bildirilecek müddetler içinde bu durumlarını ıs
lah etmedikleri takdirde bankaların vazife ve alâ
kalarına göre îdare Meclisi Reisi veya azaları ve
ya Umum Müdür veya Umum Müdür muavinle
ri veya memurları 10 000 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezalarına mahkûm edilirler. 

MADDE 3. — 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

(S. Sayısı: 46) 



— 13 — 
Ticaret Ko. Karma Ko. 

Sandığına yatırılmış bulunan munzam karşılık
lar sandıkça 25 senede faizsiz alarak T'. C. Mer
kez Bankasına ödenir. 

Bu tediyatın diğer şekli ve şartlan Maliye 
Bakanlığı ile Merkez Bankası ve Amortisman ve 
Kredi Sandığı arasında 6 ay içinde müştereken 
kararlaştırılır. 

Hazinenin kefaleti altında bulunan bu karşı
lıkların tamamen T. C. Merkez Bankasına öden
mesine kadar aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

a) Amortisman ve Kredi Sandığı bu hesap
taki-karşılıklar. için bankalara, T. C. Merkez 
Bankasının aynı karşılıklar için bu kanun mu
cibince tatbik edeceği faiz nispetini uygular. 

b) Mevduatın azalması veya karşılık nispet
lerinin indirilmesi dolayısiyle bankalara iade ge
rektiği ahvalde karşılık farkları T. C. Merkez 
Bankası hesaplarında mevcut imkânlardan karşı
lanmadığı takdirde fazlası Amortisman ve Kredi 
SandığmdaM hesaptan iade olunur. 

Madde 28. — Bir bankanın kabul edebileceği 
tasarruf mevduatı yekûnu, tediye veya Türkiye'
ye fiilen talhsis edilmiş sermayesiyle ihtiyat ak
çeleri mecmuunun: 

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

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

3. 10 milyon liradan 25 milyon liraya kadar 
olan bankalarda 10 mislini, 

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

5. 50 milyon liradan daha fazla olan banka
larda 15 mislini geçemez. 

Ancak; % 50 'karşılığı 33 ncü ınıadde hüküm
leri dâhilinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası nezdindeki karşılık hesabına yattırılmak 
şartiyle, bankalar yufcardaki nispetler Şevkinde 
mevduat kabul edeibalirler. Bu nevi mevduait 
için ayrıca 33 ncü madde mucibince karşılık 
aranmaz. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısındaki 3 ncü 
madde 4 ncü ımadde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Ticaret Ko. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Kanına Ko. 

MADDE 5. —• Bu İkamın yayımı ıtarihiflde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu (kanun hükümlerini Ba
tanlar Kurulu yürütür. 

( S- Sayısı : 46) 



TİCARET KOMİSYONl'Nl'N DEÖİŞTİRİŞİ 

2279 sayılı Ödünç para verme işleri Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

iMADDE 1. — 2279 sayılı Ödünç para verme 
işleri Kanununun 3399, 5841 ve 18 sayılı Kanun
la değiştirilen 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil edilmiştir. 

-Madde 9. —• ödüm; para verme işlerinde ve 
mevduat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz nispetleri ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve aza
mî hadlerini tâyine ve bunların meriyet zamanla
rını teshite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu hususta, memleketin iktisadî faaliyetlerini 
devamlı surette takip, gereken tedbirlerin ittiha
zını temin, vâde müddetlerinin ve buna göre ve-_ 
rilecek faiz nispetlerinin teshit ve T. C. Merkez 
Bankasınca mevduat karşılıkları mukabilinde ve
rilecek faiz nispetlerinin tâyini maksadiyle Ban
ka Kredilerini Tanzim Komitesi, Bakanlar Ku
ruluna Maliye Bakanlığı yolu ile tekliflerde bu
lunmakla mükelleftir. 

MADDE 2. — 2279 sayılı Ödüne para ver
me işleri Kanununa, aşağıdaki madde eklenmiş
tir. 

EK MADDE 1. — Bankalar, bu kanunun 
2, 3, 4, 5 ve 8 nei maddeleri hükümlerinden istis
na edilmiştir. 

15 — 
MALİYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONU 

DEĞİŞTİRİŞİ 

2279 sayılı Ödünç para verme işleri Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ticaret Komisyonu değişti-
rişi şekliyle aynen ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun vavımı tarihinde 

MADDE. 4. — Bu kanun ^hükümlerini Bakan
lar Kurulu vürütür. 

Madde 9. — Ticaret Komisyonu değişti-
rişi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ticaret Komisyonu değişti-
rişi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Ticaret Komisyonu «değiş-
timşi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Ticaret Komisyonu değişti-
rişi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ticaret Komisyonu değişti-
rişi şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

>*•»" 
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