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1 >— SABIK İZABIT (HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak Ankara yüksek 
ziraat ve baytar mekteplerile enstitülerine ait kanun 
ikinci defa reye var ve kabul edildikten sonra perşembe 

Mazbatalar 
1 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 1932 

malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut (M) 
cetveline bir kayit ilâvesi hakkında 2/46 numa
ralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna-
meye) 

2 — Kastamonu mebusu H. Fehmi Beyin, gümrük 
tarifesi kanununun 14 üncü maddesinin tadili hakkın
da 2/37 numaralı kanun teklifi ve İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

1 — 1926 senesi hesabı katisi hakkında 1/45 nu
maralı kanun lâyihasile 1926 senesi hesabı umu
misine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/93 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası 

2 — istanbul darülfünununun 1928 senesi hesa
bı katisi hakkında 1/46 numaralı kamın lâyihasile 
İstanbul darülfünununun 1928 senesi hesabı katisi
ne mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/204 numaralı Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası 

3 — Kânunuevvel 1931: şubat 1932 aylarına ait 
raporun takdim kılındığı hakkında 3/170 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası 

4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 'senesi he
sabı katisi hakkında 1/68 numaralı kanun lâyihasile 
Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi 
hesabı katisine mütedair ynutabakat beyannamesinin 

günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Çanakkale Denizli 
Refet Ziya Gevher H. Rüştü 

3 — Türkiye - Fransa ticaret muahedesine merbut 
(A) cetvelinin tadili hakkında 1/419 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

4 — Türk posta vapurculuğu anonim şirketi teşkili 
hakkında 1/377 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili 
hakkında 1/376 numaralı kamın lâyihası ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri -mazbataları (Ruznameye) 

takdim kılındığı hakkında 3/209 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Reis — Ruznameınizde bulunan hesabı kati 
kanun lâyiihalarile Divanı muhasebat encümeni 
raporlarını tensip buyurursanız bundan evvelkile
rini teşrinisaniye talik ettiğimiz <gibi bunları da 
talik edelim. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bun
lar da mühimdir. Esasen teşrinisaniye talik edi
leceği hakkında karar verilmiştir. Bunlar da ta
lik edilirse muvafık olur ( Muvafık sesleri ) . 

Reis — O halde teşrinisaniye talik ©diyoruz, 
efendim. 

5 — Susığırlıklı tbrahimoğlu Mustafa ile Ha-
sanoğlu Kara Ahmedin ölüm cezasına çalpılmaları 
hakkında 3/215 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası flj 

[1] 269 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

2 t— HAVALE EDİLEN EVRAK 

Açılma saati: 14, 10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Reis — Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler... 

Mazbata, kabul, edilmiştir. 

6 — Türkiye, Sanayi kredi bankası teşkili lıak-
kında, 1/282 mtmarah kanun lâyihası ve iktisat ve 
Bd&çe encümenleri nıazbatalrı fi] 

t t e a t vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, Bu kanun mevcut bir bankanın yeni 
bir şekle kalbinden ibarettir. Binaenaleyh müs
taceliyetle müzakeresini teklif ediyorum. 

Reis-— Müstaceliyet teklifini kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul e-
dümiştir. 

Heyeti umumjyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim,? 

Sım.B* (Kacaeji) — Tetkik ettiğimiz iktisadi 
kanunların, ne dereceye kadar memleket menf aa.-
tine muvafek olduğuna dair kendi görüşlerime 
göre Yukubulan tetkikatımı tenkit mahiyetinde 
söylerken, bittabi İktisat vekili Beyefendinin mu
kabil mütalealarmı da dinlemek zarurî ve mantı
kin. icabı idi. 

Bugün tetkik ettiğimiz: lâyihayı okuduktan, 
sonra ben anladım ki beyhude .yere kendi tara
fımdan bu kabil iktisadî kanunlarda derpiş 
edilen ve memleket menafiile kabili telif görülmi-
yen esasatı teşrih etmek için beyhude kendiliğim
den delâili aramağa mecbur olmuştum. Halbuki 
iyi tetkik edildiği zaman bizzat ayni vekâletin ayni 
mevzua mütedair mütaleat içinde yekdiğerini nak-
zedici ve mana iti'barile imha edici delâil varmış. 
(Allah Allah sesleri). Binaenaleyh bunları derme-
yan edersem daha kestirme bir yol olur. İktisat 
vekâleti tarafından ayni mevzu, hakkında dermemi 
yan edilmiş mütaleaları ortaya koyacağım. Mem
lekette bir Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili 
lüzumuna dair tertip edilen kanun lâyihasının es-
baibı mucibesinde deniyor ki; bundan evvel bir 
Türkiye Sanayi ve maadin bankası vardr. Bu ban
ka vazifesinde'muvaffak olamadı, binaenaleyh bu
nun yerine başka bir şekilde böyle bir banka tesi
sine lüzum gördük, sözlerini aynen okuyorum. (Bu 
suretle Sanayi ve maadin bankasının bir taraftan 
fabrika işleterek bu fabrikaların hüsnü idaresile 
mesul tutulması ve diğer taraftan bu fabrikalarla 
rekabet sahasında,karşılaşan hususî teşebbüsler 
erbabına muhtaç oldukları krediyi temin ötmesinin 
gayrikabili telif iki vaziyet ihdas etmekte olduğu 
geçen altı senelik müddet zarfındaki tecrübelerde 
tezahür etmiştir). Bu sözler harfiyen esbabı muci
be mazbatasında münderiçtir. İzaha lüzum yok
tur. Çünkü gayet sarih yazılmıştır. Hulasaten de
niliyor ki ; banka, yani ortadan kaldırmak istedi
ğimiz banka rekalbet sabasında karşılaştığı hususî 
teşebbüslere hem para versin, hem kendi fabrika
ları işlesin. Bu, gayrikabili telif bir harekettir. 

fi] 270 numaralı matbua zaptın sonuna mer-\ 
buttur. ' I 

| Hakikaten çok doğru bir neticedir. Bu noktada ta-
mamile İktisat vekili Beyelendile beraberim. İk
tisat vekili Beyefendi; bu zemindeki moâıtaieakıa 
Heyeti Celilenize karşı böyle umumî surette se^de* 
difamş bir ifade maMyetMide- bösftkmfyarako»u delil 
ile teyit etmek için ilâve-ediyor.- Diyor ki ; yine 
aynen kendi ifadelerinden söyÜYeceginv: (Esasen-
bankalar diğer memleketlerde- dahi sınaî ve ticarî 
işlerde bilvasıta ve bağladığı sermayeleri, tehlikeye 
düşürmiyeeek derecede emin haller dahi
linde müsmir olmakla iktifa eyler. Bu işleri bizzat 
idareye çalışılmış ise bankacılık namına mühim fe
dakârlıklar ve tehlikeler hazırlamıştır. Buna naza
ran bankaların doğrudan doğruya sınaî ve ticarî iş
lere girişmesi bankacılık evsafile hiç bir suretle ka
bili telif olmamaktadır) diyor ve hükmünü veriyor. 
Binaenaleyh bize şimdi verilen bu mütalaalardan 
Hükümetin katiyetle vâsıl olduğu neticeyi tebarüz 
ettirebiliriz. Görüyoruz ki /banka rekabet sahasında 
hususî teşebbüslerle rekabete mecburdur. 

İkincisi, diğer memleketlerde teerübeten de an
laşılmıştır ki bankaların fabrikacı ve tüccar olma
ları kendileri için tehlikelidir. "Bu alınan netice ve 
serdedilen mütalealarm katî hulâsasına benim ta
rafımdan bir harf ve bir kelime ilâVve edilmemiş
tir. Onun için muhakemeyi bu noktaya isal ettik
ten sonra muhterem Şeref Beyefendiye müsaadele-
rile bir sual sormak isterim. 

Geçen gün sanayi ofisi teşkil edildiği zaman, 
Hükümetin yapacağı fabrikalar piyasada, vatan
daşlarla, rekabete mecbur olacaktır ve buı suretle 
Devlet Hazinesine istinat eden müesseseler fert 
servetine, fert sermayesine istinat eden hususî fab
rikalarla müsabakaya mecbur olacaktır f Bu, binne-
itiee iktisat kanunlarının icabıdır. Onları imhaya 
[doğru gideceğini söylediğim zaman muhterem Ve
kil Beyefendi arada böyle bir rekabet olamıyacar 
iğini ve mülâhaza edüemiyeeeğini buyurmuşlardı. 

Halbuki bu ifadede şimdi resmî sermaye ile- vüV 
icude getirilen müesseselerin piyasa sahasında mut
laka emsalile rekabete düseeeğini ve binnetice 
kendisinin de tehlikeye düşeceğini sarahaten söy
lemektedir. Bu her iki ifade bir birini tutma
maktadır. Vekil Beyefendinin bu iki noktadan 
birisini tercih etmesi lâzımdır. Ya kendi sörie-
: rinde ısrar ederler ve yahutta Hükümetin bu maz
batasının varit bir mülâhaza üzerine yazılmamış 
olduğunu itiraf buyururlar. 

Kanun lâyihasında diğer bir ikinci esbabı mu
cibe mazbatası vardır. O da Bütçe encümeni ta
rafından yazılmıştır. Bütçe encümeninin bu hu
susta dermeyan ettiği mütaieaya, alelade- her es
babı mucibe mazbatasında decm&yatt edilmiş, bir 
mütalea nazarile bakamyacağtm. Bunda tebaris^ 
ettirilmiş, tesbit edilmiş büyük noktalar 
vardır ki, hakikaten kendilerini şayani teb
rik görüyorum. Bize verdikleri bu büyük: ko
zu sırf bu mesele üzerinde kullwu«yarak daha 
büyük bir mevzu üzecrade; kullanacağım. Mühim-
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zannettiğim bu meseleyi dahi hassatan iktisat ve
kili Beyin nazarı dikkatlerine arzediyorum. O da 
teşkili arzu olunan bankaların bir çok muafiyet
lere, imtiyazlara mazhar kılınmasıdır. Evvelce piya
sada ecnebilerle vatandaşlarımız rekabet edemezler
di. Çünkü o zaman ecnebilere kapitülâsyonların ver
diği muafiyet üzerine bizimkiler sâylerinin tam 
randımanını alamazlardı; görülüyor ki bu banka
ya verilen muafiyet ve imtiyazlarla Hükümet yer
li halkın zararına olarak kendisine bir takım 
muafiyetler temin etmek istiyor. Onun için, ayni 
yol üzerinde olan, ayni fabrikayı işleten, ayni 
sanat ve ticareti yapan vatandaşlardan birile 
Hükümetin bu hususta rekabete düşerek onları 
ızrar etmesi muhakkaktır. Çünkü Hükümet hiç 
bir şeyle mükellef olmadığı gibi bir çok imtiyaz
lara da mazhardır. Halbuki onunla rekabet ede
cek olan hususî müesseseler bir çok külfetler 
altında ezilmektedir Bu hususî müesseselerin 
memlekete vermesi lâzımgelen randmanı temin 
edememesi bir emri tabiî haline giriyor. Bankanın 
yapacağı teşebbüs bir teşebbüsü ticaridir. Bina
enaleyh yan yana oturan iki müessesenin birisi 
imtiyazata malik, diğeri ise bunlardan mahrum 
bir vaziyette bulunuyor. Şimdi bunların yapacak
ları iş ne netice verecektir? Zannederim ki bunu 
uzunboylu düşünmeğe lüzum yoktur. 

Küstü B. (Bursa) — İmtiyaz yoktur. 
S i m B. (Devamla) — Bendeniz lâyihayı ve es

babı mucibeyi okuyanlara hitap ediyorumf Han
deler ) . 

Bundan^ başka böyle imtiyazlı müesseseler 
meydana gelecek olursa bilâhare ayni maksada 
hadim şahsî teşebbüslerin birleşmesinden husule 
gelecek kuvvetlerle bir şirket meydana getirerek 
bir banka tesisine imkân kalmıyacaktır. Çünkü 
böyle bir müessesenin vukuunda bir çok vergiler 
bunların üzerinde bulunacak, onlar bir çok rü
sumata tâbi olacak, velhâsıl bu şerait altında hu
susî bir banka tesisine imkân kalmıyacaktır. 
Vaziyet şudur: Banka için bir takım imtiyazlar 
verilecek olursa hususî fabrikalar onlarla yan ya
na yürüyemiyeceklerdir ve bu vesile ile böyle hu
susî bir teşebbüsün husulüne meydan kalmıya
caktır. 

Sonra banka için bu gibi muafiyet ve imtiyaz
lar verecek olursak hariçten ayni vazifeyi görmek, 
için gelmesi melhuz olan sermayelerin de bizden! 
kaçmasına sebebiyet vermiş olacağız. 

Bu da bizim istiğna göstereceğimiz nokta de
ğildir. Binaenaleyh bu noktayı İktisat vekili Be
yefendinin takdirlerine arzediyorum. Şunu da kür
süden inmezden evvel söyliyeyim ki bu bankanın 
esas itibarile çok nafi bir müessese olduğuna ka
ni olmakla beraber kendisine böyle fazla imtiyaz
lar verilmek suretile, emsali teşebbüslerin tebarü
züne meydan vermiyeceğinden dolayı bu kanunun 
aleyhinde bulunuyorum. 1 

i Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, yeni bir banka teşkil etmi
yoruz. Vaktile kanunu mahsusuna tevfikan teşek
kül etmiş olan Sanayi ve maadin bankasını bu ka
nuna tevfik ile (Sanayi kredi bankası) unvanile 
bu kanunda yazdı hizmetleri ifa edecek şekle 
kalbediyoruz. Banka mevcuttur, şimdiye kadar 
çalışmıştır, bundan sonra da çalışacaktır. Şimdiye 
kadar muvaffak olamamıştır, bundan sonra muvaf
fak olacaktır sözü doğru değildir. Sanayi ve maa
din bankası şimdiye kadar kendisine tevdi edilen 

i şekil ve şerait dahilinde tamamen muvaffak ol
muştur ve bundan sonra da kendisine ayrılan 
yalnız bankacılığa ait vazifesinde de muvaffak 
olacaktır. (Pek güzel sesleri). Banka ilk teşki
linde, sermaye olarak Devletin elinde bulunan fab
rikalar verildi ve banka bu fabrikaları işletmek 
vazifesile mükellef tutuldu ve kısmen bu fabrika
ların mütedavil sermayesi, kısmen de bankacılık 
muamelâtında kullanılması için kendisine cüzî bir 
sermaye verildi. Banka bankacılıktan ziyade bu 
fabrikalarla bu güne kadar uğraşmak suretile on
ları işletti ve bir sanayi merkezi vazifesini ifa eder 
şekilde yürüdü. Fabrikaları ıslah ve ikmal etti, 
onları bu gün her birerlerimizin memnun kalacağı
mız şekle getirdi. 

Banka, esbabı mucibe mazbatalarında da izah 
edildiği veçhile, ilânihaye kendi nam ve hesabına 
bu fabrikaları işletir bir sanayi müessesesi halinde 
kalamazdı. Fabrikalar; daha evvel kabul buyurdu
ğunuz, Devlet sanayi ofisine raptedildiği için, ban
kanın artık doğrudan doğruya kredi işlerde meş
gul olması ve bu hususta Devlete ait fabrikalar ile 
eşhas tarafından ihdas edilmiş ve bundan sonra da 
tesis edilecek olan fabrikaların nakit ihtiyaçlarını, 
istikraz muamelelerini temin edebilecek bir sanayi 
kredi bankası haline ifrağı zamanı gelmiştir. Bu 
kanun da onu temin ediyor. 

Esbabı mucibelerde işaret edildiği gibi; banka
nın hem kredi bankası hem de bilfiil fabrikaları 
işletir bir müessese halinde bulunması hakikaten 
doğru değildir. Bankanın ilk teşekkülünde bu fab
rikalar için teşkil olunduğunu nazarı dikkate alır
sak, bu bankanın artık esas vazifesi olan bankacı
lığa avdet etmek zamanının hulul ettiğini kabul et
mek lâzımgelir. İşte bu kanun da onu temin ediyor. 
Bu kanunla bankaya Ölçüsüz bir imtiyaz ve muafi
yet verildiğini bendeniz hatırlamıyorum. Millî ban
kalarımıza verilmiş muafiyet haddi neden ibaretse 
buna da o verilmiştir, fazla hiç bir şey verilmiş 
değildir. 

Hatırı âlileriııdedir ki millî bankalarımıza veril
miş olan bazı vergi ve resimlerden muafiyetlerin 
mühim bir kısmını Meclisi Âli mühim bir kanunla 
kaldırmıştır. Binaenaleyh bu gün mevcut olan millî 
bankalarımızda muafiyet noktai nazarından ne 
varsa bu kanunla tesis edilen bankaya da o derece
de muafiyet verilmektedir. İstisnaî olarak hiç bir 
şey verilmemiştir. Sanayi bankası teşkili hakkın-
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daki kanunda - ki bu günkü lâyiha onun yerine 
kaim olacaktır - olan muafiyetler daha çok geniş
tir ve daha çok ölçüsüzdür. Halbuki bu günkü lâ
yihada bunlar tahdit edilmiştir. 

Kasım Pş. (Diyarbeldr) — Okuyup anlamamış. 
Hasan Fehmi B. (Devamla) — Banka efradın 

teşebüslerine rakip olacakmış. Bendeniz ne suretle 
rakip olacağını anlryamadım. Eğer sanayi noktai 
nazarmdan rakip olacaksa banka esasen sanayi 
işlerinden menedilmiştir. Ziraî muamelât üzerinde 
ikrazatta da bulunmıyacaktır. Yalnız sanayi üze
rinde ikrazat ve muamelâtta bulunacaktır. Binaen
aleyh burada bir rekabet mevcut değildir. Eğer 
maksatları bankerlerin ve faizcilerin muameleleri
ne rekabet hatıra geliyorsa memleketimizde esasen 
böyle bankerlik yapan ticarethaneleri bilmiyoruz. 
Yalnız bu banka değil diğer bütün bankalar da 
ikraz ve istikraz muamelâtında bulunuyorlar. Böy
le bir rekabet varsa şu halde onlar da bu rekabeti ya
pıyorlar demektir. Bankanın iştigal sahası mahdut 
ve muayyen olduğuna ve yalnız sanayi müesseseleri
nin kredi ihtiyaçlarını teminden ibaret bulunduğu
na göre esasen bu bankaya daha geniş mikyasta 
müsaadede bulunsak dahi yeri idi. Fakat bu gün 
için fevkalâde bir şey yapmak lüzumu hissolunma-
dı. Diğer millî bankalarla müsavi addettik. Encü
menimiz lâyihanın bazı maddelerinde tadilât yap
mıştır. Fakat bu tadilâtı Hükümet tarafından ge
len teklif ile, o teklifi takip eden ve bu kanunu 
tatbik edecek olan vekâletle hemfikir olarak yap
mıştır ve zannediyorum ki maddeler karşılaştırıl
dığı takdirde tatbikatı teshil için böyle bir tadil 
yapmağa lüzum olduğu anlaşılır. Bir müesseseyi 
tasfiye edipte yerine yeniden bir müesseseyi ikame 
etmektense, zaten Hükümetin teklifinde de bu 
maksat hâsıl idi, biz o maksadı daha vazıh bir şe
kilde ifade etmek istedik ve zannederim ki ifade 
ettik. Lâyiha iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Banka 
da yalnız sanayi üzerine kredi açmakla vazifei esa
sisine davet edilmiştir. Sanayi üzerine filen teşeb
büse geçmekten menolunmuştur. Vatandaşlarla 
rekabete geçmesi imkân ve ihtimali yoktur. Esasen 
o hususta kendisine vazife verilmemiştir. Binaen
aleyh lâyihanın her halde tasdik ve tasvibinize lâ
yık bir proje haline geldiğini arz ile iktifa ederim. 

-Sim B. ( Kocaeli ) — Bendeniz bu bankanın 
sanayi erbabına rakip olacağını söylemedim. Söy
lediğim söz zaptedilmistir. Eski banka hakkında 
idi. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Tashih ettim. « 

S i m B. (Devamla) — Bu ifademle sözümü geri 
aldığım gibi oluyor. Böyle değildir. Esasen böyle 
bir şey söylemedim. Eski banka hakkında idi. Eski 
mazbatadaki ifadeyi aynen okuyarak delil getir
dim. Yoksa bu bankanın mevzuunu pek alâ bili
rim. Kendisinin erbabı sanayi ile rekabete girişece
ği hakkında bir şey söylemedim. Rekabet edeceği 
ticarî kısımdır ve ayni vazifeyi yapacak olan diğer | 

müesseselerle aralarındaki rekabetten bahsettim, 
yoksa sanayie bunun taallûku olmadığını pekâlâ 
ben de bilirim. 

Sonra Bütçe encümeninin mazbatasında güm
rük muafiyetinden bahsedildiğini zatı âlinize hatır
latırım. Siz dediniz ki, bunlar doğru değildir, bi
zim malî sistemlerimize muvafık değildir dediniz. 
Binaenaleyh bunları tayyedip ayrıca maliye bütçe
sine bir varidat koyalım dediniz. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, mevzuu müzakere lâyihadır. Hükümet 
şöyle düşünmüş, Maliye encümeni şöyle düşünmüş, 
evvelce bunun hakkında şöyle denmiş, böyle den
miş, zannederim bunlara lüzum yoktur, öyle den
miş, böyle denmiş, nihayet bir noktaya gelinmiş
tir. Bütün J)u müzakerelerden çıkmış- bir netice 
vardır. Mademki o neticede birleşilmiş, binaena
leyh filân zaman şöyle söylendi, Hükümetin tekli
finde böyle yağılmıştır, encümenin teklifinde böyle 
yazılmıştır, bunun manası şudur: böyle kelimeler 
bizi esastan ayırır, bunlar üzerinde tevakkuf et
mekte amelî bir faide yoktur. Hükümet bazı muafi
yet istiyebilir, encümen de vermiyebilir veyahut 
encümenin verdiğini Heyeti Celile de kabul etmi-
yebilir. Bu lâyiha ile Sanayi kredi bankasına, mev
cut millî bankalardan fazla hiç bir müsaadede bu
lunmadık. Hükümet te ayni fikre iştirak etti ve 
kabul etti. Tabiî fabrikalar kendisinden alındıktan 
sonra başka fabrikalar tesis etmiyecek ki rekabet 
olsun, yine rekabet olur, ikraz muamelesi yapan
lara olur. Memleketimizde sanayie kredi açacak 
diğer bankalar ve bankerler mevcut olursa o za
man bunun teşkiline lüzum kalmaz. 

Sermaye bulmak ihtiyacı karşısında değil mi
yiz. E... mesele böyle olunca senedatı ticariye 
üzerinde iskonto muamelesi yapmak suretile pa
ra ikraz eden ticaret bankalarına illâ sanayi üze
rinde uzun vadeli daha az faizli para ikraz ede
ceksiniz diye ısrar etmekte hakkımız var mıdır? 
Keşke memlekette para çok olsaydı, sanayi -er
babına uzun vadeli ikrazatta bulunacak bankalar 
olsaydı, biz de böyle bir banka yapmak ve bin 
bir çareye baş vurmak zaruretinde kalmasa idik. 
Binaenaleyh rekabet edilecek kimse yok ki reka
bet olsun. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Sırrı Beyefendi arkadaşımız bize yeni bir tenkit 
usulü öğrettiler. O da şimdiye kadar bildiğimize 
göre lâyihaların prensipleri ve prensiplerin tatbi
katı için konan ikinci derecedeki fikirler ele alı
nır, tetkik edilir, prensiplerin tatbikatta iyi 
netice vermiyeceği, o prensipleri tatbik için ko
nulan ikinci derecedeki fikirler, prensipler izah 
olunur. Halbuki Sırrı Beyefendi arzettiğim gibi 
esbabı mucibeden alman fikirleri, geçmiş zaman
da söylenmiş zamanlarda söylenmiş mütalealan, 
tenkit için vasıta olarak söylüyor. Bu itibarla 
Sırrı Beyefendinin tarzı tetkiki yeni bir şekle in
kılâp etmiş oluyor. Esbabı mucibe bize bir hali 
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hikâye ediyor. O hal malûmu âliniz olduğu üze
re bugün dahi meri olan bir kanun mucibince mev
cut bir müesseseye banka namı verilmiş ve banka 
namı verilen bu müesseseye bir takım fabrikala
rın idaresi işi tevdi edilmişti. Müşahedeten sabit 
olmuştur ki bankalar fabrika işlerini idare ettik
leri zaman bankacılığı ihmal ediyor. Bu hal 
memleketimizde de görülmüştür. Zaten bugün 
mevcut olan sanayi ve maadin bankası kanunun
da da bu husus derpiş edilmiş bulunuyor. Orada 
deniyor: Fabrikalar ofis tarafından idare edi
lecektir. Bunlar tedricî surette bankaların elin
den çıkarak banka yalnız kredi işlerile iştigal 
eder bir hale konacaktır. 

Banka işini sanat olarak kendisine alan bir mü
essesenin a^ni zamanda fabrika işletir bir müesse
se halinde kalmaması gayet tabiidir. Çünkü bir 
fabrika muayyen bir işi en az bir para ile idare 
etmek gayesini takip eder. Bir banka ise muay
yen vadeler içerisinde parasına gelk* getirmek ci
hetini nazarı itibara alır. Bu suretle bankacılıkla 
fabrika işletmek adeta birbirine mütenakız düşer. 
Bundan dolayıdır ki Avrupa memleketlerinde ban
kalar fabrika işine müdahale etmek mecburiyetinde 
kaldıkları zaman gayet ihtiyatlı davranırlar ve bu
na ilk inkişaf devrinde müdahale ederler. Bilâhare 
bunları birbirinden ayırırlar. Biz de memleketimiz
de diğer memleketlerde görülen bu hale uyarak bu
nu Sanayi bankası hakkında derpiş etmiş olduk ve 
bu zihniyeti hikâye ettik. Artık bu itibarla Sanayi 
ve maadin bankası ikiye ayırmak zamanı hulul et
miştir: Birisi banka işlerile iştigal eden bir mües
sese yapmak, diğeri de fabrikalarla iştigal edecek 
müstakil bir müessese yapmaktır. Fabrikalarla 
iştigal edecek müessese bundan evvel kabul buyu-
rulmuş olan Devlet sanayi ofisi teşkilâtile temin 
edilmiş oluyor . Şimdi yalnız sanayi âlemine kredi 
verecek müesseseyi vücude getirmek işi kalıyordu. 
Bunu da bu suretle ikmal etmiş oluyoruz. Esbabı 
mueibede yazılı olan da bu haldir. Sırrı Beyefen
di sbu noktayi alıyor, diğer bir mülâhaza ile karşı
laştırıyor ve diyor ki : İktisat vekâleti de esbabı 
mucibesinde teslim ediyor ki Devletin böyle iktisa
dî hayata müdahalesi her halde ferdî teşebbüslerle 
rekabeti tazammun eder. Bunu da vekâlet bu yol
da söylemiş oluyor, diyor. 

Hayır; esbabı mucibe bir vaziyetin hikâyesin
den ibarettir. Yoksa bu, Devlet teşebbüsile ferdî 
teşebbüsler arasında rekabet yapmağı ifade etmek 
demek değildir. Nitekim bu noktayı Bütçe encü
meni reisi arkadaşımız çok açık surette gösterdiler. 
Bendeniz bu mülâhazayı serdettikten sonra benden 
bir sual sordular ona geleceğim; bundan evvel mü
zakeresi geçmiş olan sanayi ofisini idare edecek 
ve yeniden bir formüle girecek fabrikalar, hususî 
teşebbüslere mümasil müesseselerle rekabet haline 
mümasil müesseselerle rekabet haline gelmiyecek 
midir! O vakit söylemiş olduğum gibi bu gün de 
tekrar ediyorum ki zaten sanayi ofisinin idare 
edeceği fabrikalar hususî teşebbüslerin memleket 

pazarını doyuramıyacağı sahalarda vücude geti
rilecektir. Yoksa küçük sermayelerle erbabı te
şebbüsün vücude getirdikleri müesseseleri tekrar 
ederek sanayi ofisi vücude getirecek değildir. 

Pazarımızın ihtiyacını tatmin etmek için hususî 
müteşebbislerin büyük sermayesi olmadığından, 
onların teknikinin kifayetsizliğinden dolayı ya-
pamıyacaklannı vücude getirecektir. 

Binaenaleyh rekabet noktai nazarından düşün
dükleri endişe varit değildir. İmtiyaz meselesin
de ise o kadar çok izahat verdikleri halde verilen 
imtiyazların ne gibi şeyler olduğunu söylemediler. 
Kanundan bir misal getirmediler. Onun üzerine 
bendeniz bu hususta kendilerinin fikrî muhakeme 
yürüttüklerine hükmettim. Yoksa tenkit ettikleri 
cihetler lâyihada mevcut değildir. 

Bankaya şu veya bu imtiyaz ve muafiyet veril
miştir, mümasil müteşebbislere verilmiş değildir, 
o itibarla bunda fazlalık vardır, bir himaye var
dır, diyebilirlerdi. Fakat öyle bir şey söyleme
miş olmalarına nazaran, fikirlerinde tutmuş ol
dukları her hangi bir mütaleaya karşı mahzurlar 
dermeyan ediyorlar. Onun için bendeniz bunlara 
arzı cevap edemiyeceğim, 

Hasan Vasıf B. (istanbul) — Sanayiin inkişa
fında kredinin ne kadar ehemmiyeti olduğu ma
lûmdur. Lüzuma binaen bundan beş altı sene 
evvel Sanayi ve maadin bankası tesis edilmiş
tir. Bu banka esasen kendi idaresinde bulunan 
3, 5 fabrikanın işletilmesile meşgul olmağı tercih 
etmiş ve hususî erbabı sanayiin kredi ihtiyacını 
hiç bir zaman tatmin etmeği düşünmemişti. Hal
buki buhranlı zamanlarda kendi ihtiyacı bütün 
ehemmiyetle tesirini gösterdiğinden itibaren er
babı sanayi böyle bir bankanın teşkili lüzumunu 
izhar etmişlerdir ve ben de bunlara tercüman o-
larak bunu ilk defa teklif ettiğim zaman Hükü
met erbabı sanayii tatmin edeceği hakkında bir 
vaitte bulundu. İşte bu kanun geldi, bundan do
layı bütün erbabı sanayi namına teşekkürü bir 
vazife bilirim. Ancak bu gün teklif edilen bu 
lâyihadaki esaslar temenni edilen hususata büsbü
tün aykırı düşmüştür ve hatta diyebilirim ki er-
baibı sanayii inkisarı hayale düşürecektir. Evvelâ 
bu teşekküle sermaye temin etmek lâzımdır. 

Bu sermayenin nasıl teşekkül edeceğini okuyo
rum : 

1 - Bankanın sermayesi evvelâ Sanayi ve ma
adin banikasından ayrılarak ofise verilecek olan 
fabrikalar çıktıktan sonra kalacak olan sermaye; 
halbuki bu sermaye sıfırdır. Bu gün Sanayi ve ma
adin bankasının sermayesi yoktur, hatta borcu 
vandır. Binaenaleyh bundan müsbet bir sermaye 
beklenemez. 

2 - Bu, fa/brikaların kazançlarından bankaya 
tefrik edilecek olan kısımdır. Halbuki bütün bu 
fabrikalar ofisin idaresinde bulunduğu için em
sali veçhile daima kendi tevessüüne gidecek ve 
hiç bir zaman banka için likit olarak bir sermaye 
vazolunamıyacaktır. 

504-
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D fıkrasında; banka sermayesini işlerken al

dığı faiz ve komusyonlar mevcuttur. Halbuki elin
de fazla bir sermaye yoktur ki faiz ve komusyon-
ları mühim bir yekûn teşkil etsin. 

E fıkrasında İktisat vekâleti bütçesinden ilâ
ve edilecek tahsisat zikredilmektedir. Halbuki 
ayni vait Sanayi ve maadin bankası için de ol
muştu. İlk iki seneden sonra bu vait ifa edileme
di ve burada da öyle olacağına şüphe yoktur. 

Yalnız C fıkrasında gümrük muafiyetlerinin 
itgasile makinalardan alınacak gümrük resimleri 
ve bir de kazanç vergilerinin % 30 u nisbetinde 
alınacak miktarla mecburî tasarruflardan alına
cak hasılat vardır. Bu mühim bir yekûn tutuyor. 
Bu yekûn, erbabı sanayia, teşviki sanayi ka-
ntinile bahşedilmiş olan muafiyetin ilgasile 
ve onların Ibu haktan feragatlerile vücu-
de geliyor. Erbabı sanayi kendileri bundan 
^feragat ediyorlar. Bu muafiyet hakkını kanun 
15 sene tasrih ettiği halde bundan feragati ka
bul ediyorlar. Çünkü görüyorlar ki yine memle
ketin menafii umumiyesine hadmı bir banka te
şekkül edecektir. Halbuki şimdi bütün yük yal
nız bu şey üzerindedir. Bu ortadadır. Çünkü 
geîecek senelerde teşekkül edecektir. Bu banka
nın ölü olarak doğmasından korkuyorum. Bu
nun hakkında bir takrir takdim ediyorum. Daha 
evvel de böyle bir teklifim vardı. Elektrik, te
lefon ve gaz gibi imtiyazlı şirketlerde halkın 
bir takım depozitoları vardır. Bunun yekûnu 
400-500 bin lira kadardır. Bu mesele İktisat en
cümeninde de bahsedildi. Hukuk müşavirleri 
müdafaa ettiler. Kanun şeklinde serdediniz de
diler. Bendeniz de kanun projesi halinde takdim 
ediyorum. Bunlardan alınacak depozitolar ban
kanın sermayesine ilâve edilmesi şeklinde kabul 
edilirse sermaye noksanı telâfi edilmiş olur. Onun 
için fabrikalara lâzım olan sermaye hiç olmazsa 
bu suretle temin edilmiş olur. 

Bu bankanın muvaffakiyetleri hakkında bazı 
tereddütler vardır. Bir makina piyasası mesele
si vardır. Hükümet esbabı mucibesinde banka
nın doğrudan doğruya sınaî ve ticarî işlere gir
mesini bankacılık vezaifile gayri kabili telif ol
duğundan bahsediyor. Bundan başka ayni dere
cede makina piyasasile de meşgul olacağından bah
sediliyor. Yani muhtelif yerlerde bulunan ma-
İrinalar bir yere toplanacak, taimir edilecek, de-
monte edilecek ve saire. Halbuki bu kolay bir şey 
değildir. Kumaş çıkarmak ve saireye benzemez. 
Bunu bir kere demonte etmek lâzımdır. Munta
zam bir ambalaj ister. Lâalettayin ambalaj ol
maz. Çünkü alıcı bunun muntazam olmasını is
ter. Bunu bu banka yapamaz. Bu daha ziyade 
sanayi ofisine ait bir şeydir. Çünkü sanayi ofi
sinin tamirhaneleri vardır, ustaları vardır, 
icabında bunlar her vakit tamir yaptırabilirler. 
Bunu bankanm üzerine bıraktığımız zaman hal
kın sermayesile teessüs etmiş olan bu bankaya 
pek çok masraflar tahmil etmiş olacağız. Bina

enaleyh buna ait madde geldiğinde bu bahis hak
kında ayrıca izahat veririm. 

Bütçe encümeninin maabatasmda bir noktai 
nazar dahi nazarı dikkatimi celbetti. 25 inci mad
de ilga ediliyor. Bu maddede; makina ithalâtın
dan almaeak olan gümrük resimleri, bankanın 
sermayesine zammedilmek üzere her sene topla
nacak olan paralar 15 sene müddetle harikaya 
verilecektir. Halbuki bu şimdi lâğvediliyor, 
bankaya verilmiyor. İktisat encümeni bunu ka
bul ettiği halde Bütçe encümeni meseleye bütçe 
gözile bakarak bu mühim meseleyi kaldırmıştır. 
Bütçe encümeninin bu maddeyi lâğvetmesi, er
babı sanayiin bu banka hakkmdafei hüsnü nazar
larını tadile sevkedecektir. Bankanın sermayesi 
halkındır. Halkın şimdiye ka!dar haklan olan 
muafiyet geri alınarak yerine verdikleri paralarla 
bir banka teşekkül ediyor. Binaenaleyh işte bu 
suretle Crbabı sanayiin ihtiyaçlarını bu banka te
min edecektir, erbabı sanayia para verecektir. 
Banka bu suretle teşekkül ettiği halde erbahı sa
nayiin bankaya iştirakini kabul etmiyor. ÎŞte hu 
nokta çok sakattır. 

Öalbuki Hükümet teklifinde erbabı sanayii 
benimsemek istiyor. Şimdiye kadar âyrilık 
gayrdık vardı. Bunu izale etmek için Hükümet 
bu iştirak meselesini koyduğu halde Bütçe encü
meni bunu tayyediyor. Yani Bütçe encümeni 
gerek heyeti umuiniyesini ve gerekse iştirak his
selerini kabul etmemiştir. Halbuki buna büyük 
bir ehemmiyet veriyoruz. Bu suretle toplanacak 
sermayelerde bir kıymet vardır. Teşviki sanayi 
kanununda ecnebilerle yerliler müsavi tutulmuş
tur. Yerli ve eönebi fabrikaları ayni haklardan 
istifade ettiklerinden yerli fabrikalar harice kar
şı gümrük duvarlarile olan himayeler gibi dahilde 
ecnebi fabrikalara karşı bir himayeye mazhar 
değillerdi. Banka dolayısile himaye edileceklerini 
ümit ediyorlardı. Şimdi fabrika kurmak istiyen 
Türklere kredi açılacaktır. Fakat ecnebiler bun
dan mahrum kalacaklardır. Kazançlarda da ecne
bi ve yerliden ayni derecede alınacağından ban
kanm sermayesi artacak ve bundan yalnız türk 
sanatkârlarına yardım edilecektir, katiyen ecne
bilere yardım edilmiyecektir. Binaenaleyh heyeti 
umumiyesinde Ve iştirak hissesinde halkın temsil 
edilmesi çok lâzımdır. 

Bankanm sermayesine gelince; Hükümetin tek
lif ettiği 10 milyon fazla görülmüş ve beş milyona 
indirilmiştir. Bu da natamamdır. Memleketin şim
diki vaziyeti dolayısile bu banka daha çok serma
yeye muhtaçtır. Bu gün ziraat bankasmın 30 
milyon sermayesi olduğu halde yine kâfi bir işlet
me sermayesi ayıramıyor; halbuki fabrikaların 
işletme sermayesi vardır. Büyük iş yapmak iste
diğimiz takdirde on, yirmi hatta otuz milyon bile 
kâfi değildir. Tabiî beş milyon lira sermaye ile 
bir iş yapılamaz. 

Sonra % 20 nisbetini peşinen verenler bu ban
kadan istifade edecektir, deaiyor ve bu da bir 
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atıfet gibi telâkki ediliyor. Bu nokta yanlıştır. 
Çünkü bir çok fabrikacılar, bankaların muavene
tine muhtaç olmadan bir kaç sene vade ile %10 
nisbetile, hattâ 3, 6, 9,12 taksitle makina almak
tadırlar. Bu sebeple %20 nisbeti bir atıfet teşkil 
etmez %20 demeyip te bunları serbest bıraksak 
daha iyi olur. %20 denildiği zaman febrikacılar 
krediyi başka yerde arıyacaklardır. 

Hesabı carî haddi hakkında bir formül var. 
Bunu da Vekil Beyefendinin izah etmesi lâzını-
geliyor. Bu, bankanın altınla takdir edilen iti
barî kredisi mecmuile hâsılı zarbıdır. Heyeti mec
muanın ne demek olduğu meşkûktür. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim, bendeniz 
yalnız bir şey arzedeceğim. Eski banka hakika
ten metruk, deve kuşu gibi bir vaziyette idi. Yalnız 
bir mesnedi vardı: Fabrikalar, bankanın o mef
luç halden bugünkü yüksek vaziyete gelmesi fabrika
lara istinat etmesi sayesinde olmuştur. Fakat bende
niz diyorum ki : fertlerle Devlet müessesatı ara
sında müsavat olmak ve hemde yeni yapacağımız 
banka eski mesnedini kaybetmemek için Devlete ait 
fabrikalar senelik amortilerini ayırıp bu bankaya 
koymuş olsalar hem banka eski mesnedini kay
betmemiş, sermayesi kuvvetlenmiş olur, hem de 
fertlerle Devlet müessesatı arasında müsavat hâsıl 
olmuş olur. Bunu bendeniz ehemmiyetli görüyorum. 
Eğer mümkün ise bu şekilde yapalım. Çünkü 
müsbet netice verir. Fabrika, yapacağı amorti 
miktarını blânçosunda gösterir, banka tahsil ede
rek sermayeye zammeder. 

Bendeniz Vasıf Beyefendinin makinalar hak
kındaki fikrine iştirak ediyorum. Banka makina-
larla uğraşmasın, sanayi ofisi alsın. Hükümet te 
böyle olursa zarar görmez, daha müsbet bir iş 
görülmüş olur. 

Bendeniz maddei iptidaiyelerde de bir sakat
lık görüyorum. Meselâ yerli malı diye sevine se
vine giydiğimiz bu kumaşların yüzde üçüne bile 
malik değiliz. Hariçten gelecek maddei iptidaiye-
ye her türlü suhulet vardir? Halbuki dahildeki fab
rikalardaki maddei iptidaiyeye ne avans vardır, 
nede yardım vardır. Bütün imtiyazı, bütün hima
ye şeklini hariçten gelecek malzemede kabul 
ediyoruz. Diğer taraftan dahildekilere bunu ka
bul etmiyoruz. Binaenaleyh bendeniz bura
da da bir sakatlık, olduğunu görüyorum. E-
ğer hakikaten ciddî ve samimî isek memlekette 
yetiştirdiğimiz mahsulâtı burada sarfetmek için 
hakikî sanayiciliği ilerletmek için, hariçten gelen
lere yaptığımız himaye usulünü burada da kabul 
edelim. Haricî mevadı iptidaiye, bilmiyorum, ne
den himaye görüyor, hatta bu kelimelerin ismini 
bile koymayalım ve yazmayalım. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Çok doğru. 
Emin B. (Devamla) — Anlıyamadığım bir nok

ta daha varsa o da dahilî mevaddı iptidaiyenin tâ
bi tutulduğu muameledir. Meselâ malzemei ipti-
daiyeden olan yüne, hariçten gelirse avans vere
cektir. Dahilden alacak yüne avans vermiyecek-

tir. Eğer böyle bir sakat şekil varsa, tashih etme
lerini rica ederim. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Söylediğim sözü geri al
mak vaziyetinde kalmamak için söz almak mec
buriyetinde kaldım. Maruzatımı üç noktada tel
his etmiştim. Birisi bu lâyihai kanurıiyenin es
babı mucibesinde serdedilen raütalealar meyanında 
deniliyor ki bizim evvelce bu hizmetleri görmek 
için bir bankamız vardı. Bu bankanın böyle reka
bet sahasında emsali millî müesseselerle rekabete 
girişmek mecburiyetini görmüş olmasını doğru 
görmedik. îşte rekabet meselesi burada zikredil
mişti. Ben de bunu söyledim. Yoksa demedim 
ki bu lâyihai kanuniye ile teşkil olunacak banka 
diğer müesseselerle rekabet edecektir. Bunu söy
lemedim. Bunun için meseleyi tefrik etmek iste
rim. Kendisi söylediler ki bu bankaya verilmiş 
ne giıbi imtiyazlar vardır. Lâyihanın 6ncı sayıfa-
sırım 6 ncı satırında bu bankaya verilen imtiyaz
lar yazılıdır. Birincisi gümrük, muafiyetleri - ar
tık ne kadar vâsi ise. 

ikincisi kazanç, vergilerinden % 30 hasılat. Hü
kümetin bu teklifini encümen muvafık bulmu
yor ve diyor ki ; hayır bu böyle yapılmavSiu, 
ancak Maliye bütçesinde açılacak bir faslı mah
susla bu tahsisat kaydedilsin. Her iki noktai 
nazara göre de bir fevkalâdelik, bir imtiyaz 
meselesi vardır. Bu itibarla söylediğim sözde be
nim hiç bir zühulüm yoktur ve zannederim ki 
mukabeleten vaki olan izahatta da isabet yotkur. 
Nitekim böyle diğer senelerde yapılan muafiyet
lerle ve Devlet bütçesile yürütülmek istenilen 
sanayi müesseselerinin ölüme mahkûm olduğu
nu cümlemiz biliriz. Misal mi istiyorsunuz? îşte 
Seyrisefain. 

Üçüncüsü; Ben demiyorum ki bu lâyiha ile 
meydana getirilecek banka sınaî müesseselerle re
kabet edecektir. Hayır. Ticarî sahada rakip ola
caktır. Kendisi bir çok muafiyetlere mazhar ol
duğu için ayni maksatla teessüs eden millî teşek
küllere tabiatile tefevvuk edecektir. Tabiatile 
daha cesur hareket edecektir ve ötekiler muvaf
fak olamıyacaktır, onun için tekrar söyliyeyinı, 
sözüm tevil edilmesin, bu bankaya ihtiyaç vardır, 
fakat teşekkül ederken ona bir takım imtiyazlar 
vererek emsali teşekküllere daha doğarken mâ
ni husule getirmiyelim, ölüme mahkûm etmiyelim, 
serbest bırakalım. Ona bir takım imtiyazlar ver
mekle bu bankadan beklenen hizmeti yaptığı va
kit mukabilinde diğer teşekkülleri öldürmiye-
lim. Söyliyeceğim söz budur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar; yine tekrar ediyorum, bu bankaya 
verilecek hiç bir imtiyaz ve muafiyet yoktur. Teş
viki sanayi kanunu muc'übince 15 sene müddetle 
gümrük resminden muaf tutulan makinalardan bu 
kanun mucibince bu bankaya sermaye olmak üze
re gümrük resmi alınsın ve bankaya sermaye 
olarak konsun. Yani bu banka sanayi erbabının 
ihtiyacını karşılayan bir müessese olduğu için da-
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ha evvel sanayi erbabına verilmiş olan muafiyete 
mukabil resim alınsın ve sermaye olarak bu ban
kaya konsun. Binaenaleyh burada verilmiş hiç 
bir muafiyet yoktur. Aşağıda diğer bir madde 
görülecektir ki bu 15 sene kaydini encümeniniz 
başka suretle ifade etmiştir. O madde geldiği 
vakit görüşürüz. Yani bu gün mevcut kanun- j 
îarmnza tevfikan sanayi erbabının gümrük res-! 
nünden muaf en ithal edeceği makinalar gümrük i 
tarife kanunu mucibince hesap edilecek, resim 
alınacak ve bankaya sermaye olarak konacaktır. 
Keza kazanç vergisinden % 30 u deniliyor. Ka
zanç vergisinden de sanayi erbabı muaftır. Muaf 
oldukları verginin % 30 una tekabül eden bu mik
tarı toplayıp bankaya sermaye olarak koyacak
tır. Banka da buna mukabil sanayi erbabına ge
niş mikyasta kredi açacak ve bunlara bir takım 
kolaylıklar gösterecek, ikraz ve istikraz muame-1 
leşi yapacaktır. Binanealeyh Devlet hesabına ve
rilecek 'bir santim bile muafiyet yoktur. Hü
kümetin teklifi ile Bütçe encümeninin tadili ara
sındaki fark şudur: Hükümet doğrudan doğru
ya bu paralar gümrükten toplanarak sanayi kre
di bankasına verilir diyor. Biz de böyle başı boş 
olarak bir para verilmesini doğru görmediğimiz 
için 'bu paralar hesabatı nazımaya alınır, mik
tarı malûm olur ve muntazam bir hesap dahilinde 
tediye edilir dedik. Hesabr katilerde de Heyeti 
Celileniz bilirsiniz ki bu nevi işler üzerinde ne 
kadar muamele yapılmıştır. Görülüyor ki, bunun I 
amelî f aidesi işte budur. 

Bazı arkadaşlarımız ikraz ve istikraz üzerinde 
nıütalealarmı söylediler. Bu mütalealar zatidir. 
Encümen iştirak edemez. Türk sanayii için bu 
kanunda yazılı olan şekil ve şeraite göre bankayı 
idare eden meclisi idare istikraz ve ikraz mua
melesini yapar. Mevzıubahs olan mesele Türk 
sanayiidir. Memet Efendi, Hüseyin Efendi ve 
filân efendinin ismi yoktur. Bunu da encümeniniz 
tebarüz ettirmeği bir vazife bilmiştir. İşte bu 
kanunda yazılan şekil ve şeraite tevfikan idare he
yeti ve müdiri umumî ikraz ve istikraz yapar (Mü
zakere kâfi sesleri). 

Reis — Efendim, bir takrir vardır, okunacak
tır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
13 üncü maddeye F fıkrası olarak ilâvesini tek

lif ederim: «Elektrik, su, telefon ve gaz gibi im
tiyazlı şirketler abonelerinden aldıkları teminat 
depozitolarını Sanayi kredi bankasına tevdie mec
burdurlar. Mezkûr şirketler nam ve hesabına ban
kada hıfız ve kredi işlerinde istimal edilecek olan 
bu depozito esmanı abonelerin hesaplan katedil-
dikçe şirkete iade olunur. » 

İstanbul j 
Vasıf \ 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bu takririn lâ
yihanın heyeti umumiyesine taallûku yoktur. | 

| Reis — Bunu madde olarak mı teklif ediyor
sunuz efendim? Madde olarak teklif ediyorsanız 
encümene gider ve numara alır. Onun için soruyo
rum. 

Vasıf B. (İstanbul) — Sermaye bahsine ilâve 
edilmek üzere madde olarak teklif ediyorum. 

Reis — Sırası geldiğinde mevzubahs ederiz. 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka 

söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . , . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Sanayi kredi bankası teşküi 
hakkında kanun 

Fasıl: I 
I Bankanın maksadı tesisi ve vazifeleri 

MADDE 1 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 nu
maralı kanunla tesis edilen ( Türkiye Sanayi ve 
maadin bankası ) işbu kanunla muayyen vezaif 
ve muamelâtı ifa eylemek üzere ( Türkiye Sanayi 
kredi bankası ) na kalbedilmiştir. Bu banka 
Devlet sermayesile teşekkül eden millî kredi mü
esseselerine mahsus haklar ve imtiyazlardan müs
tefit, hükmî şahsiyeti haiz ve 5 000 000 lira iti
barî sermayeli bir malî müessese olup bilcümle 
muamelâtında bu kanun ve hukuku hususiye ahkâ
mına tâbidir. Banka sermayesi Hükümetin tek
lifi ve heyeti umumiye kararı ile bir misli kadar 
tezyit olunabilir. 

Bu banka aşağıdaki işlerle iştigal eder: 
A - Makina üzerine ve memleket dahilinde mu

adili bulunmıyan sanayi inşaatı malzemesi üzerine 
kredi açmak ve makina piyasasile iştigal etmek; 

B - Sanayi işletme kredileri açmak; 
C - Sanayi gayrimejıkulleri üzerine ledelicap 

ciro muamelesi için Emlâk bankasile bilitilâf ve 
müesses makinalar üzerine resen rehin muamelâ
tı yapmak; 

D - Sanayi müesseselerinin 13 üncü maddede 
tayin olunan şekilde yapacakları tasarruflara ait 
obligasyonlar ihraç etmek; 

E - Millî sanayiin mevaddı iptidaiye tedarikine 
tavassut etmek; 

F - Müesses veya tesis edilecek her türlü teş
viki sanayi primleri muamelâtına tavassut etmek; 

G - Hirfet sahasında ve küçük mikyastaki sa-
Inayi müesseseleri arasında kredi ihtiyacını tanzim 
ve teshil maksadile kanunu mahsusuna tevfikan 
kurulacak mütekabil itibar müesseselerine, küçük 
sanayi kooperatiflerine ve mevaddı iptidaiye te
darik kooperatifleri ile imalât kooperatiflerine 
ve kanunu mahsusu mucibince hükmî şahsiyeti 
haiz müşterek menfaatli mevaddı iptidaiye, malze
me, yedek levazım mağaza ve depolarına ve tamir-
hanlere ikrazatta bulunmak; 

H - Millî fabrikalarla müşterileri arasında vu-
kubulacak her türlü akreditif ve itibar muamelâtı
na tavassut etmek; 
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T - Yukarıdaki fıkralarda sayılan işlere müteal
lik ve onlarla münasebttar olmak üzere her türlü 
banka muamelesi ve komıısyonculuk yapmak, ez
cümle mevaddı iptidaiye üzerine avans vermek, 
mevduat kabul eylemek, tediyat ve tahsilata tavas
sut etmek ve saire. 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim, bu maddenin 
(C) fıkrasında orman işletmek, kereste imalı 
sanayii haşebiyeden addedilerek bunlar hakkında 
da bu kanım mucibince kredi tesbit edilecek 
midir? 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Fabrika olması 
lıasebile bunlar da o krediden müstefit olacaktır. 

Reis — Birinci maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makina ve malzeme kredisi 
MADDE 2 — Sanayi müesseselerde müştemi

lâtının tesis, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi 
inşaat malzemesile bu müesseseler için lüzumlu 
olan her nevi makina ve aletler ve bunların ye
dek ve tecdit parçaları ve bu müesseselere ait ola
rak vücude getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye 
ve kuvvei muharrike istihsal ve nakil tesisatına 
muktazi bilcümle malzeme ve vesaiti muharrike ve 
müteharrike için 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 nu
maralı teşviki sanayi kanununun 9 uncu madde
sinde mevzu olan gümrük muafiyeti ilga edilerek 
yerine (makina ve inşaat malzemesi kredisi) ikame 
olunmuştur. 

(lümrük tarife pozisyonları İcra Vekilleri He
yetince ayrıca bir cetvel ile tesbit ve her sene mu-
vazenei umumiye kanununa raptedilmek üzere Bü
yük Millet Meclisine takdim olunacak alelûmum 
makina, alât, edevat ve yedek, tecdit ve inşaat 
malzemesile, bu tarife pozisyonları haricinde ka
lıp ta sanayi müesseseleri ve sanayi kooperatifleri 
için tesis ve tevsi projelerine muvafık olarak eel-
bedildiği ve müşterek menfaati i malzeme ve yedek 
levazım depo ve mağazaları için celbediHp bu depo 
ve mağazaların kanunu mahsusuna muvafık oldu
ğu iktisat vekâletince -tasdik edilecek bilcümle, 
makina, alât, edevat ve inşaat malzemesinin ve ye
dek ve tecdit parçalarının ithali esnasında tediye 
edilecek gümrük' resimleri gümrük idareleri tara
fından tahsil olunur. 

Bu maddede yazdı makina, alât, edevat ve inşa
at malzemesile yedek ve tecdit parçaları 21 tem
muz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi 
kanununun 5 inci maddesinin B fıkrasına göre ve 
yalnız % 4 nisbetinde olmak üzere hesap olunacak 
muamele vergisine tâbi tutulur ve bu vergi dahi 
gümrük resmile birlikte gümrük idareleri tarafın
dan tahsil olunur. 

Bu suretle tahsil edilecek resim ve vergilerin 
hâsılı varidat bütçesinin nâzım hesapları meya-
ııında Sanayi kredi bankası namına açılacak bir 
hesabı mahsusa irat ve bundan bankaya yapdacak 
tediyat ta Maliye vekâleti bütçesinde açılacak 
numarasız bir fasla hini tediyede masraf kaydolu

nur. İşbu tahsilatın bankaya teslimi üç aydan fazla 
teahhur edemez. 

Kitapçı Hüsnü B. (îzmir) — Efendim, beş sene 
evvel yapdmış olan bir kanunla bahşedilmiş olan 
muafiyetlerin sevkile bir çok vatandaşlar yer, yer 
fabrikalar açmışlar ve bunlar yeni, yeni inkişaf 
etmeğe başlamışlardır. Bu muafiyetlerin kaldırıl
ması sanayi hayatımıza tesir etmez mi? Bundan 
evvel bütçe kanunumuz münasebetile mevaddı ipti
daiye muafiyetini bir buçuk milyon lira kadar ten
zil ettik. Bu kanunla gümrük resmi muafiyetini de 
kaldırıyoruz (öyle değildir sesleri). 

Bu hareketlerin, bu fabrikatorlara şimdiye ka
dar yapdmış olan müsamaha ile tamam il e zıt hare
ketler olduğunu görüyorum. Bundan dolayı iş ha
yatımız müteessir olacaktır. Sonra bunlar hukuku 
müktesebe demektir. Peyderpey, istenildiği zaman 
tebdil edilirse bunlar vatandaşı her hangi bir te
şebbüsü anında korkutmaz mı? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — E-
f endim; burada iki himayenin bir biri I e mukayese
si vardır. Birisi vatandaşlara tesis edecekleri fabri
kalar için getirecekleri makinaları gümrük resmin
den muaf kılmak, diğeri o vatandaşlara tesis ede
cekleri fabrikaların umumiyet itibarile makina ve 
tesisatlarına ait hususlarda kredi temin etmek. Me
selâ bugün bir sene zarfında vereceği elli bin lira
yı 4, 5, 6, 8 sene zarfında ödiyebilnıesini temin et
mektir. Bu iki himayeden hangisi müreccahtır ve 
hangisi bu memlekette fabrikaların tesisini teşvik 
eder? Şu iki nokta üzerinde tetkikat yaparak bi
zim vâsd olduğumuz netice, memlekette tesis kre
disi vücude getirerek müteşebbisleri himaye etmek, 
zaten gümrük tarifemizde miktarı dun olan maki
na resmi muafiyetine nazaran daha ehemmiyetli 
görüldü. Bu noktai nazardan bunu tercih ettik. 
Bu müteşebbisleri teşebbüslerinde daha ziyade teş
vik edecektir ve bir çok fabrikalarrn açılmasına 
sebep olacaktır. 

Hakkı müktesep meselesi ise mevzubahs değil
dir. Çünkü hakkı müktesep meselesi tesis edilmiş 
mevcut muafiyetlere inanarak sermayesini koy
muş olanlar hakkında varittir. Yeniden tesis ede
cekler hakkında değildir. Binaenaleyh hakkr mük
tesep keyfiyeti de mevzubahs değildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sanayi kredi bankası, memleket 
haricinden sanayi makinaları, aletleri ve aksamı, 
nakliye levazımı ve inşaat malzemesi celbetmek 
istiyen fabrikatörlere ve kooperatiflere ve kanunu 
mahsusu mucibince hükmî şahsiyeti haiz ve müş
terek menfaatli mevaddı iptidaiye, malzeme ve 
yedek levazım mağaza ve depolarına ve tamirha
nelere, bu makina ve levazım esman m m muhte
lif taksitlerinin ödenmesine kefalet veya bu eşya
nın doğrudan doğruya celbine tavassut eder. An
cak böyle bir kefalet veya tavassuta girişebilmek 
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için makina ve levazım esmanının en aşağı %20 
si müteşebbisler tarafından peşin olarak tediye 
edilmek şarttır. Bu suretle bankanın kefaletile 
satın alınmış olan makina ve levazımın harice 
ödenecek taksitleri bankanın tavassutu ile tediye 
olunur. 

Hasan Vasıf B.( i s tanbul) — Bankanın, sipa
riş edilen makinaların celbine tavassut etmesi 
tabiî hayırlı bir teşebbüstür. Ancak burada gös
terilen %20 demin arzettiğim veçhile muvafık 
bir şey değildir. Çünkü her fabrika esasen % 20 
ve % 10 peşin vermekle işini hallediyor. IIalbuk; 

burada % 20 peşin vermek lüzumunu koyuyoruz, 
bu hem banka için ve hem de sanayi erbabı için 
zararlıdır. 

Bir de makinaların ipotek edilmesi mevzubahs-
tir. Halbuki makinalar menkuldür. Bunlara ipo
tek tatlbik edilemez. Binaenaleyh hani arıla, han
garlarda, garajlardaki makinaları ipotek kabıı1 

etmeyince bu ne olacaktır? Binaenaleyh bu. %20 
meselesini kaldırıp her fabrikanın itibarına göre 
bu nisheti meclisi idarelerin takdirine bırakmak 
daha muvafık olur. 

Bütçe E. reisi Hasan Fehmi B. (GÜTrrarıe) ~r 
Efendim, banka hiç. hır teminat al m a k i n i alelif-
lâk aldığı bir mektup üzerine fabrikalar n anını-
sipariş verir, makina getirirse o makinanın bütün be 
delini banka derimde etmiştir. Böyle. % 20 gib; 

en ufak bir teminatı da almazsa nasıl sipariş yapa
caktır? Binaenaleyh biz °/r 20 yi asgarî bir ro
kanı olarak gördük ve Hükümetten geldiği gib' 
kabul ettik. Her halde bınkanın ehemmiyeti. 
intizamı için lâzımdır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince Türki
ye Sanayi kredi bankasının kefaleti ile veyahut 
doğrudan doğruya bankanın tavassutile mubayar 
edilen makina ve levazım esmam sahipleri tarafın
dan tamamen tediye edilinciye kadar bankamı 
birinci derecede ipoteği altmdadrr. 

Reis — Kabul edenler . . . E t in iyen !er .. . Kabıf 
edilmiştir. 

MADDE 5 — İşbu kefalet ve makina eelb' 
münasebetile bankanın müteşebbislerden istiye-
ceği senevî faiz, kendisinin makina ve levazım sa
tan müesseselere vereceği senevî faiz miktarından 
azamî % 4 ten fazla olamaz. 

Reic — Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Kabu! 
edilmiştir. 

Fasıl : III 
Makina piuamsı 

MADDE 6 — Umumî, mülhak veya. hususî 
bütçelerle idare olunan müesseseler elinde muattal 
kalmış olan veya kendi işleri için elveriri buiun-
mıyan makina ve levazrm, talip olduğu takdirde, 
tarafeynin muvafakatile tay'ti olunacak bir be

delle Türkiye Sanayi kredi bankasına devroluna-
bılir. 

iteis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ıer . . . Kabul edilmiştir. 

M A I İ J J E 7 — Türkiye Sanayi kredi bankası 
muhtelif suretlerle eline geçmiş bulunan ve tamir 
de istifade edilebilecek bir hale gelmesi mümkün 
olan makina ve sanayi levazımı ile hususî ellerde 
muattal kalmış bulunan makina ve levazımın mev
cudiyet ve evsafını tesbit ve icabında bunları mu
ayyen piyasa merkezlerinde cem ve lüzumunda 
sanayi müesseselerinin veya bankanın yardımı ile 
tesis edilecek tamirhanelerde tamir ettirebilir. 

Banka bu makina ve levazımı fırsat buldukça 
en müsait şeraitle satışa arzedecek ve merkez ve 
mülhakattaki şube ve müesseselerine müracaat 
edenlere bu makina ve levazımın mevcudiyet, evsaf 
ve satış şeraitini havi listeleri ve icabında maki
naları göstermeğe mecbur olacaktır. 

Banka kendisine ait olmıyan makinaların satışı 
üzerinden bütün masraflarından başka % 4 e ka
dar komusyon hesap eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeü-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Fasıl: IV 
Sanayi işletme kredileri 

MADDE 8 — Sanayi işletme kredileri ve he
sabı carileri yalnız sanayi müesseselerine açılır; 
ve asli, teminatlı ve itibarî olmak üzere üç neve 
ayrılır. 

Aslî kredi, sanayi müesseselerinin 13 üncü mad
dede yazılı tasarruf baliğleri yekûnu üzerinden 
tesbit olunur. 

Ancak 14 üncü madde mucibince mukabilinde 
obligasyon verilmiş olan tasarruf miktarları bu ne
vi krediye esas tutulmuş ise bunlara ait oblıgan
yanların evvelemirde bankaya yatırılmış' olması 
şarttır. 

Teminatlı kredi, bir seneyi tecavüz etmemek 
üzere kısa vadeli ipotekler veya sair katî teminat 
mukabili olarak idare meclisi kararile açılabilir. 

İtibarî kredi, sanayi müesseselerinin banka ile 
olan muamelelerindeki dürüsti ve kendi işlerindeki 
emniyet ve inkişafa ve İktisat vekâletince yapıla
cak tesis ve işletme kontrolları neticelerine göre 
takdir olunur. 

İtibarî kredinin banka sermayesinin müsaadesi
ne göre azamî yekûnu ve müesseselerin vaziyetleri-
,e nazaran asgarî ve azamî emsal dereceleri her se

ne heyeti umumiye tarafından tayin olunur. 
iler müessesenin hesabı cari haddi, teminatlı 

kredi, ile aslî kredinin o müessesenin lâyik olduğu 
ve banka müdürünün mesuliyeti altında takdir 
edilecek itibarî kredi emsalde hâsılı zarbı mecmu-
udur. 

Umumî heyetçe tayin edilen kredi emsallerinin 
her müesseseye tatbiki banka murakabe heyetinin 
vizesine tâbidir. 
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Murakabe heyeti ile banka idaresi arasında ih

tilâf vukuunda iki taraftan birinin veya alâkada
rın müracaatı üzerine İktisat vekâleti keyfiyeti tet
kik ve halleder. Vekâletin verdiği kararlar katî ve 
nihaidir. 

tktasat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Vasıf Beyefendi buradaki hesabı carinin ne 
yolda hesap olunacağını evvelce sual buyurmuş
lardı. Kanunun bu maddesini tertip ederken kre
di tevzii hususunda mümkün olduğu kadar tak
dirleri bertaraf edecek bir formül tesisine çalışıldı. 
Bir kere sanayi sahiplerinden, müessese sahiple
rinden her birisi her sene kazanç vergisinin % 30 
u nisbetinde bir tasarruf yaparak bankaya tevdi 
edecektir. O müessesenin aslî kredisi bu tasarru
fa nazaran tesbit olunacaktır. İtibarî kredi de 
bu aslî krediye esastır. Yalnız bankanın bir se
ne zarfında açabileceği itibarî kredi yekûnu ban
kanın malî vaziyetine göre heyeti umumiye tara
fından tesbit olunacaktır. Meselâ, üç milyon, 
dört milyon. Sonra her müessesenin banka ile 
olan muamelâtındaki dürüstisine, muamelâtında-
ki inkişafına, sonra İktisat vekâleti tarafından 
yapılacak işletme kontrolü neticesine göre bir 
itibar derecesi olacaktır. Bunlarm emsallerini 
heyeti umumiye tayin edecektir. Heyeti umu
miye diyecek ki aslî kredinin asgarî itibar emsa
li üçtür. Azamî itibar emsali de 6 veya 7 dir. 
Heyeti umumiye bu itibarî kredi yekûnunu, bu 
emsalleri tesbit ettikten sonra her müesseseye bu 
emsalden hangisinin verileceğini idare heyeti tes
bit edecektir. Meselâ, idare heyeti mesuliyeti 
tahtında bir müesseseye üç verdi, üç kere üç do
kuz eder. Aslî kredisi üç bin lira ise işletme kre
disi 9 bin lira olacaktır. Bu, izah için konmuş 
bir formüldür. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Sanayi kredi bankasının sanayi 
işletme kredilerinden alacağı senevi faiz ve komus-
yon mecmuu, hilâfına heyeti umumiye karan bu
lunmadıkça, yüzde dokuzu tecavüz edemez. 

Eemin B. (Eskişehir) — Bu maddedeki faiz, 
miktarı hakkında izahat verirler mi? j 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Yukarıdaki % 4 harice sipariş edileceklerden alı
nacak olandır. Burada komusyon mevzııbahs de
ğildir. 

Bütçe E. E. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Azamî had 9 dur. Dokuzu tecavüz edemez. Fakat 
işin icabına göre a^ağı düşebilir. Hepsi % 9 dan 
fazla olamryacaktır. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Heyeti umumi
ye kararı olmadıkça % 9 u tecavüz edemez deni
liyor. Heyeti umumiye ka ran olursa kaça kadar 
çıkabilecek, %15, % 17 yi bulacak mı? Heyeti 
umumiye kararı olsa da % 9 u tecavüz edemez 
denmeli. I 

[ Bütçe E. R. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Naktin, sanayi üzerinde 3 sene, 5 sene gibi 
vaziyetleri bu günden mütalea edilip te katî fa
izden bahsetmek doğru değildir. Nakit siyaseti
ni şimdiden temin etmek ne bu bankaya ne do di
ğer bir bankaya ait bir mesele değildir. Bu doğru
dan doğruya Merkez bankasile Hükümet arasında 
kabul edilecek şekilden ibarettir. Binaenaleyh 
biz azamî bir had tayin ettik. Fakat dununda da 
olabilir. Her sene içtima edecek olan heyeti umu
miye, bu sanat erbabının talebine göre - talep 
çok veya az olur - talep çok olduğunda mevcut 
paranın ikraza kifayet etmiyeceği nazarı dikkate 

! alınarak ona göre vaziyet almak için bu işi he
yeti umumiyeye bıraktık. Bu meseleyi rakamla, 
yani faiz haddini şimdiden tayin etmenin imkânı 
yoktur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.^ 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Dördüncü madde mucibince ipo
tek edilmiş olanlardan maada müesses makinalar 
ve gayrimenkuller üzerinde yapılacak ipotekli ikra-
zat müddeti bir seneyi tecavüz edemez. 

Vasıf B. (İstanbul) — Bu müddet meselesi, 
yalnız gayrimenkuller için mi, yoksa yukanda 
bir cümle var ona göre midir? Eğer ona göre ise 
mesele yoktur. İpotek edilecek olan makinalar 
kıymetlidir. Bunların bedelleri bir senede ödene
mez. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Dördüncü mad
de mucibince ipotek edilmiş olanlardan maadası 
hakkındadır. 

Vasıf B. (tstanbul) — öyle ise mesele yoktur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Fasıl : V 
Bankanın sermayesi, mevcudatı ve hesaplan 
MADDE 11 — Türkiye sanayi kredi bankası

nın sermayesi şu suretle teşekkül eder: 
A - Bu kanunun tatbiki tarihine kadar Türkiye 

sanayi ve maadin bankası tarafından işletilen fab
rikaların tefriki ve mezkûr bankanın Sanayi 
kredi bankasına kalbi neticesinde fabrikalara ait 
işletme sermayeleri aynldıktan sonra geriye kalacak 
likit sermaye ve bu fabrikalar haricinde bankanın 
tasarrufunda bulunan menkul ve gayrimenkul mal 
lar; 

Pi - Bu kanunun tatbikından evvel Sanayi ve 
maadin bankasının idaresinde bulunan fabrikalar
dan satılanların bedellerinden ve işletilenlerin kâr
larından her sene İcra Vekilleri Heyetince banka 
için tefriki münasip görülecek miktarlar ve bunlar
dan başka kanunu mahsusuna tevfikan kurulmuş 
fabrikalardan maada Devlet yedinde bulunan 
veya ileride Devlet teşebbüsü ile vücude getirile
cek fabrikaların icabında satddığı takdirde be
dellerinden veyahut işledikçe kârlarından İcra 
Vekilleri Heyeti kararile banka için tefrik edile-
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«ek miktarlar [ Yukarıda beyan olunan kârlardan 
banka sermayesine ilâve edilecek miktarlar ati 
sene muvazenei umumiye kanun lâyihasile Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunur ] ; 

C - Bu kanunun ikinci maddesi mucibince 
gümrüklerde tahsil olunacak makina ve malzeme 
gümrük resimleri ile muamele vergileri hâsılları ve 
mubteKf suretlerle bankaya intikal edecek makina 
ve (malzemenin satış esmanı; 

D - Birinci «maddenin A, B, C, D, P, G, H ve 1 
fıkraları mucibince bankanın muhtelif muamelât, 
ikrazat, tavassut ye komusyon işlerinden alacağı 
lEaiz, komusyon, ücret ve saire gibi hasılatından 
nizamname mucibince ayrılacak her nevi masraf, 
ikramiye ve 6aire çıktıktan sonra geriye kalacak 
miktarlar; 

E - Devlet tarafından, Sanayi kredi bankası 
«ermayesine ilâve olunmak üzere İktisat vekâleti 
T>ütçesine konacak tahsisat. 

Emin B. (Eskişehir) — Sanayi bankasının 5 
milyon sermayesi vardı ve bu sermayeyi bütün 
fabrikalara vermişti. Şimdi bu parayı fabrikalar
dan alacak mı? ! 

îktısat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — j 
Fabrikaların tesis sermayelerile işletme sermaye- j 
leri ayrılacaktır. Onun haricinde sermaye kalırsa 
"bu bankaya intikal edecektir. 

Emin B. (Eskişehir) —Kalırsa, verilecektir. 
Mustafa Şeref B. — Hisse senetlerinin ..% 50 

nisbetinde obligasyon çıkarmak hakkını bankaya 
veriyoruz. 

Vasıf B: (istanbul) — Bir endişe kalıyor. Bu 
tasfiye esnasında bankanın elinde bir şey kalmı-
yacaktır. 

Emin B. (Eskişehir) — Ona hiç şüphe yoktur. 
Vasıf B. (Devamla) —- tşte bu endişeye binaen 

<demin verdiğim takririn (F^ fıkrası olarak mad
deye ilâvesini teklif ediyorum. 

Sonra efendim, (B) fıkrasının son mutariza 
içindeki cümleyi anlıyamadraı. Muvazenei umu
miye kanununa girecektir deniliyor. 

Yani fabrikaların kazançlarından tefrik edile
cek olan miktar bütçeden geçecektir. Mademki 
Heyeti Vekilece karar veriliyor, tekrar bu encü-i 
mene gelmesini ve muvazenei umumiye kanunu
na ilâvesini anlıyamadım. Lüzumsuz gördüm,! 
tayyını teklif ediyorum. Bandan anlaşılabilir ki, I 
fabrika kazançlarının fabrikaya ayrılması icap 
ederken onu bütçeye koyuyoruz. Maksat banka
ları kuvvetli bir hale koymaktır. Banka ne ka
dar kuvvetli olursa iktisadiyatımız da bundan o 
Ttadar istifade eder. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. — Efendim, Va
sıf Bey arkadaşımızın birinci takriri, imtiyazlı 
şirketlerin teminat akçalarının bu bankaya konul
masını ihtiva ediyor. Bu, malûmu âliniz hukukî 
"bir meseledir. Bir takrm ihtîlâtatı tevlit edebilir. 
Esaslı bir tetkik mevzuudur. Buna bu günden 
<evet diyebilirim, imtiyaz şartnamelerinin tayin 

ettiği bir takım hususiyetler vardır. Bunları ken
di hükümlerine bırakalım. Nihayet, emanet ola
rak oraya bırakılan beş on kuruşla bankanın ser
mayesi istenildiği kadar artacak değildir. Eğer 
hususî bir karar verirsek oUıbilir ki hukukî ba
zı mahzurlar çıkar ve bizi müşkülâta duçar eder. 
Binaenaleyh bundan sarfınazar edelim. 

tktrsat vekili Muştala Şeref B. — Aynea bir 
teklifi kanunî yapsınlar. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. — Evet, 
bir kanun teklif ettikleri takdirde-bu; encümen
lerde esaslı bir surette tetkik edilir, imtiyaz şart
larına bakılır, bir mahzur görülmezse lâyiha ka
bul edilir. Hulâsa, bu ;ş uzun bir tetkik mev
zuudur. 

ikincisi, Devlete ait fabrikaların safî kazançla
rından İcra Vekilleri Heyeti kararile tefrik edi
lecek paranın banka sermayesine ilavesidir. Bu 
hususta Hükümetin teklifile beraberiz. Yalnız 
şunu hatırlatmak istiyoruz ki, Devlet emvalin
den her hanıgi bir parayı - bir sene miktarı çok, 
diğer sene az olacaktır, bankaya ait paraları -
hâsıl olan miktar ne olursa olsun, şuraya ver di
ye, icra Vekilleri Heyetine böyle bir salâhiyet 
verilmemiştir. Çünkü bütçe esasatını zâfa düşü
rür. Burada yazılan şey, bu işe masruf olmak 
üzere Heyeti Celilenin tasvibinden geçsin. Bu, 
yalnız bir şekil işidir ve Devlete ait bir nakdin, 
uzun seneler miktarı malûm olmadığı halde, muay
yen bir hizmete tahsisine şimdiden müsaade ver
mek prensibini kabul buyurmayın. Çünkü bu gü
ne kadar kabul buyurmadınız. Zaten bütçeye gir
mesi bir formaliteden ibarettir. Heyeti Celileniz 
tasvip eder verir. Maksat o parayı geri almak de
ğil, şekli yerine getirmektir. Maksat, sırf Dev
lete ait olan naktin şu veya bu tarzda sarf mı tec
viz etmemektir. (Muvafık sesleri). 

Beis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Türkiye Sanayi kredi bankası, 
muamelâtında, idare meclisince tesbit edilecek had
ler dâhilinde, aşağıda yazılı paraları da istimal 
edebilir: 

A - iktisat ve Maliye vekâİetlerince aynca su
reti tahsil ve tevzii gösterilecek olan tasarruf ha
sılatı, 

B - Muhtelif şekillerde vaki olacak mevduat, 
C - Banka heyeti umumiyesinin muvafakatiîe 

yerli veya ecnebi diğer malî müesseselerden ve eş
hastan yapılacak istikrazlar; 

D - Sanayi müesseselerinin aldığı siparişlerin te
diye karşılığı olarak bankaya yaptırılacak akredi
tifler ve sair teminat. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — 12 nci maddenin A fıkrası mu
cibince yapılacak tasarruflar Maliye tahakkuk 
şubeleri tarafından teşviki sanayi kanunu hü-
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Mimlerine dahil olan sanayi müesseseleri için 
her sene tahakkuk miktarı tayin edilecek kazanç 
vergisi miktarının yüzde otuzu nisbetinde hesap ve 
tahsil şubeleri marifetile tahsil edilerek ikinci 
madde mucibince açılacak nâzım hesaba kaydolu
nur. Bu % 30 haddi icabına göre İktisat vekâle
tinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyit 
olunabilir. 

Bu mebaliğ mukabilinde ilk üç sene için yüzde 
bir ve bunu müteakip seneler için yüzde üç faiz te
diye olunmak suretile her üçüncü sene nihayetinde 
beyannamesinde musarrah eşkâl dairesinde tanzim 
olunacak kabili tedahül ve hâmiline muharrer ob-
ligasyon senetleri ihraç edilir. Bu suretle tedavüle 
çıkarılan senetleri banka bir sene evvel ihbar olun
mak şartile her sene heyeti umumiyece tefrik oluna
cak ihtiyat akçasının bu husus için ayrılan kısmı 
nisbetinde itfaya mecburdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Türkiye Sanayi kredi bankası 
kânunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada fabrikalardaki Devlet sermayesinin 
Devlet sanayi ofisi kanunu mucibince hisse se
netleri ile temsil edilen miktarının yüzde ellisini 
geçmemek ve Devlet hisselerini karşılık tutmak 
suretile obligasyon çıkarmak salâhiyetini haizdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Vasıf B. (İstanbul) — Gerek Hükümetin ve ge
rek iktisat encümeninin teklifinde 16 ve 17 inci 
madde olarak iki madde vardır. Bu maddeler Büt
çe encümenince muvafık görülmiyerek tayyedil-
mişti. Halbuki bu doğrudan doğruya iştirak hisse
lerine aittir ve iştirak hisseleri ise mühim bir ye
kûn teşkil eder. Bu yekûn istihfaf edilmiyecek 
kadardır. Bu iştirak hisseleri erbabı sanayiin ban
ka ile alâkadar olmasına hizmet eder. Bilhassa 
bankanın bütün sermayesi ondan çıkacaktır. Bina
enaleyh tayyedilen bu maddelerin ipkası çok mu
vafıktır. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, şimdiye kadar teşkil edilen müessese
lerde Devlet sermayesinin yanında % 3 , % 5 hatta 
% 10 du. Bu bankanın 5 milyon lira sermayesini 
icabında ihtiyaca göre daha bir misli tezyit etmek 
esası düşünülüyor. 

Sanayi erbabı bu sermayenin yarısına mı yoksa 
% 20 sine mi iştirak edecektir'/ Hayır. Böyle % 3 
üne iştirak etmekle ne kazanacaktır, ne olacaktır? 
O vakit Devletin tamamen mutlak surette himaye 
ve sahabetinden çıkıp ta ticaret kanununun şerai
tine tâbi olacaktır. Fakat şimdiye kadar böyle beş 
on müessese teşkil ettik. Tecrübe bizi her birini ted
ricen muhtar bir şekle ifrağ etmeğe mecbur etti. 
İşte misal; Uşak şeker fabrikası. 

Mükerrem B. (İsparta) — Liman şirketleri. 
Şükrü B. (Bolu) — Çeltik fabrikaları. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Böyle bin bir 

tecrübeden sıonra sanayi erbabı buraya % 2, % 3-
nisbetinde iştirak etsin demek; bu müesseseyi tak
viye değil, zâfa düşürür. Sanayi erbabı para artı-
np ta parasını burada işletecek vaziyette değildir. 
Buradan para alıp sanayiini işletmek ihtiyacı 
karşısındadır. îdare noktasından, istikbal noktai 
nazarından Meclisi Âlinin ve Hükümetin muhtar 
müesseseleri idare etmek hususundaki daimî mura
kabe ve daimî takviyesi noktai nazarından ticaret 
kanunu ahkâmı umumiyesine yani anonim şirket 
haline kalbedilmesi cihetine gitmiyelim. Bugün sa
nayi eribabı 50 bin lira ile iştirak edecektir. Hükü
met 10 milyon lira ile iştirak edecektir. Binaena
leyh erbabı sanayiin iştirakile bu müessese ismen 
anonim şirket olacaktır. Hakikatte ise sermaye yi
ne Devletin olacaktır. Kimse iştirak etmiyecektir.. 
Binaenaleyh muhtar bir müessese halinde bulun
ması daha doğrudur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Bu sanayi erbabı 
iştirak etmezlerse bu banka da meclisi idare azası. 
olmaları ihtimali var mıdır, yok mudur? 

Hasan Fehmi B. — Yoktur. 
Mazhar Müfit B. — İştirakte gerçi bankaya fa-

ideli olmaz amma, bu iştirak banka meclisi idare
sine girmek içindir. Fayda bundan ibarettir. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — 200 bin liralık 
sermayeli bir şirket vardı. Bunun 190 bin lirasını 
Devlet vermişti. 10 bin liralık hisse ile iştirak eden
lerde meclisi idareye aza olurdu. Daha iki gün ev
vel burada yeni bir kanun münasebetile heyeti 
umumiye!er sermayelerin tezyidine karar verdi
ği takdirde Devlet bunda menfaat görmezse işti
rak etmez denmişti. Kocaeli mebusu Salâhattin 
Bey arkadaşımız bu, ticaret kanununa muhaliftir-
demişti. Bendeniz de uzun uzadıya bunun faide 
•ve mahzurlarını izah etmiştim. 

Heyeti Celileniz de Bütçe encümeninin noktai 
nazarını kabul etmişti. Bö\le sermayenin ekalli
yeti, rey ekseriyetine sahip dahi olsa böyle Dev
letin büyük parası üzerinde istedikleri gibi bir ka
rar ittihaz etmeleri doğru değildir (Müzakere kâ
fi sesleri). 

Reis — Vasıf Beyin takriri okunacaktır. 
Vasıf B. (İstanbul) —Takririmi geri alıyorum. 
Reis — Takrir iade edilmiştir. 

Fasıl : VI 
Bankanın sureti idaresi, heyeti umumiyesi ve 

senelik hesapları 
MADDE 15 — Türkiye Sanayi kredi bankası

nın umum müdürü iktisat vekâletinin inhası, İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tas-
dikıle tayin olunur. 

Bankanın idare meclisi, İktisat ve Maliye ve-
kâletlerince iktisadî, sınaî, malî sahalarda ve ban
ka işlerindeki, vukufları ile tanınmış zevat arasın
dan seçilip İcra Vekilleri Heyeti ka ran ve Reisi
cumhurun tasdikile tayin ed'lecek birer ve banka 
heyeti umumiyesince ayni evsafı haiz zevat ara-
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ısından intihap edilecek bir azadan ve banka umura 
müdürü ile sanayi ofisi umum müdüründen te
rekküp eder. 

îdare meclisi reisi heyeti umumiye tarafından 
intihap olunan bir ve Hükümetçe tayin olunan 
iki aza meyanındaıı İktisat vekâletince intihap olu
nur. îdare meclisinde .reyhr müsavi gelirse rei
sin bulunduğu tarafın reyi muteber olur. 

îdare meclisinin banka heyeti umumiyesince 
müntehap ve Hükümetçe tayin olunacak azası
nın müddeti iki senedir. Müddeti hitam bulan 
azanın tekrar intihap ve tayini caizdir. 

Bankaya İktisat vekâletinin inhası ve Beisi-
cümihurun tasdikile bir de umum müdür muavini 
tayin olunabilir. İktisat vekâleti bankaya ayrıca 
Türk veya ecnebi bir umum müdürlük müşaviri ta
yin etmek salâhiyetini haizdir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Aklımda kaldı
ğına göre Sanayi ve maadin bankası kanununda 
sarahat vardı. Mebuslar idare meclisine girmiye-
^eklerdi. Burada meskût geçilmiştir. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Bu; camianın 
bir prensip esasıdır. Böyle şeyler kanuna gir
mez. Zaten prensiplerimizin kanun kadar kuvve
ti vardır. 

Süleyman S u n B. (Yozgat) — Bazı prensip 
var ki adeta kilise halinde devrolunur. 

Rüştü B. (Bursa) — Efendim, bu maddenin 
.son fıkrasında ; müdürü umumî muavini ve saire 
için Reisicumhurun tasdikma iktiran etmesi lâ
zımdır, deniyor. Bu fıkramn tayymı teklif edi
yorum. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Hükümet tayymda bir beis görmüyor. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) — Bu son fıkranın tayymı encümen de mu
vafık görüyor. Mademki tayyına lüzum görülü
yor, biz de iştirak ederiz. 

Reis — Eneümen de son fıkranın tayymı kabul 
ediyor. Binaenaleyh son fıkrayı çıkarıyoruz. Bu 

suret le maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul e-
denler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bankaya biri iktisat ve diğeri 
Maliye vekâleti tarafından olmak üzere İktisat, ma
liye ve banka işlerinde yüksek salâhiyet, ve kabili
yeti haiz zevat arasında müntehap iki murakıp ta-
.yin olunur. 

Banka heyeti ıımumiyesi lüzum gördüğü takdir
de murakıplerden şifahî izahat alabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Türkiye sanayi kredi bankası 
''heyeti umumiyesinin ve İktisat vekâletinin müsa-
.adesile icap eden mahallerde şubeler açılabilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bankanın heyeti umumiyesi Bü-
:yük Millet Meelisi Bütçe ve İktisat encümenleri 

azalarından ve miktarı onu geçmemek üzere İkti
sat ve Maliye vekâletlerinden intihap olunacak 
azalar ile Devlet sanayi ofisi tarafından gönderile
cek ıbir murahhastan ve sanayi teşekkülleri veya 
ticaret odalarının heyeti umumiyoce tesbit edile
cek olanları tarafından münta'hap bir murahhas
tan teşekkül eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Fasıl : VII 
Müteferrik hükümler 

MADDE 19 — Türkiye sanayi kredi bankası, 
hissedar sıfatile veya sair suretlerle resmî ve hu
susî teşebbüsat ve tesisata iştirak edemez ve bu 
nevi teşebbüsler için yukarıki maddelerde teslbit 
olunan kredi muamelâtı haricinde, kanunu mah
susla müstesna olanlardan maada her hangi bir şe
kilde ikrazatta bulunamaz. 

Birinci maddenin (G) fıkrası hükümleri bu ka-
yitten müstesnadır. 

Hasan Vasıf B. ( İstanbul ) — Efendim, bu 
madde demin arzettiğim iştirak meselesile alâka
dardır. Bunun hakkında Hasan Fehmi Beyin 
söyledikleri beni tatmin etmemiştir. Çünkü eski 
fena tecrübeler hakkındaki mesele hakikaten 
doğrudur. Çünkü orada nisbetsizlik vardı. Yüz 
bin lira Hükümet koyuyor, beş altı bin lira ile iş
tirak eden eşhas, yani akalliyet sermayeye rey 
ekseriyetile hâkim oluyordu. Halbu ki burada 
böyle değildir. .Hükümet bütçesinden ayrıca ko
nacak hiç bir tahsisat yoktur, olsa da hiç mesabe
sinde kalıyor. Bütün sermaye makina muafiyet
leri miktarından terekküp ediyor. Fabrikaların 
işletme sermayesi ayrıldıktan sonra bankada hiç 
bir şey kalmıyor. Demin de arzettiğim gibi ban
ka heyeti umumiyesine İstanbul ve sair münevver 
ticarî kütlelerin bulunduğu yerlerden de aza inti
hap edilmesi çok faydalı olur. Çünkü bunlarm 
tecrübeleri çoktur. Maddede sanayi birliğinden 
yalnız bir aza intihap edileceği yazılıdır. 

Mükerrem B. ( İsparta ) — Sanayi birliğinden 
değil, ofisten gelecek. 

Hasan Vasıf B. (İstanbul ) — Bir zat ofisten, 
bir zat ta sanayi birliğinden vardır. 

Yirmi kişi encümenlerden, on kişide Hükümet
ten geliyor. Bu otuz azanın içerisinde; sanayi 
birliğinden gelecek bir aza süs gibi kalıyor. Bu 
vaziyette ona da lüzum yoktur. Binaenaleyh tek
rar olarak rica ediyorum, filî sahada çalışan, tec
rübeleri çok sanayi erbabı da heyeti umumiyeye 
iştirak etsin. Hepsinin yüksek tahsili vardır, fi
len sanayi başında bulunuyorlar, tecrübeleri çok
tur. Bunlardan istifade etmek çok muvafık olur. 
Bunlarm iştirakinde her halde fayda vardır. 

Heyeti umumiyeye iştirak şeklinin; İktisat en
cümeninin teklif ettiği şekilde ipkasmı rica ede
rim. Yani Hükümetin tesbit ettiği veçhile sanayi 
erbabma intihap hakkı, iştirak hakkı verilsin, 
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heyeti umumiyeye iştirak ettirilsin ( Muvafık 

sesleri). 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, sanayi erbabından her müessesenin 

heyeti umumiyeye iştirakini gösteren madde, ser
mayeye iştirak esasına göre idi. Sermayeye iştirak 
esası ortadan çıkınca doğrudan doğruya Devlet 
sermayesi üzerinde bir murakabe mevzubahstir. 
Fakat buna karşı dahi yine encümeniniz sanayi 
erbabını ihmal etmiş olmadı. İktisat ve Maliye ve
kâletlerinden gösterilecek on murahhasın heyeti 
umumiyeye iştiraki esasını kabul ettik. Keza sana
yi birliklerinden, bugün Istanbulda sanayi birliği 
namile mevcut olan birlik bütün Türkiye sanayiini 
temsil etmiyor. Yalnız İstanbul sanayiini temsil 
ediyor. Devlet sermayesinin murakabesi mevzu-
bahs olduğu halde biz, teşekkül demekle, umumî 
.şekilde bir zatın gelip sanayiin vaziyetini heyeti 
umumiyede izah etmesi, onların arzu ve ihtiyaçla
rını bildirmesi ve heyeti umumiyeye dahil olması 
esasını kabul ettik. Binaenaleyh sermayeye iştirak 
hakkındaki madde tayyedilip doğrudan doğruya 
Devlet sermayesi esasına gidildikten sonra, artık 
Devlet sermayesi üzerinde şu veya bu fabrikatörün 
gelip söz söylemesi bilmem ne dereceye kadar doğ
ru olur? Yalnız yine bugün sanayi erbabı namma 
bir elin, bir sözün gelip orada sanayiin umumî ihti
yaçlarını izah etmesine imkân bıraktık. Daha fazla 
açık kapı bırakmadık? Binaenaleyh encümenin 
teklifinin kabulünü rica ederim (Doğru sesleri). 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Banka heyeti umıımiyesinin sureti teşekkülüne 

ait olan fıkranın Hükümetin teklifinde olduğu veç
hile kabulünü teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
Vasıf 

Reis — Takriri reye arzediyorum. Nazarı dik
kate alanlar . . . Ahmyanlar . . . Nazarı dikkate 
alrnmamıştır. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Türkiye sanayi kredi bankasının 
dahilî nizamnamesi İktisat vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21 — Türkiye sanayi kredi bankası
nın kadro, blânço ve heyeti umumiye ruznameleri 
ve murakıp raporları her sene İktisat vekâleti va-
sıtasile takvim senesi nihayetinden itibaren üç ay 
zarfında Banka heyeti umumiyesine tevdi olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 22 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 nu
maralı kanunla teşkil edilmiş olan Türkiye sanayi 
ve maadin bankasının bu kanunda mevcut ahkâm, I 

huıdut ve şeraitle mukayyet olmak üzere bilcümle* 
hukuk ve vecaibi Türkiye sanayi kredi bankasına, 
intikal eder. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 23 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 nu
maralı kanunla teşkil edilnvş bulunan Türkiye sa
nayi ve maadin bankasının bu kanun hükümlerine-
göre teşkil edilecek Türkiye sanayi kredi bankası
na kalfoi muamelâtını intaç etmek üzere Maliye ve 
İktisat vekâletlerinden münteihap iki zatın neza
reti altında bir heyet teşkil edilir. Bu kalp mua
melesi üç ay zarfında intaç olunur. Bu müddet 
İktisat vekaletinin muvafakatile bir misli kadaır 
temdit olunaıbilir ve bu kalp muamelesinin neta-
y k i ayrıca bir raporla heyeti umumiyeye bildiri
lir. 

Kâmil B. (İzmir) — Efendim, maddede; Sa
nayi ve maadin bankasının kredi bankası haline' 
ifrağı için Maliye ve İktisat vekâletleri tarafın
dan intihap edilecek iki zat tarafından bir heyet' 
teşkil olunur, diyor. 

Bu teşkil olunacak heyet hariçte mi, yoksa 
müessesatına mensup olanlardan mı teşkil oluna
caktır? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) —• 
Efendim, bu: işi en iyi yapabilecek olanı intihap-
edip tayin edeceğiz. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul e-
denier . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Bu kanun, hükümlerinin alâka
dar eylediği vergi ve resim muafiyetleri üzerinde-
Devletçe ati için hiç bir taahhüdü tazammun et
mez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul' 
edilmiştir. 

MADDE 25 — 23 mayıs 1927 tarih ve 1055' 
numaralı teşviki sanayi kanununun 9 uncu mad
desinin A, C ve D fıkraları hükümlerile 19 nisan: 
1341 tarih ve 633 numaralı kanun ile bu kanunun 
11 inci maddesini muaddil 26 mayıs 1926 tarih ve-
853 numaralı kanun mülgadır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Hasan Vasıf B. (İstanbul) — Hükümetin tek
lif ettiği kanun maddeleri ile encümenin maddele
ri bir birine karıştı. Onurı için bunun nereden 
geldiğini anlıyamadım. Hükümetin teklif etti
ği gümrük muafiyetlerinin on beş sene müddetle 
devam edeceği hakkındaki 25 inci madde, Bütçe 
encümeni tarafından tayyedilmiştir. Halbuki İk
tisat encümeni de kabul etmiştir. Garantidir. Bi r 
milyon lira sermayesinin yükseleceği hakkındadır. 
Bu tayyedilince yarın olabilir ki bütçe buhranı mü-
nasebetile Maliye vekâleti kendisine tahsis ettiği 
parayı doğrudan doğruya varidat faslına alır. Bu,. 
bankanm belli başlı membaı varidatıdır. Yani 15* 
sene müddetle bankanm sermayesi için bir garan-
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tidir. Bankanın hayatiyetile alâkadardır. Garanti 
yi temin eden başka hiç bir madde yoktur. Bu gün 
jbu bankayı yaşatmak için ve bu kanun mucibince 
•müstakil olması için Hükümetin teklifinin ipkası 
lâzımdır, ehemmiyetlidir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim; bu kanuna muafiyetlerin 15 sene devam 
jedeceği hakkrnda kayıt koyarak bankayı garanti 
ettik demek 15 sene için Meclisi Âli bu mevzua ait 
iner hangi bir kanun vazetmiyecek demektir. Fakat 
ibunu bir garanti telâkki ediyorsa B. M. Meclisi bu 
maddeyi tayyeder, yine istediği karan verir. Bina
enaleyh bu kanunlar yapılırken şuurla yapılıyor 
ve bankayı icabına göre, ihtiyaca göre takviye ede
cektir ve etmektedir. Fakat 3, 4 hatta on sene 
Bonra Heyeti Celileniz lüzum görürse bu muafiyet
leri kaldıralım da Devlet bütçesinden verelim di-
yece/kse bunu şimdiden niye menedelim. Binaena
leyh bu teklif şimdi kabul edilen bir maddeye kar
şı bu kanunda yazılı muafiyetler Devlet için bir 
faide tazammun etmez diye vaki olan mütekabil 
ibir tekliftir ki o madde Heyeti Celilenin tasdikma 
iktiran etti. Binaenaleyh bu işler üzerinde verile-, 
cek kararlar, daima Heyeti Celilenin yüksek tak
dir hükmüdür. Böyle bir hüküm yoktur. Kabul et-1 
tiğimiz bir maddeye karşı böyle bir hüküm kabul 
etmek; kendimize reyimize itimadımız yoktur ma
nasını ihtiva eder. ( Bravo sesleri ) . Binaenaleyh 
bendenizce teklif edilen maddeye lüzum yoktur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Hükümetin teklif ve İktisat encümeninin kabul 

eylediği 25 inci maddenin ipkasını arzeylerim. 
İstanbul mebusu I 

Vasıf 
Beis — Takriri nazarı itibara alanlar . . . Almı-

y anlar . . . Nazarı itibara, alınmadı. 

MADDE 26 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bankanın ilk heye
t i umumiyesine sanayi teşekkülleri veya ziraat 
odaları taraf nidan intihap olunacak murahhas İs
tanbul Sanayi birliği tarafından intihap olunur. 

Kemal Turan B. ( İsparta ) — Bendenizce bir 
sanayi bankası tesis edilirken bunda sanayi erba
bının hiç. olmazsa kâfi derecede fikirlerinden isti
fade edilmesi ve bilhassa teşekkülü anmda sanayi
in bütün icaplarına göre yalnız murakabe değil, 
çünkü görüyorum ki bu kanunun heyeti umumiye-
si ancak bir murakabe zihniyetile yapılmıştır. Sa
nayi erbabının böyle bir sanayi bankasına - vereceği 
direktif kadar onun yürümesinde yapacağı faideli 
tesir yoktur. Burada ancak murakabe vardır ve 
doğrudur. Murakabe hakkımızdır. Fakat mesele
nin yürümesini yalnız murakabe temin etmez. O 
teşkilâtın evvelâ; yürüyeceği şekilde yürütülmesi! 

İve ondan sonra murakabesi lâzımdır. Bütçe encü
meni muhterem azası da Heyeti umumiyede bulu
nacaktır. Fakat anlaşılıyor ki bu zevat yalnız mu
rakabe vazifesi görecektir. Halbuki bu vazife yal
nız murakabe değildir. Sonra iktisat encümeni 
azası da bulunacaktır, iktisat encümeninde ziraat-
le, ticaretle alâkadar bir çok zevat vardır. Fakat 
saniyi ile alâkadar olan mahduttur. Hiç ol
mazsa bu teşkilâtın heyeti umumiyesinde sanayi 
erbabından bir az daha fazla bulunduralım, ilk 
Heyeti umumiye içtimamda sanayi erbabının faide
li oldukları görülürse o vakit her hangi bir tadil 
yapmak imkânı hâsıl olabilir. Yoksa sanayi erba
bından bir zat bulunsun demek zannediyorum ki 

(bankanın maksadı teessüsüne uymıyan bir hare
kettir. 

Sonra Türkiyede sanayi merkezi istanbul adde-
ediliyor. Halbuki Izmirde de sanayi epeyce artmıştır. 
Istanbuldan sonra ikinci sanayi merkezi Izmirdir 
( Erzurum da Sivas ta aynidir sesleri ) . 

Kemal Zaim B. (Konya) — Efendim, bu bir 
defaya mahsustur. 

Kemal Turan B. (İsparta) — Bir defaya mah
sus olsun. Izmirden de bir zatin bulunması her 
halde lâzımdır, bu ilk heyeti umumiye nizamna
me ve saire yapacaktır. 

îktısat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Kemal Turan Bey arkadaşımız vücude getiri
lecek anonim şirketlerden ve tesis vaziyetlerinden 
bahis buyurdular. Halbuki burada öyle bir şey 
yoktur, bu heyeti umumiye, iştirak edecek sa
nayi teşekküllerinin kim olduğunu tayin edecek
tir. Fakat heyeti umumiye 8-10 ay sonra gele
cektir. Bu mesele hakkında muvakkat maddede 
izahat vardır. Mesele bundan ibarettir. Yoksa 
tesis keyfiyetine ait bir şey yoktur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun neşri 
tarihinden evvel 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 nu
maralı teşviki sanayi kanunu mucibince muafi-
yetname almış ve siparişini yapmış olan sanayi 
müesseseleri mezkûr tarihten itibaren altı ay zar
fında celbedecekleri makina, alât ve malzeme ile 
yedek parçaları gümrük muafiyetinden istifade 
ederler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, birer maddelik iki lâyiha hazırlan
mıştır. Arzu buyurulursa onu da müzakere ede
lim. Ruznameye alınmasını kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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7 — Türkiye - Fransa ticaret muahedesine mer

but (A) cetvelinin tadili hakkında 1/419 numaralı 
kanun lâyihası va İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları fil 

Reis — Kanunun müstacelen müzakeresini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türk - Fran
sız ticaret muahedesine bağlı (A) cetvelinde ya
zılı arpanın bu cetvelden çıkarılması için Hükü

mete salâhiyet verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 31 - V - 1930 tarih ve 1670 nu
maralı kanunla tasdik edilen Türkiye - Fransa 
ticaret muahedesine bağlı (A) cetvelinde yazılı 
eşyadan arpanın (Fransız; tarife numarası 70 ) 
mezkûr cetvelden ihracı için karşılığı temin edil
mek şartile Hükümete salâhiyet verilmiştir. 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

8 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut (M) cetveline bir kayit ilâvesi hakkında j 
2/46 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 
mazbatası 12] 

Reis — Bu lâyihanın ruznameye alınarak müs
tacelen müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

1932 malî senesi zarfmda muvazenei umumiye ka
nununa merbut M cetveline bir kayit ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1932 malî senesi muvazenei umu-

[1, 2] 276, 277 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

miye kanununun 9 uncu maddesine merbut (M> 
cetveline aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

( İzmir lise ve orta mektebile Buca mektebi 
225 lira ) , 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ..« 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

9 — Kastamonu mebusu If. Fehmi Beyin, güm
rük tarifesi kanununun 11 üncü maddesinin tadili 
hakkında 2/37 numaralı kanun teklifi ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, bu lâyihanın da ruznameye 
alınarak müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kabulü muvakkat usulüe ithal edilen kutuluk 
kerestelerin ihraç müddetinin bir sene temdidi 

hakkında kanun 

MADDE 1 — 1499 numaralı gümrük tarifesi 
kanununun 14 üncü maddesine tevfikan kabulü 
muvakkat usul il e îzmire bir defaya mahsus olmak 
üzere ve itıhal tarihinden itibaren bir sene müd
detle ithal edilmiş bulunan kutuluk kerestelerin 
ihraç müddetinin lüzum ve icabına göre bir sene 
daha temdidine İcra Vekille n Heyeti mezundur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu.kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 275 numaralı matbua zatın sonuna mer
buttur. 
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İ : 80 7-7-1932 C : 1 
4 — BÎYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Yozgat mebusu Süleyman Sim Beyin, köy 
kanununun bazı maddelerine fıkralar ilâvesi hak
kındaki teklifinin ruznameye alınmasına dair tak
riri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Köy kanununa bir fıkra ilâvesi hakkındaki tek

lifi kanunim Maarif encümenince henüz intaç 
edilmemiş ve nizamnamenin 116 ncı maddesindeki 
müddet çoktan geçmiştir. Binaenaleyh teklifi ka
nuninin 7 - VII - 1932 ruznamesine ilâveten mü
zakeresini teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Beis — Maarif encümeni izahat verecek mi? 
Süleyman Sun B. (Yozgat) — Yedi ay olmuş

tur, ne izahat verecekler. 

Reis — Maarif encümeninden izahat verecek: 
kimse yok mu efendim? 

Efendim, takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. Ruz
nameye alıyoruz. 

Deminki kanuna başka, rey vermiyen zevat var 
mı efendim? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
1932 malî senesi muvazene: umumiye kanununa 

merbut (M) cetveline bir kay it ilâvesine dair ka
nun için lâyihayı kabul etmek suretilç (191) zat 
reye iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun (191) 
reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi saat 14 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 16,30 

Tashihler 

1 - Sayıfa 109, sütun 1, satır 17 nihayeti* ile mezkûr sütun nihayetine ( «1» - 207 zaptın sonuna 
merbuttur.) cümlesi ilâve edilmelidir. 

2 - 351 inci sayıfanın 2 nci sütununun 51 inci satırındaki (171, 146, 747) yerine (169, 146, 747) 
denilmelidir. 

3 - 421 ve 422 nci sayrfalarda « Müzakere edilen maddeler » faslında 1 inci maddeden sonra 
2 nci madde olarak aşağıdaki serlâvha ilâve edilmelidir: 

2 - 1926 senesi hesabı katisi hakkmda 1/45 numaralı kanun lâyihası ile 1926 senesi Hazine 
hesabı umumisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/93 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası. 

Binaenaleyh, 421 inci sayıfadaki 2, 3 ve 4 .... ilâh numaralı fıkralar 3, 4 ve 5... ilâh suretinde 
tashih olunmalı ve bu tashihat metinde de yapılmalıdır. 

1 9 3 2 mali senesi muvazenei umumiye kanununa merbut (M ) cetveline bir 
kayit ilâvesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 19i 
Kabul edenler : 191 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 125 
Münhal ler : i 

/ Kabul edenler ] 
Adana 

Ömer Resul B. 
Afyon Karahisar 

Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 

Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 
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I : 8 0 7 - 7 - 1 9 3 2 C : 1 
Aksaray 

Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif Bs 

Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B, 

Samih Rifat B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
NTabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş, 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşime 
Edip Servet B. 

Hasan Fehmi B. 
Hakâri 

ibrahim B. 
îçel 

Hakla B. 
İstanbul 

Ahmet Hamdi B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa, Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleüin B. 
Ragıp B. 
S i m B. 

I Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 

|Sırn B. 
I Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
jömer Davut B. 
İRasim B. 
[Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

I Manisa 
Dr. Saim B. 

jOsman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

[Yakup Kadri B. 
j Maraş 
Nuri B. 

I Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

I Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
I Muş 
IHasan Reşit B. 
p i k i B. 
I Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
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Or,$u 
Haindi B. 
Şevket B. , 

Rize 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. '•'•'" 

Samsun 
Dr. Asım.B. 
Etem B. ^ 
Zühtü B. 

I : 8Q 7 - 7 - 1 9 3 2 C : 1 
Sinop 

Hulusi B. 
Şıyas 

ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sim B 

Zonguldak 
Celâl Sahip B. 
Esat B. 
Halil B3 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
.AliMünifB. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Bs 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
AliB. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
<R. C.) >-<f~ 
Hasan Yakup B, 
Rifat B. 
;ŞaMr B. 
Yahya Galip B. , 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
:Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
JMemet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

(Reye iştirak etmiyenler ] 

Palih Rıfkı B. 
Hasan Cemil Ba 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf Bs 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
tsmet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Memet Nazif Be 

Kastamonu 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat Bs 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

Kütahya 
Hakkı B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B, 
Refik Şevket B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (L A.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
kmail B. 
Recai B. 

Rke 
Akif B. 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 
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Samsun 
Aziz Hızar B. 
JSminB. 
Memet Hacryunus B. 

Sürt 
Halü HuM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Kecep Zûhtü B. 

İ : 8 0 7-' 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Stvas 
Necmettin Sadık B. 
Basım B, 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

• » • 

• 1 9 3 2 C : f 
PaikB. 
Mahmut Easim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B, 

Halil Nihat B, 
Süleyman Sim B. 

ürfa 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Bagıp B. 

7. B. M. M. Matbaası 



Sıra Ne 269 
Susığırlıklı İbrahimoğlu Mustafa ile Hasanoğlu Kara Ahme-
din ölüm cezasına çarpılmaları hakkında 3/215 numaralı 

Bşvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 27 -VI- 932 
Sayı 6/1759 

B. M. \ l . Y ü k s e k Reis l iğ ine 

Para ve eşyasına tatnaan Hafız Ahmedi iple boğmaktan suçlu İbrahimoğlu 317 doğumlu 
Mustafa ile Hasanoğlu 316 doğumlu Kara Ahmedin idamları hakkında Balıkesir Ağır ceza 
mahkemesince ittihaz ve Temyiz mahkemesi ceza dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye 
vekâletinin 25-VI-1932 tarihli ve 103/327 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna 
müteferri evrak leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Adliye encümeni ma/hatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Karar X° 53 4-VII-1932 

Esas j\« 3/215 
Yüksek Reisliğe 

Kepsuttan Bursaya gitmekte olan seyyar kitapçı Gelibolulu Hafız Ahmet Efendiye Bursa 
yolunu yanlış göstererek birlikte giderlerken para ve eşyasına tama ederek her biri birer 
ucundan tutarak iple boğup öldüren ve para ve eşyasını çalan Susığırlığın Baba köyünden 
Kara İbrahimoğlu 317 doğumlu Mustafa ve Kökçeören köyünden Hasanoğlu 316 doğumlu 
Kara Ahmet haklarında icra kılınan muhakeme neticesinde Balıkesir ağır ceza mahkemesinde 
ölüm cezasına mahkûmiyetlerine dair verilen hükmün tasdikini ve müteakip kanunî muamelenin 
Meclisi Âlice ifasını mutazammın Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 31-V-932 
tarih ve 1749 numaralı ilâmla Cumhuriyet baş müddei umamiliğinin mezkûr ilâmla verilmiş 
olan tasdik kararının refi ve hükmün bozulması talebini muhtevi itirazın reddi hakkında Temyiz 
mahkemesi ceza heyeti umumiyesinden verilen I8-VI-932 tarih ve 144 numaralı ilâm Başve
kâletin 27-VI-1932 tarih ve 6/1759 numaralı tezkeresil Adliye encümenine tevdi olunmakla 
tetkik ve müzakere olundu. 



- 2 -
Mustafa ve Ahmet haklarında hükmedilmiş olan ölüm cezasının tahfif ve tahvilini müstel-

zim bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr 
cezaların infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. 

Ad. E. Reisi N. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
M, M. Balıkesir Kayseri Konya Ed.rne 

Safahattin A. Hamdı Vasfl S. Azmi T. Fikret Şeref 

Aza Aza Aza Aza 
Kars Antalya Trabzon Çanakkale 

Nazif Haydar Raif Osman Niyaz 



Sıra No 270 
Türkiye sanayi kredi bankası teşkili hakkında 1/282 numa

ralı kanun lâyihası ve İKtısat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - III -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/691 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türkiye sanayi kredi bankası teşkili hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 21 - III -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

19 nisan 1341 tarihli ve 633 numaralı kanunla tesis ve kendisine devredilen fabrikalarla sair işti
rak edeceği sanayi ve maadin müesseselerini işletmek ve sanayi ve maadin eshabına ikrazatta bulunmak 
ve sair sınaî maksada hadim banka muamelâtı yapmak maksadile teşkil edilmiş olan Türkiye sanayi 
ve maadin bankası bu maksatların tamamen istihsaline muvaffak olamamıştır. Bankanın teşekkülü 
esnasında kendisine devrolunan fabrikalar gerek tesisatlarının muhtacı ıslah olması ve gerek işlet
me sermayelerinin noksan bulunması gibi sebepler tahtında Sanayi ve maadin bankasına mühim ve 
mütemadi masraflar ihtiyarını mucip olmuş ve banka eline geçen mebaliği bu sebepten hemen ta-
mamen mezkûr fabrikalar umuruna tahsis etmek yüzünden memleket sanayiinin kredi ihtiyacını 
ve kezalik maadin işlerini ihmal eylemek mecburiyetinde kalmıştır. Bu suretle sanayi ve maadin 
bankasının bir taraftan fabrika işleterek bu fabrikaların hüsnü idaresile mesul tutulmasının ve 
diğer taraftan bu fabrikalarla rekabet sahasında karşılaşan hususî teşebbüsler erbabına, muhtaç ol
dukları krediyi temin etmesinin gayrikabili telif iki vaziyet ihdas etmekte olduğu geçen altı se
nelik müddet zarfındaki tecrübelerle tezahür etmiştir. 

Bankanın kredi vazifesi yalnız fabrikalar idare etmesinden müteessir olmakla kalmayıp yeni fab
rikaların tesisine sermayesile iştirak etmesi dahi kredi faaliyetini fevkalâde takyit eylemiştir. Fil
hakika sınaî müesseseler tesisine iştirak etmek bankayı bu müesseselerin mukadderatına ve husule 
gelecek kâr ve zarar ihtimallerine kuvvetle bağladığından bidayeten yaptığı iştiraklerin temini se
lâmeti için daima bu iştirak nisbetlerini tezyit etmek veya sair masarife girişmek zaruretini do
ğurmuştur. 

Esasen Sanayi ve maadin bankası kendiliğinden yeni bir işe girişmemiştir. Alâkadar bulunduğu 21 
muhtelif teşebbüsten dördü bidayeti teessüsündenberi kendi idaresinde bulunan fabrikalar olup müteba
kisi ile olan münasebeti on yedisi bankanın teessüsünden evvel ve biri de sonra olmak üzere Hükümetçe 
takarrür etmiş olan iştirakler veya ikrazlardır. Bu on yedi teşebbüse yatırılan iştirak miktarı 
(1,173,693) liraya ve yapılan ikrazat ise (4,838,427) liraya baliğ olmuştur. 

Esasen banıkalarm diğer memleketlerde dahi sınaî ve ticarî işlerde bilvasıta ve bağladığı serma-
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yeleri tehlikeye düşürmiyeeek derecede emin hadler dahilinde müessir olmakla iktifa ile bu hadleri 
tecavüz etmemesi kabul edilmiş bir usul olup banka müesseseleri haddinden fazla sermaye bağladığı 
işleri kurtarmak için bu işleri bizzat idareye kalkışmışsa bankacılığı namına mühim fedakârlıklar ve 
tehlikelerle karşılaşmıştır. Buna nazaran bankaların doğrudan doğruya sınaî ve ticarî işlere girişmesi 
bankacılık evsafile hiç bir suretle kabili telif olmadığından fabrika tesisi ve fabrika işletmesi vazifele-
rile sanayi kredisi işini yekdiğerinden tamamen ayırmağa ve Sanayi ve maadin bankasının ilgasile 
fabrikalar için ayrıca bir kanunu mahsusla tes'bit edilecek yeni bir idare usulü vazına ve münhasıran 
sanayi kredisi işlerile meşgul olmak üzere dahi yeni bir sanayi kredi bankası tesisine zaruret görül
müştür. 

Alelûmum sanayi sahasının en büyük ihtiyacı sanayiin hususiyetlerine göre icap eden muhtelif 
kredilerdir. Bu krediler millî inkişafa hakikî ve müessir bir hizmet yapabilmek için ancak umumî ve 
muayyen esaslar dahilinde temin edilmek icap eder. Bunun içindir ki yeni bankanın şahsî itibar üzerine 
ikrazlarda veya teşebbüsün getireceği mühim kâr ihtimallerine istinaden iştiraklerde bulunması ve 
nihayet tesisat üzerine bir seneden fazla rehin kredisi vermesi, asıl vazifesini müteessir etmemek 
maksadile, menolunmuştur. Bunlardan birincisi yani münferit ikrazat şekli esasen ticarî mahiyette ol
duğundan bu günkü acil ihtiyaçlara tekabül etmek üzere teessüs eden bir sanayi kredi bankasının 
mevzuu haricinde kalır. 

İkinci şekil ise ıbankanın kendi ihtisası haricinde tehlikelere girmesini mucip olacağından resmî 
sermayeli bankaların bu tarzda iştiraklerde bulunması esas itibarile doğru değildir. Memleketimizde 
bu nevi işlerle iştigal eden ve kezalik tesisat üzerine uzun krediler veren diğer bankalar mevcuttur. 

Sanayiimizin kredi ihtiyacı tesisat ve işletmeğe taallûk etmek üzere iki nevi olup tesis masrafları 
da bina ve makina kısımlarına ayrılır. 

Memleketimize 1930 senesinde yalnız sanayie mahsus olarak takriben sekiz buçuk milyon liralık 
makina ithal edildiğine nazaran müteşebbislerimizin makina tedariki için muhtaç oldukları kredi 
mühim bir mikyastadır. Hususile memleketimizdeki faiz nisbetlerile hariçteki faiz hadleri mukayese 
edilirse bu makinaların hariçten birıkaç senelik taksitlerle ve nisbeten mutedil faizlerle temin edilme
sinin peşin para ile tedarikine nisbetle çok daha faideli olduğu tezahür eder. Filhakika dahil ve ha
riçteki faizlerin farkı % 6 olarak kabul olunsa bir senelik makina ithalâtı esmanı dörtte biri peşin 
ve mütebakisi üç taksitte ödendiği takdirde faiz kazancı üçüncü seneden itibaren senevi (760 000) 
liraya baliğ olur. Bu mühim farkı millî iıktısat lehine kazanabilmek için harice yapılacak makina 
esmanı tediyatının garanti edilmesi ıkâfi olur ki bu maksatla Sanayi kredi bankası vezaifi meyanında 
makina ve sanayi malzemesi kredisi namı altında yeni bir kredi şekli ihdas olunmuştur. 

Sanayi kredi bankası müteşebbislere bu şekilde itibar vermekle onları peşin tediyat için yüksek fa
izli para bulmak külfetinden kurtardığı gibi ellerindeki teşebbüs sermayesinin mühim bir kısmını 
işletmede kullanmağa imkân bahşeder. 

Makina ve malzeme kredisinin karşılığı esas itibarile, (kanunun ikinci maddesinde zikredildiği veç
hile, banka sermayesine ilâve olunacak makina ve malzeme gümrük resimleridir. Bu karşdık vari
dat, makina ve malzeme kredisinin her türlü muhtemel tediyatını kapatabilecek yekûnu buluncıya 
kadar sanayi kredi bankasının kasasında bu krediyi tesise kâfi bir (makina kredisi başlangıç serma
yesi) bulunması lâzımdır. Bu başlangıç sermayesi kısmen veya tamamen Devlet tarafından banıka 
namına açılacak bir itibar şeklinde de kabili temindir. 

Bu kredi mukabili yapılacak muamelât şeraitine tevfikan cereyan ettiği yani sanayi müteşebbis
leri makina taksitlerini muntazaman ödediği takdirde, banka kasasmdaki karşılıktan veya Devlet 
itibarından hiç bir paranın tediyesi lâzımgelmiyecektir. Bunu temin için sanayi kredi bankası maki
na ve malzeme kredisi verirken müteşebbislerden İktisât vekâletince tasdikli fennî, hesabî ve iktisa
dî bir tesisat projesi talep eylemek ve müteşebbisin tediye kabiliyetini tetkik ile mümkün olan temi
nata bağlamak, getirilecek makinaların esmanınm altıda birini peşinen tahsil etmek ve bu makina ve 
malzemeyi taksitleri tamamen ödeninciye kadar birinci ipoteği altında bulundurmak gibi tedbirler 
alacaktır. 

Bütün bu teminatla beraber banka makina kredisi işlerinde her sene için muhtemel bir zarar 
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( riziko ) miktarı tahmin edecek ve bu zararın haddi asgariye inmesi için icap eden tedbirleri alacak
tır ki bunlardan en mühimmi banka emrinde bir makina piyasası vücude getirilmesidir. Bu suretle 
banka gerek makina kredisi verdiği teşebbüslerin ademi muvaffakiyetle neticelenmesinden naşi ipo
tek dolayısile, kendi üzerinde kalacak olan makina ve malzemenin ve gerek memleketin muhtelif köşele
rinde resmî ve hususî ellerde muattal kalan bilûmum makina ve sanayi malzemesinin mevcudunu, evsafını, 
kıymetlerini tesbit edecek bunları hariçten makina celbi için kendisine müracaat edecek olanlara ve 
dahildeki sair müşterilere münasip fiatla arzedeeektir. 

Sanayi kredi bankasının ikinci mühim vazifesi sanayi işletme kredileridir. Bu krediler kanun 
metninde sarahaten ifade edildiği veçhile muayyen umumî esaslar dahilinde ölçülür. 

Devlet ve imtiyazlı şirket fabrikalarile un fabrikaları hariç olmak üzere sanayiimizin senevî ima
lât kıymeti elli - altmış milyon lira kadardır. Bu kıymette memleket şeraitine nazaran muhtelif nis-
betlerde masarifi umumiye, işçilik, mevadı iptidaiye ve malzeme ve saire mündemiç olup bu muhtelif 
masrafların yüksekliğinde amil olan esbap tetkik edilerek bu masarifi haddi asgariye tenzil edecek 
tedbirlerin kısmen bu kanunla ve kısmen diğer teşviki sanayie ait kanunlarla temini düşünülmüştür. 

Sanayi müesseselerinin cari kredi ihtiyacı bilhassa işletme mevadını ve işçi yevmiyelerini temin için 
olmakla memleketimizin asgarî kredi ihtiyacını umum imalâtın yüzde onu yani beş altı milyon lira 
olarak tahmin edebiliriz. Bu gün bu kredi yardımından mahrum olan sanayi, faaliyetini muntaza
man idame ettiremediğinden bir çok zararlara ve müşkülâta maruz kalmaktadır. Bu zararlar, dolayı
sile millî iktisadımıza aksettiği için sanayiimize, muhtaç olduğu bu kredinin en seri çarelerle temi
ni lâzımgelmektedir. Bu kredinin en esaslı membaları bankanın likit sermayesile, makina ve malzeme 
kredisinden her sene artacak mebaliğ ve 13 üncü maddenin (B) fıkrası mucibince Devlet fabrikala
rından banka sermayesine ilâve olunacak satış bedelleri ve kârlar ve diğer banka muamelâtından müte
vellit faiz, komisyon ve sair kârlardan teşekkül edecek sermaye neması ve 15 inci madde muci
bince çıkarılacak obligasyonlar hasılatı ve nihayet bankadaki muhtelif mevduattır. 

Bankanın likit sermayesinde Türkiye sanayi ve maadin bankasının tasfiyesi ve fabrikaların tefriki 
neticesinde kalacak mebaliğden maada Hükümetçe bankaya verilecek sermayeler ve nihayet Türk sa
nayi erbabının hususî iştirak hisseleri dahildir. Hususî iştirak hisseleri kanunun 9 uncu mad
desi mucibince hesabı carilerde aslî kredi miktarının teşekkülünde başlıca âmil olduğundan sanayi 
erbabının bankadan alabilecekleri kredi vüsatini tayin hususunda haizi ehemmiyettir. Bunun için 
dir ki sanayi müesseselerinin bankaya iştirak hakları muayyen şeraitle takyit ve bu şerait millî mües
seselerimizi terakki ve inkişafa teşvik edecek şekiller dahilinde tesbit olunmuştur. Yine 9 uncu mad
dede aslî kredi miktarının teşekkülünde âmil olmak üzere zikredilen tasarruf baliğleri bankaya sanayi 
erbabı tarafından muayyen bir müddet için yatırılması mecburî bir mevduat mahiyetindedir. Bu nevi 
mevduat hem sanayi erbabını malî tasarrufa ve bu suretle mütevali işletme ihtiyaçlarına karşı ihtiyatlı 
bulunmağa alıştırmağa ve hem de 9 uncu maddede mezkûr itibarî kredi dolayısile müesseselere daha 
fazla kredi yardımı teminine hizmet eder. 

işbu tasarruf ancak kazanan müesseselerin kazançlarının cüzî bir nisbetinde tevzi olunacağı için sa
nayimizin bunu memnuniyetle karşılayacağına şüphe yoktur. Esasen her seneye ait tasarrufun beş 
sene sonra obligasyon şeklinde sahiplerine iadesi temin edilmiştir. 

Esasen sermayesizlik yüzünden stok işliyemiyen fabrikalarımızın ecnebi mamulâtı ile rekabet ede
memelerine âmil olan mühim sebeplerden birisi de memleketimizde yapılan münakaşa ve ihalelerlde 
mevzubahs mamulâta icap eden kredi himayesinin temin edilmemesidir. Bu vaziyetin ıslahı için sair 
suretle de müeyyedeler vazı düşünülmekte olup bu meyanda Hükümet, belediye ve mahallî idareler
le mülhak bütçeye malik müessesat ve imtiyazlı şirketlerce millî fabrikalara yapılan sipariş bedel
lerinin teşviki sanayi tadilâtı mucibince hiç olmazsa mevadı iptidaiye tedarikini temin edecek meba-
liğe tekabül etmek üzere şartname ve mukavelenamelerine ithali lâzımgelen miktarların akreditif 
olarak siparişi alan müesseseler lehine sanayi kredi bankasına yatırılması esası vazolunmustur ki ban
ka bu akreditiflere istinaden ve kendi mesuliyeti tahtında sipariş alan müesseselere kredi açabile
cektir. 

Sanayiimizin maliyetini başlıca ağırlaştıran esbap meyanmda mevadı iptidaiye ve işletme malze-
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mesmin müsait şeraitle tedarik edilmemesi bilhassa şayanı kay ittir. Müesseselerimiz bu hususta da 
hariçteki rakipleri derecesinde teçhiz edebilmek çin muhtelif tedbirler alınması mevzubahs olup bun
lardan münferit mübayaatı ve münferit ihtiyaçları iktisadî şekillerde tanzime hadim olan teşkilât sa
nayi kredi bankasını alâkadar eder. Mevadı iptidaiye tedarik kooperatifleri ve müşterek menfaatli 
malzeme ve yedek levazımı mağaza ve depoları bu cümleden olduğundan bunların da diğer sınaî ıs
lâhat noktai nazarından haizi ehemmiyet olan müşterek menfaatli sanayi tesisatı meyanında bankadan 
ikraz suretile yardım görmeleri esası kabul edilmiştir. Bundan başka banka gerek bu müşterek men
faatli teşkilâtın ve gerek diğer sanayi müesseselerinin mevadı iptidaiye taleplerini topla
mak suretile bunların bir elden tedarikine tavassut edebilir. 

Bankanın vezaifi meyanına ithal edilmiş olan prim muamelâtı 1927 teşviki sanayi kanununun 
yeni tadilâtile tesbit edilecek olduğundan banka kanununda ayrıca tafsiline lüzum görülmemiştir. 

Sanayi kredi bankasının tarzı idaresi sanayi ve maadin bankası kanunundaki esaslara muvafık 
olarak tanzim olunmuştur. Ancak iktisat vekâletinin murakabe vazifesinin teshili ve bu vekâletle 
banka arasında daha sıkı bir temas temini maksadile sanayi umum müdürünün idare meclisinin 
tabiî azası arasında bulunması münasip görülmüştür. Diğer cihetten daimî murakabe vazifesinin 
bihakkin icrası için kuvvetli bir murakabe heyeti teşkiline lüzum görülerek bu heyet yeni teşviki 
sanayi tadilâtı mucibince bankaya terettüp eden muamelâtı da yakinen kontrol etmek üzere müte
hassıs bir baş murakibe tefrik edilmiştir. 

Hususî iştirak hisselerine hem banka idare meclisinde hem de heyeti umumiyede hususî serma
yenin Devlet sermayesine olan nisbeti fevkinde bir temsil hakkı verilmiş ve bu suretle bankanın 
sanayiin umumî ihtiyaçlarına hakkile hizmet edebilmesi esbabı takviye edilmiştir. 

Sanayi kredi bankası heyeti umumiyesinde alâkadar vekâletlerin mümessillerinin Sanayi ve maa
din bankası heyeti umumiyesinde olduğu gibi yalnız istişarî vaziyette kalmıyarak bilfiil rey sahibi ol
maları muvafık görülmüştür. 

Türkiye sanayi ve maadin bankasının bu kanunun meriyete vazmı müteakip başlanılacak olan tas
fiyesi üç ay zarfında ikmal edileceğinden ve yeni kredi bankasının da bu tasfiyenin hitamından 
sonra üç ay zarfında makina ve malzeme kredisini tanzim ederek bunun için lâzımgelen hazırlıkları 
bitirmiş olacağı tahmin edildiğinden 3927 tarihli teşviki sanayi kanununun (9) uncu maddesi hüküm
lerinin bu kanunun neşri tarihinden evvel muafiyetname almış olan müesseseler için altı ay müd
detle mhafazası münasip görülmüştür. 

Türkiye sanayi ve maadin bankasının ilga ve tasfiyesi neticesinde mezkûr bankadan ayrılacak olan 
fabrikaların sureti idaresi hakkında bu kanunla birlikte mevkii tatbika geçebilmek üzere ayrıca bir ka
nun lâyihasının takdimi derdesttir. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 27 - Yİ -1932 

Kar m- No. 42 
Esas No. 1/282 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye sanayi kredi bankası teşkili hakkında olup iktisat vekâletince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetinin 21 - III - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı takarrür eden ve encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi iktisat vekili Mustafa Şeref Beyefendinin hıı-
zurile tetkik ve müzakere edildi: 

Sınaî müesseselerimizin kredi ihtiyaçlarını temine yarıyacak ve bu maksada hadim cüzütanılan 
meydana getirecek ve yalnız kredi işleri!e iştigal edecek malî bir müessesenin teşkiline ve daha doğ
rusu mevcut Sanayi ve Maadin bankasının bu hale ifrağına matuf olan bu kanun lâyihası encümeni-



ınizce esas itibari]e muvafık görülmüş ve ancak aşağıda yazılı sebepler dolayısile bazı maddelerin
de tadilât icrası zarureti hâsıl olmuştur. 

Birinci maddedeki değişiklik şahsiyeti hükmiyeyi haiz tabirinden sonra zait görülen başlı başına 
temsil olunmak cümlesinin tayymdan ve itibarî olması lâzımgelen sermaye miktarının bu vasıf al
tında ifade edilmiş olmasından ibarettir. 

İkinci maddedeki tashihat ise resim yerine vergi denmesinden ibarettir. 
Yapılan kefalet veya tavassuta mukabil ipotek edilecek olan makina ve levazımdan dolayı banka

nın sermayesinin emniyetini temin zımnında dördüncü maddeye bir hüküm konmasını münasip gö
ren encümenimiz buna göre beşinci maddede tadilât yapmış ve faizin senevi olduğunun tasrihini lü
zumlu görmüştür. 

Yedinci maddedeki değişiklik, işe yaramıyacak olan ve kendisinden hiç bir istifade memul bulunmı-
yan hurda ve eski sistem makinalar için de masraf yapılması mecburiyetinin kaldırılmasından ve ta
mir edilen makinalarm satışından alınacak plan komusyon miktarının yüzde dörtten yüzde ikiye 
indirilmesi lüzumundan ileri gelmektedir. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler ise berayi tavzih tadil edilmişlerdir. 
On üçüncü maddede yalnız cümle tashihi yapılmıştır. 
On dördüncü maddede zikredilen tasarruf hasılatını temin için vazoluııan nisbet miktarı fazla gö

rüldüğünden bu nisbetin indirlmesine ve diğer bankaların tevdiata mukabil vermekte oldukları faiz 
miktarına göre pek az olduğu muhakkak bulunan obligasyon faizlerinin tezyidine ve müddetlerin 
ise tenkisine karar veren encümenimiz bu maddenin hükümlerini ona göre tesbit etmiştir. 

Bankanın 15 inci maddede zikredilen ikinci nevi obligasyonlanna mahsus bir talimatname yapıla
cağına dair bir hükmün ilâvesi vebu maddede zikrolunan kanunun tavzihi zımnında tadilât icrası 
zarurî görülmüştür. 

Bankanın lüzumunda aktedeceği istikrazdan dolayı fazla takyit edilmemesi lüzumuna mebni 16 
neı maddenin tadili münasip görülmüştür. 

17 nci maddedeki değişiklik ise nisbeti az görülen iştirak hissesinin tezyidinden ve bu nisbetin 
hini hacette çoğaltılması için Hükümete verilen salâhiyetten ve bir de ihtisasa karşı olan ihtiyacat 
dolayısile bunu teminen vazolunan hükümden ileri gelmektedir. 

Türkiye Sanayi kredi bankasının merkezinin Tstanbula da teessüs etmesi ihtimaline ve bu takdirde 
her daim merkezi Hükümette bulunması zarurî olan Sanayi umum müdürünün meclisi idarelere 
iştirakinin müşkül bulunmasına mebni mezkûr umum müdürlüğün tabiî azalıktan hariç tutulmasını 
tensip eden encümenimiz bunu teminen 19 uncu maddeyi değiştirmiş ve müntehap olmıyan azala
rın memuriyet müddetlerinin de üç seneden ibaret olduğunu tasrih için bu maddeye bir hüküm ilâ
vesini muvafık görmüştür. 

Başmurakıbin İktisat vekâletinden tayin edilmiş olduğuna nazaran vekâleti müşarileyha tarafın
dan ayrıca bir ikinci murakıbin daha tayinini lüzumsuz gören encümenimiz murakıpler adedinin 
azaltılması ve başmurakıplik vasıf]armdaki takyidatın tahfifi zımnında 20 nci maddede tadilât icra 
edilmiştir. 

21 inci maddedeki değişiklik Sanayi kredi bankasının açacağı şubelerin İktisat vekâleti emrile 
olmasının kifayeti dolayısile yapılan tadilâttan ibarettir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bu kanun ile olan alâkası yalnız ikinci maddedeki gümrük res
minin istifasına ait muamelâttan ibaret olduğu cihetle bankanın umumî idare heyetinde bu vekâletin 
temsil edilmesinin lüzumlu olmadığına karar veren encümenimiz 22 nci maddenin hükümlerini ona 
göre değiştirmiştir. 

Alelade ve fevkalâde ihtiyat akçalarının tefrik suretlerinin banka nizamnamesinde münderiç ol
ması tabiî bulunduğundan bu hükmü ihtiva eden 23 üncü maddenin tayyı tensip edilmiştir. 

23 üncü maddenin yukarıda arzolunan tayyı sebebile aynen kabul edilmiş olan 24, 25, 26, 27 ve 
28 inci maddelerde de rakam tashihatı yapılmış ve 28 inci madde olarak tesbit olunan 29 uncu mad
de ise yalnız kelime tashihi görmüştür. 

Sanayi ve maadin bankasının tasfiye müddetini gösteren ve 29 uncu madde olarak kabul edilen 



30 uncu maddedeki tadilât ise lüzumunda bu müddetin ayni miktar temdit edilebileceği salâhiyeti
nin verilmesinden ibarettir. 

31 inci maddede yazılı olan kanuna ait lâyihanın bu lâyiha ile birlikte encümenimizce intaç edil
miş olmasına mebni bu madde hükmüne ihtiyaç kalmadığına karar veren encümenimiz bunun ye
rine kanunun meriyet tarihine ait hükmün yazılmasını tensip eylemiştir. 

Tadili arzedilen bu maddelerden gayri olanlanise aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat E. Rs. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Bütçe encümeni 1 - VII - 1932 
M. No. 190 
Esas No. 1/282 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında İktisat vekâleti tarafından hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 21 - I I I -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi-
hasile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 22 - I I I - 1932 tarih ve 6/691 numa
ralı tezkeresile İktisat encümeninin lâyiha üezerinde icra eylediği tadilât ve esbabı mucibesi encüme
nimize havale buyurulduğundan iktisat vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu: 

Esbabı ınııcibeye ve Vekil Beyden alınan izahata nazaran makina ve sanayi inşaatı malzemesi 
üzerine krediler açmak, makina piyasası ile iştigal etmek, sanayi işletme kredilerini açmak, millî sa
nayiin mevaddı iptidaiye tedarikine tavassut etmek vesaire gibi memleketimizde alelûmum sınaî 
teessüs ve faaliyetlere malî muzahereti temin maksadile teessüs edeceği anlaşılan Sanayi kredi ban
kası hakkındaki lâyihayı encümenimiz teknik encümeninin mütaleasına dahi istinaden heyeti umumi-
yesi itibarile kabul eylemiştir. 

Maddelerin tetkikinde bazıları esasa ve kısmı küllisi de teferruata ait olmak üzere bazı tadilâtın 
icrasında lüzum ve fayda görülmüştür. Bu tadilâtı hulâsatan arzediyoruz: 

Türkiye Sanayi ve Maadin bankasını tamamen tasfiye edip yeni şekle göre tekrar bir tesis yap
mak bir çok masarifi, tazminat ve ikramiye gibi bir takım fedakârlıkları intaç edeceği için encü
menimiz mahzurlu görmüş ve mevcut bankayı yeni şekle kalp ve ifrağ etmeği daha muvafık telâkki 
ederek birinci maddeyi ona göre tadil etmiştir. 

Bundan başka halen mevcut ihtiyaç nazarı dikkate alınarak on milyon liralık sermayenin bu 
ihtiyaçtan çok fazla bulunduğu neticesine varılmış ve Heyeti Umumiye kararile bir misli kadar tez
yit edilebilmek salâhiyetile bu sermayenin şimdilik beş milyon lira olarak tesbit edilmesi muvafık bu
lunmuştur. 

İkinci madde ile teklif edilen makin aya müteallik gümrük muafiyetlerinin ilgası mukabilinde 
bunlardan alınacak gümrük resminin bankanın sermayesini teşkil etmek üzere gümrük idaresi tara
fından emanet hesabına alınarak derhal bankaya teslim edilmesi şekli ve bunun gibi sınaî teşekkül
lerin muhammen kazanç vergilerinin % 30 zu nisbetindeki mecburî tasarruflarının Maliye tahsil şu
beleri tarafından tahsil edilerek doğrudan doğruyabankaya teslim edilmesi hakkında Hükümet tekli
finin 14 üncü maddesinde mevcut olan hükümler bu nevi işlerde Devletçe müteamel olan usullerle 



- T -
kabili telif görülmemiş ve her iki membadan yapılacak tahsilatın varidat bütçesinde bunun için açı
lacak bir nazım hesaiba kaydedilmesi ve bankaya yapılack tediyatın da Maliye vekâleti bütçesinde 
açılacak faslı mahsusuna tahsisat kaydedilmesi Devlet muamelâtı hesabiyesinin bir merkezde te
cemmu eylemesi gerek istatistik ve gerek murakabei umumiye noktai nazarından faydalı görülmek
le beraber şekil itibarile dahi malî sistemimize uygun telâkki edilmiştir. Bu itibarla lâyihada mevcut 
olan hükümler bu nöktai nazara göre tadil edilmiştir. 

Sanayi kredi bankasının muhtelif sanayi müesseselerinin tedarik etmek istediği mevaddı iptidai-
yenin toplu bir surette celp ve tevziine komusyonculuk şeklinde tavassut edebilmeline dair Hükümet 
teklifinin 11 inci maddesinde mevcut olan hüküm bankaya komusyonculuk hususunda çok 
geniş bir salâhiyeti ifade eylediği için tavassutlarda bulunmak hususunu esasen bu kanun
la tahdit edilmemiş olan banka muamelâtı cümlesinden addederek encümenimiz, vukuu melhuz büyük 
zararlar dolayısile bu işe icalbı halinde, alelûmum muamelâtı gibi bankayı idare edenlerin mutlak 
mesuliyeti altında, girişilmesi cihetini tercih eylemiş ve maddeyi tayyetmiştir. 

Yeniden tanzim ve sanayi ofisi ile Sanayi kredibankasınm müşterek teknik ve malî murakabe ve 
muzahereti altında tevsi edilecek ve veçhelendirilecek olan sınaî siyaset ve faaliyetimizin gerek 
program ve gerek tatbikat itibarile tamamen mütebariz ve mütebellir bir hale gelinciye kadar bu 
faaliyetin Devletin kayitlerden azade olarak tam bir nezaret ve murakabesi altında bulunmasına lü
zum bulunduğu kanaatindeyiz Bu itibarla bu faaliyetin idare ve murakabesinde Devletin kullanacağı 
iki vasıtadan birini teşkil edeceki olan bu bankaya şimdilik hususî iştirakleri kabul eylemek memleke
tin yüksek menfaatlerinin âmir bulunduğu iktisadî tevazünün zararına olabilmesi ihtimallerini varit 
kılacaktır. 

Bu itibarla encümenimiz bankada hususî iştiraklerin bulunmasında imkân ile gayrikabili telif 
bir cihet görmemekle beraber yukarıda arzeylediğiımiz veçhile bunun zamanının henüz hulul 
eylemcdiğine kani olmuş ve zamanının hululünde tekrar derpiş edilmek üzere şimdilik hususî iştirak
lerin bulunmamasını kabul eylemiştir. 

Bu noktai nazardan Hükümet teklifindeki 12 nci maddenin son (E) fıkrası, 17 ve 18 inci maddeler 
t ay y edilmiştir. 

19 uncu madde ile derpiş edilen meclisi idarenin şeklinde teklif eylediğimiz muaddel metinde 
görüleceği veçhile bazı tadilât yapılmıştır. Encümenimiz Sanayi ofisi umum müdürünü bu banka 
meclisi idaresinin tabiî azasından telâkki eylemek lüzumunu görmüş ve banka umum müdürü e 
birlikte bu iki tabiî azadan başka intihap ve tayin- olunacak üç aza ile birlikte beş 
kişilik bir meclisi idaresi maslahatın icabına uygun ve maksadın teminine kâfi görmüş
tür. İşin nezaketi muvacehesinde tayin ve intihap olunacak azanın evsafını dahi sarahatle tesfoit 
etmeği faydalı mülâhaza etmiştir. 

25 inci madde ile teklif edilen 15 sene müddet âti senelere sari olmak üzere vergi mevzuu üze
rinde Devletin hukukunu tahdit edecek bir mahiyette görülerek kabul edilmemiş ve matuf 
bulunduğu mühim maksat ve hizmetleri daima nazarı dikkatte bulundurarak Devletin her vesile 
ve imkân ile bankaya karşı azamî himaye ve sahabeti esirgemiyeceği tabiî bulunduğu düşünülerek bu 
madde tayyolunmuştur. 

Diğer maddeler teferruata ve bazan şekle ait olarak yapılmış bulunan tadilât hakkında lüzum 
görüldüğü takdirde şifahen maruzatta bulunmak üzere tadilen hazırladığımız bu lâyihayi Umumî 
heyetin yüksek tasvibine arzederiz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Konya Tokat Aksaray Afyon Karahisar Elâziz 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Ali H. Tahsin 

Erzurum Çorum İsparta Kayseri Sivas Manisa 
Aziz Mustafa Mükerrem A. Hilmi M. Remzi M. Turgut 



Türki 

H Ü K Ü M E T İ N T E K L İ F İ 

sanayi kredi bankası teşkili hakkında 
kanan lâyihas 

Fasıl: 1 

Bankanın tesis maksadı ve vezaifi 

M A D D E 1 — Türk iye Sanayi k red i bankas ı 
Devlet müesseselerine mahsus hak la r ve imtiyazlar
dan müstefi t , hükmî şahsiyeti ve başlı başına tem
sil o lunmak 'hakkını haiz 10,000,000 l ira sermayeli 
b i r malî müessese olup bilcümle muamelâ t ında hu
k u k u hususiye ahkâmına tâbidir . Banka sermayesi 
heyet i umumiye karar i l e yüzde elli n isbet inde tez
yit olunabilir . 

Bu banka aşağıdaki işlerle iştigal ede r : 
A) Makina ve sanayi inşaatı malzemesi üzerine 

kredi ve makina piyasası, 
B) Sanayi işletme krediler i , 
O) Sanayi gayr imenkul lcr i ve müesses makina-

lar üzerine rehin muamelât ı , 
Ç) Sanayi müesseselerinin 14 üncü maddede 

bahso lunduğu veçhile yapacakla r ı t a sa r ru f l a ra ait 
obl igasyonlar ihracı, 

D) Millî sanayiin mevadı ipt idaiye t edar ik ine 
tavassut , 

El) Müesses veya tesis edilecek her t ü r l ü teşvi
ki sanayi pr imler i muamelâ t ına tavassut , 

F) Hirt 'et sahasında ve küçük mikyastaki sana
yi müesseseleri a ras ında kredi ihtiyacını tanzim ve 
teshil maksadi le kanunu mahsusuna tevfikan ku
rulacak mütekabi l i t ibar müesseseleri, küçük sana
yi kooperat if ler ine ve mevadı iptidaiye t eda r ik 
kooperatif leri le imalât kooperat if ler ine ve kanunu 
mahsusu mucibince hükmî şahsiyeti haiz müşterek 
menfaati i mevadı ipt idaiye, malzeme, yedek leva
zım mağaza ve depolar ına ve tamirhanelere ikra-
za t ta bu lunmak, 

(!) Millî fabrikalarla müşterileri arasında vuku 
bulacak her tü r lü akreditif ve it ibar muamelât ına 
tavassut, 

H ) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üze
re her tü r lü banka muamelesi ve komüsyonculuk 
yapmak, ezcümle mevadı iptidaiye üzerine avans 
vermek, mevduat kabul eylemek, tediyat ve tahsi
lata tavassut etmek ve saire. 

İKTİSAT E N C Ü M E N İ N İ N TALİ Dİ 

Türkiye sanayi kredi bankası teşkili hakkında 
kanun lâyihası 

Fasıl ; 1 

Bankanın tesis maksadı ve vezaifi 

MADDE 1 — Türk iye sanayi kredi bankası 
Devlet müesseselerine mahsus hak l a r ve imtiyaz
lardan müstefit , hükmî şahsiyeti haiz on milyon 
lira itibarî sermayeli bir malî müessese olup bil
cümle muamelâ t ında h u k u k u hususiye ahkâmına 
tâbidir . Banka sermayesi Heyeti umumiye ka
rarile .yüzde elli nisbetinde tezyit olunabilir . 

Bu banka aşağıdaki işlerle iştigal eder: 
A) Makina ve sanayi inşaat t malzemesi üzerine 

kredi ve makina piyasası, 
B) Sanayi işletme kredileri, 
(.•) Sanayi gayrimenkullcri ve müesses makina-

lar üzerine rehin muamelâtı , 
Ç) Sanayi müesseselerinin 14 üncü maddede 

balısolıtnduğu veçhile yapacakları tasarruflara a il 
ol)ligasyonlar ihracı, 

[)) Millî sanayiin mevaddı iptidaiye tedarikine 
tavassut, 

L) Müesses veya tesis edilecek her tü r lü teşviki 
sanayi primleri muamelâtına tavassut, 

F) flirfet sahasında ve küçük mikyastaki sanayi 
müesseseleri arasında kredi ihtiyacını tanzim ve 
teshil maksadile kanunu mahsusuna tevfikan ku
rulacak mütekabil itibar müesseseleri, küçük sa
nayi kooperatiflerine ve mevaddr iptidaiye tedarik 
kooperatiflerile imalât kooperatiflerine ve kanunu 
mahsusu mucibince hükmî şahsiyeti haiz müşterek 
menfaatt i mevaddr iptidaiye, malzeme, yedek leva
zım mağaza ve depolarına ve tamirhanelere ikra-
zat ta bulunmak, 

(!) Millî fa/brikalarla müşter i ler arasında vıı-
kubulacak her tü r lü akredi t i f ve i t ibar muamelât ı
na tavassut , 

H) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üzere 
her tü r lü banka muamelesi ve komüsyonculuk 
yapmak, ezcümle nıevaddı ipt idaiye üzerine avans 
vermek, mevduat kabul eylemek, tediyat ve tahsi
lata tavassut etmek ve saire. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında 
kanun lâyihası 

Fasıl: I 

Bankanın maksadı tesisi ve vazifeleri 

MADDE 1 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 nu
maralı kanunla tesis edilen (Türkiye Sanayi ve 
maadin bankası ) işbu kanunla muayyen vezaif 
ve muamelâtı ifa eylemek üzere (Türkiye Sanayi 
kredi bankası ) na kalbedilmiştir. Bu banka 
Devlet sermayesile teşekkül eden millî kredi mü
esseselerine mahsus haklar ve imtiyazlardan müs
tefit, hükmî şahsiyeti haiz ve 5 000 000 lira iti
barî sermayeli bir malî müessese olup bilcümle 
muamelâtında bu kanunve hukuku hususiye ahkâ
mına tâbidir. Banka sermayesi Hükümetin tek
lifi ve heyeti umumiye karan ile bir misli kadar 
tezyit oluna bilir. 

Bu banka aşağıdaki işlerle iştigal eder: 
A - Makina üzerine ve memleket dahilinde mu

adili bulunmıyan sanayi inşaatı malzemesi üzerine 
kredi açmak ve makina piyasasile iştigal etmek, 

B - Sanayi işletme kredileri açmak, 
C - Sanayi gayrimenkulleri üzerine ledelicap 

ciro muamelesi için Emlâk bankasile bilitilâf ve 
müesses makinalar üzerine resen rehin muamelâ
tı yapmak, 

D - Sanayi müesseselerinin 13 üncü maddede 
tayin olunan şekilde yapacakları tasarruflara ait 
obligasyonlar ihraç etmek, 

E - Millî sanayiin mevaddı iptidaiye tedarikine 
tavassut etmek, 

F - Müesses veya tesis edilecek her türlü teş
viki sanayi primleri muamelâtına tavassut etmek, 

G - Hirfet sahasında ve küçük mikyastaki sa
nayi müesseseleri arasında kredi ihtiyacını tanzim 
ve teshil maksadile kanunu mahsusuna tevfikan 
kurulacak mütekabil itibar müesseselerine, küçük 
sanayi kooperatiflerine ve mevaddı iptidaiye te
darik kooperatifleri ile imalât kooperatiflerine 
ve kanunu mahsusu mucibince hükmî şahsiyeti 
haiz müşterek menfaatli mevaddı iptidaiye, malze
me, yedek levazım mağaza ve depolarına ve tamir
hanelere ikrazatta bulunmak, 

H - Millî fabrikalarla müşterileri arasında vu-
kubulacak her türlü akreditif ve itibar muamelâtına 
tavassut etmek, 
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Fasıl : II 

Mdkina ve malzeme kredisi 

MADDE 2 — Sanayi müesseselcrile müştemilâ
tının tesis, inşa ve tevsii erine muktazi her nevi in
şaat malzemesile bu müesseseler için lüzumlu olan 
her nevi makina ve aletler ve bunların yedek ve tec
dit parçaları ve bu müesseselere ait olarak vücude 
getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei 
muharrike istihsal ve nakil tesisatına muktazi bil
cümle malzeme ve vesaiti muharrike ve müteharrike 
için 1055 numaralı ve 1927 tarihli teşviki sanayi ka
nununun 9 uncu maddesinde mevzu olan gümrük 
muafiyeti ilga edilerek (makina ve inşaat malzeme
si kredisi) ikame olunmuştur. 

iktisat vekâletince gümrük tarife pozisyonları 
ayrıca bir liste ile tesbt ve icra Veklleri Heyetince 
tasdik edilecek olan alelûmum makina, alât, edevat, 
yedek ve tecdit ve inşaat malzemesinin ve bu tarife 
pozisyonları haricinde kalıp sanayi müesseseleri ve 
sanayi kooperatifleri için tesis ve tevsi projelerine 
muvafık olarak celbedildiği, ve müşterek menfa
atli malzeme ve yedek levazım depo ve mağazaları 
için bu depo ve mağazaların kanunu mahsusuna 
muvafık olduğu iktisat vekâletince tasdik oluna
cak bilcümle makina, alât, edevat ve inşaat malze
mesinin ye yedek ve tecdit parçaların ithali esnasın
da tediye edilecek gümrük resimleri gümrük idarele
ri tarafından emaneten tahsil edilip derhal sanayi 
kredi bankası emrine tevdi ve banka sermayesine 
ilâve olunur. 

Bu maddede yazılı makina, alât, edevat ve in
şaat malzemesile yedek ve tecdit parçalan, sanayi 
müesseseleri ve sanayi kooperatifleri ve sanayi kre
di bankası ve müşterek menfaatli malzeme, yedek 
ve tecdit levazım depo ve mağazaları tarafından 
celbedilmek şartile gümrükten imrarı esnasında mu
amele resmine tâbi değildir. 

Fasıl: 2 

Makina ve malzeme kredisi 

MADDE 2 — Sanayi müesseselcrile müştemilâ
tının tesis, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi in
şaat malzemesile bu müesseseler için lüzumlu olan 
her nevi makina ve aletler ve bunların yedek ve 
tecdit parçaları ve bu müesseselere ait olarak vücu
de getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye ve kuvvei 
muharrike istihsal ve nakli tesisatına muktazi bil
cümle malzeme ve vesaiti muharrike ve müteharri
ke için 1055 numaralı ve 1927 tarihli teşviki sana
yi kanununun 9 uncu maddesinde mevzu olan 
gümrük muafiyeti ilga edilerek yerine (makina ve 
inşaat malzemesi kredisi ) ikame olunmuştur. 

Bunların gümrük tarife pozisyonları iktisat ve
kâletince ayrıca bir liste ile tesbit ve tera Vekille
ri Heyetince tasdik edilir. Bunlarla bu tarife pozis
yonları haricinde kalıpta sanayi müesseseleri ve 
sanayi kooperatifleri için tesis ve tevsi projelerine 
muvafık olarak celbedildiği, ve müşterek menfaatli 
malzeme ve yedek levazım depo ve mağazaları için 
bu depo ve mağazaların kanunu mahsusuna muva
fık olduğu iktisat vekâletince tasdik olunacak 
bilcümle makina, alât, edevat ve inşaat mal
zemesinin ve yedek ve tecdit parçaları
nın ithali esnasında tediye edilecek gümrük 
resimleri gümrük idareleri tarafından ema
neten tahsil edilip derhal Sanayi bankası eniri
ne tevdi ve banka sermayesine ilâve olunur. 
Bu maddede yazılı makina, alât, edevat ve inşaat 
malzemesile yedek ve tecdit parçaları, sanayi mü
esseseleri ve sanayi kooperatifleri ve Sanayi kredi 
bankası ve müşterek menfaatli malzeme, yedek ve 
tecdit levazım depo ve mağzaları tarafından celbe
dilmek şartile gümrükten imrarı esnasında mua
mele vergisine tâbi değildir. 
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İ - Yukarıdaki fıkralarda sayılan işlere müteal

lik ve onlarla münasebettar olmak üzere her türlü 
banka muamelesi ve komusyonculuk yapmak, ez
cümle mevaddı iptidaiye üzerine avans vermek, 
mevduat kabul eylemek, tediyat ve tahsilata tavas
sut etmek ve saire. 

Fasıl: II 

Makina ve malzeme kredini 

MADDE 2 — Sanayi müesseselerile müştemilâ
tının tesis, inşa ve tevsilerine muktazi her nevi 
inşaat malzom«sile bu müesseseler için lüzumlu 
olan her nevi makina ve aletler ve bunların ye
dek ve tecdit parçaları ve bu müesseselere ait ola
rak vücude getirilecek nakliye, tahmil ve tahliye 
ve kuvvei muharrike istihsal ve nakil tesisatına 
muktazi bilcümle malzeme ve vesaiti muharrike ve 
müteharrike için 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 nu
maralı teşviki sanayi kanununun 9 uncu madde
sinde mevzu olan gümrük muafiyeti ilga edilerek 
yerine (makina ve inşaat malzemesi kredisi) ikame 
olunmuştur. 

Gümrük tarife pozisyonları İcra Vekilleri He
yetince ayrıca bir cetvel ile tesbit ve her sene mu-
vazcnei umumiye kanununa raptedilmek üzere Bü
yük Millet Meclisine takdim olunacak alelûmum 
makina, alât, edevat ve yedek, teedit ve inşaat mal-
zemesile ve bu tarife pozisyonları haricinde kalıp 
ta sanayi müesseseleri ve sanayi kooperatifleri için 
tesis ve tevsi projelerine muvafık olarak celbedil-
diği ve müşterek menfaatli malzeme ve yedek 
levazım depo ve mağazaları için celbedilip bu depo 
ve mağazaların kanunu mahsusuna muvafık oldu
ğu İktisat vekâletince tasdik edilecek bilcümle, 
makina, alât, edevat ve inşaat malzemesinin ve ye
dek ve tecdit parçalarının ithali esnasında tediye 
edilecek gümrük resimleri gümrük idareleri tara
fından tahsil olunur. 

Bu maddede yazılı makina alât edevat ve inşa
at malzemesik yedek ve tecdit parçaları 21 tem
muz 1931 tarih ve 1860 numaralı muamele vergisi 
kanununun 5 inci maddesinin B fıkrasına göre ve 
yalnız % 4 nisbetinde olmak üzere hesap olunacak 
muamele vergisine tâbi tutulur ve bu vergi dahi 
gümrük resmile birlikte gümrük idareleri tarafın
dan tahsil olunur. 

Bu suretle talhsil edilecek resim ve vergilerin 
hâsılı varidat bütçesinin nazım hesapları meya-
nmda Sanayi kredi bartkası namına açılacak bir 
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MADDE 3 — Sanayi kredi Ibankası hariçten sa
nayi makinaları, aletleri ve aksamı, nakliye levazımı 
Ve inşaat malzemesi celp etmek istiyen fabrikatör
lere ve kooperatiflere ve kanunu mahsusu mucibince 
hükmî şahsiyeti haiz ve müşterek menfaatli meva-
dı iptidaiye, malzeme ve yedek levazım mağaza ve 
depolarına ve tamirhanelere, bu makina ve levazım 
esmanmm muhtelif taksitlerinin ödenmesine kefa
let veya bu eşyanın doğrudan doğruya celbine tavas
sut eder. Ancak böyle bir kefalete veya tavassuta 
girişebilmek için makina ve levazım esmanmm en 
aşağı yüzde yirmisi müteşebbisler tarafından peşi
nen tediye edilmek şarttır. Bu suretle bankanın ke-
faletile satın alınmış olan makina ve levazımın ha
rice ödenecek taksitleri bankanın tavassutu ile tedi
ye edilir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince sanayi 
kredi bankasının kefaleti veyahut doğrudan doğ
ruya bankanın tavassutile mubayaa edilen makina 
ve levazım esmanı sahipleri tarafından tamamen 
tediye edilinciye kadar bankanın birinci derecede 
ipoteği altındadır. 

MADDE 5 — İşbu kefalet ve makina celbi mü-
nasebetile bankanın müteşebbislerden istiyeceği fa
iz kendisinin levazım ve makina satan müesseselere 
ödiyeceği faiz miktarından ancak yüzde dört fazla 
olabilir. 

Fasıl: III 

Makina piyasası 

MADDE 6 — Devlet ve hususî veya mülhak 
bütçe ile idare olunan müesseseler elinde muattal 
kalmış bulunan makina ve levazım Türkiye sanayi 
kredi bankasına devrolunur. 

MADDE 7 — Türkiye sanayi kredi bankası muh
telif suretlerle eline geçmiş bulunan makina ve sa
nayi levazımı ile sahiplerinin müracaatı üzerine sa
ir hususî ellerde muattal kalmış bulunan makina 

MADDE 3 
edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince Sana
yi kredi bankasının kefaleti veyahut doğrudan doğ
ruya bankanın tavassutu ile mubayaa edilen ma
kina ve levazım esmanı sahipleri tarafından ta
mamen tediye edilinciye kadar bankanın birinci 
derecede ipoteği altındadır. Bu ipotek müddeti 
her halin icabına göre mütehassısları tarafından 
tesbit olunur. 

MADDE 5 — İşbu kefalet ve makina celbi mü-
nasebetile bankanın müteşebbislerinden istiyeceği 
faiz kendisinin levazım ve makina satan müessese
lere Ödiyeceği faiz miktarından ancak senevi yüzde 
dört fazla olabilir. 

Fasıl : 3 

Makina piyasası 

— Hükümetin teklifi avneıi kabul MADDE 6 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Türkiye Sanayi kredi bankam 
muhtelif suretlerle eline geçmiş bulunan ve tamir-
lerile kendilerinden istifade olunabileceğine kanaat 
hâsıl olan makina ve sanayi levazımı ile sahipleri-



kesabı mahsusa irat ve bundan bankaya yapılacak 
tediyat ta Maliye vekâleti bütçesinde açılacak 
numarasız bir fasla hini tediyede masraf kaydolu
nur. İşbu tahsilatın bankaya teslimi üç aydan fazla 
teahhur edemez. 

MADDE 3 — Sanayi kredi bankası, memleket ha
ricinden sanayi makinaları, aletleri ve aksamı, nakli
ye levazımı ve inşaat malzemesi celbetmek ist iyen 
fabrikatörlere ve kooperatiflere ve kanünlt mahsusu 
mucibince hükmî şahsiyeti haiz ve müşterek menfa-
atli mevaddı iptidaiye, malzeme ve yedek levazım 
mağaza ve depolarına ve tamirhanelere, bu makina 
ve levazım esmanının muhtelif taksitlerinin ödenme
sine kefalet veya bu eşyanın doğrudan doğruya 
celbine tavassut eder. Ancak böyle bir kefalet ve
ya tavassuta girişebilmek için makina ve levazım 
esmanının en aşağı % 20 si müteşebbisler tarafın
dan peşin olarak tediye edilmek şarttır, Bu suretle 
bankanın kefaletile satın alınmış olan makina ve 
levazımın harice Ödenecek taksitleri bankanın ta
vassutu ile tediye olunur. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince Türki
ye Sanayi kredi bankasının kefaleti ile veyahut 
doğrudan doğruya bankanın tavassutile mubayaa 
edilen makina ve levazım esmanı sahipleri tarafın
dan tamamen tediye edilinciye keder bankanın 
birinci derecede ipoteği altındadır. 

MADDE 5 — İşbu kefalet ve makina celbi 
münasebetile bankanın müteşebbislerden istiyeceği 
senevi faiz, kendisinin makina ve levazım satan 
müesseselere vereceği senevi faiz miktarından aza
mî % 4 ten fazla olamaz. 

Fasıl : III 

Makina piyasası 

MADDE 6 — Umumî, mülhak veya hususî 
bütçelerle idare olunan müesseseler elinde muattal 
kalmış olan veya kendi işleri için elverişli buitln-
mryan makina ve levazım, talip olduğu takdirde, 
tarafeynin muvafakatile tayin olunacak bir bedelle 
Türkiye Sanayi kredi bankasına devrolunabilir. 

MADDE 7 — Türkiye Sanayi kredi bankası 
muhtelif suretlerle eline geçmiş bulunan ve tamir 
ile istifade edilebilecek bir hale gelmesi mümkün 
olan makina ve sanayi levazımı ile hususî ellerde 



ve levazımın, mevcudiyet ve evsafını tesbit ve ica
bında bunları muayyen piyasa merkezlerinde cem ve 
lüzumunda sanayi müesseselerinin veya bankanın 
yardımile tesis edilecek tamirhanelerde tamir et
tirir. 

Banka bu makina ve levazımı fırsat buldukça 
en müsait şeraitle satışa arzedecek ve bankanın 
merkez ve mülhakattaki şube ve müesseselerine mü
racaat edenlere bu makina ve levazımın mevcudi
yet, evsaf ve satış şeraitini havi listeleri ve icabın
da makinaları göstermeğe mecbur olacaktır. 

Banka kendisine ait olmıyan makinalann satışı 
'İzerinden, satış masarifinden başka, yüzde dört 
komüsyon hesap eder. 

Fasıl : IV 

Sânayi işletme kredileri 

MADDE 8 — Sanayi işletme kredileri ve hesabı 
carileri yalnız sanayi müesseselerine açılır, ve aslî, 
teminatlı ve itibarî olmak üzere üç nevidir. 

Aslî kredi, sanayi müesseselerinin on dördüncü 
maddedo yazılı tasarruf baliğlerile iştirak hisseleri 
yekûnu üzerinden tesbit olunur. 

Ancak on beşinci madde mucibince mukabilinde 
obligasyon verilmiş olan tasarruf miktarları bu ne
vi krediye esas tutulmuş ise bunlara ait obligas-
yonlarm evvelemirde bankaya yatırılmış olması 
meşruttur. 

Teminatlı kredi; bir seneyi tecavüz etmemk üze
re kısa vadeli ipotekler veya sair ıkatî teminat mu
kabili olarak idare meclisi kararile açılabilir. 

İtibarî kredi, sanayi müesseselerinin banka ile 
olan muamelelerindeki selâmet ve kendi işlerinde
ki emniyet ve inkişaf tarzlarına ve İktisat vekâle
tince yapılacak tesis ve işletme kontrollarınm ne
ticelerine göre takdir olunur. İtibarî kredinin ban
ka sermayesinin müsaadesine göre azamî yekûnu 
ve müesseselerin vaziyetlerine nazaran asgarî vasa
ti ve azamî emsal dereceleri her sene heyeti umumi
ye tarafından tayin olunur. Her müessesenin hesa
bı cari haddi, teminatlı krediden maada, aslî kre
dinin o müessesenin idare meclisi kararı dairesinde 
istihkak kesbettiği itibarî kredi emsal derecesine 
darbedilmesinden çıkan yekûndur. 

İtibarî kredi emsalleri banka murakabe heyeti
nin vizesine tâbidir. Murakabe heyetile idare mec
lisi arasında ihtilâf vukuunda iki taraftan birinin 
veya alâkadarın müracaatı üzerine İktisat vekâ-

nin müracaatı üzerine sair hususî ellerde muattal 
kalmış bulunan makina ve levazımın, mevcudiyet 
ve evsafını tesbit ve icabında bunları muayyen 
piyasa merkezlerinde cem ve lüzumunda sanayi mü
esseselerinin veya bankanın yardımile tesis edilecek 
tamirhanelerde tamir ettirebilir. 

Banka bu makina levazımını fırsat buldukça en 
müsait şeraitle satışa arzedecek ve bankanın merkez 
ve mülhakattaki şube ve müesseselerine müra
caat edenlere bu makina ve levazımın mevcudiyet, 
evsaf ve satış şeraitini havi listeleri ve ciabında 
makinaları göstermeğe mecbur olacaktır. Banka 
kendisine ait olmıyan makinalann satışı üzerinden 
bütün masarifinden başka yüzde iki komüsyon he
sap eder. 

Fasıl : 4 

Sanayi işletme kredileri 

MADDE 8 — Sanayi işletme kredileri ve he
sabı carileri yalnız sanayi müesseselerine açılır ve 
aslî, teminatlı, ve itibarî olmak üzere üç neve ay
rılır. 

Aslî kredi, sanayi müesseselerinin 14 üncü 
maddede yazılı tasarruf baliğlerile iştirak hisseleri 
yekûnu üzerinden tesbit olunur. 

Ancak 15 inci madde mucibince mukabilinde 
obligasyon verilmiş olan tasarruf miktarları bu 
nevi krediye esas tutulmuş ise bunlara ait obligas-
yonlann evvel emirde bankaya yatırılmış olması 
meşruttur. 

Teminatlı kredi, bir seneyi tecavüz etmemek 
üzere kısa vadeli ipotekler veya sair katî teminat 
mukabili olarak idare meclisi kararile açılabilir. 

İtibarî kredi, sanayi müesseselerinin banka ile 
olan muamelelerindeki selâmet ve kendi işlerinde
ki emniyet ve inkişaf tarzlarına ve İktisat vekâ
letince yapılacak tesis ve işletme kontrollarınm 
neticelerine göre takdir olunur. İtibarî kredinin 
banka sermayesinin müsaadesine göre azamî yekû
nu ve müesseselerin vaziyetlerine nazaran asgarî, 
vasati ve azamî emsal dereceleri her sene Heyeti 
umumiye tarafından tayin olunur. Her müessese
nin hesabı carî haddi, teminatlı krediden maada, 
aslî kredinin o müessesenin banka idare meclisi 
kararı dairesinde istihkak kesbettiği itibarî kredi 
emsal derecesine darbedilmesinden çıkan yekûndur. 

Umumî heyetçe tayin edilen kredi emsallerinin 
idare meclisince tatbiki banka murakabe heyetinin 
vizesine tâbidir. Murakabe heyetile idare meclisi 



muattal kalmış bulunan makina ve levazımın mev
cudiyet ve evsafını tesbit ve icabında bunları mu
ayyen piyasa merkezlerinde cem ve lüzumunda 
sanayi müesseselererinin veya bankanın yardımı ile 
tesis edilecek tamirhanelerde tamir ettirebilir. 

Banka bu makina ve levazımı fırsat buldukça 
en müsait şeraitle satışa arzedecek ve merkez ve 
mülhakattaki şube ve müesseselerine müracaat 
edenlere bu makina ve levazımın mevcudiyet, evsaf 
ve satış şeraitini havi listeleri ve icabında maki-
naları göstermeğe mecbur olacaktır. 

Banka kendisine ait olmıyan makinaların satışı 
üzermden bütün masraflarından başka % 4 e ka
dar komusyon hesap eder. 

Fasıl: IV 

Sanayi işletme kredileri 

MADDE 8 — Sanayi işletme kredileri ve he
sabı carileri yalnız sanayi müesseselerine açılır; 
ve aslî, teminatlı ve itibarî olmak üzere üç neve 
ayrılır. 

Aslî kredi, sanayi müesseselerinin 13 üncü mad
dede yazılı tasarruf baliğleri yekûnu üzerinden 
tesbit olunur. 

Ancak 14 üncü madde mucibince mukabilinde 
obligasyon verilmiş olan tasarruf miktarları bu ne
vi krediye esas tutulmuş ise bunlara ait obligas-
yonların evvelemirde bankaya yatırdmış olması 
şarttır. 

Teminatlı kredi, bir seneyi tecavüz etmemek 
üzere kısa vadeli ipotekler veya sair katî teminat 
mukabili olarak idare meclisi kararile açılabilir. 

İtibarî kredi, sanayi müesseselerinin banka ile 
olan muamelelerindeki dürüsti ve kendi işlerindeki 
emniyet ve inkişafa ve İktisat vekâletince yapıla
cak tesis ve işletme kontrolları neticelerine göre 
takdir olunur. İtibarî kredinin banka sermayesinin 

« 
müsaadesine göre azamî yekûnu ve müesseselerin 
vaziyetlerine nazaran asgarî ve azamî emsal dere
celeri her sene heyeti umumiye tarafından tayin 
olunur. Her müessesenin hesabı cari haddi, temi
natlı kredi, ile aslî kredinin o müessesenin lâyik 
olduğu ve banka müdürünün mesuliyeti altında 
takdir edilecek itibarî kredi emsalile hâsılı zarbı 
mecmuudur. 

Umumî heyetçe tayin edilen kredi emsallerinin 
her müesseseye tatbiki banka murakabe heyetinin 
vizesine tâbidir. 
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leti keyfiyeti tetkik ve halleder. Vekâletin verdiği 
kararlar katî olup aleyhinde itirazen müracaat caiz 
değildir. 

MADDE 9 — Sanayi kredi bankasının sanayi 
işletme kredilerinden alacağı faiz ve komisyon mik
tarı yüzde dokuzu tecavüz edemez. 

MADDE 10 — Sanayi kredi bankası sanayi 
gayri menkulleri ve müesses makinalar üzerine, 
dördüncü maddede yazılı makina ve levazım kre
disi ipoteği hariç olmak üzere, resen ancak bir se
neyi tecavüz etmemek üzere kısa vadeli ipotek ya
pabilir. 

Uzun vadeli ipotekler için bu nevi ipotek yapan 
bankalar nezdinde tavassutta bulunabilir. 

MADDE 11 — Sanayi kredi bankası muhtelif 
sanayi müesseselerinin tedarik etmek istediği me-
vadı iptidaiyenin toplu bir surette celp ve tevziine 
komisyonculuk şeklinde tavassut etmeğe ve bu mak
satla gümrük dahilî ve gümrük haricî depolar ve 
umumî mağazalar tesis veya isticarına, varanlar 
tanzim ve ihracına ve bu hususata müteferri güm
rük muamelâtını ifaya salâhiyettardır. 

' Fasıl : V 

Bankanın sermayesi, mevduatı, hesapları ve 
hususî iştirak hisseleri 

MADDE 12 — Türkiye sanayi kredi bankasının 
sermayesi şu suretle teşekkül eder: 

A) Bu kanunun tatbiki tarihine kadar Türkiye 
sanayi ve maadin bankası tarafından işletilen fab
rikaların tefriki ve mezkûr bankanın sanayi kredi 
bankasına kalbi neticesinde fabrikalara ait işletme 
sermayeleri ayrıldıktan sonra geriye kalacak likit 
sermaye ve bu fabrikalar haricinde bankanın tasar
rufunda bulunan menkul ve gayrimenkul mallar, 

B) Bu kanunun tatbikından evvel Sanayi ve ma
adin bankasının idaresinde bulunan fabrikalardan 
satılanların bedellerinden ve işletilenlerin kârların
dan her sene icra Vekilleri Heyetince banka için 
tefriki münasip görülecek miktarlar ve bunlardan 
başka kanunu mahsusuna tevfikan kurulmuş fabri
kalardan maada Devlet elinde bulunan veya ileride 
Devlet teşebbüsile vücude getirilecek fabrikaların 
icabında satıldığı takdirde bedellerinden veyahut 

arasında ihtilâf vukuunda iki taraftan birinin ve
ya alâkadarın müracaatı üzerine İktisat vekâleti 
keyfiyeti tetkik ve halleder. Vekâletin verdiği ka
rarlar katî olup aleyhinde itirazen müracaat caiz 
değildir. 

MADDE 9 — Sanayi kredi bankasının sanayi 
işletme kredilerinden alacağı senevi faiz ve ko-
musyon mecmuu yüzde dokuzu tecavüz edemez. 

MADDE 10 — Dördüncü maddede yazılı hük
me göre ipotek edilmiş olanlardan maada müesses 
makinalar ve gayrimenkuller üzerine yapılacak 
ipotekli ikrazat müddeti bir seneyi tecavüz edemez. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Fasıl: 5 

Bankanın sermayesi, mevduatı, hesapları 
ve hususî iştirak hisseleri, 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 



- Yi 
Murakabe heyeti ile banka idaresi arasında ih

tilâf vukuunda iki taraftan birinin veya alâkadarın 
müracaatı üzerine İktisat vekâleti keyfiyeti tekik 
ve halleder. Vekâletin verdiği kararlar katî ve ni
haidir. 

MADDE 9 — Sanayi kredi bankasının sanayi 
işletme kredilerinden alacağı senevi faiz ve komus-
yon mecmuu, hilâfına heyeti umumiye karan bu
lunmadıkça yüzde dokuzu tecavüz edemez. 

MADDE 10 — Dördüncü madde mucibince ipo
tek edilmiş olanlardan maada müesses makinalar 
ve gayri menkuller üzerine yapılacak ipotekli ikra
za! müddeti bir seneyi tecavüz edemez. 

Fasıl : V 

Bankanın sermayesi, mevcudatı ve hesapları 

MADDE 11 — Türkiye sanayi kredi bankası
nın sermayesi şu suretle teşekkül eder: 

A - Bu kanunun tatbiki tarihine kadar Türkiye 
sanayi ve maadin bankası tarafından işletilen fab
rikaların tefriki ve mezkûr bankanın Sanayi 
kredi bankasına kalbi neticesinde fabrikalara ait 
işletme sermayeleri ayrıkfaktan sonra geriye kalacak 
likit sermaye ve bu fabrikalar haricinde bankanın 
tasarruf unda. bulunan menkul ve gayrimenkul anal
lar, 

B : Bu kanunun tatbikındaa evvel Sa&ayi ve 
maadin bankasının idaresinde bulunan fabrikalar
dan satılantena bedellerinden ve iştetileHİeFkı kâr
larından her sene İc-ra Vekilleri Heyetmee banka 
için tefriki münasip görülecek miktarlar ve bunlar
dan feafka kanunu mahsusuna tevfikan kurulmuş 
fabrikalardan maada Devlet yedinde bulu
nan veya ileride Devlet teşebbüs» ile vü-
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işledikçe kârlarından icra Vekilleri Heyetince banka 
için tefriki münasip görülecek miktarlar, 

C) Bu kanunun ikinci maddesi mucibince Ban
ka namına gümrüklerce emaneten tahsil olunacak 
makina ve malzeme gümrük resimleri ve bankanın 
muhtelif suretlerle eline geçen makina ve malzeme
nin satış esmanı. 

Ç) Bankanın birinci maddenin A, B, C, Ç, D, 
F , G ve H fıkraları mucibince muhtelif muamelât, 
ikrazat tavassut ve komisyon işlerinden alacağı faiz, 
komüsyon, ücret ve saire gibi hasılatından nizamna
me mucibince ayrılacak her nevi masraf, ikramiye 
ve saire çıktıktan sonra geriye kalacak miktarlar, 

D) Devlet tarafından İktisat vekâleti bütçesine 
sanayi kredi bankası sermayesine ilâve olunmak üze
re konulacak tahsisat, 

E) Türk sanayi erbabına ait 17 ve 18 inci mad
delerde beyan olunan iştirak hisseleri, 

Bu maddenin A ilâ D fıkralarındaki sermaye eş
kâli sanayi kredi bankasının Devlet hissesini ve E 
fıkrasında sermaye şekli ise hususî sermayenin iş
tirak hissesini temsil eder. 

MADDE 13 — Türkiye sanayi kredi bankası, 
muamelâtında idare meclisince tesbit edilen had
ler dairesinde aşağıda yazılı paraları da istimal 
edebilir; 

A) İktisat ve Maliye vekâletlerince ayrıca bir 
talimatname ile sureti tevzi ve tahsili gösterilecek 
olan tasarruf hasılatı, 

B) Muhtelif şekillerde vuku bulacak mevduat, 
C) Yerli veya ecnebi diğer malî müesseselerden 

ve eşhastan yapılacak istikrazlar, 
Ç) Sanayi müesseselerinin aldığı siparişlerin 

tediye karşılığı olarak bankaya yatırılacak akredi
tifler ve sair teminat. 

MADDE 14 — Yukanki maddenin A fıkrası 
mucibince yapılacak tasarruf maliye şubeleri tara
fından tesis ruhsatını haiz sanayi müesseseleri için 
her sene tahakkuk ettirilen kazanç vergisinin yarı
sı nisbetinde hesap ve bu şubeler marifetile emane
ten tahsil ve derhal banka emrine tevdi olunur. Bu 
mebaliğ mukabilinde ilk beş sene için yüzde bir ve 
bunu müteakip yüzde üç faiz tediye olunmak sure-
tile her beşinci sene nihayetinde talimatnamesinde 
musarrah eşkâl dairesinde tanzim olunacak kabili 
tedavül ve hâmiline muharrer obligasyon senetleri 
ihraç edilecektir. Bu suretle tedavüle çıkarılan se-

MADDE 13 — Türkiye sanayi kredi bankası 
muamelâtında idare meclisince tesbit edilen had
ler dairesinde aşağıda yazılı paralan da istimal ede
bilir : 

A) İktisat ve Maliye vekâletlerince ayrıca bir 
talimatname ile sureti tahsil ve tevzii gösterilecek 
olan tasarruf hasılatı, 

B) Muhtelif şekillerde vukubulacak mevduat, 
C) Yerli veya ecnebi diğer malî müesseselerden 

ve eşhastan yapılacak istikrazlar, 
Ç) Sanayi müesseselerinin aldığı siparişlerin 

tediye karşılığı olarak bankaya yatırılacak akre
ditifler ve sair teminat, 

MADDE 14 — On üçüncü maddenin (A) fık
rası mucibince yapılacak tasarruf Maliye şubeleri 
tarafından teşviki sanayi kanunu hükümlerine 
dahil olan .sanayi müesseseleri için her sene ta
hakkuk ettirilen kazanç vergisinin yüzde otuzu 
nisbetinde hesap ve bu şubeler marifetile emane
ten tahsil ve derhal banka emrine tevdi olunur. 
Bu meblâğ mukabilinde ilk üç sene için yüzde 
iki ve bunu müteakip senelerde yüzde üç faiz te
diye olunmak suretile her üç sene nihayetinde ta
limatnamesinde musarrah eşkâl dairesinde tanzim 
olunacak kabili tedavül ve hâmiline muharrer ob-



cude getirilecek fabrikaların icabında satıl- J 
dığı takdirde bedellerinden veyahut işledikçe 
kârlarından İcra Vekilleri Heyeti kararile banka! 
için tefrik edilecek miktarlar. [ Yukarıda beyan' 
olunan kârlardan banka sermayesine ilâve edilecek 
miktarlar âti sene muvazenei umumiye kanun lâ-
yihasile Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzolu-
nur ] . 

C - Bu kanunun ikinci maddesi mucibince 
gümrüklerde tahsil olunacak makina ve malzeme 
gümrük resimleri ile muamele vergileri hasılları ve 
muhtelif suretlerle bankaya intikal edecek makina 
ve malzemenin satış esmanı, 

D - Birinci maddenin A, B, C, D, F, G, H ve î 
fıkraları mucibince bankanın muhtelif muamelât, 
ikrazat, tavassut ve komisyon işlerinden alacağı 
faiz, komtisyon, ücret ve saire gibi hasılatından 
nizamname mucibince ayrılacak her nevi masraf, 
ikramiye ve saire çıktıktan sonra geriye kalacak 
miktarlar, 

E - Devlet tarafından, Sanayi kredi bankası 
sermayesine ilâve olunmak üzere iktisat vekâleti 
bütçesine konacak tahsisat. 

MADDE 12 — Türkiye Sanayi kredi bankası, 
muamelâtında idare meclisince tesbit edilecek had
ler dahilinde, aşağıda yazılı paraları da istimal 
,edebilir: 

A - iktisat ve Maliye vekâletlerince ayrıca su
reti tahsil ve tevzii gösterilecek olan tasarruf ha
sılatı, 

B - Muhtelif şekillerde vaki olacak mevduat, 
C - Banka heyeti umumiyesinin muvafakatile ı 

yerli veya ecnebi diğer malî müesseselerden ve eş
hastan yapılacak istikrazlar, 

D - Sanayi müesseselerinin aldığı siparişlerin 
tediye karşılığı olarak bankaya yaptırılacak akre
ditifler ve sair teminat. 

MADDE 13 — 12 nci maddenin A fıkrası mu
cibince yapılacak tasarruflar Maliye tahakkuk 
şubeleri tarafından teşviki sanayi kanunu hü
kümlerine dahil olan sanayi müesseseleri için her 
sene tahakkuk miktarı tayin edilecek kazanç vergisi 
miktarının yüzde otuzu nisbetinde hesap ve tah
sil şubeleri marifetile tahsil edilerek ikinci I 
madde mucibince açılacak nazım hesaba kaydolu
nur. Bu % 30 haddi icabına göre iktisat vekâle
tinin teklifi ve tcra Vekilleri Heyeti kararile tez
yit olunabilir. 

Bu mebaliğ mukabilinde ilk üç sene için yüz-
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netleri banka bir sene evvel ihbar olunmak şartile 
her sene heyeti unmmiyece tefrik olunacak ihtiyat 
akçesinin bu husus için ayrılan kısmı nisbetinde it
faya mecburdur. 

MADDE 15 — Türkiye sanayi kredi bankası, 
kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada fabrikalardaki Devlet sermayesinin ay
rıca tanzim edilecek kanun mucibince hisse senet-
lerile temsil edilen miktarının yüzde altmışını ged
memek ve Devlet hisselerini karşılık tutmak sure-
tile obligasyon çıkarmak salâhiyetini haizdir. 

MADDE 16 — Türkiye sanayi kredi bankası 
varidatını kısmen veya tamamen karşılık göstere
rek iktisat vekâletince tasdik edilecek şerait dai
resinde dahilden veya hariçten istikraz aktine me
zundur. Ve bu suretle yapılacak istikrazlar için 
lüzum hâsıl olduğu takdirde Maliye vekâleti icra 
Vekilleri Heyeti kararile kefalet eder. 

MADDE 17 — Sanayi müesseselerinin sahipleri 
sanayi tesisatı kıymetlerinin yüzde biri nisbetinde 
sanayi kredi bankasından iştirak hissesi almak hakkı 
nı haizdir. Mevzu sermayesi tamamen millî ve mü
essesesinde müstahdem mütehassıs memur ve ame
lesi tamamen Türk olan ve bu suretle sanatını tama
men millileştirmeğe muvaffak olan ve iktisat vekâ
letince tesis edilecek işletme kontrolü neticesinde 
imalâtını tekemmül ettirdiği tebeyyün eden sanayi 
erbabı bankadan tesisatları kıymetinin yüzde beşine 
kadar iştirak hissesi alabilirler. Ancak bu iştirak 
yukarıda zikredilen şerait muhafaza edilmek sureti]e 
her sene tesisat kıymetinin yüzde biri ilâve edilmek 
üzere tedricen artırılır, ve bu şeraitin tahavvülün-
de fazlası istirdat olunabilir. Makina ve malzeme 
kredisinden istifade edenlerin bankaya verdikleri 
fazilerden faiz resülmalinin yüzde biri bankaya işti
rak hissesi olarak kaydolunur. Ve bu iştirak his
seleri yukarıda mezkûr tesisat kıymeti nisbetindeki 
iştirak hissesine mahsup edilir. 

Bundan başka bankanın işletme hesabı carilerile 
sanayi kooperatiflerine yaptığı ikrazat faizlerinden 

ligasyon senetleri ihraç edilecektir. Bu suretle 
tedavüle çıkarılan senetleri banka bir sene evvel 
ihbar olmak şartile her sene heyeti umumiyece 
tefrik olunacak ihtiyat akçasının bu husus için ay
rılan kısmı nisbetinde itfaya mecburdur. 

MADDE 15 — Türkiye sanayi kredi bankası, 
kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada fabrikalardaki sermayenin Devlet sa
nayi ofisi kanunu mucibince hisse senetlerile tem
sil edilen miktarının yüzde altmışını geçmemek 
ve Devlet hisselerini karşılık tutmak suretile obli
gasyon çıkarmak salâhiyetini haizdir. Bu mad
dede gösterilen obligasyonların tâbi olacakları 
hükümler icra Vekilleri Heyeti kararile yapıla
cak talimatname ile tayin edilir. 

MADDE 16 — Türkiye sanayi kredi bankası 
iktisat vekâletince tasdik edilecek şerait dairesin
de dahilden veya hariçten istikraz aktine me
zundur. Bu suretle yapılacak istikrazlar için lü
zum hâsıl olduğu takdirde icra Vekilleri Heyeti 
kararile Maliye vekâleti kefalet eder. 

MADDE 17 — Sanayi müesseselerinin sahiple
ri sanayi tesisatı kıymetlerinin yüzde iki nisbetin
de sanayi kredi bankasından iştirak hissesi almak 
hakkını haizdir. Bu ııisbet İcra Vekilleri Heyeti 
kararile arttırılabilir. 

Mevzu sermayesi tamamen millî ve müessese
sinde müstahdem memur ve amelesi tamamen Türk 
olan ve bu suretle sanatını tamamen millileştirme
ği1 muvaffak olmuş bulunan ve İktisat vekâletin
ce tesis edilecek işletme kontrolü neticesinde ima
lâtını tekâmül ettirdiği tebeyyün eden sanayi er
babı bankadan tesisatları kıymetinin yüzde beşine 
kadar iştirak hissesi alabilirler. Ancak bu iştirak 
yukarıda zikredilen şerait muhafaza edilmek sure
tile her sene tesisat kıymetinin yüzde biri ilâve 
edilmek üzere tedricen yüzde beşe iblâğ olunur 
ve bu şeraitin tahavvülünde fazlası istirdat oluna
bilir. Makina ve malzeme kredisinden istifade 
edenlerin bankaya verdikleri faizlerden faiz re
sülmalinin yüzde biri bankaya iştirak hissesi ola
rak kaydolunur. 

Bundan başka bankanın işlefme hesabı carile-
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de bir ve bunu müteakip seneler için yüzde üç faiz 
tediye olunmak suretile her üçüncü sene nihayetinde 
beyannamesinde musarrah eşkâl dairesinde tanzim 
olunacak kabili tedavül ve hamiline muharrer ob-
ligasyon senetleri ihraç edilir. Bu suretle tedavüle 
çıkarılan senetleri banka bir sene evvel ihbar 
olunmak şartile her sene heyeti umumiyece tefrik 
olunacak ihtiyat akçasının bu husus için ayrılan 
kısmı nisbetinde itfaya mecburdur. 

MADDE 14 — Türkiye Sanayi kredi bankası 
kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada fabrikalardaki Devlet sermayesinin 
Devlet sanayi ofisi kanunu mucibince hisse senet
leri ile temsil edilen miktarının yüzde ellisini geç
memek ve Devlet hisselerini karşılık tutmak sure
tile obligasyon çıkarmak salâhiyetini haizdir. 
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de faiz resülmalinin yüzde biri nisbetinde müessese 
namına iştirak hissesi olarak kaydolunur. 

MADDE 18 — Türk tabiiyetinde olmıyan sa
nayi erbabı bankadan hiç bir suretle iştirak hissesi 
alamaz. 

Müesseselerini elden çıkaranlar tamamen ve ec
nebi sermayesile iştirak edenler bu iştirak nisbetin
de bankaya hissedar olmak hakkını kaybederler. 
Ve ellerinde bulunan hisselerin, bir sene evvel 
bankaya ihbar etmek şartile, bedellerini tahsil ede
bilirler. 

Hususî iştirak hisseleri, bankaya olan borç ve 
hesabı cari kapatılmak ve bilâhare lâakal bir sene 
için yeniden iştirak hissesi alamamak şartile esba
bının talebi üzerine tasfiye olunabilir. Ancak bu 
tasfiye bir sene evvel ihbar edilmek ve heyeti umu-
miyece bu husus için tefrik ve tahsis olunan fevka
lâde ihtiyat akçesini geçmemek şartile yapılabilir. 

Fasıl: VI 
Bankanın sureti idaresi, heyeti umumiyesi 

ve senelik hesapları 

MADDE 19 — Türkiye sanayi kredi bankasının 
umum müdürü İktisat vekâletinin inhası, İcra Ve
killeri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tasdikıle 
tayin olunur. 

Bankanın idare meclisi azası iktisat, maliye, 
banka ve sanayi işlerinde tanınmış kimseler ara
sından İktisat vekâletinin inhası İcra Vekilleri 
Heyeti karan ve Reisicumhurun tasdikıle azamî 
beş kişi olmak üzere tayin edilir. İdare meclisi re
isi bu aza arasından İktisat vekâletince intihap 
olunur. Banka umum müdürü ile İktisat vekâleti 
sanayi umum müdürü idare meclisinin tabiî azasın-
dandır. Bankaya İktisat vekâletinin inhası ve Rei
sicumhurun tasdikıle bir umum müdür muavini ta
yin olunabilir. İktisat vekâleti bankaya ayrıca tünk 
veya ecnebi bir umum müdürlük müşaviri tayin 
etmek salâhiyetini haizdir. 

İdare meclisinde reyler müsavi gelirse reisin bu
lunduğu tarafın reyi muteber olur. Hususî serma
yenin iştirak hissesi banka umum sermayesi
nin yüzde onunu tecavüz ettiği takdirde idare 
meclisi azalığına zamimeten hususî hisse sahipleri
nin iştirak hisseleri nisbetinde tesbit olunan ekse
riyeti ârasile intihap edilecek üç kişi arasından bi-

rile sanayi kooperatiflerine yaptığı ikrazat faiz
lerinden de faiz resülmalinin yüzde biri nis
betinde müessis namına iştirak hissesi olarak kay
dolunur. 

MADDE 18 
edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen kabul 

Fasıl: 6 
Bankanın sureti idaresi, heyeti umumiyesi ve 

senelik hesapları 

MADDE 19 — Türkiye sanayi kredi bankası
nın umum müdürü İktisat vekâletinin inhası, İc
ra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisicumhurun tas-
dikile tayin olunur. 

Bankanın idare meclisi azası Maliye, iktisat, 
banka ve sanayi işlerinde tanınmış olan kimseler 
arasından iktisat vekâletinin inhası, İcra Vekil
leri Heyeti karan ve Reisicumhurun tasdikile 
azamî beş kişi olmak üzere tayin edilir. İdare mec
lisi reisi bu aza arasından iktisat vekâletince inti
hap olunur. Banka umum müdürü idare meclisinin 
tabiî azasmdandır. 

Bankaya iktisat vekâletinin inhası ve Reisicum
hurun tasdikile bir umum müdür muavini tayin 
olunabilir. İktisat vekâleti bankaya ayrıca Türk 
veya ecnebi bir umum müdürlük müşaviri tayin 
etmek salâhiyetini haizdir. 

idare meclisinde reyler -müsavi gelirse reisin 
bulunduğu tarafın reyi muteber olur. Hususî ser
mayenin iştirak hissesi banka umum sermayesinin 
yüzde onunu tecavüz ettiği:-.takdirde idare meclisi 
azalığına zamimeten hususî hisse sahiplerinin iştirak 
hisseleri nisbetinde tesbit olunan ekseriyeti ârasile 
intihap edilecek üç kişi arasından birisi İktisat ve-



Fasıl : VI 

Bankanın sureti idaresi, heyeti umumiyesi ve 
senelik hesapları 

MADDE 15 — Türkiye Sanayi kredi bankası
nın umum müdürü İktisat vekâletinin inhası, İcra 
Vekilleri Heyetinin karan ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin olunur. 

Bankanın idare meclisi, İktisat ve Maliye ve-
kâletlerince iktisadî, sınaî, malî, sahalarda ve ban
ka işlerindeki vukufları ile tanınmış zevat arasın
dan seçilip İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi
cumhurun tasdikile tayin edilecek birer ve banka 
heyeti umumiyesince ayni evsafı haiz zevat ara
sından intihap edilecek bir azadan ve banka umum 
müdürü ile sanayi ofisi umum müdüründen te
rekküp eder. 

İdare meclis reisi heyeti umumiye atrafından 
intihap olunan bir ve Hükümetçe tayin olunan 
iki aza meyanından İktisat vekâletince intihap olu
nur. İdare meclisinde reyler müsavi gelirse re
isin bulunduğu tarafın reyi muteber olur. 

İdare meclisinin banka heyeti umumiyesince 
müntahap ve Hükümetçe tayin olunacak azası
nın müddeti iki senedir. Müddeti hitam bulan 
azanın tekrar intihap ve tayini caizdir. 

Bankaya İktisat vekâletinin inhası ve Reisi
cumhurun tasdikile bir de umum müdür muavini 
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risi iktisat vekâletince tefrik ve tayin olunur. Bu 
iştirak nisbeti yüzde yirmi beşi tecavüz ettiği tak
dirde idare meclisi azalığına zamimeten iki ve yüzde 
kırkı geçtiği halde üç aza ayni suretle intihap olu
nur. 

îdare meclisinin müntahap azasının memuriyet 
müddetleri üç senedir. Bunların yeniden intihapla
rı caizdir. 

MADDE 20 — iktisat vekâleti bankanın daimî 
murakabesini temin eylemek üzere sanayi idaresi
ne merbut bir başmurakıp tayin eder. Başmurakip 
yüksek mühendislik tahsili görmüş ve Devlet hiz
metlerinde ve tercihan sanayi idaresinde en az beş 
sene istihdam olunmuş muhtelif sanayi şubelerinin 
vasıf ve ihtiyaçlarına vâkıf zevat arasından intihap 
olunur. 

Bu murakıbın maiyetinde iktisat, Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâletleri tarafından tayin 
olunacak üç ve hususî iştirak hisselerine sahip olan 
sanayi erbabının heyeti umumiyedeki mümessilleri 
tarafından intihap olunacak bir murakıp bulunur. 

MADDE 21 — Türkiye sanayi kredi bankası 
Hükümetin müsaadesile icap eden mahallerde şube
ler açabilir. 

MADDE 22 — Bankanın heyeti umumiyesi Bü
yük Millet Meclisi Bütçe ve iktisat encümenleri a-
zalanndan ve miktarı onu geçmemek üzere iktisat, 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekâletlerinden inti
hap olunacaklar ile aşağıda yazılı şerait dairesinde 
hususî iştirak eshabı tarafından müntahap azadan 
terekküp eyler. 

Hususî iştirak hisseleri sahipleri heyeti umumi-
yede Meclis ve Hükümet namına iştirak edecek 
aza adedinin üçte birini geçmemek üzere araların
dan intihap edecekleri mümessiller vasıtasile tem
sil olunurlar. Bu intihap için bin liralık iştirak his-! 
sesi bir rey itibar olunur. 

Muhtelif iştirak hisselerinin ayni reyde tevhidi 
caizdir 

MADDE 23 — Alelade ve fevkalâde ihtiyat ak
çelerinin ne suretle tefrik edileceği banka nizamna-
mesile tesbit olunur. 

Fasıl : VII 

Müteferrik hükümler 
i 

MADDE 24 — Türkiye sanayi kredi bankası, 
hissedar sıfatile veya sair suretlerle resmî ve hususî 

kâletince tefrik ve tayin olunur. Bu iştirak nisbeti 
yüzde yirmi beşi tecavüz ettiği takdirde idare mec
lisi azalığına zamimeten iki ve yüzde kırkı geçtiği 
halde üç aza ayni surette intihap olunur. İdare 
meclisi azalarının memuriyet müddetleri üç sene
dir. Bunların yeniden tayin veya intihapları ca
izdir. 

MADDE 20 — İktisat vekâleti, bankanın da
imî murakabesini temin eylemek üzere sanayi ida
resine merbut bir başmurakıp tayin eder. Başmu
rakıp yüksek mühendislik tahsili görmüş ve Devlet 
hizmetlerinde ve tercihan sanayi idaresinde istih
dam olunmuş muhtelif sanayi şubelerinin vasıf ve 
ihtiyaçlarına vâkıf zevat arasından intihap olunur. 

Bu murakıbin maiyetinde Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletleri tarafından tayin olunacak 
iki ve hususî iştirak hisselerine sahip olan sanayi 
erbabının heyeti umumiyedeki mümessilleri tara
fından intihap olunan bir murakıp bulunur. 

MADDE 21 — Türkiye Sanayi kredi bankası 
İktisat vekâletinin müsaadesile icap eden mahal
lerde şubeler açabilir. 

MADDE 22 — Bankanın heyeti umumiyesi 
Büyük Millet Meclisi Bütçe ve iktisat encümenleri 
azalarından ve miktarı onu geçmemek üzere ikti
sat ve Maliye vekâletlerinden intihap olunacaklar 
ile aşağıda yazılı şerait dairesinde hususî iştirak 
eshabı tarafından müntahap azadan terekküp ey
ler. 

Hususî iştirak hisseleri sahipleri heyeti'umumi-
yede Meclis ve Hükümet namına iştirak edecek aza 
adedinin üçte birini geçmemek üzere aralarından 
intihap edecekleri mümessiller vasıtasile temsil 
olunurlar. Bu intihap için bin liralık iştirka hissesi 
bir rey itiibar olunur. Muhtelif iştirak hisselerinin 
ayni reyde tevhidi caizdir. 

MADDE 23 — Tayyedilmiştir. 

Fasıl: 6 

Müteferrik hükümler 

MADDE 23 — Hükümetin 24 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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tayin olunabilir. İktisat vekâleti bankaya ayrıca ı 
tüfk veya ecnebi bir umum müdürlük miişaviri ta,-
yin etmek salâhiyetini haizdir. i 

MADDE 16 — Bankaya biri İktisat ve diğeri 
Maliye vekâleti tarafından olMak üzere iktisat, ma
liye ve banka işlerinde yüksek salâhiyet ve kabili
yeti haiz zevat arasından müntahap iki murakrp 
tayin olunur. 

Banka heyeti umumiyesi lüzum gördüğü takdir
de murakıplerden şifahî izahat alabilir. 

MADDE 17 — Türkiye sanayi kredi banka« 
heyeti umumiyesinin ve İktisat vekâletinin müsa-
adesile icap edil mahallerde şubeler açılabilir. 

MADDE 18 —Bankanın heyeti umumiyesi Bü
yük Millet Meclisi Bütçe ve İktisât encümenleri 
azalarından ve miktarı onu geçmemek üzere İk
tisat ve Maliye vekâletlerinden intihap olunacak 
azalar ile Devlet sanayi ofisi tarafından gönderile
cek bir murahhastan ve sanayi teşekkülleri veya 
ticaret odalarının heyeti umumiyece tesbit edile
cek olanları tarafından müntahap bir murahhas
tan teşekkül eder. 

Pasü : VİI M 
I I 

Müteferrik hükümler 
MADDE 19 — Türkiye sanayi kredi bankası, 

hissedar sıfatile veya sair suretlerle resmî ve jro- J 
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teşebbüsat ve tesisata iştirak edemez. Ve bu nevî 
teşebbüsler için yukanki maddelerde tesbit olunan 
kredi muamelâtı haricinde her hangi bir şekilde 
ikrazatta bulunamaz. 

Birinci maddenin F fıkrası hükümleri bu kayit-
tan müstesnadır. j 

MADDE 25 — Bu kanunun ikinci maddesinde 
yazılı maMna, alât, edevat ve levazım gümrük 
resimlerinin sanayi kredi bankasına tahsisi işbu ka
nunun meriyete girdiği tarihten itibaren on beş se
ne devam edecektir. 

MADDE 26 — Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel 1927"tarihli ve 1055 numaralı teşviki sanayi 
kanunu mucibince muafiyetname almış ve siparişini 
yapmış olan sanayi müesseseleri mezkûr tarihten 
itibaren altı ay zarfında celbedecekleri makina alât 
ve malzeme ile yedek parçalarının gümrük muafiye
tinden istifadeye devam ederler. 

MADDE 27 —Türkiye sanayi kredi bankasının 
dahilî nizamnamesi İktisat vekâletince tanzim ve 
icra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

MADDE 28 — Türkiye sanayi kredi bankasının 
kadro, blânço ve heyeti umumiye ruznameleri ve 
murakıp raporları her sene iktisat vekâleti marife
tile banka heyeti umumiyesine tevdi olunur. 

MADDE 29 — 633 numaralı ve 13 nisan 1341 
tarihli kanunla teşkil edilmiş olan Türkiye sanayi 
ve maadin bankası işbu kanunla tayin olunan işleri 
görmek üzere (sanayi kredi bankası) haline kalp ve 
ıslah ol unur ve mezkûr bankanın borçları ve alacak
ları teşekkül eden sanayi kredi bankasına intikal 
eder. 

MADDE 30 — Sanayi ve Maadin bankasının 
tasfiye muamelâtı Büyük Millet Meclisi iktisat ve 
Bütçe encümenlerinden ve iktisat ve Maliye vekâ
letlerinden intihap olunacak birer azadan mürek
kep 'bir komisyon marifetile ve bu kanunun tatbiki 
tarihinden itibaren azamî üç ay zarfında icra olu
nur. 

MADDE 31 — Bu kanunun tatbiki ve Sanayi ve 

MADDE 24 —, Hükumutin 25 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Hükümetin 26 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Hükümetin 27 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Hükümetin 28 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — 633 numaralı ve 13 nisan 1341 
tarihli kanunla teşkil edilmiş olan Türkiye sanayi 
ve maadin bankası işbu kanunla tayin olunan işleri 
görmek üzere (Sanayi kredi bankası) haline kalp ve 
tahvil olunur ve mezkûr bankanın borçları ve ala
cakları teşekkül eden bu Sanayi kredi bankasına in
tikal eder. 

MADDE 29 — Sanayi ve Maadin bankasının 
tasfiye muamelâtı Büyük Millet Meclisi İktisat ve 
Bütçe encümenlerinden ve İktisat ve Maliye vekâ
letlerinden intihap olunacak birer azadan mürek
kep bir komisyon marifetile ve bu kanunun tatbi
ki tarihinden itibaren üç ay zarfında icra olunur. 
Lüzumunda bu müddet üç ay daha temdit oluna
bilir, 

MADDE 31 — Tayyedilmiştir. 
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susî teşebbüsat ve tesisata iştirak edemez ve bu 
nevi teşebbüsler için yukarcki maddelerde tesb.it 
olunan kredi muamelâtı haricinde, kanunu ınaih* 
susla müstesna olanlardan maada her hangi bir şe» 
kilde ikrazatta bulunamaz. 

Birinci mddenin (G) fıkrasi hükümleri bu ka-
yifcten müstesnadır. 

MADDE 20 ~ Türkiye sanayi kredi bankasının 
dahilî nizamnamesi İktisat vekâletince tanzim ve 
îcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

MADDE 21 — Türkiye sanayi kredi bankasının 
kadro, blânço ve heyeti umumiye ruznameleri ve 
murakıp raporları her sene İktisat vekâleti vası-
tasile takvim senesi nihayetinden itibaren üç ay 
zarfında Banka heyeti umumiyesine tevdi olunur. 

MADDE 22 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 nu
maralı kanunla teşkil edilmiş olan Türkiye sanayi 
ve Maadin bakasının bu kanunda mevcut ahkâm, 
hudut ve şeraitle mukayyet olmak üzere bilcümle 
hukuk ve vecai'bi Türkiye sanayi kredi bankasına 
intikal eder. 

MADDE 23 — 19 nisan 1341 tarih ve 633 numa
ralı kanunla teşkil edilmiş bulunan Türkiye sana
yi ve Maadin bankası bu kanun hükümlerine göre 
teşkil edilecek Türkiye sanayi kredi bankasına kal
bi muamelâtını intaç etmek üzere Maliye ve İkti
sat vekâletlerinden müntahap iki zatın nezareti al
tında bir heyet teşkil edilir. Bu kalp muamelesi üç 
ay zarfında intaç olunur. Bu müddet İktisat vekâ
letinin muvafakatile bir misli kadar temdit oluna
bilir ve bu kalp muamelesinin netayici ayrıca bir 
raporla heyeti umumiyeye bildirilir. 

MADDE 24 — Bu kanun, hükümlerinin alâka-

http://tesb.it
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Maadin bankasının tasfiyesi üzerine mezkûr banka 
ile alâkalan kesilecek olan, Devlet sermayesile te* 
sis edilmiş fabrikaların sureti idaresi ve iştirakle»' 
rin tâbi olacakları hükümler ayrıca bir kanunla 
tanzim olunacaktır. 

MADDE 30 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 32 — Bu kanunun tatbikma İktisat, 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

Bş. V. 
tsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. 
Hilmi 
G. 1. V. 

AU Rana 

21 -III-1932 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Ik. V. 

M. Şeref 
Zr. V. 
MuhMs 

MADDE 31 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye, İktisat. Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 
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dar eylediği vergi ve resim muafiyetleri üzerinde I 
Devletçe ati için hiç bir taahhüdü tazammun et
mez. 

MADDE 25 — 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 
numaralı teşviki sanayi kanununun 9 uncu mad
desinin A, G ve D fıkralan hükümlerile 19 nisan 
1341 tarih ve 633 numaralı kanun ile bu kanunun 
İ l inci maddesini muaddil 26 mayıs 1926 tarih ve 
853 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE 26 — Bu kanun neşri tarihinden bir 
ay sonra muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE 1 —Bankanın İlk heyeti 
umumiyesine sanayi teşekkülleri veya ziraat odala
rı tarafından intihap olunacak murahhas İstanbul 
Sanayi birlimi tarafından intihap olunur. j 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun nes
ri tarihinden evvel 28 mayıs 1927 tarih ve 1055 j 
numaralı teşviki sanayi kanunu mucibince muaf i* 
yetname almış ve siparişini yapmış olan sanayi | 
müesseseleri mezkûr tarihten itibaren altı ay zar
fında celbedecekleri makina alât ve malzeme ile ı 
yedek parçalan gümrük muafiyetinden istifade ı 
ederler. 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

^ **h%***4*** -





SıraNo276 

tadili hakkında I 419 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
5 Büt^rehcürtıeril^fi ttıiaibaîtâlâ^ 

r. c. 
Başvekâlet 2-VH-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1782 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türkiye - Fransız ticaret muahedesine bağlı (A) cetve

linde yazılı arpanın bu cetvelden ihracı için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında İktisat ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30-VI-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade bııyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Fransızların bazı eşyaya müteallik gümrük resimlerinin tezyidini arzu ettikleri anlaşılmıştır. 

Bu tezyide muvafakat edildiği takdirde bir kısım ihracatımız için esaslı karşılık almak mümkün 
görülmektedir. Diğer taraftan fransızlann tarifeyi tezyit edemedikleri takdirde bu madde üzerine 
kontenjan koyacakları da malûmatımız cümlesindendir. Buna mahal bırakmamak faidtmizdir. 
Zira Frausa kontenjanlarında beş senelik muvaridatın vasatisi esas tutulmaktadır. Halbuki 928 
ve 929 senelerinde Fram>aya arpa ihracatımız yoktur. 930 da bir miktar ihraç edilmiş ise de 
ancak 932 de bu ihracatımız inkişaf etmiştir. Beş senelik vasatı arpa mahsulümüze pek küçük 
bir kontenjan verirki gümrük resminin tezyidi daha hafif ve kolaylıklı görülmektedir. Bunun 
için bazı maddelerimiz hakkında tavizat almak suretile işbu konsolidasyonun terkine Hükümeti 
salâhiyettar kılan yukarıki kanun lâyihasının kabulünü teklif ediyoruz. 

İktisat encümeni mazbatası 
T. B> M. M, 

İktisat encümeni 6-V//-1932 
Karar No. 49 

Esas No, 1İ419 
Yüksek Reisliğe 

1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türkiye- Fransız ticaret muahedesine bağlı (A) cetve* 
Ünde yazılı arpanın bu cetvelden ihracı için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkındaki kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte İktisat vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu* 

Bir kısım mahsullerini himaye ve teşvik için bunların gümrük resimlerini arttırmak husu
sunda fransızlar tedbir almaktadırlar. Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edildiği Veçhile 
buna muvafakat etmediğimiz takdirde arpa üzerine kontenjan koyacakları ve bundan son sene-
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leıde inkişafa başhyan arpa ihracatımızın müteessir olacağı anlaşılmaktadır. 

Bazı maddelerimizin ve meselâ yumurta ihracatının fazlalaştırılması gibi bir takım tavızai 
tedbirleri alınmak şartile Hükümete -işbu salâhiyetin verilmesi muvafık görülmüş ve lâyihanın 
birinci maddesinin son fıkrasına mütekabiliyeti temin eder bir cümlenin ilâvesi suretile kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İktisat Encümeni Reisi 

İzni ir 
M. Rahmi 

Aza Aza 
Yozgat Oümüşane 

A. Hamdı ,. Edip Servet 

Aza 
Aksaray 

Yaşar 

Aza 
Kastamonu 

Tahsin 

Aza 
Ankara 
Eşref 

Aza 
M araş 
Nuri 

Aza 
Bolu 
Şükrü 

Aza 
Aydın 
Fuat 

flütçe encümeni ma/hatası 
r. B> M. M, 

Bütçe encümeni 
M. .V 192 7-VI/-1932 
Esas M 1/419 

Yüksek Reisliğe 
1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türkiye - Fransız ticaret muahedesine merbut ( A ) 

cetvelinde yazılı arpanın cetvelden çıkarılması hakkında olup İktisat Encümeni mazbatasile 
birlikte Encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası İktisat Vekili Beyin huzurile tetkik ve 
mütalea edildi. 

Bu bapta İktisat Encümeninin mütaleasına iştirak eden Encümenimiz kanun lâyihasını 
mezkûr Encümenin tadilâtı dairesinde kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Reis 

Oümüşane 
fi. Fehmi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Kâtip 
Tokat İsparta 

Mükerrem 
Kayseri 

A. Hilmi 
Kırklareli 

Şevket 
Manisa Erzurum 

M. Turgut Aziz 
Niğde 
Faik 

Sivas 
M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1670 numaralı kanunla tasdik edilen Türk -
Fransız ticaret muahedesine bağlı (A) cetve
linde yazılı arpanın bu cetvelden çıkarılması 
için Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında ka

nun lâyihası 

Madde ı — 31-V-930 tarih ve 1670 nu
maralı kanun ile tasdik edilen Türkiye- Fransa 
ticaret rnuahedes.rje bağlı ( A ) cetvelinde 
yazılı eşyadan arpanın ( Fransız tarife numa
rası 70 ) mezkûr cetvelden ihracı için Hükü
mete salâhiyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 •— Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30-VI-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal V. 

£. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

3 -
İKTİSAT ENCÜMENİNİN TAÖİLİ 

167Ö numaralı kanunla tasdik edilen Türk 
FranSız ticaret muahedesine bağlı (A) cetvelinde 
yazılı arpanın bu cetvelden çıkarılması için 

Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

Madde 1 •— 31-V* 1930 tarih Ve lö?0hu-
maralı kanun ile tasdik edilen Türkiye - Fransa 
ticaret muahedesine bağlı (A) cetvelinde yazılı 
eşyadan arpanın (Fransız tarife numarası 70) 
mezkûr cetvelden ihracı için karşılığı temin 
edilmek şartile Hükümete salâhiyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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SıraNö277 
Gümüşatie Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 1932 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununa merbut ( M ) cetveline bir 

kayit ilâvesi hakkrnda 2/46 numaralı kanun teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek reisliğe 
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut ve mektep tansiyonlarından alına

cak ücretleri gösteren M cetveline ( İzmir lise ve orta mektebile Buca mektebi için 225 lira) 
ücret alınmasa kaydinin ilâvesi için aşağıdaki teklifi kanunimin Umumî Heyetin yüksek tasvi
bine arzedilmesini rica ederim. Oümüşane Mebusu 

H. Fehmi 

Bütçe encümeni Mazbatası 
T. B. Af. M. 

Bütçe encümeni 
M. X- 189 3-VI-1932 
Esas J\° 2/46 

Yüksek reisliğe 
1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut ( M ) cetveline b'ir kayit ilâvesine 

dair olup Encümenimize havale olunan Oümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin kanunî teklifi 
tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr teklif encümenimizce cüzî tadille kabul edilmiş olmakla Umumî Heyetin tasvibine 
arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Afyonkarahisar 
H. Fehmi K. Hüsnü K> Zaim Süreyya Ali 

Bursa Çorum Elâziz Erzurum Kayseri 
Dr. Oalip Mustafa H. Tahsin Aziz A. Hilmi 
Niğde Manisa İsparta Sivas 
Faik Af, Tarğut Mükerrem M. Remzi 



GÜMÜŞANE MEBUSU HASAN FEHMİ 
BEYİN TEKLİFİ 

1932malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut M cetveline bir kayit ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

Madde l — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununa merbut (M) cetveline: 

İzmir lise ve orta mektebile Buca mek
tebi: 225 lira 

Kaydı' ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun l haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maarif vekili memurdur. 

2 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut (M) cetveline bir kayit ilâvesine dair 

kanun lâyihası 

Madde l — 1932 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun 9 uncu maddesine mer
but (M) cetveline aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

( İzmir lise ve orta mektebile Buca mek
tebi: 225 lira ) 

Madde 2 — Bu kanun l haziran 1932 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur, 



Sıra No 275 
Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Beyin, gümrük tarifesi 
kanununun 14 üncü maddesinin tadili hakkında 2 37 numa

ralı kanun teklifi ve İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. B. M. M. Yüksek Reislisine 
25 nisan 1932 

Yüksek Heyetiniz tarafından 14Q9 ve 1708 numaralı kanunlarla verilen salâhiyet üzerine 
Romanyadan memleketimize giren 22411 metre kutuluk kereste, üzüm ve incir mahsulümüzün 
geçen seneler kadar yetişmemiş olmasından muvakkat kabul usulile 931 senesi giren bu keres
telerin hepsi işlenip dışarı çıkarılamamıştır. Ve bu harcanmayan kutuluk kerestenin çoğu doğ
ranmış, ufak ufak parçalara bölünmüş olduğundan yapılarda kullanılamadığı gibi yeni mahsul 
çıkmadan harice de çıkarılamaz. Bu gün elde kalmış bulunan keresteden ve metre başına yirmi 
liradan vergi almağa kalkışır isek hesapsız iş yapan şu on, on beş tüccarımızın da itibarları 
sarsılacaktır. Bir de içinde bulunduğumuz sene kereste fabrikalarımız elverişli ve istenildiği 
kadar kutuluk kereste yetiştireceğine yüzde doksan dokuz emin olmakla beraber belki 932 senesi 
için de bir miktar kutuluk kerestenin girmesine müsaade edeceğimizi hesap ederek aşağıda 
yazılı maddelerin kabulünü rica eylerim efendim, 

Kastamonu Mebusu 
H, Fehmi 

İktisat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 
Karar A 50 6-7-1932 

Esas A 2137 
Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununun 14 üncü maddesinin tadili hakkında mütalea alınmak üzere Bütçe 
Encümeninden encümenimize havale buyurulan teklifi kanunî tetkik ve müzakere olundu: 

Bu seneki üzüm ve incir mahsulümüzün feyizli vaziyette bulunduğu nazarı dikkate alınarak 
bu kutuluk keresteler hakkında müsaadeli vaziyet alınması bu ihracat mahsulâtımız üzerine 
maliyet noktai nazarından faydalı tesir yapacağı encümenimizce mülâhaza edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arz ve takdim olunur. 
İktisat E. R. bu M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza 

Aydın Ankara Maraş Bolu 
M. Rahmi Yaşar Fuat Eşref Nuri Şükrü 

Aza Aza Aza 
Eskişehir ûümüşane Kastamonu 
Emin E. Servet K- Tahsin 
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Bııtçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Büt0 encümeni _ ,_ ^ ^ -., 

Esas &2İ37 , •, \,.^,.-, , ...:rC: ;••; .mifiur^n&N' 
• - • Yüksek Reisliğe *^:' 

14^9 numaralı gümrük tarifesi kanununun 14 üncü maddesi mucibince muvakkat kabul 
usulüne tevfikan 1930 senesinde memleketimize ithal'edilmiş olan kutulük kerestelerin ihraç 
müddetinin iki seneye çıkarılması hakkında Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından 
verilen teklifi kanunî, İktisat Encümeninin mazbatasile birlikte tetkik ve mütalea edildi. 

Esbabı mucibede serdolunan zaruret Encümenimizce de nazarı itibare alınarak teklifi vaki 
bazı tadilâtla Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Oümüşane 

ti. Fehmi 

Manisa 

Af. T ur kut 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Niğde 
Muhalifini 

Faik 

M. M. 
Konya 

Muhalifim 
K- Zaim 

Sivas 

M. Remzi 

Kâtip 
Erzurum 

Aziz 
Kırklareli 

Şevket 

Kayseri' 
. " v . .-•. n r ;;• '• 

A. Mitini 

•j 4-
İsparta 

Muhalifim 

Mkerfem 

KASTAMONU MEBUSU HASAN PEHMİ 
BEYİN TEKLİFİ 

Madde 1 — 1499 numaralı kanunun 14 
üncü maddesi ve 1708 numaralı kanun mu
cibince muvakkat kabul usulile ve bir sene 
müddetle Romanyadan giren ve sarfedilemiyen 
kutulük kerestenin ihraç müddeti iki seneye 
çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşredildiği gün
den muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Oümrük ve inhisarlar Vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİDİR'' 

Kabulü muvakkat usulile ithal edilen kutulük 
kerestelerin ihraç müddetinin bir sene temdidi 

hakkında kanun lâyihası 
Madde i — 1499 numaralı gümrük tari

fesi kanununun 14 üncü türdeşine ^e.y^atı 
kabulü muvakkat usulile İzrnire . bir defaya 
mahsus olmak üzere ve ithal iarihind^n. itiba
ren bir sene müddetle ithal edilmiş' Bulunan 
kutulük kerestelerin ihraç müddetinin lüzum ve 
icabına göre bir sene dalıâ temdidine İcra 
vekilleri Heyeti mezundur.'-'-'' - ' : : ; : : -

Madde 2 
muteberdir. 

Bu kanun. _'rjeşri. tarihinden 

Madde } — Bu kanuıHî -İiü'km'ırnü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. , 


