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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

B. M. M. 1933 senesi mayıs, haziran ve temmuz 
ayları hesabı hakkında iki kıta rapor okundu. 

Bazı dairelerin 1933 senesi bütçelerinde 50 000 
liralık münakale yapılması hakkındaki kanun lâyi. 
hası kabul edildikten sonra pazartesi günü toplanıl-

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 16 000 

liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) ' 

2 — 1929 senesi Hazine hesabı katisi hakkında 
kanun lâyihası (Divanı Muhasebat encümenine) 

3 — Cumhuriyetin ilânının 10 uncu yıl dönümünü 
kutlulama kanununa müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

4 — Cumhuriyetin ilânının 10 uncu yıl dönümünü 
kutlulama kanununa müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

5 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 7 500 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Maarif vekâleti 1933 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

7 — Maliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 55 000 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

8 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi bütçesin
de 11 400 liralık münakale yapılması hakkında kanım 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

Teklifler 
9 — Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey ve 10 arka

daşının, hafta tatili hakkındaki kanuna bir madde tez-
yiline dair kanun teklifi (Dahiliye "encümenine) 

10 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, Hariciye 
vekâleti memurin kanununun muvakkat 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (Hari
ciye encümenine) 

11 — tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 4.933 
senesi bütçesine 50 000 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (Bütçe encümenine ) 

inak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Çanakkale Rize 

Ziya Gevher Ali 

Tezkereler 
12 — Cumhuriyet merkez bankası kanununun 92 

nci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

13 — 2294 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki sa
lâhiyete istinaden Fransa ile ticarî münasebatm tan
zimi ve ticarî mübadele ve tediye muvazenesinin te
mini için yaplıan modüs vivendi ile takas itilâfname-
si ve mülhak beyannam# meriyete konulduğundan 
mezkûr kanunun 3 üncü maddesi hükmüne göre key. 
fiyetin tasdiki hakkında'Başvekâlet tezkeresi (İkti
sat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
14 — Acizleri tahakkuk eden memurların tasfi

yeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mev
zu hükmün icrasında tahaddüs eden ihtilâfın tefsiren 
halline dair 3/147 numaralı Başvekâlet tezkerei ve Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) ' 

15 — Devlet memurları maaşatmın tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair olan 2006 sayılı kanunun tefsiri 
hakkında 3/302 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

16 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti 
arasında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain mu
kavelenamesine merbut (A ve B) listelerindeki hata. 
ların tashihi hakkında 1/236 numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye, İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

17 — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü madde
sinin tefsiri hakkında 3/275 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Gümrük ve' inhisarlar, İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REİS — Kâzını Pş. 

KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — U)3:i senesi muvazenei umumiı/e l-anunu-
'iıun :11 inci maddecinin tefsirine dair 3/263 nu
maralı l>aşvel;âlet tezkeresi re li'ûtce oıcinmın 
mazbatası [1] 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
EMİN B. (Eskişehir) — Evvelâ izahat veril

sin efendim. 
REİS — Mazbata okunmuştur. Hangi nokta 

hakkında izahat istiyorsanız, söyleyiniz. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş

lar üç ecaslı noktanın hallini tasammun eden 
ve Bütçe encümeni tarafından geniş, bir buçuk 
sahife ilo iza;lı edilen bu tefsir üzerinde hakika
ten iştigal etmek bir vazifedir. Çünkü ya mev
cut kanuni mevzuatın mânasını tesbit etmek 
veyahut anladıklarımızın aksine bir karar ver
mek vasiyetini doğuran bir hal görmekteyim. 
Onun inindir ki üzerinde tevakkuf ettiaıı ve nok-
tai nazarlarımı Heyeti muhteremeye arzetmek 
üzere kürsüye geldim. 

Şimdi arkadaşlar; belediyelerin bütçeleri hu
susî bütçe midir, değil midir? tabirini Bütçe en
cümeni muhasebei umumiye kanununun sarih 
bir maddesinden alarak halletmiş oluyor. Yani 
muhasebei umumiye kanununda sarahat 
varken dahi belediye bütçeleri hususî bütçeler
den sayılır mı, sayılmaz mı? yolundaki suale de 
maddeyi göstererek cevap veriyorlar. Yalnız bir 
eksiklik vardır. Hükümet diyor ki : Vakıa Meclis 
468 numaralı bir karar ittihaz etmiştir. O ka
rarda belediye memurları hakkında, şu veya bu 
sıfatı resmiyeleri izah ederken esbabı mucibe 
meyanmda belediye bütçelerinin hususî bütçe 
olmadığını da yazmıştır. Şimdi Bütçe encüme
ni de ayrıca Meclise o zaman dermeyan edilen 
bir mütalea ile bu mütaleaya karşı Hükümetin 
sorduğu suale ne şekilde cevap verileceğini bil
diriyor. 

Bütçe encümeninin, belediye bütçelerinin 
hususî olduğu yolundaki kanaatine iştirak edi-

[1 ] 337 numaralı matbua zaptın sonuna bağ
lıdır. 

yorum. Yalnız ukte kalmasın diye Meclisin 
kendi noktai nazarını dermeyan etmesine ve bu 
şekilde teşevvüşat hâsıl olmamasına medar ol
mak üzere Hükümet ücret neye derler diye so
ruyor. 

Kendimizi bildiğimiz günden beri hatta 
biz hayatta olmadığımız zamanlardan beri ka
nunlarda ve nizamlarda ücret diye muayyen ve 
klişe haline girmiş bir ifadenin tazminat ve hak
kı huzura şümulü var mıdır diye vaki suale Büt
çe encümeninin dediği gibi katkısız cevap ver
mek zamanı gelmiştir. 

Bu tabirin hakkı huzur ve tazminata şamil 
olmayacağını göstermek için gayet doğru ola
rak bir ifade kullanmıştır. Katıksız ücret tâ
birinde olduğu gibi, katıksız tatbik etmek za
ruridir. Binaenaleyh ücret, ücrettir. Mahiyeti 
kanuniyesi malûmdur, sormağa lüzum yoktur. 
Bu cihetten de mutabıkız. 

Şimdi asıl nokta; ehemmiyetli gördüğüm me
sele: Ziraat bankası meselesidir. Ziraat ban
kasının resmî sıfatı, kanunî sıfatı, örfî sıfatı 
acaba nedir? 

1933 senesinde dahi meri olan, 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 21 inci mad
desi hükmü tatbik edilsin demenin manası şu
dur: Ziraat bankasında çalışan mütekaitler 
hakkında dahi diğer devairde olduğu gibi ve
ya sermayesinin nısfından ziyadesi şu veya bu 
şekilde bulunan müesseselerde çalışan memur
lar misillü muamele yapılsın. Acaba diyor, 
Hükümet, Ziraat bankası memurları hakkmda 
dahi, bilmem Eytam bankasında veyahut ser
mayesi Devlet tarafından verilmiş müessesatta 
olduğu misillü 21 inci maddeyi tatbik edebilir 
miyiz? O halde Ziraat bankası sermayesinin 
nısfından fazlası Devlete ait midir, değil mi
dir meselesinde Bütçe encümeni ile karşı kar
şıya gelmekteyiz. 

Arkadaşlar; Ziraat bankası, bu memleket
te teessüsü eski bulunan ve bizim için mucibi if
tihar olan bir müessesedir. Kanunî vaziyetini 
biz bir kaç kanunla göstermiş ve ifade etmi
şiz ve şöyle tarif etmişizdir: Ziraat bankası 
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zürram ihtiyacını tehvin ve ziraatin ve iktisadî 
ziraatın inkişaf ve terakkisini temin maksadi-
le müesses ve sermayesi eshama münkasem hir 
anonim şirkettir. Bundan sonra 340 senesi büt
çesinde bu anonim şirketin nasıl iş göreceğini 
ve sermayesinin ne olduğunu, sermayesinin na
sıl inkısam edeceğini, sermayesinin intifa şe
killerini tasrih ederek şöyle bir kayit koymu-
şuzdur: 

- 9 uncu maddenin buna dair olan fıkrasını 
okuyorum: - aşar hissesi ianesinden mütehas-
sıl sermaye her mahallin hissei menafii nisbe-
tinde ora zürraının gayrikabili beyü ferağ ma
li müştereki olmak, merkez veya mahalleri san
dıklarında hıfzedilmek üzere eshama taksim 
edilir» Yine buna temas eden diğer satırları 
okuyorum: 

«1340 senesinden itibaren ikinci fıkrada zik-
rolunan hissei ianeden başka şehir, kasaba köy 
zürramdan alınacak iane hissesinden müte-
hassıl sermaye efradın ve eşhası hükmiyenm 
teslimatı nisbetinde nama muharrer ve kendi
lerine mevdu eshama ayrılır, tşbu eshamın usu
lü tertip ve tevzii Ziraat bankası meclisi ida
resince tanzim ve Hükümetçe tasdik edilecek bir 
nizamname ile tayin olunur». 

Efendim, Bütçe encümeni diyor ki: Ka
nunun bu sarahati vardır. Ancak, kanunun 
dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası kazaların 
hükmî şahıslara hisse tayini cihetini imal etti
ği halde ikinci fıkrası eşhas namına iştirak 
hissesi tahakkuk ettirmek ve hisse senedi ver
mek cihetini âmirdir ki; bu 10 seneden beri hiç 
tatbik edilmemiştir ve ebediyen de tatbik edil
mesine imkânı maddî ve hesabi yoktur diyor. 

Arkadaşlar, bir kanun tatbikatının imkân
sızlığına bu kadar katî beyanatta bulunmak 
salâhiyeti ancak T. B. M. Meclisinin ilga kara-
rile tayin olunur. Bir taraftan kanun zihayat 

iken diğer taraftan bir kararla bu kanunu biz 
tatbik edemeyiz diyemeyiz. Onun içindir ki Büt
çe encümeni arkadaşlarım bunun kabiliyeti tat-
bikıyesi olmadığına kani iseler, bence yapılacak 
iş, bu maddeyi kaldırıp doğrudan doğruya onu 
cansız bir halden kurtarmağa çalışmaktan iba
rettir. Onun içindir ki bendeniz Ziraat banka
sının hisselerinin B. M. Meclisinden çıkan kanun 
mucibince fertlere ait olduğunu esas itibarile ka
bul etmiş iken bunun aksi olarak Devlete raci ol
duğu yolundaki mütaleaya mevzuatı kanuniye 
itibarile imkân göremiyorum. Bu münasebetle 
Ziraat bankasının sermayesinin esasını teşkil e-
den menafi hisseleri üzerinde tetkikat yaptım. 
Menafi ve maarif hisselerine ait olmak üzere 305 
tarihli nizamnameye baktım. Bu nizamnamede 
şöyle bir tabir buldum. Diyor ki «maarif ve me
nafi hisseleri dahi Devlet mallan gibi hüsnü su
retle cibayet olunur.» Demek ki Devlet malların
dan addedilmiş değildir. 305 tarihinde dahi me
nafi ve maarif hissesi Devlet malları sırasına 
ithal edilmiş değildir. 

Bu izahatı verdikten sonra ikinci bir usulî 
noktai nazar dermeyan edeceğim. Bizim Maliye 
encümenimizin eski ismi malûmu âlinizdir ki Ka-
vanini maliye encümeni idi. Yani her hangi bir 
malî kanunun tefsiri mevzubahs olursa o encü
mene gitmesi icap ederdi. Bu mesele de hakika
ten çok nazik bir meseledir. Muvazenei umumiye 
kanununun yalnız 21 inci maddesini değil, Zira
at bankasının hüviyetini tebdil ve tağyir edecek 
bir vaziyet mevcut olduğuna göre ve bir kanu^ 
nun ilgası mevzubahs olduğuna göre eğer tensip 
buyurursanız bu mesele bir defa da Maliye en
cümenine gitsin. Orada da tetkik edilsin. Karar' 
Heyeti muhteremenindir. 

REÎS — Celseyi beş dakika tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 14,30 

Î K Î N C t CELSE 
Açılma saati: 14,50 

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize), 

REÎS — Celse açılmıştır, ruznamemizin bi
rinci maddesini teşkil eden tefsir mazbatasının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

EMtN B. (Eskişehir) — Efendim, Refik 
Şevket Beyefendi arkadaşımız meseleyi izah et
tiler. Bütçe encümeni âlisi bir tekaüt mesele
sini halledeyim derken Ziraat bankası baklan

daki kanunun esasına ilişmiştir. Bu tekaüt
ler hakkında yapılacak bir şey varsa ayrı bir 
şekilde düşünülerek halledilebilir. Bu doğrudan 
doğruya zürram malıdır. Kanun da bunu âmil
dir. Mahiyeti itibarile de Ziraat bankasıdır. 
Sanayi bankası denince o banka nasıl sanatkâr
lara yardım ediyorsa, Ziraat bankası deyince de 
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doğrudan doğruya zürra akla gelmelidir. Bu 
banka bugün zürraa inhisar ettirilenıemişse 
yann mahiyetini tamamen iktisap edecektir. 
Burada encümen biraz bedbinane düşünmüştür. 

Binaenaleyh bu mütaleayı geri alalım. Bil
hassa bu mesele Ziraat encümenince halledile
cek bir meseledir . Bu bankanın mahiyeti asli
yesine ve itibarına da halel getirir. Bunun için 
bunu Ziraat encümenine havale edelim, zira zira-
ate taallk ediyor. Şayet Ziraat bankasında böyle 
tekaüdiye, ikramiye alacak bir kısım varsa bu
nu da umumî barem veya tekaüt kanunu çerçe
vesi içine alamamışsa bunun için ayrı bir mad
de düşünmek lazımsa oraya gider Mahiyeti as
liyesi itibarile Ziraat encümenine taallûk eder. 
Bendeniz bu mazbatanın Ziraat encümenine ha
valesini teklif ederim. Büyük bir meseledir, ora
da daha esaslı surette tetkik edilir. 

BÜTÇE E. R. HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) 
— Arkadaşlar, Bütçe encümeni kendisinden so
rulan 3 noktayı mevcut kanunlardan anladığı şe
kilde manasmı vermek için Heyeti Celilenize bu 
mazbatayı arzetmiştir. Tefsiri istenilen madde 
bütçe kanununun 21 inci maddesi olduğu için 
doğrudan doğruya Bütçe encümenine havale 
buyrulmuş, maahaza Heyeti Celile lüzum görür
de bu meselenin tetkiki için başka bir encümene 
havalesini isterse Bütçe encümeninin bir diyeceği 
yoktur. (Pek ala sesleri). 

Müsaadenizle esas hakkındaki kanaatimizin 
ne kadar kuvvetli esaslara müstenit olduğunu 
da arzedeyim. 

Efendim, biz hüküm vazetmiyoruz. Mev
cut kanunlardaki sarahatlerden çıkan manayı 
ifade ediyoruz. 

Mevcut kanunlardan çıkan manayı bu şe
kilde ifade etmek mi, Ziraat bankası olan mü

essesenin bu günkü ve yarınki menfaatine da
ha uygundur, yoksa ticaret kanununun tarif 
ettiği bir anonim şirkettir şeklinde içtihatta 
bulunmak ve sermayesi de o şirkete aittir yo
lunda bir tefsire gitmek mi müessesenin men
faatine daha muvafıktır? 

Malûmu âliniz Ziraat bankasına bu günkü 
şekli veren 340 senesi bütçe kanununa ilâve 
edilmiş olan bir kaç maddedir. Bu maddelerin 
bir tanesini Refik Şevket Beyefendi okudular. 
îki fıkradır, birisi tatbik ediliyor. Kazalarda
ki zürraa ait olmak üzere kazalarm şahsiyeti 
maneviyesi namma hisse tefrik edilir, Güzel. 
Bu tatbik ediliyor. Fakat ikinci fıkra 340 tan 
bu güne kadar ne kadar zaman geçmiştir? Bu
nu Heyeti Celile bilir. 

Bütçe encümeni diyor ki; eşhas namına his-
sei menafi veren ve Ziraat bankasına vergiler 
üzerinden kesri munzam suretile iştirak eden 
eşhasa teessüsünden bu güne kadar veya bu 
kanun çıktıktan sonra dahi - ki bir zamanlar 
aşar üzerinden alındı - bu ikinci fıkranın mut
lakıyeti 10 - 11 seneden beri nasıl ki tatbik 

edilmemişse bundan sonra da tatbikma imkâ
nı hesabi yoktur; diyor. Eğer imkânı hesabi 
varsa niçin yapılmadı? Yoktu ki yapılmadı. 
Bütçe encümeni imkânı hesabi olmadığını söy
lüyor. Zannederim ki aklü selim için dahi böy
ledir. 60 senelik bütün çiftçi filelerinin ba
basının, dedesinin ve kendisinin verdiği his-
sei menafii bütün sermaye arasından tefrik 
edipte senin hissen, hissei iştirakin şudur diye 
bir senet doldurmanın artık gayrimümkün de-
miyelim amma bunun irnâknı vardır diyecek 
kadar da Bütçe encümeni kendisinde cesaret 
göremedi. O halde 340 bütçe kanunu Ziraat 
bankasmm usulü idaresini tayin etmiştir. Yok
sa sermayenin mülkiyeti üzerinde şu zate ait
tir veya şu zatlere aittir, diye bir hüküm koy
mamıştır. 

Arkadaşlar, daha kuvvetli bir esas var. 
Yine ayni kanunun bir maddesi diyor ki; Zi
raat bankası memurları Devlet memurlarının 
haiz olduğu hukuku haizdir. O maddeyi oku
yayım: 

MADDE 16 — Bankanın bilûmum muhabe
rat ve müraselâtı telgraf ve posta ve telefon 
ücretinden muaftır. 

MADDE 17 — Ziraat bankası şimdiye kadar 
kanunen ve teamülen haiz olduğu hukuk ve 
imtiyazatından müstefit olacağı gibi banka ka
nununun kabul ve tasdikma kadar memurini 
hakkında dahi Devlet memurini hakkındaki ah
kâm ve müsaadat caridir. 

Şimdi bu maddenin son fıkrasındaki sara
hate gelince: Yeni bir kanun gelinceye kadar 
yeni bir kanun yapıldı mı? Yapılmadı arka
daşlar. O halde bunlar hakkmda da Devlet me
murları hakkında cari olan hüküm caridir. 

Bunlar bir şirketin müstahdemini gibidir. 
Bilmem 17 nci maddenin son fıkrasmm sara
hatine karşı onların tâbi olduğu muameleye tâ
bi olur kanaatini nasıl izhar etsin? 

Daha müşkül bir mesele çıkacaktır. Malû
mu âliniz Ziraat bankasmm usulü idaresine bu 
günün iktisadî şartlarına ve zürram menafi
me en uygun şekilde nasıl idare etmek lâzrm-
geliyorsa öyle bir şekil vermeğe hiç bir mani 
yoktur. Nasıl ki bu şekil verilmiştir. Bunun 
eksiği varsa tamamlanır. Fakat bu sermayenin 
mülkiyeti Devletin değildir dediğimiz gün öyle 
mühim bir esasla karşılaşırız M bu müessese 
namma şirket dedikten sonra vergi suretile pa
ra toplamak imkânsızlığı karşısında kalırız. 
Bu imkânsızlığa ait 'olan hükmü şimdi okuya
yım: 

Seksen dördüncü madde — Vergi; Devletin 
umumî masarifine halkın iştiraki demektir. Bu 
esasa mtugayir olarak hakikî 'veya hükmî şahıs
lar tarafından veya onlar namma rüsum, aşar 
vesair tekâlif almması memnudur. 

Binaenaleyh gerek sermaye 30 milyon liraya 
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iblâğ edilinceye kadar alman vergi hisseleri, son 
neşrettiğimiz kanunla sermayenin 100 milyon li
raya baliğ oluncaya kadar vergiler: üzerinden 
yine hisse alınmasına devam edilmesi yolundaki 
kanunu tedvin ederken kanaatimiz, 340 senesin
deki ahkâma ve usulü idareye taallûk eden ser
mayenin hususiyetini ihlâl etmez. Binaenaleyh 
bu temdit kanunu ile sermayenin 100 milyon 
liraya iblâğı hakkındaki kanunu kabul edebili
riz. Yoksa, şirkettir, sermaye de şirketindir 
dediğimiz zaman bankanın hakikî menfaati o 
zaman muhtel olur. 

Yerindedir, başka encümenler de istediği ka
dar görsünler, fakat Bütçe encümeni bu kanaa
tini gösteren, mevcut kanunların sarahatine 
müstenit olarak emniyetle bu mazbatayı Heyeti 
Gelilcnize arzetmiştir. Banka sermayesinin mül
kiyeti Devlete aittir, sermayesini istediğimiz 
kadar tezyit edebilirsiniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın dermeyan et
tiği üç noktaya da tamamen muarızız. 

Davanın mevzuu Ziraat bankası sermayesi 
Devlete ait midir, değil midir? Hasan Fehmi Bey 
diyorlar ki ; Devlete ait olması lâzım gelir - çı
kardığımız manaya göre - ben diyorum ki mev
cut kanunun sarahatine göre şahsın, halkın ve 
kazanın şahsiyeti maneviyelerinne aittir. Hatta 
yine o kanunlara göre köy ve kaza şahsiyeti ma
neviye! erinindir. Bu esasa göre köy şahsiyeti 
îiıaneviyelerinindir. Maarif ve hissei ianeler 
hakkındaki nizamnameleri okuduk. Diyor ki ; 
eğer aşar köy namına alınmışsa menafi hissesi 
köy namına 'kaydolunur. Bir defa bunun hik
meti bilinmek lâzımdır ki menafi hisselerinin sa
hibi hakikisi çiftçidir. Toprak sahibi olmayan
ların hakla kelâmı yoktur. 340 muvazenei umu
miye 'kanununda hisse senetleri hakkında diyo
ruz ki; hisseyi veren köy ise 'hisse köy namına 
çıkacaktır ve gayri kabili beyü ferağ mali müş
terektir. Bunlar kimin namına yazılmıştır. Çiftçi 
Ahmet ve Memet Ağadır. Doktor filân bey ve
ya zabit filân bey namına değildir, gayrimen
kulu yoksa. Vaziyeti böyle mütalea etmek lâ
zımdır. 

Şirket olduğu zaman tehlike vardır diyorlar. 
Kayır efendim yoktur. Hissedarlar 'çiftçidir. 
Ahara kabili bey ve ferağ değildir. Sonra bu
nun vaziyeti hukukıyesine bakınız ki memurları 
Devlet memurları gibidir diyorlar. Evet ban
kanın menfurlarını Devlet memurları gibi tutu
yorsak bunların vazifei memurelerinin sui isti
mal ettikleri zaman veya hırsızlık yaptıkları za
man vaziyeti hukukiyelerini alelade vaziyete de
ğil Hükümet memurları hakkındaki ahkâma tâbi 
tutalım diye yapıyoruz. Tayyare cemiyeti me
murları da Devlet memurları gibi muamele gö
rürler. Tayyare ianelerinin alınması ve hikmeti 
sarfı ve hedefi Devlete ve millete şamil olması 
noktasmdandır. 

Mahkemei temyizin içtihadı ve noktai naza
rına göre Tayyare cemiyeti bir Devlet müesse
sesi değildir. Fakat umum namına iş görmek
tedir. Binaenaleyh memurlarının arzettiğim 
noktadaki vaziyetleri Devlet memurları vaziyet
leri gibidir. 

Bu noktai nazardandır ki Ziraat bankası ka
nununda «Devlet memuru gibi muamele edilir» 
denmiştir. Fakat bu kayitten Ziraat bankasının 
bir Devlet müessesesi olduğu manasını çıkarmak 
asla mümkün değildir. 

Arkadaşlar, zannederim ki vaziyet bendeniz-
ce hallolunmuştur. Bu mesele Ziraat bankasının 
atisi ,zürraın daha iyi istifade edebilmesi ve Zi
raat bankası kanunundaki muayyen programın 
daha iyi tatbik edilmesi noktasında çok iyi tet-
kikata zemin teşkil eden bir mevzudur. Onun 
içindir ki bendeniz bunun Maliye encümenine 
havalesini teklif etmiştim. Pek haklı olarak, E-
min Bey arkadaşımız, bunun Ziraat encümenine 
de taallûk ettiğini söylediler. Çok muvafık, lüt
fen kabilse, her iki encümen müştereken çalış
sınlar, üzerinde işlenmeğe çok değer bir mevzu 
olduğunu kabul etmeliyiz. Yoksa bir tefsir ka-
rarile Ziraat bankasının mukadderatını tayin 
eden bir kanunun hükümlerini değiştirecek ma
hiyette karar almak hiç bir zaman doğru olamaz. 

HALİL B. (İzmir) —Efendiler, Ziraat banka
ları her memlekette vardır. Fakat Ziraat banka
larının mahiyetindeki hususiyet itibarile her 
memlekette az çok Devlet alâkadardır. Yani ser
mayesi itibarile alâkadardır. Malûmu âliniz, çift
çinin kredi ihtiyacını temin eden bu müesseseler
dir. Çiftçi bir tüccar gibi her gün muamele dev
reden bir sınıf değildir. Muamelesi seneliğe tâbi
dir. Ziraat bankası çiftçinin senelik ihtiyacı için 
senelik müddetlerde ikrazatta bulunduğu gibi 
ayni zamanda memleketin istihsalâtmı tezyit et
mek vazifesile mükellef olduğundan âmil ve ih
ya mevkiindedir. Çiftçiye her suretle uzun va
deli yardım etmeğe mecburdur. Diğer bankalar 
gibi üç ayda bir sermayesini devretmek suretile 
büyük kâr temin eden bir müessese değildir. Bi
naenaleyh doğrudan doğruya diğer bankalar gi
bi hisse senedi çıkarmak suretile efradın serma
yesini toplamağa mahiyeti müsait değildir. 

Bunun için dünyanın her tarafında Ziraat 
bankasile doğrudan doğruya Devlet alâkadar 
olmuştur. Sermayelerini Devlet yardîmile yap
mışlardır. Yalnız Devlet yardîmile yapmaz, 
Ziraat bankası teessüs ettikten sonra bir takım 
tahvilât, hisse senetleri çıkarmak suretile de ya
pabilir. Fakat her halde Devlet bunun sermaye
si! e alâkadardır. Bu böyle olmakla 'beraber Zi
raat hankasunnı bir de çiftçi ile muamele yap
mak için kendi kredisine istinat ederek, serma
yesine istinat ederek çiftçinin muhtaç olduğu 
krediyi temin etmek için kendi sermayesini tez
yit etmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh Zi-
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raat bankası ayrıca bir şahsiyet olarak kendi 
kredisini piyasada çiftçi lehine kullanmik mec
buriyetindedir. Bütçe encümeninin mülâhza-
lanna göre bu banka doğrudan doğruya Devle
tindir. Böyle denince bizde de Ziraat bankası
nın Devietle olan münasebatı, Devlet bir çok iş
lerde kefü olmak suretile şahsiyetini kullanma
sı dolayısile ve imahiyeti hususiyesi itibarile bu 
mesele mühim bir meseledir. Refik Şevket Bey 
arkadaşımızın da söylediği gibi şimdiye kadar 
mahiyeti tesbit edilmemiş olan !bu bankaya bu 
tefsir dolayısile bir mahiyet vermek doğru ola
maz. Onun için ben de diğer encümenlere ha
vale edilmek suretile meselenin esaslı bir su
rette tetkik edilmesini teklif ediyorum. 

SAİT AZMÎ B. (Kayseri) — Arkadaşlar, 
bendeniz fazla bir mütaleada bulunacak deği
lim. Yalnız Fırka programımızın esaslı mad
delerinden birinde, Ziraat bankasmı sahiplen
dirmek, noktası vardır. Fırka programının bu 
kadar ehemmiyet verdiği bu hususu, mütekait 
olupta Ziraat bankasından maaş alan mütekait
lerden tevkifat yapılıp yapılmaması gibi küçük 
bir mesele dolayısile bu bankanm mahiyetini 
halle kalkışmak çok büyük bir istical olur. Onun 
için bendeniz de meselenin tetkiki için diğer en
cümenlere de verilmesini teklif ederim. 

MALÎYE ENCÜMENİ REÎSİ MUSTAFA 
ŞEREF B. (Burdur) — Arkadaşların beyanatın
dan anlaşıldığı üzere Ziraat bankasının hukukî 
vaziyeti bu güne kadar tamamen tesbit edilmiş 
görülmüyor. Çünkü Devletindir, veyahut kaza
ların hükmî şahsiyetindedir, diye mütalealarda 
bulunuluyor. Bunun esaslı bir surette tetkik 

edilmesi için Refik Şevket Beyefendi Maliye en
cümenine tevdiini teklif ettiler. Maliye encü
meni de bunu bu yolda tetkik etmek üzere is
tiyor. 

İBRAHİM B. (İsparta) — Ziraat encüme
nine de gitsin. 

REtS — Efendim, arkadaşlar bunun Ziraat 
ve Maliye encümenlerine havalesini teklif edi
yorlar. Maliye encümeni Reisi Bey de encümene 
istiyor. Bu encümene reye hacet kalmadan gi
decek. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis Bey! ka
rarla gitmesi lâzımdır. 

REİS — Encümen istiyor. 
MÜKERREM B. (İsparta) — O encümende 

tetkik edilmiş bir mazbata değildir. 
REİS — Kendisine taallûk ettiği için isteye

bilir. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Karar lâzım

dır. 
REİS — Reye arzedeyim efendim. 
Bunun Ziraat ve Maliye encümenlerinde tet

kik edilmek üzere mezkûr encümenlere havale
sini kabul edenler... Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Bir müzakereye tâbi olan maddelere geçiyo
ruz. Bunlardan zamanı müzakeresi hulul etmiş 
olanlar 1, '3 ve 4 üncü maddelerdir. Fakat bu 
maddelerdeki işler vekili aitlerile müzakere 
edilmesi lâzımgeiir. Vekilleri göremiyorum. Şu 
halde kabili müzakere değildirler. 

Perşembe günü saat 14 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 



T. B. M. M. Matbaan 
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Sıra No 337 
1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 21 inci madde
sinin tefsirine dair 3/263 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 31'XÜ-1932 

Muamelât müdürlüğü. 
Sayı 6\222$ 

B. M. M. Yüksek Reislisine 
932 hütçe kanununun 21 iaci maddesindeki hususî bütçeler arasına belediye bütçelerinin 

ve bu maddedeki ücret tabirine hakkı huzurlar ve tazminat gibi istihkakların girip girmeyece-
ğinto v e sermayesinin en az yansı Devlete ait olan müesseseler mefhumuna Ziraat bankasının da 
dabil olup olmadığının tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 27-XII-l932 tarih ve 177 
sayjM tezkeresinin sureti Yüksek huzurlarına sunulmuştur, 

İşin tefsir yojile halline ve sonunun bildirilmesine müsaadelerini dilerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Maliye vekilliğinin 27-XII-l932 tarih ve 177 numaralı tezkeresi suretidir 
1932 senesi bütçe kanununun 21 inci maddesinde « Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 

14j5| numaralı kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 1683 numaralı kanunun 
medetinden evvelki hükümlere göre tekaüt edilip te mülhak ve hususî bütçelerden ücret 
a l l a r a da şamildir. (900 numaralı kamın ahkâmı mahfuzdur) 

Gerek eski hükümlere göre ve gerek 16 83 numaralı tekaüt kanununa tevfikan tekaüt edilipte 
tediye edilmiş sermayesitım en az nısfı Devlete ait olan müesseselerle sermayeye verilecek faiz 
YCT$A temettü Devletin teminatı altmda bulunan bilûmum müesseselerde vazife deruhde edenlere 
datyi 1452 numaralı kanunun 14 üncü maddesi ile 1683 numaralt kanunun 70 inci maddesi 
hü^ömlerine tabidirler... ilâ » denilmektedir. 

Bu hükümlerden birinci fıkradaki « hususî bütçe »medlulüne belediye bütçelerinin ve 
«üşret» tâbirine « hakkı huzur» ve « tazminat » gibi istihkakların dahil olup olmadığının izahı 
lâpmgelmekte olduğu gibi ikinci fıkra (aki «. sermayesinin en az nısfı Devlete ait olan müesse
seler» mefhumunda Ziraat bankasının mündemiç olup olmadığının tayini icap etmektedir. 

1 — Muhasebei umumiye kanununun 115 inci maddesinde hususî bütçe; «Mahallî sarfiyat 
ve varidatı ihtiva eden bütçeler » diye tarif olunmaktadır. Bu tarifteki « Mahallî sarfiyat ve 
varidat» tan maksat, vilâyet, şehir gibi mahallî hizmetlerin istilzam eylediği sarfiyat ile bu 
sarfiyatı karşrlatnak üzere hususî kanunlarla cibayetine mezuniyet verilen varidat olmak ve şehir 
bütçeleri de bu nevi sarfiyat ve varidatı muhtevi bulunmak itibarile bu bütçelerin hususî 
bütçe tarifine tamamen dahil bulunduğunda şüphe olunmamak lâzımgelir. 

Ancak Meclisi Âlice ittihaz buyurulan 24-XII-l932 tarihlî ve 468 numaralı kararda bele
diye memurlarının memurin kanununun birinci maddesinde tarif edilen Devlet memurları 
idadına dahil olmadığı izah edilirken belediye bütçelerinin hususi bütçeden ayrı bulunduğu 
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ifade edilmiş bulunduğu cihetle keyfiyetin; 

2.- 1932 bütçe kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasında teadül kanununun 14 
üncü maddesi hükmü 1683 numaralı kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre tekaüt 
edilipte mülhak ve hususî bütçelerden ücret alanlara da şamildir deniyor. Acaba gerek buradaki 
ve gerek mevzubahs edilen 14 üncü ve 1683 numaralı kanunun 70 nci maddelerindeki ücret 
tabirlerine hakkı huzur, tazminat, tahsisat gibi istihkaklar da dahil midir? 

Kazanç, buhran ve muvazene vergisi kanunları gibi bir çok kanunlarımızda ve hatta yine 
teadül kanununda bu istihkaklar ayrı ayrı sayılmış olmasına göre bunlar başlı başına kanunî 
birer ıstılah olduğu ve binaenaleyh ücret mefhumuna dahil olmadıkları iddia olunabilmekle 
beraber 21 nci maddenin matufu olan teadül kanununun 14 ücü maddesinde muvazenei umu-
miyeden « ücret alanlar *» tabirinin kullanılması daha ziyade bu maddenin 4 üncü fıkrasındaki 
ayrı bir hükmün tatbikini tazammun eden ( maaş ) tabirinden tefrik için olup bir mütekaidin 
tekaüt maaşına ait tahsisatı fevkalâdenin veya 1683 numaralı kanuna göre tekaüdü icra edilen
lerin nısıf tekaüt maaşlarının kesilmesini icap ettiren keyfiyet, umumî, mülhak ve hususî büt
çelerden hizmet mukabili mukannen bir para alınmakta bulunmuş olması lâzım gelir. Böyle 
olunca umumî bir tabir olan ücret kelimesinin medlulüne hakkı huzur ve tazminat gibi istih
kaklar da dahildir denilebileceği cihetle bu hususun, 

3-Ziraat bankası, tediye edilmiş sermayesinin en az nısfı devlete ait olan müesseselerden midir? 
Ziraat bankası kanununun ıo uncu maddesinde « bankanın sermayesi evvelâ menafi sandıkla
rından müdevver nukut ve matlubattan, saniyen ikrazatta mütedavil ve hakikî sermayesi on 
beş milyon liraya baliğ oluncaya kadar alınacak menafi hissesinden, salisen bankanın temettü-
atmdan mürekkeptir. Bu sermaye şubelere bulundukları mahallin hissei menafii nisbetinde 
tevzi olunur » ve ; 

Banka nizamnamesinin birinci maddesinde bankanın maksat ve mahiyeti teşekkülü izah 
edildikten sonra « işbu şirketin hissedaranı bankanın 1924 senei hesabiyesi gayesindeki ser
mayesine gayri kabili bey ve ferağ mali müşterek olmak üzere sahip olan şehir, kasaba ve 
köy zürraını temsil eyleyen kaza şahsiyeti maneviyeleri ile ... ilâh » ve 9 uncu maddesinde de 
« . . . her kazanın malik olacağı hisse adedi 1924 senesi plânçosuna göre tanzim edilecek 
listeler mucibince tesbit edilerek işbu kazalar namına tayin edilen miktarda hisse senedi 
ilmühaberine raptolunacaktır. . . ilâh » ve: 

Beşinci maddesinde de cc şirketin sermayesi yüzer Türk liralık üçyüz bin hisse senedine 
münkasem otuz milyon Türk lirasından ibarettir» deniliyor. Bu hükümlere göre otuz milyon 
sermayenin en az nısfı kazaların şahsiyeti maneviyesine ait olması lâzımdır. 

Kazaların şahsiyeti maneviyesi ise Devlet hükmî şahsiyeti içerisinde mütalea olunabilir. 
Onun bir cüzüdür. Bu itibarla sermayesinin en az nısfı Devlete ait müesseseler meyanında 
Ziraat bankası da sayılabilir. 

Hazine kanunun ruhundan vazıın bu fıkra ile istihdaf ettiği müesseseler arasında Ziraat 
bankasının mevcudiyetini de teemmül etmiş olduğu manasını çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan hükmî şahsiyetlerin tefrikinde gözetilen gaye ile bu mütaleaların telifi mümkün 
olamayacağı ve binaenaleyh Ziraat bankası sermayesinin en az nısfı Devlete ait olan müessese
lerden madut olamayacağı ileri sürülmekte olduğundan bu cihetin; 

Tefsiren halli zarurî görülmüş olduğundan bu üç meselenin Yüksek Meclise yazılmasına 
müsaade buyurulması arzolunur efendim. 

Maliye vekili 
M. Abdüllıalik 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9 - X -1933 
Mazbata No. 239 
Esas No. 3/263 

Yüksek Eeisliğe 

1932 senesi muvazenei umumiye kanununun 21 inci maddesindeki hususî bütçeler arasına beledi
ye bütçelerinin ve bu maddedeki ücret tabirine hakkı huzurlar ve tazminat gibi istihkakların gi
rip girmeyeceğinin ve sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan müessese mefhumuna Ziraat 
bankasının da dahil olup olmadığının tefsiri Maliye vekâletinin 27 - XII - 1032 tarih ve 177 numaralı 
tezkeresile talep. edilmesi üzerine Başvekâleti Celileden mevrut 31 - XII -1932 tarih ve 6/3229 nu
maralı tezkere encümenimizce tetkik ve mütalea olundu. 

Maliye vekâletinin uzun yazılı tezkeresinde söylendiği gibi üç noklanm tefsisri istenmektedir. 
1 - 1933 senesinde dahi hükmü meri olan 1932 bütçe kanununun 21 inci maddesindeki hususî büt

çeler tabirine belediye bütçelerinin dahil bulunup bulunmadığı, 
2 - Yine mezkûr 21 inci maddedeki ücret tabirine hakkı huzurlarla tazminatların dahil olup 

olmadığı, 
3 - Ziraat bankasrnm (sermayesinin en az nısfı Devlete ait müessesat mefhumuna dahil bulunup 

bulunmadığı hususlarıdır. 
1 - 21 inci madde ile hükmü ve sirayeti teşmil edilen ve 1683 numaralı son tekaüt kanunile te

kaüt «dilenlerin maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin son fıkrası 
mucibince muayyen hizmetlerde istihdam edildikleri müddetçe tekaüt maaşlarının nısfının 
verilebileceğini âmir olan hükmün umum Devlet dairelerini dairei şümulüne aldığı halde mül
hak ve hususî bütçelerle idare edilen diğer devair ve müessesat müstahdemlerinin bu hüküm
den hariç bırakılması ve muvazenei umumiye haricindeki devair ve müessesatta barem tatbikatı 
senelerce teahhur eylediğinden Devlet daireleri için meri olan 14 üncü maddenin bunlara da 
teşmili zarurî görülerek 21 inci madde tedvin edilmişti. 

Muhasebei umumiye kanununun 115 inci maddesinde hususî bütçelerin tarifi sırasında (sar
fiyatı. hususî varidatla temin ve muvazenei umumiye haricinde tedvir olunan bütçelere mül
hak bütçe ve mahallî sarfiyat ve varidatı ihtiva eden bütçelere hususî bütçe denir) denildi
ğine ve diğer maddelerinde dahi belediye usulü hesabını vilâyetler hususî bütçeleri usulü 
hesabile beraber zikir ve ayni ahkâm ve şartlara tâbi kıldığına ve muhasebei umumiye kanu
nunun meriyetinden sonar belediye bütçelerinin hususî bütçeler mefhumundan hariç kalacağına 
dair Yüksek Meclisçe bir kanun yapılmadığına göre muhasebei umumiye kanununun bu sarih tarifile 
beraber bütün mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen devair ve müessesatrn haricinde is
tisnaî muamele görmesi kaideten ve mantıkan da muvafık addedilemiyeceği tabiidir. Encü
men mezkûr 21 inci maddedeki hususî bütçeler tâbirine belediye bütçelerinin de dahil olduğu
nu muhasebei umumiye kanununun sarih tarif il s müşahede etmektedir. 

2 - İkinci sualdeki tazminat ve hakkıhuzur tabirlerine gelince: 
Maaşatrn tevhit ve teadülü hakkındaki kanun ile; her faslı bir maddei kanuniye olan büt

çelerde ve devairin teşkilâtına müteallik meslek ve hususî kanunlarında ücretle vazife ifa 
eden muayyen bir kısım memurların istihkakları için taayyün etmiş kanunî bir ıstılah oldu
ğundan bu tabiri kanuniye tazminat ve hakkıhuzur cümlelerinin ihtiva edeceği manayi tedahül 
ettirmek imkânsızdır. Binaenaleyh 21 inci maddedeki ücret tabirini olduğu gibi katıksız tatbik 
etmek zaruridir. 

3 - Sermayesinin en az nısfı Devlete ait olan müessesat ve teşekküller mefhumuna Ziraat 
bankasının dahil bulunup bulunmadığı sualine gelince: 

Banka nizamnamesinin bazı maddelerindeki kelimeleri şu veya bu şekilde telâkki ederek 
sermayenin Devlete ait olmadığı manası çıkarılmak istenildiği - varit itiraz üzerine - Maliye ve
kâletinin tezkeresinden anlaşılmaktadır, Bu nizamname 1340 senesi bütçe kanununda yer bul-
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muş bazı maddelerin bir krsmma göre bankanın usulü idaresine bir şekli mahsus vermekten 
ibarettir. Kanunun dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası kazalarm hükmî şahsiyetlerine hisse 
tayini cihetini imal ettiği halde ikinci fıkrası eşhas namma iştirak hissesi tahakkuk ettir
mek ve hisse senedi vermek cihetlerini âmirdir ki on seneden beri hiç tatbik edilmemiştir ve 
ebediyen de edilmesine! imkânı maddî ve hesabı yoktur. 

O halde bu sermaye kimindir? suali karşısındayız. Tekâlifi umumiye usulile ve tahsili 
emval kanununa tevfikan tarh, tahakkuk, tahsil edilen muayyen vergilerden hisse tefriki su-
retile teraküm eden bu sermayenin mülkiyet hakkı evvelâ Devletin olması lâzımdır. Sani
yen istinat edilmek istenilen nizamnameye göre sermayenin Türkiye taksimatı mülkiyesinde 
mevcut umum kazalarm şahsiyeti maneviyesi namma kaydedildiğine göre bu kazalarm heyeti 
mecmuasına ait addedilen bir malm mülkiyeti yine Devletin değil midir? 

Bazı zevatm zannettiği gibi bankayı ticaret kanununun tarif ettiği mahiyette sermaye sa
hipleri muayyen tam bir anonim şirket telâkki etmek lâzımgelse öyle bir şirket hesabma tekâ
lifi umumiye ile sermaye toplamak işi müşkülleşir, hususile Ziraat bankası şimdiki şekli ida
resini aldıktan ve nizamnamesi de daha evvel tatbik edildikten sonra 8 haziran 1930 tarih ve 
1697 numaralı kanun hükmü ile sermayesinin yüz milyona iblâğma kadar menafi hissesinin is
tifasına devam edileceği ve bu suretle anonim bir şirket sermayesinin Devletçe vergilerle üç 
mislinden fazla tezyidi mümkün olur mu idi? 

Ziraat bankası sermayesi vechi tahsisi itibarile nasıl bir hususiyet ifade ederse etsin mülki
yeti her zaman Devlete aittir. 

Bu itibarla 21 inci maddenin (sermayesinin en az nısfı Devlete ait) tabirine Ziraat bankası da
hildir. 

Hulâsa: Arz ve izah edilen kanunî sarahatler ve sebepler karsısında tefsire lüzum görülme
miştir. Yüksek Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Gümüşane Bursa Tokat İstanbul İsparta Kırklareli Kırklareli 

H. Fehmi Dr. Galip Süreyya Sadettin Mükerrem M. Nahit Şevket 
Sivas Belediye memurlarının memurin ka-

M. Remzi nununun 1 inci maddesinde mezkûr 
memurlar idadma dahil olmadıkları 
hakkında Umumî heyetin 24-XII-928 
tarih ve 468 numaralı kararında be
lediye bütçelerinin ne umumî ve ne 
de hususî bütçeler mahiyetinde ol
madığı tasrih edilmiş bulunmasına 
ve Ziraat bankası sermayesinin ci
heti aidiyeti de kanunu mahsusta 
muayyen olmasına binaen tefsiri is
tenilen 1932 bütçe kanununun 21 
inci maddesi hükmünün belediye 
bütçelerinden ücret alan mütekait
lerle Ziraat bankasında müstahdem 

mütekaitlere şamil olmadığr 
kanaatindeyim 

Edirne 
Faik 
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