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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin ko
misyona giden maddelerinden 72, 81, 82, 139, 
140, 141, 142, 146, 147 nci maddeleri kabul 
olundu. 

T. B. M. M. Dış münasebetlerinin düzen
lenmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere, 
Anayasa ve Adalet, İçtüzük ve Dışişleri komis
yonlarından beşer üyenin iştiraki ile bir Geçi
ci Komisyon kurulması kabul edildi. 

11 Nisan 1963 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İhsan IIamit Tigrel 

Kâtip 
Adana 

Sakıp önal 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmav 

2 — GELEN KAĞITLAE 

Tasarılar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanım tasarısının Millet Meclisince ka-
bul olunan metni (M. Meclisi 1/379. C. Senato
su 1/209) (Sanayi ve Tarım ve Bütçe komis
yonlarına). 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 4862 sa
yılı Kanıma bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 1/406, C. Senatosu 1/21.0) (Sosyal İş
ler ve Bütçe komisyonlarına). 

3. — Tohumlukların tescili, kontrol ve serti 
fikasyonu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/247, C. Senatosu 1/211) (Sanayi ve Tarım. 
Anayasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına.) 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/282, O. Senatosu J/212) (Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına.) 

5. --• Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul, olunan metni (M. 
Meclisi 1/219, (.!. Senatosu J/213) (Milli Eği 
tim. Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
larına.) 

Teklif 
6. — Milletlerarası andlaşmalarm yapılması, 

yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı andlaşmala
rın yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki, ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kaimi olunan metni (M. .Meclisi 2/4.19, 
('. Senatosu 2/50) (Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Basın - Yayın ve Turizm Komisyonuna.) 
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B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati - 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

* 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

i. — Türkiye. Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Hoıvard International Inc, 
Firması arasındaki İhtilâfın halline dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. MecUsi 1/401, C. Senatosu 1/204) (S. 
sayısı : 106) (1) 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Gündem dışı 
söz istemiştim. 

BAŞKAN —. Gündeme geçtik efendim. 
CELÂL ERTUĞ- (Elâzığ) — Daha evvel söz 

rica etmiştim. 
BAŞKAN — Özür dilerim, duymadım. Gün

deme geçmiş bulunduk. 
Kamınım tümü üzerinde görüşmelere devam 

ediyoruz. Söz sayın Tunçkanat'ın. 
TABİÎ ÜYELER ADINA HAYDAR TUNÇ-

KANAT (Tabiî Üye) — Muhterem arkadaşla
rını; Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile, 
Amerika'da kâin Howart International Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı 
hakkında konuşmak üzere görüşlerimizi belirt
mek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime, bu 
tasarının gerekçesinden bâzı pasajlar okumak su
retiyle başlıyacağım. Bu tasarının gerekçesinde 
«Türk Alka, Ahmet Oğuz Akal firması ile Ame
rikan firması Howart International arasında ak
dedilen 10 Temmuz 1956 tarihli satış andlaşma-
sma göre; üç kısımdan ibaret ve Demir ve Çelik 

(1) 106 S. Sayılı bamıayazı 9.1. 1963 tarihli 
56 ncı Birleşim tutanağının sonundadır. 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır; gündeme ge
çiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER [.EN ÎŞLER 

fabrikaları ismi verilen bir tesisin 2 milyon 400 
bin dolar mukabilinde satışı takarrür etmiştir. 
Alıcı Alka Firması satış bedelini, Kromit Ma
dencilik Limited Şirketinin istihsal edeceği dü
şük dereceli krom cevherinin Amerika'ya ihra
cından tahassül edecek dolarlarla ödiyecektir. 
(Dış ticaret sirküler 612. 623) T. C. Ziraat Ban
kası bu ödeme şeklini formüle eden 1543 sayılı 
teminat mektubunu 9 Mayıs 1957 tarihinde 
Howard .International Inc. Firması lehine The 
Chase Manhattan Bank (Chamanbank) hitaben 
vermiştir» denilmektedir. 

Muhterem senatörler, bu masum ve sade ifa
delerin altında korkunç bir nüfuz ticareti ve 
beynelmilel bir vurgunculuğun yatmakta olduğu
nu içinizde, Hükümet hariç, bilmem kaç kişi 
bilmektedir. Burada şu kadarını belirteyim ki, 
bu işte büyük bir yolsuzluk olduğu geçmiş devir
de dahi kabul edilerek tahkikat açılmasına Mec
lisçe karar verilmiştir. Kromit yolsuzluğu adı 
ile meşhur olan ve Ziraat Bankasının ocağına in
cir dikerek onu iflâsa sürükliyen suiistimaller
den başlıcasıdır. Halen Adalete intikal etmiş 
olan bu dâvanın görülmesine başlanmasını sayın 
Adalet Bakanından, süratle neticelendirilmesini 
de Yargı organından istirham ederiz. Bu dâva 
görülünce hakikatler bütün çıplaklığı ile Türk 
milletinin gözleri önüne serilecek ve uzun bir 
mazisi olan hatırlı bir millî bankanın nasıl iflâ
sa sürakleneeeği ortaya çıkacaktır. Gerekçenin 
bundan önce okuduğum kısmından çıkarılacak 
netice şudur : 
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O. Senatosu B : 58 
1. Bir Türk firması Amerika'daki bir firma

dan demir ve çelik fabrikası ismi verilen bir te
sisi 2 milyon 400 bin dolara satın almıştır. 

2. 2 milyon 400 bin dolar Kromit Şirketi
nin Amerika'ya ihraç edeceği düşük tenörlü 
kromların satış bedelinden ödenecektir. Malûmu
nuz veçhile bu Kromit Firması da aynı adama 
ait bir firmadır. 

3. Bu alış verişe Ziraat Bankası bir teminat 
mektubu ile kefil olmuştur. Şimdi bunun üzerin
de biraz duralım : 

Sene 1.956. Bazı mallarda takasa müsaade 
ediliyor. (Burada, olduğu gibi) dolar resmî 
kurda 282 kuruş, karaborsada ise 16 liradan 
35 liraya kadar alıcı bulabiliyor Hükümetten 
aldığı 1 000 dolar ile bir vatandaş Avrupa'yı 
dolaşıp eğlenebiliyor ve dönüşünde 2 800 lira
ya aldığı dolarlardan arta kalanı da bozdurup' 
cepleri Türk parası dolu olarak Türkiye'ye 
dönüyor. Hakikaten altın devri Piyasada dö
viz sıkıntısı pek fazla, ınallaru. fiyatı kara
borsacının insafına kalmış Hulâsa piyasa vur-. 
gun için en ınüsail şartlan sinesinde topla
mış. Bu esnada, 1951 yılında patlıyan Kore 
Harbinin âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
Amerika'da acele kurulmuş, hurda demir işli 
yen tesislerin. Kore Harbinin .sona ermesi ile 
normal şartlar altında işletilmesine imkân ol-
ımyan gayriiktisadi ve demode olduğundan 
faaliyetleri tatil edilmiş ve Howard Firması 
da bunları yerinden dahi sökmeye lüzum gör
meden hurda fiyatına bir alıcı bulup satmak 
için fırsat gözetlemektedir. Bu tesisin kıy
meti hakkında Yüksek Soruşturma Kurulu
nun kararını arz etmek isterim. Bu kararda 
Alımcı Oğuz Akal Pirinasına demir ve çelik 
fabrikası ithali için yapılan döviz tahsisle-
rindeki yolsuzluklar bölümünde, «fabrikanın 
mukayyet değerinin 2 milyon 400 bin dolardan 
aşağı olduğu anlaşılmaktadır. Takriben 2 bin 100 
ton gelen, bu fabrika malzemesinin beher ior 

ııımun 1 200 dolara geldiği- halbuki emsali te
sislerin .yenilerinin sif bedelinin 750 - 850 do
lar olduğu, böyle eski bir tesisin safi kısımları 
için ton başına 500 dolardan fazla ödenmemesi 
gerektiği yazılıdır. Kaldı ki. tesislerin bir kıs
mının çakılı olduğu betonlar sökülmediği için 
bu şeye de ayrıca navlun Ödenmiştir.» Simdi 
bunlardan çıkan gerçek şudur 
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Muhterem arkadaşlarını. 1 milyon dolara 

alınması kabil olan böyle bir tesis için Ahmet 
Oğuz Akal ve Ho\vard International Firmaları 
- mily.m 400 bin dolara aralarında anlaşmış
lardır. Lâkin bu ve emsali tesislerin Ameri
ka'da ve dünyada yeni ve eski satış fiyatları 
herkesçe bilinmektedir. Fakat minareyi çalan 
kılıfını da.elbette hazırlar. Hükümet bu fabri
kayı fiyat kontrolünden de istisna ediyor. O 
zamana kadar düşük tenörlü kromun ihracı 
menedilmiş. Bu temin edilerek Hükümetten 
düşük tenörlü kromun ihracına müsaaade çı
karılıyor, hem de takas olarak. Bu ruretle de 
kronun ihram ile Kromit Şirketi dışarıda da
ha kolaylıkla dolar biriktirip karaborsada 
satmak veya mal getirtmek imkânını sağlıyor. 
Yüksek Tenörlü kromlar düşük tenörlü olarak 
ihracediliyor. Oümrük kontrolleri basit oldu
ğundan miktar itibariyle gösterilenden da
ha fazlasını da ihraeetmek suretiyle yine kemli 
hesaplarında dış bankalarda döviz sağlayıp 
bunları 16 ile 35 lira arasında karaborsada 
satmak suretiyle bir gecede milyoner olmak 
hiçten bile değil. Bu beynelmilel vurgunculu
ğun muvaffak olabilmesi için bir de millî 
bankanın kefaletine ihtiyaç vardır. Eğer alıcı fir

ma yarı yolda cayarsa Howard Firmasına bu kârlı 
satıştan umduğu miktar mebaliğuı eline geç
memesi ihtimali de var. Bunun için satıcı fir
manın istediği teminat mektubu da, Kuruluş 
Kanununa aykırı olmasına rağmen T. O. Zi
raat Bankası tarafından- verilmekle yerine ge
tirilerek vurgunculuk şirketi çalışmaya başlı 
yor v.' böylece T. ('-. .Ziraat Bankası da, bu kirli 
ve beynelmilel vurgunculuğa zorla vasıta edi
liyor. Bütün bunların o zamanki iktidarın ta-
vassu. ve nüfusu olm ulan yapılamıyaeağı Yük
sek Heyetinizin elbette malûmudur. Hattâ 
bundan Amerikan Hükümetinin ve iş adamları 
ııın da haberi vardır. 

Hurda demir işiiyeıı demode fabrika adı ve
rilen tesisler 20 . 10 . 1959 tarihinde Türkiye'ye 
gelmiş ve Gebze - (\iyirova fabrika sahasında 
gümrük antrepolarına alınmıştır. Bu zamana 
kadar 2 milyon 400 bin doların bir kısmı öden
miş. bakiyesi 914 867 dolar 57 senti kalmıştır. 
Satıcı firma şimdi ödenmiyen bu bakiye borcu. 
kefil olan Ziraat. Bankasından istemektedir. 

İhtilâf nereden doğdu? Çünkü bu tarihe g<: 
lineeye kadar bu iş gayet güzel bir şekilde iy 
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O. Senatosu B : 58 
İçilmiştir. Şimdi bu kısmada kısaca göz ata
lım. 

27 Mayıs 1960 da ihtilâl olmuş, Millî Bir
lik Hükümeti bu vurgunculuğa el atarak za
bıtlarını yargı organlarına teslim etmişlerdir. 
Hükümet çevrelerinin baskısından kurtularak 
şahsiyetini bulan .bankada bu kanunsuz ödeme 
mukabilinde satıcıya yüklenen vecibelerin ta
mam iyle yerine getirilmemiş olduğunu beyan
la kefaletine son vermiştir. Çünkü Türkiye'ye 
getirilen fabrika tesislerinin montajının fir
ma tarafından yapılması gerekmektedir. Satıcı 
firma ise esas mukavele ve tadilleriyle böyle bir 
mükellefiyeti kabul etmediğini beyan etmekte
dir. Akal Firması ise satıııalıp gümrüğe getir
diği bu fabrikayı gümrükten çekip kurmaya ya-
naşmamaktadır. Çünkü gümrüğe 20 milyon lira 
daha ödemesi icabedecektir. Ayrıca bu tesisler 
kurulsa dahi rantablitesi yoktur. Şimdi yuka
rıda arz ettiğim gibi banka ile Howard Firması 
arasında bir ihtilâf vardır ve bu ihtilâfın da 
hal yeri burası olmayıp yargı organlarıdır. Ame
rikan resmi makamlarına göre mesele, bir Türk 
resmî bankası, The Chase Manhattan adlı Ame
rikan bankasına verdiği teminat mektubunun 
icaplarını yerine getirmelidir ve bu 900 küsur bin 
dolar her ne pahasına olursa olsun ödenmelidir. 
Ziraat Bankası şimdiye kadar 76.milyon Türk 
lirası ödemiş olup 1960 dan itibaren ödenmiyen 
kısımların faizlerini de ilâve ederseniz yekûn 
90 milyon Türk Lirasına baliğ olacaktır, ihti
lâfların tek taraflı ve merci ol mı yan yasama 
organlarınca haili Anayasamıza aykırıdır. Ana
yasada derpiş edilen hallerin dışında şahıs, 
zümre ve gruplar için kanun çıkarılması ka
nunların umumiliği prensibi ile bağdaşamaz. 

Şimdi bu tasarıyı başka bir yönden , inceli
ydim. Yine bu tasarının gerekçesinde Hovvard 
Firması Amerikan siyasi makamlar^ eliyle ba
kiye alacağının ödenmesinin teminini Türk 
Hükümetinden istemiştir. Hâdise ve inkişaf 
seyrine göre borcun ödenmesi suretiyle ihtilâ
fın Hükümetçe giderilmesi zaruri görülmekte
dir, denilmek suretiyle tasarının asıl gerekçe
si kapalı da olsa belirtilmektedir. Her şerefli 
Türk vatandaşının bu hazin ve hazin olduğu 
kadar da Devletin haysiyet ve hükümranlığını 
rencide eden bu ihtilâfın iç. yüzünü bilmesi lâ- I 
zımdır. Zira bu tasarı hakkında oyunuzu kul- I 
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1 anmadan Önce bunun arkasında yatan hakikat
lerin açıkça bilinmesinde fayda görüyoruz. Böy
le büyük menfaatler ve millî bir bankanın kasa
ları resmen büyük ve beynelmilel nüfuzlu bir 
teşkilâtla organize olmadan boşaltılamaz. Her 
memlekette bilerek veya bilmiyerek bu vurgun
culara vasıta olanlar da mevcuttur. Bâzıları 
bundan servetler yapar, bâzıları ise bir kadına 
veya bir ziyafete kurban gider. 

Borcunu alamıyacağmı aıılıyan Hovvard Fir
ması meseleyi telleyip pullayıp Amerikan sen&> 
törlerine götürüyor. Onlar da nüfuzlarını kul
lanarak bu konuda Hükümetlerini tazyik edi
yorlar. Bu da bir netice vermeyince işi bir ka
nun tadili altında halletmeyi düşünüyorlar. 
Ve geri kalmış memleketlere yardım kanununa 
Amerikan vatandaşlarının alacaklarının öden
mesini şart koşan bir maddesini Amerika'nın 
güvenliği ile ilgili olarak kabul ve ilâve ettiri
yorlar. Şu hale bakınız muhterem arkadaşlarım; 
beynelmilel bir vurgunculuk hedefine ulaşabil
mek için hür ve demokratik dünyanın öncüsü 
Amerika Birleşik Devletleri Parlâmentosundan 
dahi kanun çıkartabiliyor. Ve bir süreden beri 
de büyük dostumuz, Türk Hükümetine bu ka
nunla siyasi ve iktisadi baskı yapıyor. Kısaca
sı ya bu 900 bin doları ödersiniz yahutta ikti
sadi yardımı keserim diyor. Hükümete bu taz
yikle elimizdeki tasarıyı getiriyor. Çünkü artık 
bankanın gücü yetmiyor, yahutta bankanın öde
me gücü yoktur. Ama Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden böyle bir kanunun geçebileceğine 
inanıyor. 

'Şimdi Hükümetten şu hususları açıklaması
nı istirham ediyoruz. 

(Gerekçede gösterilen siyasi baskı hakikaten 
yapılmış inidir, yoksa bu ifadeler tesadüfen mi 
gerekçede yer almıştır? Şayet baskı yapılmış
sa Hükümet' buna karşı ne gibi bir reaksiyon 
göstermiştir? 

Bu işte büyük ve beynelmilel bir vurguncu
luğun mevcudiyeti teshil edilerek yargı organ
larına tevdi edilmiş olduğundan Amerikan Hü
kümetinin haberi var mıdır? 

Ziraat. Bankasının (kanunu bu kefalete ce
vaz vermediği ve kefalet işinin kanunsuz oldu
ğu Amerikan Hükümetine duyurulmuş mudur? 

Türk Hükümetinin getirdiği bu kanun tasar 
rısımn temelini 27 Mayıs devriminden alan Ye-
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C. Senatosu B : 58 
ni Anayasa'miza aykırı olduğunu biliyorlar mı? 
Bu siyasi iktisadi 'baskının Türkiye'nin hüküm
ranlık hakları ile bağdaşamıyacağmı ve hürri
yet öncüsü Amerika Birleşik Devletlerinin hür 
bir dünya ve hür bir millet anlayışı ile çelişme 
halinde olduğu kendilerine duyurulmuş mudur? 
Bu (kanunsuz harekete o zamanki Ziraat Ban
kası Umum Müdürlüğünü kimleır mecbur etmiş
tir? Batı dünyasının ve hür milletler öncülüğü
nü yapan Amerika Birleşik Devletlerinin şim
diye kadar bu yolda mücadele ve sarfettiği 
gayretle r göz Önüne alınacak olursa Amerikan 
mesul makamlarının hür dünyanın savunulması 
ve güvenliği ile çok yaikından ilgili olan bu ko
nu hakkında yeteri kadar aydınlatılmamış ol
dukları kanaatindeyiz. Yoksa geri kalmış mil
letlerin kalkınması ve hür dünyanın savunma
sı için milyonlarca dolar sarf edem ve hür dün
yanın güvenini sağlıyarak öncülük eden Ame
rika Birleşik Devletlerinin, yolsuzluğu kati ola
rak tesbit edilen ve Amerika'nın iktisadi yar
dımlarını tesirsiz bırakan ve hür dünyanın gü
venliğini sarsan böyle vurguncu firmaların id-
dialariyle üç. beş kuruş için ne dost bir milletin 
haysiyetini ne de kendi p restisin! zedeliyecek 
kadar basiretsiz bir politika takip ederek onları 
himaye edebileceğine ihtimal vermiyoruz. Kana
atimce Türk Hükümeti bu «mevzuda, kendisine 
düşeni yapmamıştır. Amerikan vatandaşının hak
kını korumak gerekçesiyle Türk Devletinin şe
refini, hükümranlığını ve uzun bir mazisi olan 
bankanın itibarını zedeliyemez. Dostlarımızın 
27 Mayıs'm nedenlerini çok iyi bildiklerinden 
eminiz. 

Netice olarak fikirlerimizi şöylece özetliyo
rum : 

1. Bu tasarı hükümranlık haklarımızla ka
bili telif değildir. 

2. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde yargı 
organlarının görevine müdahale edilmiş olacak
tır ki bu da Anayasa'ya aykırıdır. 

•1. Bu tasarı umumilik prensibine ve dola-
yısiyje Anayasa'inin 12 nci maddesine aykırıdır. 

4. Bu tasan hususi hukuk hükümlerine tâbi 
bir bankanın taahhüdüne tek taraflı olarak mü
dahale etmekte ve Anayasa'nm 40 ncı maddesi
ne aykırı düşmdktedir. Binaenaleyh Hükümet 
Amerikalı dostlarımıza ve Amerikan Hükümeti
ne bu işin iç yüzünü bütün teferruatı ile açıklı-
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yarak 27 Mayıs Devriminin niçin yapıldığını 
bir kere daha anlatmalıdır. Yine Hükümet, bü
yük dostumuza, yapılan bu siyasi ve iktisadi 
baskının hükümranlık baklanımızla ve dostlukla 
bağdaşamıyacağını resmen bildirmelidir. Hükü
met bu ihtilâfın tek taraflı hal yerinin burası 
olmayıp, yargı organları olduğunu ve bu tasa
rının Anayasa'ya aykırı düştüğünü kabul ede
rek tasarıyı geri almalıdır. 

5. Bu teklifler Hükümetçe kabul edilmezse 
tasarının reddini yüksek Heyetinizden istirham 
ederim. Hürmeti erimle. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uluç. 
BURHANETTtN" ULUÇ (Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) Muhterem arkadaşlarım, vazi
yet apaçık meydandadır. Karanlık yollarda yü
rüyen bir Türk firmasıyla, Amerika'da,, yine 
karanlık yolda yürüyen bir firma işbiriiği yap
mış, köhne malzeme halinde bulunan bir fab
rikayı bize fahiş değil, fahişin, üstünde bir fi
yatla satmışlardır. Ve bu yüzden de arkadaşı-
mızııı arz ettiği gibi, 7(i milyon lira Ziraat Ban
kası ziyan etmiş ve etmekte bulunmaktadır. Bu 
mevzuda kulaklarımıza bir çok dedikodular gel-
tiuekted'ir. Bu dedikoduları burada-arz etmekten 
de üzüntü duyacağımı beyan ederim. Cumhuri
yet Halk Partisinin mensubu olduğunu söyliyen 
bir avukat bu firmanın baş mümessili olan ve 
sahibi bulunan zat ile bütün kapıları dolaşmak
tadır. Bu sözler cidden elem verici ve 'teessürü 
mucibtlr. (C.H.P. si sıralarından «İsmini açık
la» sesleri). İsminin ne olduğunu bilmiyorum. 

SAHİR KURUTLUOĞ-LU (Cumhurbaşkanın -
ca, S. Ü.) — Pekâlâ biliyorsunuz, efendim. (Çü
rüttüler) 

BAŞKAN - Müdahale etmeyiniz, herkes (ko
nuşurken. 

ŞAHİR KURUTLUOĞ LU (< mmhıu-b aşk anın
ca ^. Ü.) Bu sözleri, partiye ,mi m al edi
yorsunuz, tavsif ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kurutluoğlu, müdahale. 
etmeyiniz. (Gürültüler) 

BURUANRTTlN ITLUÇ (l)evmnLa) — Ben 
dedikoduları soyl(İyonun. 

KAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhnrbaşkatun
ca S. Ü.) — • Bir partiyi itham eder şekil
de konuşamazsın. 

BURHANETTtN ULUÇ (Devamla) — Par
tiyi itham etmiyorum. Partiye mensup olan bir 
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avukat, bu adamla birlikte kapı kapı Hükümet 
azalarını dolaşıyornıuş. Evet bu bir hakikat. 
(îsmini söyle-'sesleri) 

Muhterem arkadaşlarıım, Hükümete yapılan 
baskıyı da apaçık yine arkadaşım izah ettiler. 
Türk milleti her an ve zaman kendisini koru
yabilecek, kendisini besleyebilecek bir kudret 
ve kuvvete haizdir. Biz sadakaya muhtaç deği
liz. Eğer Amerikan Hükümeti bize bir sadaka 
veriyorsa, alsın başına çalsın. (Sağdan, bravo 
sesleri) Binaenaleyh.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Paşam, dost bir memleket hak
kında biraz itinalı konuşmanızı rica ediyorum. 

BURHANETTİN ULUÇ (Devamla) — Dost-
ama; bugün haysiyetimizle oynamıştır ve oyna-
malktadır. Kulaklarımıza gelen laflar 'bunlardır. 
Binaenaleyh, Hükümetten ırica ediyorum, haki
katen böyle bir baskı var imidir, yok mudur? 
Bunu burada apaçık izah etsinler. Amerika'nın 
bir kanunu var. Yardım gören memleketler, 
Amerikaya olan borelaırını ödemezlerse yardım 
kesilirmiş, kessinler, rica'ediyorum. Ne olur? 
Biz kuşaklarımızı biraz daha sıkarız. (Bunun 
mevzu ile ne alâkası var s'esleri, gürültüler) 

Muhterem arka d aşlarım.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
BURHANETTİN ULUÇ (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, her histen yüksek olan 
(C.H.P. si 'sıralarından gürültüler) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Bir Senatoda böyle konuşulmaz, mahal
lede böyle konuşulur. 

BAŞKAN — Beyefendi konuşamıyorlar, Sa
yın Kangal müdahale etmeyiniz. (Gürültüler) 

BURHANETTİN ULUÇ (Devamla) — Her 
histen yüksek olan vatanseverlik, milliyeteever-
lik hislerinize hit ab ediyorum. Böyle bir kanu
nu kabul ctmlvelim (Gürültüler).. Kabul etmi-
yelim arkadaşlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Tabii Üyeler sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kürsü
de konuşan sayın üyelerin konuşma hürriyetleri 
vardır ve vicdani mesuliyetleri, konuşmalarını 
tahdit eden hükümlerdir. Bu sebeple konuşan 
arkadaş şayet bizim beğenmediğimiz şekilde ko
nuşursa olduğu gibi diğer üyelerin de konuşma 
hakları vardır, çıkar cevap verirler. Bu sebeple 
oturdukları yerden müdahaleye, hele Riyaseti 
itham eder şekilde Sayın Üyelerin aşırı jestte 
bulunmaya hakları yoktur. (Alkışlar) 
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Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Talbiî Üye) — Ko

misyondan bir sorum var. Bu soruma eevap al
dıktan sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Şartlı söz olmaz. O halde söz 
hakkınızdan feragat edersiniz. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sual
den sonra konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sualler sözlerden sonra gelir; 
şartlı söz almaya imıkân yok, Sayın özgüneş. 

Başka söz istiyen?.. Hükümet veya Komis
yon adına?.. 

FARUK IŞIK (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Işık, buyurun. 
FARUK IŞIK (Van) — Muhterem arkadaş 

lar, benim mevzuum, durumu siyasi bakımdan 
tetkik değildir. Hakikaten beynelmilel münase
betlerde zaruret hâsıl olduğu takdirde birtakım 
kanuni tedbirlerin alınması mecburidir Ve ben 
kanunu bu cepheden tetkik etmek istiyorum. Yal
nız bu kanuna rey verebilmemiz için muhterem 
Hükümetten şu 4 nokcayı tavzih etmesini istir
ham edeceğim. 

1. Ziraat Bankasının verdiği teminat mek
tubu kayıtsız ve şartsız mıdır? 

2. Şayet kayıtlı ve şartlı ise bu şartlarda 
ihtilâl: halinde bir mahkeme veya hüküm mercii. 
var mıdır? Ve bu mercilere müracaat edilmemiş 
midir? 

:!. Müracaat edilmemiş ise .sebebi nedir? 
4. Tasarının esbabı mııcibesine göre, satış 

bedeli, Kromit Madencilik Limited Şirketinin 
istihsal edeceği düşük dereceli krom cevherinin 
ihrai; bedelinden ödeneceğini âmirdir. Buna 
göre İm paranın ödenmesi lâzım gelse bile yine 
bu vasıfta krom cevheri ihracı suretiyle ödemek 
imkânı araştırılmış mıdır? Bendenizin istirhamı 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN" KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

.Muhterem arkadaşlar, komisyonda, buraya çı
kıp konuşan hatiplerin ileri sürdüğü fikirler, 
mütalâalar uzun uzun konuşuldu ve işin uzun 
boylu detaylarına gitmeden ben, komisyonda 
bulunan bir üye olarak mütalâamı orada kısaca 
arz ettim. Bunları tekrarlamak mecburiyetini 
duyduğum için Yüksek huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. 

Bu şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle gelmiş, 
kanunsuzmuş, usulsüzmüş, bunlar muamele-
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niıı evveliyatı . Orasını biz bir tarafa bırak iye 
ruz. Or tada bir Amer ikan firmasiyle T ü r k fir--

.luariinın ya.p1.dif3 olduğu bir .•dun - satım muame-
İrsi ve Türk firmasını da destekleyen Türkiye 
Cumhur iye t i Ziraat Bankasının tekeffülü var 
Bunun bir kısmı bugün k a d a r krom bedelleriyle 
ödenmiş, bir kısmı ödenememiş ve uzun zaman 
da geçtiği için bir sürü faiz de bunun ü^erme-
yüklenmiş t i r . Görüyorsunuz ki, de tay la r ına gir
meden şu kısa veçhesiyle arz ettiğim hâdise, 
t amamen hukuki mahiyet te bir a l ı m - s a t ı m 
ak t id i r Âki t lerden birisi vazifesini yapmış 
veya yapmamış , birisi buna r iayet etmiş veya 
e tmemiş ; bura la r bizi ve dolayısiyle bizi ve 
asıl olan Hüküme t i ilgilendirme/:, görüşünü!/ 
bu. Ne y a p ı l a c a k t ı r ! . Hakl ı olan, eğer hakkı
na inanıyorsa gider kanuni yol lara b a ş v u r u r ; 
şerai t in kestiği p a r m a k acımaz. Hakl ı ise, ka
nun i yo ldan ist ihsal e t t iği bu hakk ın ı kul
lanmak için ne yapar '- Ya doğ rudan doğruya 
borçlu veya ona kefil olan f irma bunu öde
mek mecburiyet indedir . Bu halde ne olur? 
Eğer , bu tekeffül Ziraat Bankas ın ı bu borcu 
ödemeye k a d a r sürükledi ise ve bu banka, da 
bir Devlet bankası olarak bunları ödemekten 
mütevel l i t acz ve za rure t içerisine düşerse, o 
zaman bunda da D e d e l ya rd ım elini uzata
cak ise ki, uza tmaya mecbur hissediyor, gö
rüyoruz, o zaman bîr kanun çıkarır ve hari
kanın borcunu öder. Yani oraya ödeyeceği 
nisbet te , öder. Kald ı ki bu asıl f irma ile, ban
ka a ras ında b ü y ü k bir hukuk i mesele de çı-
cak. Bu nasıl olacak? Bu şöyle olacak, muhte
rem arkadaş la r ım : Bunu tekeffül etmiş ola 
rak, ödeyen Zi raa t Bankası , yar ın asıl firma
nın, Amer ikan Şirketiyle; bu fabr ika için alını-
satım y a p a n firmanın diyeceği şu mesele var
dır. Sen bü tün müdafaayı yap t ın mı?.. Asd 
borçlu bendim. Bu dâvayı açmadan ve huku
k e n m a ğ l û p olmadan, hak ika t i tesbit e tmeden. 
sen nasıl bir oklu - bi t t iye get i rdin de bu pa
rayı ö d e d i n t . . Şimdi de asıl borçlu . olarak 
bana rücu ediyorsun. Yok ben bu parayı öde-
yemem diyecek. O onun hakkında, açtığı dâva
dan sonra, defileri, asıl a l acakhya kargı borç 
lunun ileri sürülmesi tâzımgelen kanuni ve 
h u k u k i def i leri ileri sürmiyen kefile ka r ş ı asıl 
borçlu aynı şeyleri iddia edecek. I l a k ı d d 
anlayışımız bu. O halde ne olacak? Bunu ödi-
yen Ziraat Bankas ı asıl borçluya rücu elli

ğinde, gerçi sonunun ne olacağım bilmiyoruz' 
anın, asıl firma, Z i raa t Bankas ına bunu öde-
miyee.ek, belki de haksız bir Ödemenin ispal ı 
imkânlar ın ı bu firma,, bankaya karnı bulmuş 
olacak. Bunlar mümkündür . 
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ıranın auıuuun a nı ha
lâ j lanın ası ve cemiye yüklenerek Türkiye'ye 
sevk edil imcini Htuvard International firması 
taahhudetıniş, ve. bunun karşılığı olarak tesbit 
edilmiş olan 2 400 000 dolarlık değerinin dü
şüte tenörlü krom ile ödenmesini de, karsı ta
raf olarak Alka firması ve onunla birlikle im 
vecibeye, i'tçüueü taraf olarak katılan Kromit 
firması tanhh ödetmişlerdir. 

Simdi bu ana sözleşmenin tam metni elimde
dir. Bu ana sözleşme muhtelif tarihlerde tadil
ler "de görmüştür, tik yapılan şeklinde gerek 
Ho\va.rd İnteırıntioııat Inc. firmasının ve ge
rekse Alka ve Kromit firmasının bu alışverişte. 
bu akitte, İra sözleşmede olan karşılıklı vecibe
leri gayet vazıh ve mufassal bir surette izah 
edilmiştir. Bunlardan Alka firmasının mukave
le ile yüklendiği vecibo, 2 400 000 <!< -lâvı öde-

-ntek lıısusuııda Kromit Şirketinin düşük tenÖr-
lü krom ihracı keyfiyetini, buna Hükümetin 
müsaadesini, ithal permilerini şaklamak; Kro
mit firmasının taahhüdünü, düşük [eııörlü krom 
ihraeiKlerok, bundan tahassül edecek dolarları, 
satıia ı fabrika bedeline karşılık olarak The 
Chase Marhnttan Bank vevahul kısa adiyle 
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Chaınanbank'ta. açılacak üçlü hesaba yatırmak 
buna karşılık, Howard firmasının taahhüdünde 
- tafsilâtını anlatarak kıymetli vaktinizi almak 
istemiyorum. Emrederseniz, bütün detayları ile 
anlatmaya amadeyim - kurulu olan fabrikanın 
itina ile sökülmesi, tesiratı havaiyeden koruna
cak şekilde ambalajlanması, bunların sevk lima
nına kadar nakledilmesi, ve ondan sonra bunun 
üzerinde bir ipotek hakkı tesis ettirilerek Zi
raat Bankasına devredilmesi ve sonra da umu
mi sigorta, hattâ deniz nakliyatında; deniz har
bi, mayın, çarpışma, avarya, vLıç. ve sair gibi 
bütün muhtemel kazalara karşı sigortasını mu-
tazammın sigorta poliçesinin tanzim edilmesi, 
tediye edilmesi ve Türk limanı İstanbul'a ka
dar nakli, navlununun ödenmesi gibi hususlar 
vardır. Muhterem arkadaşlarım, sadece ve sa
dece bunlar vardır. Hattâ, bu ana sözleşmede, 
gelen malın Türk limanında tabiiye masrafı, 
gönderen firmaya, değil, satmaimış olan Alka 
firmasına tevcih edilmiştir; yani tahliye mas
rafları Oğuz Akal tarafından ödenecektir. 

Ziraat Bankasının bu anlaşmada rolüne ge
lince : Ziraat Bankası bütün bu muamelenin 
tarzı cereyanını ve paranın tediyesini formüle 
etmiştir. Ve bunu Howard International İne 
şirketine karşı o şirkete parayı devretmek üze
re vasıta banka olarak tesbit edilmiş olan The 
Chase Manhattan Banka karşı bir taahhüt ve 
teminat mektubu ile taahhüdetmiş bulunmakta
dır. Gerek ana sözleşmede ve gerekse Ziraat 
Bankasının vermiş bulunduğu teminat mektu
bunu muhtevi telgraflarda, demin arz ettiğim 
gibi, ambalajların evsafına varıncaya kadar, 
sigortaların neleri ihtiva etmesine varıncaya 
kadar en ince teferruat tasrih edilmiştir, tadad-
edilmiştir, derpiş edilmiştir. Ve fakat ana söz
leşmede ve Ziraat Bankasının teminat mektu
bunda, bu fabrikanın Türkiye'de monte edil
mesi konusunda bir taahhüt mevcut değildir 
Yalnız, ana sözleşmenin Howard şirketine taal
lûk eden vecibelerinin bir maddesinde; Howaıd 
ve Alka tarafından müştereken seçilecek bir 
ehliyetli mühendise adı geçen fabrikanın Tür
kiye'de tekrar inşaata ve faaliyete geçmesine 
nezaret ettirmeyi Howarcl taahhüdetmiştir. Şu 
halde bunun Türkiye'de kurulması, monte edil
mesinde Howard şirketinin vecibesi, fennî neza
reti sağlamaktır; o da tarafların müştereken se
çecekleri ehliyetli mühendis vasıtasiyle. Bu an-
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lasına, 1.957 senesinde bir tadil görmüştür. Bu 
tadil de sadece şu hususa, taallûk etmektedir; 
fabrikanın sökülmesi, ambalajlanması, sevkı 
sırasında alıcı firma olan Alka firmasının Ame
rika'ya göndereceği mühendis, aıemıır münıes-

'sil ve ustabaşıların Amerika'da bu vazifelerin
den dolayı, yani şu taahhüdün ifası zımnında 
Amerika'da bulundukları süre irinde tabiî, nor
mal masraflarının, Ho\vard International İne. 
şirketi tarafından deruhde edileceğini, bilmu
kabele Howard şirketinin bu taahhüdün icabı 
olarak Türkiye'ye göndereceği memur, müdür, 
mümessil ve ustabaşılarının da Türkiye'de kal
dıkları müddetçe normal masraflarının, telefon, 
otel, îokanta v. s. gibi, Alka firması tarafından 
ödeneceğini mutazanımın bir ek anlaşmadır 
8 . 9 . 1957 tarihli. Bu ek anlaşmada asıl ana söz
leşmeyi tarif ederken, şöyle bir ibare geçmiş
tir : Tarafların evvelki anlaşması, «işbu çelik 
fabrikasının alım - satımı ve mezkûr tesisatın 
A. B Devletlerinde sökülmesini mezkûr fabri
kanın Türkiye'de monte edilmesini de ihtiva et
mektedir.» diye bir tarif yapılmaktadır. Yani, 
ek mukavelenamenin başlangıçta bunun hangi 
mukaveleye ek olduğu 1arif edilirken, falan ta
rihte bu fabrikanın alım, satım, sevk ve monte 
edilmesini derpiş (iden falan tarihli sözleşmeye 
ek olarak şu hususlar dercedilmistir diyerek, 
anlaşmayı tarif sadedinde gecen ibareler ara
sında, (Türkiye'de monte edilmesi) kelimesi de 
geçmiştir. Ondan sonra, demin arz ettiğim gibi 
asıl maddeler, bir ve iki numaralı maddeler. 
Birisi Amerika'da Howard'ın, diğeri Türkiye'de 
Alka'nın göndereceği memurların masraf ve 
harcırahlarının ödenmesi hakkındadır. 

Bundan sonra, Ziraat Bankasının bu mukave
le ile birlikte Amerikan şirketine ve Manhattan 
Banka gönderdiği teminat, mektubu da tadil 
görmüştür. Çünkü bu gösterilen teminat mektu
bu bir tarihe kadar muteber olduğunu garanti 
etmiş, bu tarihe kadar bunlar yerine getirilme
miş, yeniden banka bu vâdeyi uzatan birtakım 
ilâveler, tadiller yapmıştır. Bu tadillerden bir 
tanesi; 1959 senesinin üçüncü ayındadır. 1959 
senesinin üçüncü ayında, o vakte kadar yapıl
mış olan teminatların bu teminat ile itmam et
mekte olduğunu ifade ederek banka, Amerika'
da The Cha.se Manhattan Bankasına bir talimat I 
gönderiyor. Diyor ki; şimdiye kadar sizin nez-
dinizde benim Howard Şirketine Ödenmiş olan I 
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paralardan başka, işte bir bankadan size havale 
edilmiş olan 816 000 dolarlık beraber orada de
pozit olarak mevcudolan dolarlarla birlikte hep
si 832 500 bin doların biriktiği, bu dolarları şu 
şartlar altında Howard.'a tediye edeceksiniz, di
yor. Üç tediye vesikası bağladığınız ve bir de 
dört ay zarfında yapılacak işlere ait taahhüt ve
sikası verdiğiniz takdirde bu vesikaları bana gön
dererek, Howard'm emrine parayı ödeyiniz di
yor. Ziraat Bankasınca, istenilen vesikalar, pa
ranın ödenmesi için şart koşulan vesikalar şun
lardır; dört ay zarfında bu fabrikanın sökül
mesi, itina ile sökülerek ambalajlanması ve sevk 
limanına kadar getirilmesi. Bu arada dört aya 
kadar yapılacağına dair bir taahhütname, «Man
hattan Bankın itibarlı tutacağı bir resmî Ame
rikan. firmasının da taahhüt mektubu bağlanma
lıdır diyor. Ve sonra Ziraat Bankası lehine tan
zim ve ciro edilmiş «Alka'ya ihbar ediniz Türk 
limanı İstanbul'a kadar navlun peşin ödenmiş
tir» ibaresini taşıyan bir belge. 

Howard firması tarafından imzalanmış (Bil') 
2 milyon 400 bin dolar üzerinden altı nüsha fa
tura. Bunlar talebedilen vesikalar. 

3. Deniz harbi, mayın, torpil, hususi avarya, 
vinç, infilâk, çarpışma, sirkat, kısmî ve tama
men ademiteslim, bütün bu muhtemel rizikolar
la İstanbul veya Tuzla Gümrük antrepoların
da 30 gün yangına karşı sigorta masrafları ve 
Howard'a aidolmak üzere 2 400 000 doların yüz
de 10 fazlası üzerinden sigorta poliçesi. Bir kop
yasının Türk Konsolosluğunca tasdiki ve iki 
nüsha da menşe şahadetnamesi. Bu belgeler ban
kanıza tevdi edildiği takdirde, onları hemen 
benim namıma göndermek suretiyle sizin nezdi-
nizde birikmiş olan 832 bin doları Howard Şir
ketine ödeyiniz, diyor. 

Ondan sonra, bakiye 967 500 dolara gelince: 
Alka ve Kromit firmalarının Türkiye haricine 
ayırtacakları bütün düşük tenörlü krom ihraca
tına mütaallik olmak üzere, fabrikanızda kromit 
lehine açılacak akreditiflerden mezkûr kredi 
şartlarına uygun yükleme vesaikinin Kromit ta
rafından bankamıza ibrazında tahassul edecek 
dolarlar faturalarını emrinize âmâde tutacakları
nı müştereken ve gayrikabili rücü olarak Ban
kamıza taahhüt ve garanti etmişlerdir. Buna 
mukabil bankamızda bu meblâğların 967 bin 
500 doları karşılamaya yetinceye kadar Chaman-
bank'taki muvakkat Howard hesabına yatırılaca-
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ğını bankamız da Howard'a taahhüt ve garanti i 
eder.» Bundan sonrasının ödenmesi hususunda 
yeni bir başka şart dermeyan etmemiştir. Zira
at Bankasının bu işi formüle eden teminat mek
tubunun, tadilini lazammun eden, 17 . 3 . 1954 
tarihli tadilindeki metnin başında, «Bu garan
timiz bundan evvelkilerin yerine kaim olacaktır» 
demiş ve nihai garanti haline getirmiş, başka hiç
bir şart aranmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hu talimatına ria- I 
yetle Howard Şirketi, bu müddetler içinde sök
müş ve fabrika Türkiye'ye 1959 senesinin 10 
rıcu ayında gelmiştir. 1959 senesinin 1.0 nen 
ayında Türkiye'ye gelmiş ve Oaytrova fiktif 
Gümrük antrepolarına konulmuştur. Ondan 
sonra 12 nei ayın 4 nde yani, malların gümrüğe 
gelmesinden iki ay sonra, hu sözleşmede son bir 
tadil yapılmıştır. () tadil, demin muhterem ha- I 
tiplerden bâzıları, hu fabrikanın bedelinin ta
mamen düşük tenörlü kromlarla ödenmesi hu
susunun derpiş edildiğini buyurmuşlardı; Filha
kika başlangıçta böyle. Fakat sonradan düşük 
tenörlü krom ihracı imkânsızlıkları ve hu krom 
bedeli ile hu fabrikanın ödenmesi güçlükleri 
karşısında taraflar yeni bir anlaşma yapmışlar; 
bu sefer yüksek vasıflı krom ihracını dahi şa
yanı -kabul tutmuşlar ve Hükümetin ithal per
milerini düşük vasıflı krom yerine, yüksek va
sıflı krom olarak tebdil etmesi hususunu, Hü
kümet nezdinde takibetmeyi ve bunu Hükümete1 

kabul ettirmeyi bir taraf taahhüt etmiş. I iti, 
4 . 12 . 1959 tarihli anlaşmanın altında yalnız I 
ALKA Firması ve karşıda Hovvard Firması de
ğil, Ziraat Bankası da bizzat bu anlaşmaya, bir 
taraf olarak imza koymuş; hu taahhüdün ve 
vecibelerin altına Ziraat. Bankası bizzat gir
miştir. 

Şimdi arkadşalarım, Ziraat Bankasının, mal
ların Türkiye'ye gelmesinden 2 ay sonra, böyle 
bir tadilin altındaki imzasının ihtiva ettiği ga
rantiyi, ihtiva eden pasajı aynen okumama mü
saadenizi rica edeceğim: «Aşağıda imzası bulu
nan, T. (\ Ziraat Bankası, Uoward ve AI7KA'-
nırı yukarıda yazılı mezkûr tadilâta girmesi üze
rine Türk otoriteleri ithal permisini yukarda pa
ragraf 2 de belirtildiği şekilde, istenilen tadi
lât müsaadesini verdikleri takdirde,» yani, dü
şük tenörlü yerine yüksek tenörlü olarak kabul 
ettikleri takdirde. Ziraatın 1543 garantisini | 
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I (T) ve (1.1) paragraflarında belirtildiği şekilde 

tadil etmeyi gayyîkabili rücu olacak surette ka
bul etmekte, aynı zamanda ltovvard'la ALfvA'-
ıım yukarda yapmış oldukları anlaşma ile lvro-
mitin muvafakatini kati .şekilde mutabık olup 
kabul etmekte ve Ziraatin .1.541.} garantisinin tam 
mâııasiyle yürürlükte olduğunu ve şartları mu
cibince yürürlükte kalacağını ve yukarda belir
tildiği gibi sadece ithal permisinin tadiline Türk 

I otoriteleri tarafından müsaade verildiği takdir-
I de yapılmış olan yukarda belirtilen şekilde ta-
I diller müstesna, işbu anlaşmanın Hovvard ve Zi-
I rafın, Ziraatin 1543 garantisinde belirtilmiş olan 
I hak ve vazifelerin hiçbir, surette değiştirmiye-

ceğini, azaltıp çoğaltnrıyacağım, kabul ve tasdik 
etmektedir.» İmza T. (\ Ziraat Bankası metin
de geçen (i) ve (i.i) fıkraları ise şöyledir: «(t) 
1 7 . 3 . 1959 tarihli mezkûr tadilâtta yazılı öde
me tarihi 31 Aralık 1959 tarihinden 31 Tem-

I muz 1960 tarihine temdit edilecektir.». 

(II) fıkrası da «17 . 3 . 1959 tarihli mezkûr 
tadilâttan nerede düşük dereceli yazısı varsa si 
lihecek yerine yüksek dereceli yazılacaktır. 

İlimdi, bu Ek Anlaşma ki, o zaman arz et
tiğim gibi, iki ay evvel fabrika verilen talimat 
üzerine sökülmüş, ambalajı yapılmış, getirilmiş 
Türkiye'de (Jayır'ove Oümrük antrepolarına depo 
edilmiş, 1959 senesinin 12 ne i ayının 4 nde ya
pılan bu tadille, Kromit, Alka Şirketi, Ziraat 
Bankası birtakım yeni taahhütler altına, taah
hütlerde birtakım, tadiller yaparak girdikleri 
halde, Hovvart Şirketine ait en ufak bir veci
be tadadedilnıiş değildir. Ve nevama HowaıM. 
Şirketi vecibelerini yapmış bir taraf ve sadece 
alacaklı durumda, diğerleri onun bu laüaeağını 
ödemek için kendilerine terettübedeeek yeni va
zifeleri vecibeleri taahhüdetmişlerdir. Bundan 
başka, muhterem arkadaşlarım, yine. bu tarih
ten sonra, haltta 1960 senesinde ve 1960 senesi--
n'in Alayiş ayında, Mayıs ayının 13 nde, yaıni, 
fabrikanın bütün parçalarıyla sökülüp, Türki
ye'ye getirilip antrepoya konu iması ndıatn. 5 ay 
sonra Ziraat Bankasının (-ektiği bir telgraf var, 
Chase Manhattan Banka «Ch'nimanbanık - New-
york. 

Mösyö (Jarantin nazarı dikkatine stop. 1543 
sayılı garantimize ve onun 17 Mart 1959 tarihli 
tadilâtına ve (demin arz ettiğim) 4 .12.1959 

j tarihinde Alka, Howard, Kromit ve bankamız 
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•arasında teali edilmiş protokole uyularak vâdeyi 
31 Temmuz 1960 .tarihine temdidettiği<mlzi ve 
düşük dereceli krom yerine yüksek dereceli krom 
teslim •cdfi'leceg'i '.hususları hakkındaki tadilâtkv-
rın not edilerek .'keyfiyetten Howard ,ı haberdar 
etmenizi rica ederiz.» 

Muhterem arkadaşlarını, bütün bu yazışma
ların bir tanesinde Ziraat Bankasının, fabrika
nın Türkiye'de kurulması vazifesini! Howard'ın 
yerine getirmesi şartı ne dermeyan edilmiş, ne 
talebedilmi'Ş ve ne de taahhüdedilmiştir. Şimdi 
geliyorum Ziraat Bankasının üzerinde durmuş 
'olduğu, arz et tiklim, bu 1957 de yapılmış okm 
bir tadilâtta, satdecc evvelki Ana Sözleşmeyi izah 
ederken, onu tarif ederken, Washington'dan 
sökülmesi, ambalajlan ması, yüklet ilmesli, nakle
dilmesi ve Türkiye'de monte edilmesi diye yapı-
hm tarif içinde bir (monte) veya (yeniden kur-
<ma) kelimesinin geçmesi Howard Şirketine böyle 
bir vecibe yüklenmiştir diye tefsir olunaımaz. 
Böyl'e bir yükleme işi bu mukavele içinde tnev-
cudolsa, bu 'kadar teferruatınla inmiş bir söz
leşme, bu kınıma işinin her halde bir teferruatın 
bir müddetini, bir şeklini tayin ve tasrih etme
si lâzımgelir. Şimdi, Howard Şirketi, kurmak 
baına mı düşüyor? Pekâlâ. Benim vaızifem ini? 
Pekâlâ. Nereye kuracağım dese, Ziraat Bankası 
bir yer göstermiş midir? Bir fabrika düzlükte 

" bir cambaz çadırı gibi kurulmaz. Bir fabrikanın 
evvelâ yeri tâyin edildi'. Ondan sonra o fabrika
nın kurulacağı tesisler ve binalar yapılır; şu mu
kavelenin içerisinde, bu fabrikanın binasının ki
min tarafından yapılacağı, yerinim kimin tara
fından gösterileceği, kurulacak yere kadar kimin 
tarafından nakledileceği haikkmda hiçbir hüküm 
ıbnlunmaiz olur mu? Eğer Howard'a böyle bir 
vecibe tahmil edilmiş bulunsa; bunların hiçbiri
si yoktur. Hükümetin görüşü gibi, komisyonu
muzun görüşü odur ki, aslında ne satıcı firma 
olan IToward Şirketinin böyle bir fabrika kur
ması için Mr taahhüdü mevcuttur ve ne de Zi
raat Bankası şimdiye kadar böyle bir hususun 
mevcudiyetini ifade etmiştir. 

[Birçok tadillere rağmen, fabrikanın Türki
ye'ye geim<eıs;inden onura yapılmış birçok 'müza
kerelere rağmen böyle bir şart dermeyan 'edilme
miştir. Böyle bir şart ne zaman dermeyan edil
miştir? Ne zaman ki, hakikaten bu firmanın 
Ziraat Bankasını ağır zararlara soktuğu âdeta 
dolandırdığı 'hattâ Ziraat Bankasının 'kendi ku

ruluş Kaımınma >d.ire iştigal mevzuları •dışında, 
.böyle biı* mevzua birla'kım mvsul şalhıslarnjin, 
birtakım yetkili şaihıslarıum vazifelerini suiis
timal çimek sureliyle girmiş oldukları hususu 
artık gün ışığına 'çıkmış, bankayı yeni bir za
rara. sok;naya kim.seniu gönlü razı olmayarak 
ek sözleşmede germi bir kelimeye dayanıp te
minat -mektubum;!! bankayı sokacağı zarardan 
sıyrılmak ca.ba.sma. düşülmüştür. Üs!elik işin bir 
başka talihsizliği de Ziraat Iia.idca.smm, namı he
sabına teminat mektubu vermiş olduğu, namı 
hesabına, iinvvarl Şirketine taahhütte bulundu
ğu A'lka ve .kromit firması, gırtlağına kadar 
•borçlu bir ihaide ve hattâ, Ziraat Bankasına sa
detle, bu. .muamelenin dışında başka muamele
lerden dolayı (i0 70 milyonun üstünde borçlu. 
fabrika, ve ne varsa Zîraai Bankasına meHhun. 
M e. kadar ocağı, ne kadar I esişi ne katlar çıka
rdın es kromu varsa.''hepsi Zira-al Bankacına m er
inin olduğu halde bunların hepsi satılsa, hepsi 
değerlendirilip paraya çevrilse bu şirketin, bu 
firmanın bu .firmayı 'tetınsii etıııe'kte olan şahıs-
ların Ziraat Bankasına olan borçlarının onda 
birini dallı i temin etme iıntcânına sahip değil. 
Şu halde. Ziraat Bankası için bu şimdiye ka
tlar o firma, yüzünden girilmiş zararlara, •zami-
meteu tahsili gayrikabi! bir yeni -zarara girme 
maılıiyetindedİ!'. Ama,, bir vecibenin ifası gere'k-
liğı takdirde, elibetteki işin 'bu cephesi düşünül-
memete gerekir, Zîraai Bankası şimdiye ka
dar 70 milyon içeri girmiş. Şîm'di bir İt) mil-
yon daiıa -sineye çekmek: zorundadır, fYmkü 
rııcü ettiği, firmadan bunu tabsil etmesi için, o 
firmanın ve o firmayı teşkil rden şahısların 
ellerinde bunu öd ivebilecek bir imkân mevcut 
•değildir ve sonra inkılâbın şartları, demin Ha
vın Tunçkauat'ıu ifade ve işaret ettiği gibi. fn-
'kt.lâbın şartları, bu kadar m-k suiistimale konu 
olmuş bir hâdisede yeniden bir tediye gücünün 
veya cesaretini bau'kamn mesullerine vermemiş
tir. 

MuOvlorem arkadaşhırım, hâdise budur. İlâ 
ilişenin ticari gelenekler yönünden izahı bir 
bankanın ister mîllî olsun, ister olmasın^ bir 
bankanın teminat mektırbunıu'i şu ahş verişle 
en büyük rolü oynamış olduğudur. Zira, saym 
senatörler, bu sözleşmelerin hepsini okudum. 
Başından. sonuna kadar, komisyonunuz adına 
letkik ettik. Bu anlaşmalarda ihtilâfların bal 
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mercii gösteri lmemiştir . Liıtilâ-L'laıııı İmi mer-
eii gösteriLmemiştir, çünkü, bir -milli bankanın 
a rada tavassutu, taalh'hüıü, teminah mevcudu!-
dukça bir ihtilâf tasavvur edilmemiştir, «Çünkü. 
'ba-n'ka talimat vermedikçe mal yer inden süküie-
ııremekte, İbanka talimat vermedikçe para öden
memekte, banka tal imat vermedikçe krom sah 
şında başıka bir tarafa mal göndererek para ya-
t ı r ı imamaktadı r . Bütün buıdar be]);-: bankanın 
idaresi alt ında bankanın murakabesi al l ında 
cereyan etmektedir . O -banka bir millî banka
dır ve .banka 'bunun neticelerini her iki la raf 
için taalfhüdetmiş ve teminat mektubu vermiş
tir. (Bu it ibarla, sözleşmelerin hiçbirinde ve 
bankanın teminat mektubumla, ihtilâfların ha! 
.mercii 'gösterilmemiştir. Ama, tabiî İha! .mercii 
gösterilmiyen İhtilâf için hal mercii yok mu
dur? Hal .mercii vardır . Ama karşı la-ai ' iakl 
firma 'bir millî müessese Devletin nıurakaibes! 
a l t ında Devle t sermayesiyle kurulmuş bir millî 
müesseseye itimat ettim. Bu -itibarla İm ahdî 
müessesenin k-minal mektubunu kâfi kefalet 
te lâkki ••ettim, 'b.ı.ş'ka hiçbir yola başvurmay.a lü
zum görmedim ve görmüyorum» derse w buru! 
bütün dünyaya ilân ederse bu nl•!- 'bin d-.aâruı 
ödenmesinin Ziraat Bauka,sına getireceği ma-.bji 
zarardan çok d'alm fazla malî i t ibarı, i icar' iti
barı sarsılmak suretiyle, mânevi zarar görür. 

arkada.slar.imin tenkidlcrine -re suallerine 
cevap etmeye şahsu-ağam. A rkadaşla mm d 
k i ; bu biı- hususi hukuk münasebet idır. i 
da. Hükümet in , bu işin arasına girmesi v 
kanun teklifiyle bu borcun ödmımesl kevi'iy 
sebep nedir? Aslında Ziraat Bankası bir ticari 
müessese, bir bankadı t . Ama. lâalet tayin, bm 
banka. I.)ir şahıs bankası veya bir hususi banka 
derdidir. Hu--''isi sekku ;in sermav. kovduğu 
bir banka değildir. Millî bir bankadı r . Senim 
yosi yüzde yüz Devlek' ahudan bir bankadır . 
Bir İİktisadi 'Devlet Teşekkülüdür . ['»öyle olun
ca, hâdisenin o banka yönünden, dışta biitüu 
dünyada bu banka ile beraber, bu bankanın sa
hibi olan Türkiye Cumhuriyet i Hükümet inin de 
malî itibarı bahis mevzuudur. M'u.lî i t ibar: , ahit
lerine vefa vecibelerim1 riayet mükellefiyeti var
dır. 

Ve benim kanaat imce, hat tâ kmais) eımmaza 
hâkim olan rıdg asıl millî gurur ve haysiyeti
mizi i lgilendiren tarafı bir bormm mVtfv imzayı 

arzı 
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inkâr eder gibi, b i r t ak ım zavallı, vesileler ar
kasına sığınıp bir borcun ödenmesinden nükûl-
etnıek kaçınmak değil. Böyle bir kaç ınmada 
millî gururumuzu aramak, millî hükümranl ığ ı 
mızı a ramak değil, bilâkis ahde vefa göstermiş 
vecibelerine r iayetkar , sözünün eri bir Hükümet 
ve bir millî müessese olmanın millî gururumu
zu yükselteceği, millî haysiyetimizin asıl o za 
man kur tulacağı , kanaa t in i taş ımaktayım. 

.Muhterem arkadaşlar ım, bu ihtilâfın kazai 
biı- ihtilâf olduğu noktasına i l t ihak edememek
leyiz. Çünkü, t icari teamülde bankalar ın te
minat mektuplar ı o bankanın i t ibarına bağlı
dır. İ t ibariyle beraberdir . Bankaların temiıud 
mektupları dâhil inde de cereyan eder. Mahke
melere hitaben verilir, resmî müesseselere taah
hüt ler karşıl ığında, resmî müesseselere hi taben 
verilir. Veya şahıslara hitaben verilir. Ve bu 
lalebedildiği anda, nakden tediyeyi t a ahhü r 
cin-, tazammuu edum. Zamanı gelir talebedi-
lir. Ödenmez, kanaat imce o bankanın i t ibar ı ba
kımından ehemmiyetli bir-kon ti teşkil eder o za
man o teminat mektubunu mahkemeye vermek
ler. O teminat mektubunu, o bankayı kara üş
üme yazması için Merkez Bankasına verirler, o 
teminat mektubunu sicili t icarete yazması için 
Ticaret Vekâletine verirler. Mahkemeye veril-
m,z. Millî banka için «Ben bir millî bankayı 
mahkemeye vermem» derse Hovvard, haklıdır . 
Bir millî bankayı mahkemeye, şu teminatını ye
rine getirmediğinden dolayı mahkemeye vermek
tense onu bütün dünya bankalar ına teşhir etmek 
daha -çok kârlı gelir, müesseseye. Binaenaleyh 
o halden bu millî bankayı , o halden Türk iye 
Cumhuriyeti Hükümetini kurumak, yalnız JIü-
küıneic değil. Yüce .Meclisinize, Yüce Senato
nuza düşer. Çünkü; Türkiye Cumhuriyeti Zira
at Bankası bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 
Onun murakabesi, idare meclisi müdür ler kurulu, 
'-asılasiyle yahut 23 sayılı Kanun ayni zamanda 
unun murakıbı olan Yüksek Murakabe Kurulu
nun raporlarını nihai surette1 incelemeyi yani ade
tâ bankanın umumi i heyeti yerine Tüı<ki}re Bü
yük Millet Meclisini İkame etmiştir. Bu it ibarla 
banka, üzerinde Türkiye Büyük Millet "Meclisi
nin, banka üzerinde Yüce Meclisinizin de, Yüce 
Senatonuzun da bir m u r a k a b e halkikı mevcut tur . 
Bankayı bu halden kur ta rmak için bankayı dış
ta itibarsız hale düşürmekten, banka voliyle, bu 
bankanın sermayedarı ve sahibi olan Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümetini itibarsız hale düşür
mekten korumak, için, bu parayı onun namı hesa
bına, ödemek hususundaki teklifi karara banla
mak suretiyle asıl bankan nida asıl sahipleri 
olan sizlere düşeceği kanaatindeyim. Bâzı 
muhterem arkadaşlarını, konunun Anayasaya ay
kırılığını ileri sürdüler. Muhterem arkadaşla
rını; Anayasamızda, böyle bir konuda kanun çı-
karılanııyacağı yolunda bir hükme rastlamadım. 
Aksine, kamu fa.yda.suun ve kamu düzeninin ge-
rektirdiği her ahvalde Yüce Meclisinizin kanunla 
tedbir ittihazına yetkisi vardır. Muhterem Fa
ruk İşık Beyefendi de burada demin aynı nokta
ya işaret huy urdular. 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi kıymetli ar
kadaşımın tenkidleriııe arzı cevap etmiş olduğu
mu zannediyorum. Sorn.lan bir iki hususa da ce
vap arz edeyim. 

Yardımın kesilmesi konusunu tahtında n niş
tedir olaraık, Hüküm el in esbabı mucibe -olarak 
getirdiği keyfiyetini kabul etmemekteyiz 
Sayın Tıınekanat bn esbabı mueibeden böyle 
bir neticeyi nasıl istihraeetmiş 'bilmiyorum. 
Hükümetin esbabı muöübesi, gerekçesi elinizde 
bulunan tasarıların içinde vardır. Bu gerekçe
de böyle bir ibare mevcut değildir. 

Bir soru daıha .sordu, Sayın Ağırııaslı; «Mu
hatabımız Amerika olmasaydı, başka bir Hü
kümet t obasından olsaydı veya başka bir Hükü
met böyle bir şey talebetseydi, yine, böyle bir 
kanun gelirnrilydi diye, buna -belki Hükümet de 
ce/vıap verecektir. Ama Komisyon olarak kana
atimiz odur ki ; Türk Millî Başkasının, Türkiye j 
Cumhuriyeti Hükümetinin itibarı habis mevzuu 
olduğu zaman, bunun alacaklısı ister. Ameri
kalı Hovvard, ister, isviçreli Manon olsun. Hiç 
fark etmeksizin bu itibarı korumak mecburi
yetindedir. Yardımın kesilmesi diye bir endişe 
dedi - kodu edilmiştir. Bu cihet, bu kanun tek
lifine, bu kanun teklifinin şevkine sebep teşkil 
ettiği kanaatinde değildir, komisyonunuz. An
cak dost ve müttefikimiz bir memleketim böy
le bir konu üzerinde bu kadar çok dostane mü
nasebetler tesis ettiği bir memleketten, daha 
cerııilökârlık beklemiş olması kaydiyle belki 
mümkündür, fakat böyle bir şey bu esbabı mıt-
cibede yer a İrmiş değildir. 

bayırı Uluo arkadaşınla cevap arz etm iyece-
ğıim. Çünkü biz komisyon olarak malûmu ih-
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sanınız, her siyasi partiye ve partisiz olan ar
kadaşlardan. mürekkep bir heyetiz. Bu heyetin 
sözcüsü olarak siyasi polemiklere girmek im
kânım yoktur. 

Faruk Işık Beyefendinin sorduğu sınailere 
•komisyonumuzun bilgisi içinde cevap arz etme
ye çalışacağım. Ziraat Bankasının mektubu ka
yıtsız, şartsız değildir Sayın Faruk Işık Beye
fendi. Aslında, Ziraat Bankası bu sözleşmenin, 
'bu fabrika alış satışının bütün icaplarını kont
rol etmeyi derulhde etmiştir. Bu itibarla kendi
sinin lehine teminat verdiği şahsın haiz olduğu 
niüldafaa haklarını haizdir. Eğer böyle bir kuv
vetli hakka sahip olsaydı bunu dermeyen ede
bilirdi, elbette. Fakat demin arz ettiğim gibi 
bu mukaıvelenin başından sonuna kadar hiç
bir yerinde banka bu yönden, yani Howard'ı 
böyle bür fabrikayı kurma mükellefiyeti altın
da tutabilecek bunu ihaklı gösterebilecek bir 
kayda rastlamak mümkün değildir. Aksine, fab
rika. Türkiye'ye geldikten 5 ay sonra banka, 
teminatını tazelemiş ve hiçbir şart dermeyan 
etmeksizin, evvelki 1543 sayılı garantimi tek
rar ediyorum düye telgraf çekmiş, ifade etmiş
tir. 1960 senesinin 5 nci ayında. Evet, ihtilâf 
hal merciine de cevap arz ettiğimi zannediyo
rum ihtilâf hal mercii gösterilmiş değildir. Mu
kavelenin hiçbirinde ve bu itibarla da Howard 
Şiııketi bir millî banka. Devletin murakabesi 
altında, Devletin sahibi bulunduğu bir millî 
Bankadan bu alacağım, doğrudan doğruya Hü
kümetten talebetmeyi tercih etmiştir ve düşük 
v as lifli kromlarla, ödeme imkanına gelince, şu
nu arz edeyim ki, demin de arz ettim Kromit 
Şirketi ve Alka bütün mameleki, bugün Ziraat 
Bankasına borçlarından dolayı merbundur, 
mahcuzdur. Bütün bunların hepsi, bu fabrika 
dahil, paraya, çevrilse, onun birçok münasebet
lerle alacaklı bulunduğu paraların belki, onda. 
birini bile karşıılamıyacağı kanaatindeyim. Fab
rikanın kıymeti hakkında da. kısaca arzı malû
mat edeyim. Sanayi Bankası v asit asiyi e Hükü
met bu fabrikaya kıymet koydurmuştur. Bu 
kıymet pek mübalâğa edildi. Sayın Ağırrıaslı'-
uın söylediği gibi 400 - 500 bin dolar da de
ğildir. Fakat, satmalmdığı değer de değildir 
bugün. Nitekim, Sayın Tunçkanat da söyledi
ler ki, yargı organına, tevdi edilmiş bulunan 
evrakda dallı i 2 400 000 dolar olmıyacağı ifa
de edilmiş, fakat, halriki bir değer de konul-

602 

http://fa.yda.suun


C. Senatosu B : 58 
mantistir. Fakat Sanayi Bankasının konduğu 
'kıymet, takriben 1,5 milyon dolardır. 

Değer düşüldüğünün asıl saikı do demode 
bir fabrika oluşandadır. Kore Harbi zamanın
da, Kore Harbi sırasında Amerika'da harb kon
jonktürü içi tide tesis edilmiştir. Türkiye'de ku
rulması tasarlandığı tarihte de hem enfilâsy-o-
nun tesiri, hem ithal güçlükleri ile demir ve çe
lik fiyatları fevkalâde yüksek olduğundan, bel
ki rantabl sayılabilirdi. Lâkin bugün için asla 
faydalı bir teslis telâkki olunmamaktadır. 

Ziraat Bankası teminattan kurtulmak için 
(Howard firması fabrikayı kurma vecibesini 
yerine getirmemiştir.) diyor ya; şimdi Howard 
Firması gelse de, «Peki soracağım.» deıse bu 
fabrika nereye kurulacak, yerini gösterin kura
yım dese, nitekim vaktiyle uzman göndermiş, 
fennî nezaret vecibesini yerine «getirmiştir. Bu 
falbrikayı kurun diye bir yer göstermemişlerdir. 
Fakat kuracağım desti kurdurabilecek miyiz1? 
Hayır arkadaşlar. Çünkü Ziraat Bankası bizzat 
ifade etmektedir ki, bunu gümrükten çekip ken
disine alabilmek için. fon dâihil 20 milyon lira 
ödemeye'mecburdur. Ayrıca, fabrikanın montajı 
asgari 2ü milyon liradır. Burada kurulacak bu 
fabrika fevkalâde zararla çalışacağı için Ziraat 
Bankası veya onu işletecek şirketi her 
yıl 10 veya 20 milyon lira zarara, zarar 
etmeye sebebol a çaktır. Bu kadar rantabl 
olmıyan ıbir tesistir. Binaenaleyh, düşük 
vasıflı kromlarla, bunun bedellerinin ödenmesi 
'keyfiyeti, artık bahis mevzuu değildir. Mâruzâ
tımı burada bitiriyorum. Ye hatırımda kaldığı 
kadar arkadaşlarımın, suallerine cevap verdim. 
Başka sual veya mütalâa olursa cevaba ama
deyim. Teşekkül- ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKANT —-• Sualler sözlerden sonra Sayın 
Üren. Sözler bittikten sonra bitirip sual sormak 
isteyenleri kaydedeceğim ve o zaman soz vere
ceğim. Komisyon Sözcüsü esasen çoğuna cevap 
verdi. 

Buyurun, ıSaym Kangal. Buyurun, şimdi 
fikrinizi istediğiniz şekilde söyleyin. 

HASAN KANUAL' (Cumhurbaskanııı-ca S. 
Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, hâdisede bir sui
istimal olabilir. Hâdise adlî Ibir netice tevlid-
edecek bir vakıa olarak huzurunuza gelmiş ola
bilir. Ben bunlar üzerinde duracak değilim. 
Hâdisenin esası nedir? Amerika Hükümeti Türk 
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Milletine 73 milyon dolar bibede bulunuyor, 
karşılıksız. Borç olarak değil; hibe olarak bun
ları veriyor ve bu arada da diyor ki, «Benim 
Meclisimde kabul edilmiş bir kanun hükmüne 
göre, ılı en vatandaşımın alacağını da tahsil ede
ceğim.» Kimden tahsil edecek? Vereceği 73 mil
yonun içinden bir milyonunu alacak; şu halde 
bize 72 'milyon lira para verecek. Kendi para
mız olmıyan. tamamen bir hibe mevzun olan, bir 
Ibedel üzerinde fırtınalar yaratmaya kanaatim
ce lüzum yoktur. Hâdiseyi biz bu .yönden halle
delim; diğer taraftan, yapılmış suiistimaller 
varsa, mevcut suiistimaller ortada ise, bunları 
da Türk adliyesine ayrı bir mevzu olarak geti
rip tevdi edelim. Zannederim ki. tevdi de edil-' 
mistir. 'Binaenaleyh hâdiseyi bu açıdan almak 
suretiyle reylerimizi vetımek icabeder. 

'Sonra burada konuşan arkadaşlarını diledi
ği gibi 'konuşurlar, ama, Türk Milletinin Ame
rikan Milletine, Amerikan Milletinin Türk Mil
letine karşılıklı menfaatleri vardır; Bu itibarla, 
dostumuz oları Amerikan milletine karşı, her 
hangi bir şahıs, saihsan dilediği gibi konuşur. 
fakat bu kürsüde omuzlarında senatörlük hilâ'lı 
bulunduğu müddetçe, böyle ölçüsüz, incitici söz-
ler söylemek. Amerikan Hükümetinden evvelâ 
beni üzer. Saygılarımla efendini. (Al kişi ar') 

BAŞKAN" — Sayın özıgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNES (Tabiî Üye/) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; meselenin iki cephesi vardır. Bir cephesi 
simsiyah, tiksindirici. Fakat meselenin öbür 
cephesinde millî itibarlımız, -şerefimiz var, millî 
'bir müessesenin itibarı mevzuubahistir. Ben Ka
bine üyelerinin. Hükümetin bu iki cepheyi bir
likte mütalâa ettiklerine, vicdanlarında tarttık
larına ve ondan sorara bu tasarıyı getirdiklerine 
inanıyorum. Bu sebepledir ki. tasarıya kırmızı 
oy -vermiyeceğim. Bu bususu böylece belirttik -
tem sonra iki noktayı arz etmekten de 'kendimi 
alamıyacağun. Bu nokralardan birisi şudur; Bn 
Parlâmento Ziraat Bankasının îdare Meclisi de
ğildir. Bir gün bakıyorsunuz ki. Ziraat Banka
sına borçlu olanların borcunu tahfif etmek için 
bir kanun geliyor. Arkasından bir başka gün, 
görüyoruz ki. Ziraat Bankasının borcuna ait bir 
kanun geliyor. Ben şurada Ziraat Bankasına 
tavsiye ederim : Bir daha böyle kirli işlere gir
mesin. Eğer, bu Parlâmento karsısına bir daha 
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böyle kirl i işlerle çıkacak olursa, kendisini kim
se ku r t a r amıyacak t ı r . 

Arz edeceğim ikinci nok ta da, şu : Adamın 
çok güzel bir sakal ı varmış. B i r gün. bu güzel 
sakal ının üzerinden bir fare geçmiş. Adam he
men makas ı kapt ığ ı gibi, başlamış sakalı kesme
ye. «Dur yahu» demişler. «Bir fare ıgecjti d iye 
sakal kesilir ini? Yıkayıverirsiın temizlenir.» 
«Temizlenir, temizlenir ama demiş, yol olur, 
başjka fareler ide geçmek cesaretini gösterirler.» 
Hurime ti erimle. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Hakan. 

T İ C A R E T B A K A N I M U H L İ S E T E (Anka
ra Mil le tveki l i )— Sayın Başkan, .muhterem se
n a t ö r l e r ; 

E ğ e r Hüküme te ıiuensup b i r âza olmasaydım 
ve eğer Ziraat Bankas ı Bakanl ığ ıma bağl ı ol-
manıiış olsaydı b u r a d a Ibngün konuşmazdım. Ne
den diyeceksiniz, muhte rem arkadaş lar ım. 
O inildi, Zi raa t Bankas ı hu işe girerken, Yüksek 
M u r a k a b e Heyet i Reisi sıfatiyle bu işin, bu ka
rışık işin Zi raa t Bankas ın ın kuru luş K a n u n u n a 
u y g u n h i r şey olmadığını sÖyliyerek, bütün teş
kilât ımız o zamanın Hükümet ine rapor vermiş 
ve o zaımaum Hüküimeitini zamanımda İkaz et
miştir. Biz bu ikazımızı matbu rapor lar la yapar
ken. eski Meclisteki Tahk ika t Komisyonu da 
bu ıiııese'leyi ele almış ve o '.Komisyonda kıymetli 
aHkadaşım î lyas Seçkin de bulunuyordu. Gerek 
bu Komisyonda, gerek Yüksek Murakabe Heye
tinde h u işin çürük olduğunu. Ziraat Bankas ı 
K a n u n u n a uygun olmadığını bas bas 'bağırmış 
ve Ibn yüzden kıymetl i h i r arkadaşımızın Mura-
kahe Heyet inden al ınmasına boyun eğmiştim. 
Bu b a k ı m d a n Sayın Özgüneş' in dediği gibi; bu 
işin öhür tarafı tamamen karışık, ha t t â pis. Fa
k a t yine kendilerimin çok .güzel ifade et t ikler i 
gibi, hu işi bilen ve . takibinden üzüntü duyan 
bir arkadaşınız olmak münasebet iy le ; h u Hü
kümet t e 'bulunan b i r a rkadaş ın ız sıfatîyle, bu 
işin öhür taraf ını temizlemek de bize düşüyor. 
Bu t e k bir iş değil. B u n a (benzer işler çok. Bil
hassa Zi raa t Ban kasımı bu işe sokanlar , öhür sa
h a l a r d a da bi rçok işler gördürmüşler ve Zi raa t 
Bankas ın ın köylüye dağ ı tmak mecbur iye t inde 
olduğu öz sermayeyi de dondurmuş la rd ı r . Bu 
en mühimler inden bir t anes i ; faka t , buna ilâve 
edilecek b i rçok iş t i rakler va rd ı r ki, bankan ın 
Kuru luş K a n u n u huma ka t iyen müsait değildir . ı 
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Şimdi Sayın Komisyon Sözcüsü arkadaşım 

işin hukukî cephesini izah etmiş bulunuyor. 
İşin h u k u k î cephesi, basınızı ağ r ı tmadan kı

saca t ek ra r ifade edeyim : Ziraat Bankası bu 
mukaveleye göre hu p a r a v ödemekle mükellef
tir. Gerek Hazine Hukuk M ü - m r i , igerek Veka
letimin H u k u k Müşaviri ve gerekse bu husus ta 
ihtisası olan -kimselerden aldığımız malûmat, 
yaptığımız te tk îka t V" vardığımı/, kanaar su k i ; 
iş pis, a.mn Ziraal Hamka--.; -bu uaımu ödivem1--
tir. Yani aşağuyukar ı 10 milvon lirayı vermek 
ımeelburîvetuuUdir. Ziraat !uo-d<as! b i r millî hau-
kadir . Millî harikanın itibarının k u r l a n l m a s ı her 
şevden evvel bankay la birl ikle Hükümete de 
düşer.-Diyeceksiniz k i ; o halde Ziraat Bankası 
versin. Neve bın'aya getîriroi-snnuz? Nitekim 
Yüksek Meclîste bu sual i r sdedüdi ; mukaddem 
suale hemen cevap vereyim, arkadaşım dn kısa
ca temas etmişlerdi. 

Zi raa t Bankasının o rvan lan şunlard ı r : 
Umu m Müdür lük , îdare Meelisk Yüksek Mura
kabe Heyeti ve Umumi UeyM. Ziraal Bankası 
nın 2?> sayılı Kanununda , Umumi TU ve t i, M^let 
Meclisi ve Senatodur . Van i avm zamanda bîr 
anonim şirket umumi heyetine k m / e r bir heyet
siniz, mal şahinlerini temsil "diyorsunuz. Ye 
Uamka TTmum Müdürümü fd.ar^ MeHiri drumla 
olmadığı ivin, banka sahibi aslisin" nıiiracaal 
ediyor, o sahibi asliler sizlersiniz. Bâzı arka d as
lar, Mecliste «Hükümet emrekün, Ziraat Han-
kasına im parayı verdir îs in» diyor dedi. 

Muhteremi a rşadeban .m. blüf) ım's K a n m a 
göre. yani lli 'ksadi Dcvlei Tc •>:•'!;.' ;\'\ -'im :u in 
idaresi ve murakabe",; Kanunu;';; •<-\)ı\ I'"-1' '•', 
mel bankaya, bu emri vereme/ . Yemiı e, Ya' "..]•• 
Murakabe Heyeiini , ko lmmy - ü / m f i z b r l a " s -
uız olduğu için ; yani. sizterbı r e m m e i!' sebe
be etlen h i r heyet olduğu için, ! ' lükü"mi ; mı -s;! 
tu ta r ve size şikâye! edebilir. \\\\ bakımMau .] , 
yapılacak şey umumi heyet nıessbes'nde "•'•:'•' 
y ü k s e k iheye'tİU'C el k e m k ve b a r k a m •\mede;-i-"t 

para, ve avanslar udu .sizlerin müsaade•-• nî m' • 
sal etme1-sedir. Günkü :,:,:nd'"ve ' -adar hmcak 
kanunla r bu yoldan cikh. Bu kaU's; ! m '• ' -
zurunuza gelmemizm de mbrb : budur. 

Amerikan yardımına gelin; e : AUh'ere.m 
Senatörler , bl.liyorsmuiz ki, Amer im M-mm 
Harh ten üonnı HIİIİU^ dünya me-mU-kr^ b"-'ı.» 

• vardım etmiştir, -ve elan v 'ardım <dme!!de:rm. 
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Bu yardımları netice itibarimle mükelleflerden 
temin ettiği vergilerle -ve Imna (benzer sair al
gılarla temin etmektedir. (Binaenaleyh, bir ;ta,-
raftan 'mükelleflerden bu parayı alarak dünya-
ya yardım ederken, elbetteki mükelleflerin 'bâ
zı menfaatlerini korumak (mecburiyetindedir; 
Bu balkımdan bu yardım kanununıı çıkarmış 
ve bu yardım kanununa, Sayın Tunçkanat ar
kadaşımın okuduğu fıkraları ilâve etmiştir. 

Amerikan Hükümeti bize ısıyasi ve iktisadi 
baskı yapmamış, 'bilakis son zamanlarda muh-' 
telif şekilde yaptığı yardımlarda, Ihibe olarak, 
karşılık paralar olarak, muhtelif şekilde yar
dım yapmaikla bu yardımı çeşitlendiraniştür. Yi
ne son zamanlarda (hububat olsun, -yağ 'olsun ve 
sair şekillerde aynî olaralk yardım yapmıştır. 
Bu ibakımdan dostumuz -ve müttefikimizin bu 
yardımlarını daima göz önünde tutmuşnzdr.r. 
Bize dememiştir ki, !Kromit meselesini hallet
mezseniz yardımı keserim. Fakat o da ıbiir Hü
kümettir, o da siyasi 'bir organdır. Onun için o 
da. gerek temsilcilerimize ve gerekse 'burada 
Hükümet mercilerine müracaat etmiş ve bu İşin 
takviyesinden. ımemnun olunacağı evvelâ Bakan
lara, sonra 'da Sayın Başbakana ihatıriatmılıtır. 
Ta:kd'îr buyurursunuz ki, gerek Meclisle, gerek 
burada bu İkamın tasa.rısımn gürüşülımeslni ba
şından donuna 'kadar Saym Başbakan taki bet
in ektedir. Ve bunu hakikaten bir prestij mese
lesi, 'haklı, olarak yapmaktadır. Bunu bizim 
vermemiz lâzımdır, itibarımızı 'korumamız lâ
zımdır. Bilhassa, ibu millî (müessesenin itibarı
nın korunmam da lâzımdır. Bu para avans 
şeklinde Ziraat Bankasına verilecektir. Ziraat 
Bankası dâvayı kazandığı takdirde, rücu edebi
lecektir. Zaten her sene Hükümet, (bütçenin 
yüzde biri msbetinde Ziraat Bankasına bu pa
rayı vermekle mükelleftir. Geçen sene istenil
diği şekilde hunu yapamadı. Bu bakımdan Zi
raat Bankasının malî 'bünyesi zayıftır. Bu ma
lî bünyesini taîkviye etmek üzere bu para İçin 
müsaadenizi istihsal ediyor ve eğer müsaade 
ederseniz bu. para avans <olara'k Ziraat iBanfka-
sına, verilecek ve Ziraat Bankası da bu ödemeyi 
yapacaktır. 

Sayın Tunçkanat arkadaşım, benden birta
kım sual sordular; yahut, Hükümetten arzu 
buyurdular. Bir tanesi çok enteresan. Onun 
için cevap vereyim; bir kısmına verdim bir 'kıs-
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mma dalha. vereceğim. 

Aca'ba Ziraat- Ba'nlkasmın eski idarecileri 
tazyik altında .'kaldılar da, onun için mi İbu fir-

.ma ile iştirak temin ettiler % O zaman da (bu
lunan bir arkadaşınız sıfatiyle söyliyebilirim 
ki, 'biz bu raporu tetkik ettiğimiz ve zamanın 
Başvekiline gösterdiğimiz vakit, (hakikat 'böyle
dir, en efendice bir şekilde yazmışsınız ve 'bun
dan mesul olan o zamanki Ziraat (Banikası Umum 
Müdürü. Bugün arkadaşlarımı tenzih ederim, 
!ıakikaten. endişe etmektedirler. Biz, emretımdk 
suretiyle, hattâ anlayışlarına terk etmek sure-
'tiyle Ziraat ÎBaınkasına. katiyen ımüdafnale et
mek istemedik. Bilâkis dalha yüksek mercii 
olan sizlere getirmek istemiişizdir. Binaenaleyh, 
emredrlmemiştlr. IBu 'kombinezonu (kendisi yap
mıştır. Meselenin biraz da'ha anlaşılması İçin 
ifade . edeyim. Bu k amibin ezan üç şekil arz 
ediyor. 

1. Kromit Madencilik Şirketine 33 milyon 
lira tahsis edilmiş. 

2. Yine aynı şahsa ait Oğuz Aka! Firma.-
nına 31 milyon 500 bin lira. 

3. Oğuz Akal'm dâhil bulunduğu istan
bul'daki Demir ve Çelik Sanayi Anonim Şirke
tine 11 milyon 500 bin lira. Ceman yekûn 76 
milyon lira. Bu faizleriyle beraber 85 - 90 mil
yon lirayı buluyor. Binaenaleyh, kombinezonun 
üzerine kombinezon kurulmuş ve maalesef bu 
teşebbüs tahakkuk ettirilmiştir. Bizim millî 
tarihimizde, bankacılık tarihimizde bu mesele 
bir leke olarak kalacaktır. Ziraat Bankası bu 
işten en fazla müteessir olacaktır. Bu bakım
dan mesele bütün teferruatı ile nazarı itibara 
alınmış, iş bütün derinliği ile bir defa daha 
tetkik edilmiş ve bir defa daha Devletin ve Hü
kümetin yüksek menfaati gözetilmiş, bunu bu 
şekilde halletmeyi daha hayırlı bilmiş; eğer, 
bir mesuliyete giriyorsak, bu mesuliyeti de göz 
önünde tutmak suretiyle, memleketin haysiyetini 
korumayı çok daha yüksek telâkki ettiğim'z 
için, bu kanunu üzüntü ile huzurunuza getir
miş bulunuyoruz. (Sual soracağız, sesleri.) 

BAŞKAN — Sualler sözlerden sonra. 
Saym Ağırnaslı, buyurunuz. 

NlYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, mesele belki bir parça 
heyecanla mütalâa edilerek, bâzı arkadaşları-
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mızın arzu etmediği, yahut da, daim munis 
geçseydi, düşündüğü şekilde cereyan ediyor. 
Fakat, bu heyecanın asıl sebebi, temsil etti
ğimiz yoksul bir milletin hakları ve menfaat
leri olduğu içindir ki, arkadaşlarımız bu he
yecanı göstermişlerdir. Buna karşı anlayışla 
hareket eden Yüce Senatoyu takdirle, hürmetle, 
saygiyle'anmak isterim. 

'Muhterem Nüvit Yetkin arkadaşım bu hâ
disenin evveliyatmdaki kirli ve karanlık cep
heyle bu kısmın ayrılacağını ifade buyurdular. 
Ve cidden bu hâdiseye büyük. bir ilgi göster
miş ve çok dikkatli tetkik etmek hizmetinde, 
lütfunda bulunmuşlar. Ben kendi adıma te
şekkül' ederim ki, bâzı noktalar aydınlanmış 
oldu. Ama, bâzı noktalar• var ki, hakikaten 
vicdanlarda müphem kalacaktır. Evvelemirde 
şunu ifade edeyim; muhterem dostumuz Ame
rikan Senatosu bir icra dairesi midir kj, her 
hangi-bir alacaklı oraya gidiyor hususi hu
kuk kaidelerine tabi bir alacak için, oradan 
irade izhar ediliyor, konuşma yapılıyor. Biz 
Yüce Senato huzuruna vatandaşlarımızın baş
ka memleketlerdeki alacakları için bir kanun 
teklifi getirmiyoruz ve getirilmez. Bu müesse
seler sadece âmmeyi ilgilendiren mevzular ve 
kanuna müncer olacak mevzular görüşülür. 
Şu halde Amerikan Senatosunun bu davranışı 
âdeta bir hukukçu gözünde bir cebri mânevi
dir, diye vasıflandırılabilir. Yani ben sana 
mademki kredi 'açıyorum, ikrazda •bulunuyo
rum, senin üzerinde bir cebri mânevi yaparım. 
Vatandaşımın doğru veya yanlış, kirli veya 
aydınlık olduğunu düşünmeden alacağını tah
sil ederim, şeklinde bir cebri mânevi telâkki
sine müncer olabilir. Benim evvelki konuşmam
da asıl arz etmek istediğim husus bu idi. 

Muhterem dostumuz Amerika Hükümetine, 
Türkiye'nin bu nevi cebri mânevilere müsait 
bulunmadığı, Muhterem Haydar Tunçkanat ar
kadaşınım da ifade ettiği şekilde hatırlatıl
malı idi. 

Efendim, mazisi karanlık olan meselenin, 
âtisi aydınlık olmaz. Bu meselenin âtisi de o 
karanlığın içindedir. Mümkündür ki, yarın bir 
hakkı rüeuun istimali halinde, bu kanuna mu
hali C bulunan ve muhalefet şerhinin sebep-' 
lerini burada açıklıyan arkadaşımız Hüseyin 
Kalpaklıoğlu'uun ifade ettiği gibi, artık rücu 
hakkının kalmamış olduğu :lermeyan edile
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bilsin ve böylece de Ziraat Bankasının TU mil
yonun üzerine bir 10 milyonu da heder edilmiş 
olsun. 

Kıymetli Nüvit Yetkin arkadaşımızın, mu
kavelenin hiçbir hükmünde Howard Interna
tional Şirketinin Türkiye'de bu demir çelik 
fabrikasını monte etmeyi, kurmayı istihdaf eden 
bir vecibeyi yüklenmemiş olduğunu ifade hu
yundular. Sonra da heyet göndererek, bu işi 
yapmaya amade olduklarını, yani montajı yap
maya hazır (bulunduklarını ifade ettikleri halde 
Ziraat Bankasının buna da yanaşmamış olduğu
nu beyan ettiler. Kıymetli arkadaşım kusura 
bakmaz!airsa, bir müessesenin, Howard Şirketi
nin, kendilisi bakımından vacibülicra olmıyan, bir 
mukavele ile kendMnc yüklenmiyen bir vecîbe
yi niçin kalbul etmiş olduğunu, neden bu ka
dar müsamahalı, scmih 'hareket etmek lüzumu
nu duyduğunu sormak isterim. Bu Mir çelişmez
liktir. Eğer böyle bir vecibe mevoudolmaisaydı, 
elbette ki Amerikan firması buna yanaşmıya-
caktı. Ve heyet gönderip, burada heyeti beklemek 
ve saire yoluna gitmiyecektli1. Şu halde 'böyle 
bir vecibeyi zımnen kabullenmiş ddu. Bunun 
üzerine Amerikan şirketine düşen vazife nedir 
arkadaşlar? Hep hukuki cephelinden ele allıyo
rum. Burada şu kadar zamandan beri vecibemi 
yerine getfirmek üzere, montajı yapmak üzere 
heyetimi: gönderdim, temerrüt Ziraat Bankasm-
dadır, kurulmasına engel oluyor, diye Oğuz, 
Akal firmasına ve Ziraat Bankasına bir ihtar
name ile keyfiyeti tebliğ etmesi ve temerrüde 
onları düşürmesi icaheder. (Bu da yapılınaunıştır. 
Şu hailde, arz ettiğim şekilde Hovvard'ın hüsnü-
niyeti1 hareketini kabul etmek mümkün değil
dir. Bu söylenmedi. Belki denildi, hakikaten 
bu Oğuz Akal firması ile, bu şirket mutabık ola
rak hareket ediyor, öyle olduğu kuvvetle anla
şılıyor arkadaşlarım. Çünkü, eğer, takdir ettiril-
mliş olan değerler, fabrikanın gerçek değerinin 
yarısı veya daha azı nisbetinde olmasaydı, satıcı 
finmanm su'iıı'iyietli olmadığını kabul etmek müm
kün olabilirdi. Şu halde dedikodu olarak akse
den meselelerinde hakikat payı bulunduğu neti
cesine bunlar bizi götürüyor. Nasıl? Oğuz Akal 
firması, bu firma 'ile anlaşmış, yüksek bedelli 
fa<tura tanzim edilmek suretiyle, Türkiye'den 
bir misli döviz kaçırılmasına beraberce anlaşarak 
varmışlardır. O halde elbette Hüward fhıması 
da bunu, Oğuz Akarın ne şâ'hsı ftçin, ne kara 
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kaşı, kara gözü için • yapmamış, o da bir payını 
almıştır. Şu hailde böyle karanlık görülen bir 
işde Mulhterem Hükümetin, Amerikalı dokları
mızla! bunda bir yanlış yola gitmiş oluyor. Biz
de de emsali vardır. Bunu böyle yüksek fatura 
etmenin, iıhracateılarmuz ve ithalatçılarımız ara
sında yolunu çok iyi bilen olduğunu hepimiz 
biliriz. Menşe faturalarının değiştiriileliğfi, -bedel 
yükseltmeleri olduğuna, döviz kaçakçılığı yapıl
dığını da çok iyi Ml'iriz. Bunu hatırlatmak su
retiyle Amerikan Hükümetinden; bu i$de kendi 
vatandaşının da, bizim vatandaşımızın da, maa
lesef iki memleketi de, iki do*t . memleketin do 
tasvibi mümkün olmıyan bir yola gitmiş olduk
larını hatırlatarak bunda ısrar etmemeleri du
rumuna gOdilebiMrdi. Hükümetimiz bu yola git

miş midir bilmiyorum. Sayın Ticaret Vekili : 
«Gittik» diyorlar ama her halde üzerinde ıs
rarla durulsa- bu neticeler alınmazdı. Benim asıl 
ısrarla üzerinde durmak istediğim husus, bu 
yoldan itibarımızın koruna/mıyacağı, bilâkis iti
barımızın rencide edileceği, haleldar edileceği 
hususudur. Ben, Sayın Nüvit Yetkin arkadaşı
mızla ve Muhlis Ete Beyefendi ile do bu husus
ta aynı fikre varmıyorum. Çünkü, bu ödeme 
tarzı. Cumhuriyet Senatosundan, teşriî organ
dan kanun geçirilerek ödeme tarzı, asıl millî 
itibarımızı ve haysiyetimizi rencide eden bir hu
sustur . 

Hükümet, Ziraat Bankasına 10 milyon liralık 
bir sermaye ilâvesi ile, Ziraat Bankasının ve 
diğer ba.nkalafin kendi bütçelerine de mümkün 
olduğu kadar sermaye tezyidi yoluna gitmiştir. 
Yine yapar, On milyonluk bir sermaye tezyidi
ne giderdi, ama kanun, böyle sevk edilme ve 
böyle bir esbabı mucibe ile getirilmezdi. 

Hükümetin, hattâ bir dostluk cemilesi olsa 
bile, ben şahsan kaz gelecek yerden tavuk esir
genmez, fetvasıııca, hakkı bile olmasa, bu paıa 
vorilsi.ı, diye düşünmüş olmasını •mümkün görü
rüm.-Ama Teşriî Meclisleri bu yola koymamak, 
kanun çıkarmamak suretiyle Zuaat Bankasına 
ödetmek ve Ziraat Bankasının sermayesini, ser
maye tezyidi adı altında yapmak suretiyle ol
malı idi. 

Efendim, kıymetli Ticaret Vekili diyorlar 
ki : «Yüce Heyetiniz, anonim «irket hissedar
ları gibi, millî müessese olduğu için, burada ka
rar almak yetkisinde olduğunuzdan dolayı size 
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getirdik» Muhterem hocamdan özür dilerini Bu 
nevi telemeleri daima" anonim şirketlerin heyeti 
umumiyelerine getirilmez. Kaldı ki, biz anonim 
şirket heyeti umumiyesi ele değiliz. Biz millet 
adına murakabe edeceğiz, murakabe organıyız. 
Bu itibarla anonim şirketlerin idare organları 
ödemeleri kendi statüleri ve kanunlar çerçeve-

. sinde yapar; biz ancak murakabe sırasında mut
tali olur, yanlış oldu, doğru oldu, diye bir mu
rakabe yoluna gideriz. Şu halde Hükümet ken
di omuzlamak istemediği bir vebali, bir mesuli
yeti teşriî organla paylaşmak yolunu tutmuş 
tur, gibi bir zanna gidiyor, o neticeye varıyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarını, her ne olursa ol
sun, demin de ifade ettiğim gibi, verilmiş olan 
donelerin hakikaten derinliğine çalışmaların 
bir mahsulü olmasına rağmen, tatmin edici-ta
rafları eksik. Ben şahsan, Hükümetin böyle bir 
ödetme yoluna gidebileceği ve bizim malûmatı
mızın dışında gidebileceği imkânını mülâhaza 
ederek; bu mevzuda, ayrıca Hükümetin gerekli 
tedbirleri alarak Amerikan Hükümetiyle tein;.;s 
sağlamamış olması sebebine de -dayanarak, bu 
kanuna kırmızı oy vereceğim. Ve Yüce Sena
tonun da mazisi kirli olduğunda ittifak edilen 
bu mevzuda, halinin ve âtisinin karanlıklarına 
ve mânevi mesuliyetine katılmamasını istirham 
ederek sözlerime nihayet veriyorum. 

Tefekkür ederim. 
BAŞKAN —- Sayın Seçkin söz istemiştiniz. 

Hükümet adına mı konuşacaksınız? 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet adına .daha evvel Ti
caret Bakanı konuştuğu için birkaç üye konuş
tukta»! sonra size söz vereceğim. Sayın Tunc-
kanat, siz tabiî üyeler adına mi konuşacaksınız. 
kendi adınıza im! 

HA YDAR TUNÇK AN AT (Tabiî Üye) — 
Evet, tabiî üyeler adına. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 

TABİÎ ÜYELER ADINA HAYDAR TUNÇ-
KANAT (Tabiî üye) — Muhterem arkadaşla
rım, gerek Komisyon Sözcüsünün, gerekse Hü
kümetin verdiği izahattan hâdisenin derinliği
ne ve genişliğine incelendiğini görmüş olduk. 
Ben d-j bu suretle sözlerimin ye huzurunuzda 
yaptığım konuşmamın hemen hemen kâffesinin 
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teyidedilmiş olduğunu görmekle memnun ol
dum. Yalnız burada zaruri olarak, bâzı sorulara 
veyahut da yapılan beyanlara cevap vermeden 
geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Komisyon Sözcüsü 
Sayın Nüvit Yetkin arkadaşımız buyurdular ki ; 
«bu iş sadece basit, ticari bir meseledir» Bu. 
herkesin bu meseleye bakış açısına göre değişik. 
Diğer" hatiplerin ve Hükümetin verdiği, bilhas
sa bizzat sonunda, da kendisinin verdiği izahat
ta ; bu işin basit bir ticari mesele olmadığı mey
dana çıkmıştır. Ben derim ki, bu iş hakikaten 
çok mürekkep, geniş, ticari meselelerin de dışın
da bir meseledir. Tâ millî haysiyetimizi, şerefi
mizi, itibarımızı sarsacak kadar karışık bir me
nseledir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası ev
velâ buraya bu teminat mektubu vermeye zor
lanmıştır. Fakat neticede iki firmadan Türk fir
ması ortadan çekildiği için Ziraat Bankası sa
tıcı firma ile karşı karşıya kalmıştır, ihtilâf bn 
merkezdedir. 

Sayın Muhlis Ete buyurdular ki, bu, Ziraat 
Bankasına avans verme mahiyetinde bir kanını 
tasarısıdır. Halbuki Ziraat Bankası, verilecek 
bu avansın dahi verilmesine taraftar değildir. 
Günkü onun noktai nazarı bu borcun ödennuVı 
ni'n aksinedir ve ihtilâf halledilinceye kadar da 
bu borcu ödemek niyetinde değildir. Bu bakım
dan Ziraat Bankasının noktai nazarının da bu
rada arz edilmesi, Heyeti Umumiyenizin-tenviri 
bakımından elzemdir. 

Muhterem arkadaşlar. Amerikan vatandaş 
lanııın zararını telâfi etmek için bu kanunun bi
raya getirilmiş olduğu ileri sürüldü. Satış için 
takdir edilen bedeli Heyeti Unıumiyeniz duydu. 
Bir milyon dolar değerindeki bir fabrika Türki
ye'de kurulmak üzere iki milyon dört yüz bin do
lara sat inalın mu;, yani bu bir milyon dört yüz bin 
dolar fazla para ödenmesi derpiş edilmektedir. 
Bu paranın zaten büyük bir kısmı, fabrikanı»; 
hakkı olarak ödenmiştir. Kaldı ki, burada bu işin 
çok gizli ve karışık bir mesele olduğu ifade edi'-
miştir. Amerikan vatandaşının hakikaten bura
da hakkı zayi olmamıştır ki, Amerikan Tlükü-
metji onun hakkını arasın. Bu mevzuda ben, şah 
san, Nüvit Yetkin arkadaşımın noktai nazarla
rına iştirak etmiyorum. Ben, baskı yapıldığını. 
Millet Meclisine sevk edilen Hükümetin bu kı-
nuu 'tasarısındaki gerekçesinden verdiğim pa-
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sajlarla sizlere duyurmak istedim. Eğer bu pa
sajlar tekrar okunacak olursa böyle bir baskı-

; ııın vâridolduğunu, az veya çok, Hükümetin bu 
i gerekçede bunu tesbit etmiş olduğu anlaşılır 
i Bunu başka türlü anlamaya da imkân yoktur. 
i Sayın Hasan Kangal buyurdular ki; «Ame-
i rika 73 milyon lirayı Türkiye'ye hibe etmiş ve 
i ederken de demiştir ki; ben, bu parayı size hi-
! be -ediyorum. Fakat, Amerikan vatandaşının, bi-
S zim malûm olan kanunumuza göre alacağını, si-
j zin de başka bir formülle bize geri vermeniz 
! icabetmektedir.» Niçin arkadaşlarım1? Amerika, 

yalnız, bir Amerikan vatandaşının hakkını ko
rumak için değil; Amerika, burada bir prestij 
için, Amerikan vatandaşının şerefi ve haysiyeti 
için bu paranın bu şekilde ödenmesini istemek
tedir. Bunun karşısında acaba bizini Hüküme-

! tin aynı şartları ileri sürerek ödememekte di
renmesi kadar mâkûl bir şey olabilir mi? 

Özgüneş arkadaşımız buyurdular ki ; «Beti 
bu işin kara tarafını da, ak tarafını da biliyo
rum. Hükümet burada .bunu incelediğine ve 
ondan sonra bu kanunu getirmiş olduğuna kaa-
ııiiııı.» Ve sonunda işi bir hikâye ile bitirdiler, 
Ama, ben de diyeceğim ki, yine Özgüneş .arka
daşımızın-hikâyesine istinat ettirerek; yarın 
bir dostumuz, ihtilaflı diğer bir meselede kar
şımıza çıkar, «Nasıl olsa bir yol oldu, şunu da 
filân firma ve falanca banka aralarında halle
demiyor. Bunu da böyle bir kanun çıkarmakla 
ve buradan geçirmekle tasfiye edin» der ve kar
şımıza gelirse, buna da bir cevap bulmak lâ
zım. Binaenaleyh, burada ben yine ilk mâruzâ
tımda arz ettiğim hususları tekrar etmek istemi
yorum. Fakat bu iş, Anayasaya aykırıdır. Mil
lî hükümranlık haklarımızla kabili telif değil
dir. Binaenaleyh, bu kanunun reddini, Heyeti 
Umumiyenizden tekrar arz ederim, istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazer G. H. P. Orupu 
adına. 

Sayın Koksal, söz sırası sizindi ama, Grup 
adına olduğu için Sayın Hazer tekaddüm etti. 

G. H. P. GRUPU ABINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Muhterem arkadaşlar, hukukî 
mesnetleri ve bugüne kadar takibettiği cere
yan etraflıca huzurunuzda anlatılmış olan bir 
mevzuda söz alışımın sebeplerinden birisi, par-» 
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timize taallûk eden bir kapalı itham; diğeri de 
dermeyan olunan bâzı fikirlerin bilhassa dış mü
nasebetlere taallûk eden noktalarda iki dost 
Devlet arasındaki münasebetleri rencide edecek 
bâzı konuşmaların yapılmasının * grupumuzca 
tasvibedilmediğini arz ve ifade etmek içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, devletlerarası 
münasebetlerde, karşılıklı anlaşmalarda birta
kım taahhütlere girişilmesini hiçbir zaman mil
lî hâkimiyet ve hükümranlık haklarına- aykırı 
mütalâa, etmedik. Karşılıklı olmak kaydü şar-
tiyle millî müesseselerimizi daima korumuş, dai
ma dış münasebetlerde bugüne kadar bu nokta
da hassasiyet göstermiş bir teşekkülün bir Türk 
Parlâmentosunun bütün üyelerinin bu noktada 
hassas olduğunu da biliyoruz. 

Millî hâkimiyet ve hükümranlık hakların
dan ne dostumuza, ne de düşmanımıza, bugüne 
.kadar hiçbir taviz vermedik. Bugünden sonra 
da verilmesi bahis mevzuu değildir. iki Devlet 
arasında, şu veya bu istikamette, dünyanın di
ğer devletleriyle yapılmış olan mukavelelerde 
de olduğu gibi, bu gibi anlaşmaların yapılması, 
bugünün anlayış çerçevesi içinde, asla millî 
hâkimiyete ve hükümranlık haklarına zarar 
verecek bir telâkkiyi davet etmez, meseleyi bu 
bakımdan tesbit ettikten sonra, bir mühim me
sele de bu hukuki iıhtilâfda bir aıvukatın va
zife almış olmasını, kapalı bîr ifade ile de olsa 
bir partiye maledilmesi, hele mazinin çiok ka-
ranlılk olduğu huzurunuzda tesbit edilmiş bu
lunan ve daha muhalefet yıllarımda Cumhuri
yet Halk Partisi tarafından bu karanlık ve kirili 
meselenin tahrik edildiğini bildikten sonra böy
le bir letkeli mevzu ile Halk Partisinin yana ya
na görülmesi, mütalâa olunması her şeyden ev
vel 'bir insafsızlık ve herşeyden evvel büyük 
bir haksızlıktır. Kirli, "lekeli olan bir mesele, 
sanki herkes muvâffaik olmuş, çok temiz bir 
mevzu imiş gibi mütalâa ediliyor. Asla böyle 
bir şey mevzuubahis değildir. Kirli, karışı/k bir 
hesabı nasıl tasfiye edelim, nasıl temizliydim 
k i ; millî haysiyetimizi, millî bir müessesemizin 
şerefi korunsun diye çırpmıyoruz. Bizim bu 
meseleye ehemmiyet vermemiz sadece bu nok
tadadır. Millî müesseselerimizi korumak için, 
Yüksek Heyetiniz hatırlarlar,-bu meclislerden 
kanunlar .gelmiştir. Meselâ, belediyelerin istim
lâk borçlarını ödemek için Yüksek Heyetiniz, 
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bunu, hususi şahısların alacağıdır, diye reddet
memiş; bir müessesenin borcunu ödiyemediği, 
millî müesseselerin haysiyetinin rencide edildi
ğini gördüğü için, Devlet bütçesinden ödenme
sini kabul etmiştir. Binaenaleyh, nasıl o gün 
'bir müessesenin şeref ve haysiyetini korumak 
için-bir fedakârlık yapmışsa, bugün de bir millî 
müessesenin şeref ve haysiyetini korumak, dün
yadaki itilbarmın sarsılmasını önlemek için böy
le bir yola başvurulmuştur. Arkadaşlar hatır
larlar, biz bugüne kadar bu Mecliste, teşekkü
lünden beri, uğraştığımız meselelerin çjoğu ma
ziye aittir. Ne yapaliim ki, biz masum insanlar, 
mazinin bu nevi meselelerini, tasfiye etmek ve 
bunlarla uğraşmak kaderi ile başbaşa kalmı
şız. Bunun günahı bize ait değildir. Millî ve 
müşterek meselelerde .maziye ait meseleleri 
omuzlarında taşıyarak, bize ve bizden sonraki 
nesillere yükleme durumuna düşmüşüzdür. 
Tıpkı bunun gibi, maziye ait mevzularda, gene 
bizim hiçbir kusurumuz ve hiçbir dahlimiz olma
dığı halde, bu meseleyi temizlemeğe de medbur 
bulunmuyoruz. Meseleyi bu açıdan mütalea et
tikten sonra, ark a d aslanımın bunu millî hakimi
yetle, hükümranlığımla ve başka mevzularla bir 
arada mütalâa edip mecrasundan çıkarması aslfc 
doğru olmaz. 

Hulâsa : Hukukî durumu şimdiye kadar 
cereyan eden muamelelerle açıkça ifade olunan 
bu kirli işin daha fazla devam etmemesi ve şim-
dijye kadar çekile gelen zararım bir mcMada 
olsun durdurabilmesi için tasfiye yolu zaruret 
haline gelmiş ve Devlet Millî bir müessese hesa
bına, ona avans vererek, onun dahil bulunduğu 
bir hukuiki ihtilâfı halletmek yolunu tutmuştur. 
Bunu başka türlü halletmenin başka yolu bu
lunsaydı Hükümet elbette böyle bir tasarı He 
huzurunuza .gelmezdi. 

ıSaym Ticaret Bakanı meselenin tâ bida
yetten beri olan kısmını da Hükümet njoktai 
nazarı olarak/huzurunuzda ifade ettiler. Bu ka
dar açık şekilde Hükümet meseleyi biliyor. Tet
kik etmiş, üzülere'k, içi titriyerek bunu huzu
runuza getirmiştir. Arkadaşım Ağırnaslı bu
yurdular 'ki; «Hükümet kendisi yapmalıydı.» 
Hangi yetkiyle yapacaktı? Hükümetin, tek ba
şına eğer kullanması mümkün olan bir yetkisi 
olsaydı, niçin kullanmadın diye biz de kendi
siyle beraber olurduk. Faikat, yetkisiz bir ta-
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sa rrufu, Hükümet''., cafrz görmek, asıl hatalı yo
lu seçmek olur. Yetki dışında t a samı ! da bu-
I ıııım ak tamsa, a>çık alınla Meclis huzuruna geli
yor. Yo tiki istemek demokratik anlayışa da, 
Anayasanın maksadına ve ru'huna da uygun 
bir tarzı hareket tir. Bu it'ilbarla ben Hükümeti 
takdir öderim. Meseleyi bütün vuzuhu ile ge
tirmiş, Yüksek .Meclisten yetki iTstömiştir. Ve 
s;kh olan hiçbir noktası da bulunmıyan bir 
mevzuda Millet Meclisinde konuşulmuş, encü
menlerde konuşulmuş ve nihayet Heyeti Âlini
ze gelmiştir. îşte her tarafı didik didik didlk-
lenmiş, her noktası konuşulmuş ve her nokta
sında, üı'ti'İ&flı noktaların hepsinde münaikaşa-
lar yapılmış, nıoiktai nazarlar izihar edilmiş olan 
bir mevzuu bu hali ile kabul etmekten başka 
sarih bir yol gösteren arkadaşımız da olmadı. 
Bazı .arkadaşlarım, «Niçin kirli, karışık bir me
seleyi b'z üzerimize alalım. Niçin bir suiistimali 
biz tekabbül edelim.» diyorlar. Biz bir. silikti -
•mali tekahibül etmiyoruz. Bunun, .suçluları gene 
adalet huzurunda hesabını vereceklerdir. Kim 
verebil irse, kimden alınabilirse ondan alınacak
tır. Bunun, mesulü elbette tarihin sinesine itile
rek kal Duyacaktır. Şailmlar mcsulse cezalarını 
görecak! erdir.'Biz,, bir mahkeme halinde bunu 
ele almış bulunmuyoruz. Biz bir ihtilâfı hallet
miyoruz. Biz sadece halli lâzımlgelen bir mese
lede cemiyet olarak, bir Hükümet bir Devlet 
olarak böyle bir mevzuu Parlâmentodan geçir
mek suretiyle bir hal yolu bulmak zaruretine 
inanıyoruz. Hükümetin getirmiş olduğu tasarı
yı, arz ettiğim noktai nazlardan tasvibediyoruz. 
Ve. bunun Yüksek Heyetinizce de kabulünü, 
hçjm•...millî haysiyetimiz için ve hem de millî 
bir,.müessesemizin şeref ve haysiyetinin korun-
masına yardımcı olacağı için istirham ediyoruz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAX — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Uf endim 

.lOü'ö1, sonesinde' iki firmayla bir millî bankamız; 
ara-sinda bir hâdise cereyan ediyor. Bu hâdise, 
bugüne kadar geliyor. Hükümet, bu hâdiseyi 
tetkik ediyor. Verdiği karar; hâdise çirkin ve 
kötüdür.... 

Komisyona geliyor. Millet Meclisinin komis
yonlarından karaı*'çıkıyor. Bu kötüdür, kirli 
dir. Mili: t Meclisi aynı karan veriyor. Bizim ko
misyonla r-a geliyor, aynı karar veriliyor. Su libi
do hâdisenin kirli ve çirkin olduğunda herkes 
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ittifak etmiş. Burada yalnız mühim olan bir nok
ta kalıyor. Bu işin tasviyesi cihetine gidilmesi 
durumu ile karşılaşıldığı zaman, bir millî ban 
kamızın itibarı ve şerefi ortaya çıkıyor. Bğer 
hâdise, şu kanun ile hail edilmezse, dm batak lıâ-
dise ile millî bir bankamızın şeref ve haysiyeti 
itibarı elden gidecek. 

Şimdi, bu kanunu kabul ettiğimiz zaman, be 
lı a tak hâdiseden millî bankamızın şeref ve hay 
Niyetini kurtaracağız. Hâdise çirkin, kötü. 1950 
senesinde cereyan etmiş. Fakat, millî bankanın 
şeref ve haysiyetini bu hâdisede kurtarmak lâ
zım. îşte beni beyaz oy vermeye sevk eden ye
gâne nokta budur. Şeref, haysiyet ve itibar me
selesi. Ne pahasına olursa olsun'millî bankamı 
zın şeref ve haysiyetini hiçbir şeye değişmem. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKA N-— Hükümet adına llyas Seçkin. 

MÜKÜMHT AIMNA BAVİ'N'DJULIK BA
KAN» İLYAS SMOKİN (Ankara Milletvekili 
— Pek mulıtereia Başkan, muhterem senatörler. 
kıymetli arkadaşım, kabine arkadaşım Muhlis 
Ete Beyefendinin sözlerine başlarken ifade et
tikleri bir cümle ile başlıyacağım. 

Hakikaten gerek Sayın Ete, gerekse ben nâ
çiz arkadaşınızın bu dâva karşısında, bu mesele 
karşısında durumumuz gariptir. Sayın Muhlis 
VA.o Yüksek Murakabe Heyeti Reisi olarak vak
tiyle banka, yetkililerini, Hükümeti ikaz etmiş, 
«böyle bir kirli işe Ziraat Bankasını tazyik el 
meyiniz» Ziraat Bankasının, o tarihlerde, yani 
1959 da --raporun verildiği tarih - 57 000 000 liı-.-ı 
parasını kaybetmiş, çaldırmış olduğu bir firma 
için bu muameleye girişmesi karşısında «Daha 
ileri gitmeyin, bir 40 milyon liralık ödeme mü 
kellefiyetine Ziraat Bankasını tabi tutarsınızv 
demiş. 

Şimdi Ticaret Vekili-olarak geliyor, bu ika/. 
lara rağmen bankanın, bu gibi kirli işleri, daluı 
geniş şekilde devam ettirmek temayülünü ifade 
ediyor. Sonra banka bütün bu ikazlara rağmen 
bugünkü duruma düşünce millî bir bankamı': 
şeref ve haysiyetini korumak için bir hukuk 
devleti olarak Hükümetin aldığı müşterek ka
rarı müdafaa etmek mecburiyetinde kalıyor. 

Ben ne yapmışım? 11 nci devre Türkiye. Bü
yük Millet Meclisinde «Kromit dâvası» adiyle 
mâruf hâdise dolayısiyle tahkikat önergesi ver 
misim, o Mecliste tahkikat kararı aldırmışını 
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komisyonlarda müdafaa etmişim; kayıtlar, de
liller ortaya, koymuşum , Yüksek Murakabenin 
raporlarını ortaya koymuşum ve iddiamı ispat 
etmişim. Şimdi, geliyorum, îkinei Koalisyon Hü
kümetinin âzası olarak diyorum ki «kromit me
selesinde Ziraat Bankasının Howard Firması le
hine verdiği teminat mektubunun bakiye bedeli 
914 bin doların bu firma lehine transferini Zi
raat Bankası derhal yapsın.» imzam altında ta
sarıyı getiriyorum, burada da müdafaa ediyo
rum. 

Sayın Burhanettin Uluç. eğer burada konuş
mamış olsalardı, söz almıyacaktmı. Sayın Tüne 
kanat burada sözlerine başlarken, «Hükümette') 
başka herkes bu dâvanın kirli tarafını biliyor? 
dedi. Bu doğru değil. 

SUPHİ CİÜKSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ak 
sini söyledi. 

BAŞKAN —- Müdahale.etmeyin, efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Devamla) ----- Eğer aksi ise mesele yok. Falcı t 
konuşurlarken benim aldığım not, «Hükümei 
hariç herkes İni meselenin kirli t-a raflarını bili 
yor» şeklinde idi. Simdi Hükümet hakikaten bu 
meselenin derinliğine, genişliğine, her tarafın] 
biliyor. Bu kirli meselenin bütün ineeliklerini 
harfi harfine biliyor. 500 sayfalık dosyalardan 
okumuş, biliyor ve bizzat 'bu hâdisenin içinde 
şalhitlik yapmış, mesuliyet mevkii almış, işin içi
ne karışmış arkadaşlar, 'Hükümete -âza oldukla
rı için biliyor. Bu 'hâdise 19'5'B da başlamış; bu 
hâdisede 74 «00 000 liralık suiistimal 1900 se
nesinin 2f> Mayıs -sabahı tesbit edildi. -°> kişilik 
bilirkişi raporuna müsteniden t es bit edildi. Bi
lirkişiler kim? Maliye Vekâleti Baş Müfettişi, 
Maliye Vekâleti (Bankalar Murakabe Heyeti 
lieisı. Maliye Vekâleti Hesap Uzmanları İstan
bul Grup Ittaşkanı. 1,5 ay tetkikat yapılmış. 
yüz sayfalık rapor vermişler. O ıgümin rayi
cine ıgöre 74 milyon "liralık suiistimalin hakıka-
ten varidoMuğunui tesbit etmişler. İhtilâlden 
bjr .gün evvel Tahkikat Komisyonu toplanmış. 
IVu komisyonda partime mensup bir arkadaşı
mın yazacağı muhalefet şerhini kaleme almak 
için, Nüvit Yetkin arkadaşımla birlikte Hasadı 
Fehmi Evliya'mn evinde, gece sokağa çı'kma ya
sağı da var; sabah saat 5.30 - 6,00 da toplandık. 
«Bu işte banka •yetkilileri /mesuldür» Komisyo
nun tem'ayülü bu şekilde.. öyle karar verecek. 
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«Hükümet azaları mesul değildir» diyecekler. 
«•Hayır, Hükümet azaları da •mesuldür.- Banka
ya fbaskı yapılmıştır. Nitekim ihtilâlden sonra 
©eşlktaş Noterliğinde 'bâzı, devrin iktidar nıe-
huslarınm bu (hâdiseler dolayısiyle yüzde .10, 
yüzde 20, noter yoliyle hisseler aldıklarına dair 
belgeler çıktı, ©iz o zaman hu .meselede iktidar 
mensubu mebusların, vekillerin 'kanunsuz mua
mele-yaptıklarını 3İ2Ö1 sayılı Kanunun hinci 
maddesine ıgiöre Ziraat (Bankasının bu hâdisede 
Demir ve Çelik Fabrikasının kuruluşuna ortak 
olamıyaeağına dair sarahat »varken, Hüıkümet 
kararı ile, Hükümet âzalarının 'bizzat imzası ile 
bir hafta evvel «hayır iştirak •edemezsiniz»' Bir 
hafta sonra, edemezsiniz yazısının esbabı muei-
besinden bir tek kelime bahsedilmeden 'iki sa
tırlık ,-hir yazı ile «Demir - 'Oelik 'Fabrikasına 
iştirak edebilirsiniz» diye emir verildiğini gör
dük ve bunu teferruatiyle zabta g'eçirtt!'k. 

Şimdi, biz bu kirli dşleıii örtbas etmek, h-attâ 
Sayın Uluç Paşanın ifadelerine 'itibar edersek 
.mensubu olduğu m partiye kayıtlı bir avukatın 
bu işi takibetmesi sebebiyle Hükümet toptan 
şaibe altında. Niçin? (Kirli işlerin devamını te
inim ediyoruz. Değil. Ben 'Sayın Uiuç Paşanın 
ifade ettiği avukat hâdisesine de muttaridin. O 
zaman Hükümette âza. değildim. 'Geçen sene. 
partime mensup bir Hükümet azasına o a\ııkat 
mektup yazmış «llyas 'Seçkin l)iı meselede menfî 
'davranıyor. Vaktiyle takibctt'iği hir tahkikat 
meselesi dolayısiyle..» Halbuki hâdise öyle de
ğildir. 'O avukatın t akıbet ti ği mesele ile 'bu 
îfoward mesoiesini'n alâkası yoktur. Fakat avu
kat firma adına halen ne diyor biliyor musu
nuz, Hükümete verdiği dilekçelerde? «Efen
dim, ben salkıt iktidar zamanımla 120 milyon 
lira zarara sokuldum. (Bu zararları telâfi et-
-ırtek için şimdi bana ayrıca 120'milyon lira da
ha verin.» Evet Hükümete böyle müraeaatleri 
var, 'firmanın avukatının. O devirde zulüm gör
müş, zarara uğramış. Evet. Şimdi bunu da 
biliyoruz, ama bu dâva ile hu Hcnvard mesele
siyle o meselenin alâkası yoktur. Bundan sonra 
hiçbir Hükümet âzası, hiçbir banka yetkilisi bu 
mesele dolayısiyle o firmaya, karşılığı olmadan 
kırk para vermeye 'gücü yetmez, arkadaşlarım. 
(İücü yetmez. .Sebebi, İni İM4 W)0 dolar transfer 
edildikten sonra banka idaresi topla usa da ve 
'bu fahrikayı ihale etmek istese de yeniden 50 
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.milyarı lira daha, .bamkanın ödeme mükellefiyeti 
-vardır. İBankaann 'idare mıe-ellsi toplanmış, teks-
pertiz yaptırmış. Diyorlar .ki, «il!k il 956 da ki 
ekspertiz, ı-antablite (hesaplan şuna göre yapıl
ın ıştır. Dom.ir o zaman (karaborsada, döviz yok. 
ihracat, yapamıyoruz. Demir fiyatları karabor
sada 5 lira. Fabrikayı (kurarız, senede 50 bin 
ton mamul demir istihsal ederiz, 5 liradan sa
tarız, şu kadar ımilyon lira ikâr ederiz, ondan 
sonra. Ziraat Dan'ka'sma. eskiden yaptığımız 
borçlanmaları da 6 ay içinde Öderiz. Hesap bu; 
ama, evdeki 'hesap çarşıya uymamış, demir 173 
•kuruş. Şimdi, 'kurarsanız, senede 20 ımilyon li
ra zarar edeeelktir. Haneği ba.hka idare (heyeti, 
hangi yetkili mühen'dis, hangi 'Sanayi Bankası 
•müiteOıasısısı bu meselede o mahut fabrikanın .ku
rulması halikında rapor verebilir? imik ân var 
mı? Kimsenin gücü yetmez. 

İki. rakam 'arz edeyim: 74 -milyon -liralık 
borcun. 15 ımilyon 'lira.sı bu .fabrikanın bedeline-
malhsuben Zira.alt İBa.nkaıSi tarafından. transfer 
edilen, meblâğ '60 'milyon liranın 12 ımilyoıru 
faiz, 48 milyon lirası Kop Dağında yığılmış hal-
de krom, Pozantıda yine -öyle. Çıkarılmış, hazır
lanmış şevke 'müheyya duruyor. Yo'k böyle bir 
şey. 18 milyon lira birisine .kredi aicılmış, 22 
milyon lira. birlisine kredi açıllmış, bu (kadar 
para. verilen ocaktan 1 200 ton ,sev;k edilmiş. 
Nerede! paralar? Bilinmiyor. 02 milyon lira 
-verilmiş, !5 bin ton sevk edilmiş. iBalkıye? Yolk. 

Dinaenaleyh, ihâdisede, arkadaşla ramım arz 
ettükleri gibi, :ne .kadar .çirkin işler varsa yapıl
mış, Dir misal; Tuzla'da halen fabrikanın, 
ma.kinalarının bulunduğu arsa 500 bin mokre-
'kare Ziraat Bankası Ahmet Oğuz Firmasına 
850 bin lira vermiş- bu -arsa 'alınımıştır. Sonra, 
Tuzla'mn Çiftçi Mallarını Koruma Derneği tem
silcisine ekspertiz yaptırmışlar, 40 milyon lira 
bedel takdir ettirmişler. Ziraat Bankasından 
ve sigortadan kredi talebetmişler. Şimdi; bütün 
bu karar teferruatı bilen Hükümet, bütün bunu 
İnilen banka, ilâveten yüzdeyüz senede 20 mil
yon lira zarar edecek fabrikanın kurulması için 
karar alıp, ödiyebilir mi? Kimin, gücü buna ye
ter? Yani ne kadar karanlık işler varsa, cere
yan etmiş. Arkadaşlar müsterih olsunlar, onun 
için Hükümet bütün meseleyi bilmektedir. Ama bu
nun çıkar yolu, meselâ; yapılmış olan, 1953 ten, 
1054 den itibaren yapılmış hatalar, suiistimaller 

silsilesini örtbas edip do hepisini haklı göstor-
mok meselesi değil. Onlar aidolduğu mahkemede, 
aidolduğu mercide hal şekline bağlanacaktır. Suç
lular varsa, cezalarını göreceklerdir. Ama, mese
le burada şu 914 bin doların transfer edilmesin
de Ziraat Bankasının durumu ne oıiır? 914 bin 
doları transfer etmek için Ziraat Bankasına Hü
kümet bir kararname ile mi versin, bir kanun 
getirmekle mi, yatptırsın veya Ziraat Bankası
nın kendi idare Heyeti toplansın, yapsın, üç ihti
mal var. Birbuçuk sene evvel Ziraat Bankası İda
re Heyeti toplanmış ekspertiz yaptırmış fabrika
yı kurmak mümkün değil. Mukaveleyi bir avuka
ta, bu işlerde mütehassıs bir avukata tetkik ettir
miş, avukatın mütalâası şu : 

«Amerika'da dâva açarsak, dâvayı kazanır, bu 
914 bin dolardan kurtuluruz.» Halli uzun zaman
lara bağlı. Avukat ücreti, üstelik seyohat. Fabri
ka zararına çalışacak. Bütün bu vesikalara müste
niden Sanayi Kalkınma Bankası da aleyhte ka
rar vermiş, «rantabilitesi düşük, ben bu fabrikayı 
kurmaya devam etmem, parayı transfer etmem. 
Çünkü bu işte vazifelendirdiğim avukat, müta-
hassıs Ticaret'Hukuku Profesörü veya Doçenti 
Howard Firmasına, mükellefiyetini, vecibesini 
yerine getirmediği için Ziraat Bankası bu parayı 
ödemekle mükellef değildir, diye rapor vermiş. 
Binaenaleyh, idare Meclisi karar vermiştir, trans
fer etmemektedir. Şimdi, kalıyor işte Ziraat Ban
kasının bu mevzuda bir vekil emriyle zorlanma
sı meselesi, idare Meclisi kan ali yi e bir zorlama 
mümkün değildir, bu kapıyı kapamışlar. Bu sel-er 
kalıyor Hükümet emir veıebilir mi? Veremez 
arkadaşlar. Bu işte Hükümetin emir veri]-) ver
memesi meselesini konuştuk. Hükümet şu bakım
dan emir veremez. 3460 sayılı Kanun bükümleri
ne göre, idare edilen ve hususi hukuk hükümleri
ne tabi olan bir hükmî şahsiye1!'., Ziraat Bankası
na 10 milyon öde, 20 milyon ödeme, şunu al, bu
nu sat, şeklinde emir veremez. Çünkü, o devir geç
ti. Hukuk devletinde bundan sonra bir Hükümet 
kararname çıkarıp da, 10 milyon öde diye, bu mu
kaveleden ben böyle anladım, senin anladığın yan
lıştır, diye bir kararname ile emir ısdar etmesi 
mümkün değildir. Biz Hükümetin böyle bir kara
rını Anayasaya aykırı bir davranış elarak kabul 
ederiz. 

Kalıyor kanun tarafı. Kanun bu işin yegâne 
hal yoludur. Arkadaşlarım, kanunun 2 nci mad
desini dikkatle yemden tetkik buyururlarsa sa-
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rahatle göreceklerdir, bu hâdiseyi kesip atmı
yor. Eski durumu ihya etmiyor, eski durumun 
haklı olduğunu kabul etmiyor. Eski durum hu
kuk mahkemesinde, ticaret mahkemesinde, ce
za mahkemesinde görülecek, hesaplarının tetki
ki yapılacak.. Bu hak baki. Onun üzerine şimdi 
bankanın dış itibarı, Devletin dış itibarı mevzutı-
bahistir; bir hukuk devleti olduğumuzu ispata im
kân verebilmek için bu parayı transfer etmek 
mecburiyetindeyiz. Millet olarak, devlet olarak 
itibarımızın dışarda ve içerde korunması buna 
bağlıdır. 

' Bundan sonra Sayın Haydar Tunçkanat arka
daşıma bir meseleyi hatırlatmak isterim. İhtilâ
lin ilk günü radyolardan dinlediğimiz şu ses : 

«Taahhütlerimize harfiyen sadığız» bir banka
nın umum müdürü değişir, eski umum müdürün 
yaptığı mukaveleyi ben kabul etmiyorum, bir Ha
riciye Vekili değişti, eski Hariciye Vekilinin yap
tığı şeyi ben kabul etmiyorum; bir idare meclisi 
değişir, eski idare meclisinin yaptığı şeyleri ben 
kabul etmiyorum,». Yok, olmaz böyle şey. Eski
si bir hata yapmış olabilir, eskisi sala niyetsiz ola
bilir, eskisi suiistimal yapmış olabilir; ama, bü
tün bunlara rağmen, karşı tarafı ilzam etmez. 
Evet, bu karşı tarafı ilzam etmez. Eskisinin yap
tığı suiistimaller, kanun dairesinde mütalâa edi
lir ve suçlular cezasını görür. Ama, bunun temsil 
salâhiyetini muhafaza ettiği müddetçe yaptığı 
akitler muteberdir. Bu akitlerin hükümlerini har
fiyen yerine getirmek lâzımdır. Binaenaleyh, es
kiye bir sünger çekmek lâzım, bütün bunlar luı-
kukan doğrudur, diyen yok. Böyle bir niyette 
kimse yok. Ne Senatoda, ne Meclisle, ne Hükümet
te ne de bankada. 

Sözlerimi şu noktada hulâsa edeceğim. Bir tek 
Ağırnaslı arkadaşımın bahsettiği nokta kalıyor. 
lîoward Firması mükellefine taahhüt ettiği me-

, seleleri, vecibeleri harfiyen yerine getirmedi. Ban
ka bunu yerine getirmelidir. Binaenaleyh, öde
mekle mükellef değildir. 

Şimdi arkadaşlarım, bir vesika okuyacağım. 
Sayın Ferid Melen arkadaşımız bugün Ankara'da 
olmadıkları için huzurunuzu işgal ediyorum, bil
hassa bu vesikayı okumak maksadiylc, 

Bizim Teşkilât Kanununda bir hüküm vardır. 
Çeşitli vekâletlerin hukuk müşavirleriylc, Hazine 
Hukuk Müşavirinin mütalâaları arasında mübayc-
net varsa, kantin, Hazine Hukuk Müşavirinin re

yine itibar olunur, diyor. Nafıanın hukuk müşa
viri ve Hazine Hukuk Müşavirinin reyleri aykırı 
geldi. Hazine Hukuk Müşaviri ne derse, o olur. 
Ticaret Bakanlığı Hukuk Müşaviri ile Hazine 
Hukuk Müşaviri karşı karşıya geldi, Hazine Hu
kuk müşaviri ne derse o olur kanunen. Bu. 
meseleyi Hazine Umum Müdürlüğü hukuk 
Müşaviri tahkik etmiş ve bir rapor hazırlan
mıştır. Rapor uzundur ama, son netice kısmını 
arz edeyim. Bilhassa Ağırnaslı arkadaşımızın ifa
de ettiği «vecibesini yerine getirdi, getirmedi, bi
naenaleyh ödeme bahis mevzuu olur mu olmaz 
mı.» meselesine temas etmek için arz ediyorum. 
«Netice : 1. Yukarda izah edilen sebeplerle Zi
raat Bankasının 1543 No. lu Teminat Mektubu 
dairesinde istenilen tediyeyi yapabilmesi, Hov/ard 
Firmasının Alka ile olan akdinden doğan vecibe
leri tamamen yerine getirmiş olmasına bağlıdır. 

2. TIoward - Alka sözleşmelerindeki ilgi!'. 
hükümlerin tetkik ve tahlilinden çıkan neticeye 
göre; Hovv/ard Firmasının bu akitte kendisi ta
rafından İstanbul'a sevk edilen Çelik Fabrikası
nın tesisi ve Türkiye'de yeniden kurulması kül
fetini değil, fakat bu tesisatın kurulması için ge
reken fennî nezareti temin vecibesini tekabbül et
miş olduğu anlaşılmaktadır. Bu nezaret işin
de çalışacak bir mühendisin iki tarafça müş
tereken seçilmesi sözleşmenin sarahati ic.abinda.n-
dır. 

Anılan firmanın, yani Howard'm akitle ken
disine. düşenleri gereği gibi yapını;;, olup.- olma
dığını tâyin halinde, Ziraat Bankasiyle yukarıda 
:-'ikrolunan hususların gözetilmesi gerekeceği ka
naatine vardığımız ve sözleşme hükümleri muva
cehesinde fabrikanın yeniden kurulması külfe
tinin tamamiyle Howard Firmasına tereddübetti-
ği yolundaki görüşü paylaşamadığımız...» deniyor. 
Yani Hovvard'a tereddübediyor, işleri Hovvard 
yapmada, binaenaleyh Ziraat Bankası verdiği te
minat mektubundan rücu edebilir, onu ödiyebilir 
iddiası, Hazine Başhukuk Müşavirliğinin şimdi 
huzurunuzda netice kısmını okuduğum raporun 
tetkikinden sarahatle anlaşılmaktadır. Binaen
aleyh, mesele öyle mazisinin çok kirli olmasından, 
istikbalinin de karanlık olacağı şeklinde bir mese
le değildir. İstikbalini şu bakımdan, bu işin kesi
lip atılması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iti
barının dışarıda ve içeride korunması, dışarda ve 
içerde Bankanın itibarının tanınması ve bir de 
hukuk devletinin bütün hüküm ve savtlarımn te-
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«is edilmesi yolundaki gayretlerimizin bir netice
si olarak huzurunuza getirilen bir tasarıdır. Bu 
tasarıyı Hükümetten geldiği gibi, aynen kabul bu
yurmanızı ve bunun dışında Hükümet mensupla
rının en ufak bir arka fikir beslemediklerini, hiç
bir suiistimale âlet olmadıklarını ve hesaplarını 
bu dünyada da, öbür dünyada da açık alınla ve
rebileceklerini saygıyla arz ederim, .hürmetlerimle. 

BAŞKAN — İki tane yeterlik önergesi var
dır. Aneak bu yeterlik önergelerini okumadan 
evvel, biraz önce Hükümet konuştuğu için 
son sözü bir üyeye vereceğim. Sırada Çağa ar
kadaşımız var. (Yok sesleri) Ondan sonra ih
san Sabri Çağlayangil arkadaşımız geliyor. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Muhterem-arkadaşlarım; bu kanun münase
betiyle yapılan tenkidleri ve gerek komisyonun, 
gerek Hükümet âzalarının beyanlarını dikkatle 
izledim. Görülüyor ki, ortada, hukukî bir ihti
lâf var. Bir banka yaptığı operasyonlar esna
sında bir teminat mektubu veriyor. Mukavele
den doğan ihtilâflar neticesinde teminat mektu
bunun nakde tahvili icabediyor, taallül var. 
İki Bakanın beyanlarını, eğer lâyikı ile dinliye-
bilmişsem, birbirine tetabuk eder bulmadım. 
Sayın Ticaret Bakanı, hukuk müşavirlerinin, 
bankanın bu parayı ödemeye memur ve mecbur 
olduklarını ifade buyurdular. Sayın llyas Seç
kin, tetkik ettirilen mukavelenin avukat tara
fından tetkikinde, bu paranın ödenmemesi icab-
eder. Amerika'da bu dâvayı açacak olursak bu 
dâva kazanılır yolunda bir mütalâa serd ettiler. 
Bir hukukî ihtilâf, eğer paranın ödenmesini 
icabettiriyorsa, kanuna, kararnameye hacet kal
madan ittiba etmek lâzımdır, ödenir. Merciler
de ihtilâf varsa, daha yetkili merci dâvayı hal
leder. Yani bundan sonra Ziraat Bankasının 
verdiği teminat mektuplarının ödenmesi şeklin
de tahavvül olduğu zaman mütemadiyen Yüksek 
Heyetiniz bir beyana göre oranın keenne umumi 
heyeti gibi bu ihtilâfı, burada hal ile iştigal mi 
buyuracak? 

Sonra bana böyle geliyor ki, mesele bir te
minat mektubundan doğan ihtilâf neticesinde 
bu paranın ödenmesi mi lâzım, ödenmemesi mi 
lâzımdır? Bir tarafta kirli olduğu iddia edilen 
bir iş, bir tarafta millî haysiyet ve itibar... 
Bunların arasında hangi yolun daha uygun ola
cağı. Bu yolu seçmek için Yüksek Heyetiniz 
hakem mevkiine getiriliyor. 

11.11.1963 0 : 1 
Arkadaşlar, Anayasanın. 132 nci maddesini 

hatırlarsak, orada der ki, «Adlî takibata uğra
mış, mahkemelere intikal etmiş hâdiseler hak
kında Meclislerde sözlü soru sorulamaz, müza-
kerat cereyan edemez.» Burada zatî meseleye 
girip, yarın veya öbür gün inceden inceye adlî 
makamlarda tetkik edilmesi icabeden bu hâdise 
hakkında peşin hüküm, peşin beraat veya mah
kûmiyeti kararı verilemez. 

Bu itibarla bendeniz, niçin böyle bir kanuna 
ihtiyaç olduğu noktasında, şahsan, vicdanen tat
min edilmemiş bulunuyorum. Ve böyle bir ka
nunun mevcudiyetine ihtiyaç olduğuna da kaani 
bulunmuş değilim. 

Sonra, her zaman gerek partim adına, gerek
se şahsım adına müdafaa ettiğim bir noktai na
zarın burada tecelli etmiş olduğunu gördüğümü
ze; de işaret etmeden geçemiyeceğim. Biz her 
zaman diyoruz : Anayasa nizamları, hürriyetler, 
27 Mayıs gibi mefhumları sakız etmek, çiğne
mek, kaşımak doğru değildir. Sayın Bakan bu
rada taahhütlerimize sadıkız mefhumunu, keenne 
Howard Firması hesabına Ziraat Bankasına 10 
milyon lirayı ("»demekle mükellefiz tarzında vaz'-
etmiştir. Bendeniz bu mânada anlamıyorum. 
İşin bn hale gelmesine ve buna irca edilmesine 
de taraftar değilim. Bu mütalâamı arz eyler, 
huzurunuzdan hürmetle ayrılırım, efendim. (Sağ
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayhan soru Komisyon
dan mı, Hükümetten mi? 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Hükümet
ten. 

BAŞKAN — Hükümet adına sayın Ete bu
yurun. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) 
• Söz istemiştim, sıram gelmedi mi? 

BAŞKAN — Sayın Çağa, söz sıranız geldi, 
yoktunuz. Yalnız sual hakkınız bakidir. Buyu
run sayın Bayhan. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Efendim, 
lâyiha, kanunlaştığı takdirde bu para bütçenin 
hangi faslından verilecektir. Bizim için bu hu
sus önemlidir, açıklanmasını rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka 
ra, Milletvekili) — Bu para bütçe faslından de
ğil, ayrı kaynaklardan temin edilmek suretiyle 
ayrı bir tahsisat alınmak suretiyle ödenecektir. 
Bütçede bu hususta bir fasıl olsa idi, ödenirdi. 
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Mesele bütün açıklığı ile bilinmesi için huzuru
nuza getirilmiş bulunmaktadır. 

KUDRET KAYHAN (Niğde) — (.) halde 
bütçeye bir külfet tahmil etmiyor, efendim 

BAŞKAN — Kayın Çağa, sıud soracak mısı
nız? 

ESET ÇAĞA Cumhurbaşkanınca S. ü ) — 
Evet soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz, sorunuz. 
ESET ÇAĞA Cumhurbaşkanınca 8. Ü ) - -

L fendi m, burada Say m Bakan buyurdular k', 
galiba 23 sayılı Kanun gereğince, umumi he
yetten bahsettiler. Ye bu umumi heyet bir ny 
içerisinde toplanır, dediler. 

TİCARET BAK ANT MUHLİS ETE (An
kara Milletvekili) — Meselâ dedim. 

ESAT ÇAĞA (Devamla)' — Bu meselede 
acaba Hükümet böyle bir şeyde teşriî tasarruf 
şeklinde hareket etmektense, Ticaret •knnunlii-
ı-ı hükümleri dairesinde bunu umumi heyetle 
halletmek yolunu düşündü mü? Bunu sormak 
istiyorum. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An
kara Milletvekili) —'Aradaki fark şudur efen
dim : O heyet bugünkü toplanışı vle> umumi he
yet değildir. Eski 3460 sayılı Kanıma göre te
şekkül eden bir umumi heyet va-dı. Bu umumi 
heyet Meclisin yüz küsur rızalarından, muhte
lif komisyonların reis ve temsilcilerinden, ba
zı, millî, bankaların id-ıre Meclisi reislerinden 
mürekkepti. 3460 saydı Kanuna göre. Bundan 
sonra 23 sayılı Kanun gelince bu eski şekil
deki umumi heyet ortadan kalkmış oklu ve 
onun yerine Meclis, dolayisiyle Büyük Parla- . 
ınento, İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumi 
heyeti yerine kaim oldu. O günden itibaren bu 
umumi heyet bir araya gelmedi. Ama bu umu
mi heyet, mahiyet bakımından farklı. Meclis 
ve Senatonun bir araya gelmesinden müteşek
kil olan Türkiye Büyük Millet Meclisi birle
şik toplantısı mahiyet bakımından farildir. 
Oraya gelen meseleler ayrı, İm raya. gelen mese
leler ayrıdır. Demek istediğim, aynı zamanda 
bir- umumi heyet vaz-vetindesiniz, bugün ol
mazsa, yarın olabilir. Maksadım bu idi, bir 
iltibas;, sebebiyet verdiğim için özür..dilerim. 

ESET ÇAĞA Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - -
Sorumun cevabı olmadı Parlâmentonun bu 
haliyle Uıımumi Heye--: olduğunu bendeniz ifade 
ekmedim. Umumi heyet olarak Parlâmento topla-
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nacak mı? Meseleyi şimdi bu vesileyle Umumi 
Heyete hallettirmek imkânı var mıydı? Niçin 
bu yola gidilmedi, tejriî tasarruf yoluna gidil
di? 

TİCARET BAKANI MUHLlS ETE (An
kara Milletvekili) — Meselenin müstaeiliyeti 
vardı. Birinci koalisyon Hükümeti zamanında 
başlamış, verilmesi ieabeden bir meblâğ, ikin
ci koalisyon Hükümetine intaka! etmiş. Bu 
itibarla bir an evvel bunun halli lâzımgeliyordu. 
Onun için heyetinize ve dolayisiyle Meclise sevk 
etmek mecburiyetinde kaldık. 

BAŞKAN — Sayın Çetin. 
ALÂEDDlN ÇETİN (Çorum) — Banka, 

millî bir banka olan Ziraat Bankası bizzat ken
di itibarını herkesten daha iyi düşünür, düşün
mesi lâzımdır. Çünkü beynelmilel itibarını 
kaybederse durumunu takdir buyurursunuz 
Zâtialinizin ve komisyon Üyesi Nüvit Yetkin'in,' 
de izah buyurduğu gibi hukuk müşaviri bir 
mahzur görmediğine göre, teminat mektubu 
gereğince, bu paranın ödenmesi lâzımdı, veya 
Hükümetin ödemesi lâzımdı. Sonra, paraya 
ihtiyaç var idi ise. bu husuda niçin bir müraca
at yapılmamıştır? 

Bu meblâğın, şimdiye kadar yapılan Ameri
kan hibeleriyle ödenmesi yoluna gidilemez mi*? 

TİCARET BAKANİ MUHLlS ETE (De
vamla) — Efendim, arkadaşım ilyas Seçkin ve 
komisyon sözcüsü arkadaşımız uzun uzadıya 
izah ettiler, ben de ilâve edeyim ki • banka 
bu mütalâada değildi, yani bankanın görüşüne 
göre, Howard firması bu fabrikayı inşa edecek. 
monte edecek ve işletmeye açacak. Bu daha ev
vel müteaddit defalar zikredildi. Bankanın 
fikri, bu parayı ödemek değildi. Biz de 'Hü
kümet olarak, mevcut mevzuata göre bamkayı 
icbar edemezdik. Banka bu fikirde değildi ve 
Hükümet bir emirle bu fikri empoze edemezdi; 
ederse suç olurdu, bu bakımdan. 

iRAŞKAN — 'Sayın Çetin'-in sualinin ikin
ci kısmı, hibelerden ödenmesi hususu kaldı. 

TİCARET BAKANİ MUHLlS ETE (De
vamla.) — O iş başka, bu iş başkadır. Howard 
Ziraat Bankasından bu paranın ödenmesini is
tiyor. Hibeler, Devlet dolayisiyle intikal eden bir 
meseledir. Bunu düşünmedik değil, -düşündük. 
O itibarla oradan bunun mahsubu mümkün ol
madı, verilememektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ ÂĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, Hükümet adına irade buyuruldu ki; «veci
belerimize riayetkar olmak zaruretinden doğu
yor.» Bu, bağlayıcı bir hüküm tesis ediyor. Sa
yın Çağlayangil'in ifade buyurdukları gibi, 
ilerde bu hakkın rüeu etmesini, bu hakkın il
hakını önleyici bir manâ taşır. Bu itibarla 
tavzih edelim ki, hiç olmazsa böyle tahakkuk 
etmiş bir borç mükellefiyet yoktur. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Kanunun ikinci maddesi okunursa, 
hatırımda değil, bu husus vuzuha kavuşturul
muş olacaktır. Eğer müsaade ederseniz, kanu
nun ilkine i maddesini aynen okuyayım. 

Madde 2. — Hazine, sözü edilen meblağı 
avans vermek suretiyle ödemeye yetkilidir, öde
necek meblağ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası sermayesine karşılık olarak gelecek seneler 
bütçelerine konacak ödenekten ve âzami beş yıl 
içinde mahsübedilir. 

Amerikan firmasına .yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Oğuz Akal Firmasına rücu etme
mesi için, avansm mehsubu beklenmez.» 

Şimdi, ancak bu formülü bulmuş bulunuyo
ruz. Bu hal yolunu kullanacağız. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Hükümet ifade buyurdu ki, Ziraat Bankasının 
haysiyetini, itibarını korumak için bu şekilde 
bir kanun «'et iril mistir, ödeme yapılmalıdır. 
Acaba niçin bizzat Ziraat Bankası 'kendi haysiye
tini, şerefini ve itibarını korumak için bir.hal çare
si düşüıımiyor da Hükümet bu vecibeyi üzeri
ne alıyor? 

. TİCARET BAKANİ MUHLİS ETE (De
vamla) — Ziraat Bankası hakeme müracaatı 
istemiş ve bu arzusu mütaaddit defalar Ame
rika'n makamlarına ulaştırılmıştır. Fakat 
Hov/ard doTayısiyle, Amerikan Hükümeti, bu
na razı olmamış ve biz bu sebeplerden dolayı bu 
yolu tercih etmiş bulunuyoruz, sonunda şunu 
da ifade edeyim ki, arkadaşlar; ıgerek Amerika'-
daki mümessillerimizle bu hususu Amerika'da, 
«•erek burada, muhtelif şekillerde anlatmaya 
çal isimsizdir. Tarihini uzatmışızdır. Fakat buna 
rağmen bu vecibe üzerimizdedir. Bundan bir 
an evvel kurtulmak, Hükümetin yüksek men-
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faatleri icabıdır. Biz de bunu üzüntüyle getir-
aııiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. Sayın llyas 
Seçkin söz istemiş bulunuyorlar. Yalnız bir 
dakika sayın Seçkin, yeterlik önergeleri mev
cuttur. Yeterlik önergeleri bütün sözlere şâmil 
bulunmaktadır. Ancak eğer sayın Çağlayangil'-
in beyanınız hilâfına ifadede .bulundu, diye 
söz istiyorsanız ve direniyorsanız İçtüzüğün 
95 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince söz 
veririm. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara 'Milletvekili) — Direniyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan muhte-
terem arkadaşlarım, huzurunuzu kısaca işgal 
etmemin sebebi; sayın senatör Çağlayangil'in 
burada, daha evvel yaptığım "konuşmada ifade 
ettiğim fikirleri tamamen ters manâda akset-
tirınesidir. Eski mantıkta buna müsaderei al el 
matlup denirdi. Karşısındakinin zihninde geç-
ıniyen bir fikri, ona izafe etmek. 

Şimdi bendenizin söylediğim, «İhtilâlin birin
ci günü sabahı, taahhütlerimize sadıkız dendi» 
sözünden o halde Howard Şirketinin alacakla-

- rınm borçlarının da keİlliyiz, manâsını çıkarı
yorlar. Böyle bir şey yok. Devletin devamlılığı, 
müesseselerin devamlılığı, müesseselerin itiba
rının korunmasının, ancak kendisinden evvel ya
pılmış olan hukuka uygun mukavelelerin, on
dan sonrakiler tarafından bi ha kikin yerine ge
tirilmesiyle mümkün olduğunu, ifade etmek için 
söyledim. Onun için sayın ihsan Sabrı arkada
şım, böyle benim aklımdan geçmiyen, «Millî 
Birlik Komitesi kefil olmuş» böyle bir şey söyle
medim. Devamlılık meselesidir bu beyefendi. 
Müesseselerin devamlılığı, itibarlarının temini, 
kendilerinden evvel yapılmış olan hukuka uygun 
mukavelelerin harfiyen yerine yetirilip, yeth'il-
memesi meselesidir. 

Benden evvelki İdare Meclisi suiistimal yap
mış, rüşvet almış bankanın, milletin menfaatle
rini haleldar edecek bir mukavele yanmış, huku
ka uygunsa yerine getirmekle mükellefim. On- ^ 
dan sonra suçlular hakkında (kanuni takibata 
geçersiniz. Nitekim hâdise bu safhadadır, bunu 
karıştırmıyalım, bu bir. 
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İkincisi, yine İhsan Sabrli arkadaşımız benimi 

beyanlarımla, MuJhlis Ete arkadaşınım beyankn 
arasında mübayenet olduğunu ifade ettiler. 
Muhlis Ete arkadaşım ne dediler? Ziraat Ban
kacının bu meseleyi tetkik ettirmek içtim müte
hassıs olarak seçtiği avukatın mütalâasına göre, 
idare meclisinde verilen bir karardan bahsetti. 

•Ben de dedim ki, bu meseleyi Ziraat B'anka- j 
sı avukatları tetkik etmişler, Ticaret Bakanlığı j 
avukatları tetkik etmişler, Hazine avukatları 
tetkik etmiş. Bir kanundan bahsettim, ve dedim 
kji, Hadime avukatının mütalâası bııraida en üct 
mertebede tutulur, ona göre muamele yapılır, 
bir vekil onun dışında muamele yapamaz. Bu
rada Hasana avukatının mütalâasını, Hazine 
Başhuikuk Müşavirinin mütalâasını okudum, ona 
göre muamele yaptık dedim. Ziraat Bankası es
kiden verdiği bir karardan dönmemiştir. idare 
meclisi hususi bir avukata yaptırdığı tetkikler 
sonunda, Sanayi Kalkınma Bankasına yaptırdı
ğı -tetkikler neticesine göre katrar vermiş, ben 
bu vedübeyi yerine getirmiyorum, diyor, dönmü
yor. Dönmeyince, «Hükümet "olarak bir karar
name çıkarmam» diyor. E böyle olunca en eskin 
tarik, bu kanunun çıkarılması suretiyle avans 
olarak Hazineden kendisine parayı vermek su
retiyle halledilmesidir, başkaca bunun çıkar yolu 
yoktur» dedim. Hürmetlerimle arz edenim. 

BAŞKAN — Başka söz. istiyen olmadığı için 
kifayet, önergelerini oya koyunyacağım. Tümü 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddelere ge
dilmesini oylairmıza arz ediyorum. Kabul, eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cnm!huriyet Senatosunun 9 Nisan 1963 Salı 

gününe ait gündeminde (S. Sayısı 106 - Millet 
Meclisi 1/401 ve C. Senatosu 1/204) işaretliyle 
yer almış olan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ile Amerika'da kâin Howard Interaa-
tional Inc. Firması arasındaki ihtilâfın halline 
dair kamun tasarısının, arz ettiği müstaceliyete 
binaen, öncelik ve ivedilikle müzakeresine mü
saadelerini saygı ile arz ve rica ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — öncelik hususunu daha evvel 
Yüksek Heyetiniz karara bağlamış bulunuyordu. 
Şimdi istenilen ivedilik hususudur, İvedilikle 
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ıgÖrüşülmesllni kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ame
rika'da kâin Howard International Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika'da kâin Hovvard în-
'ternaiLİonal Inc; Firması ile Türkiye'de Alka -
Ahmet Oğnz Ak al Firması arasında, demir ve 
çelik fabrikası satrııalınmaısına dair yapılan mu
kavelenin ve bu mukavele sebebiyle Türkiye 
Cuınıhuriyeti Ziraat Bankası tarafından satıcı 
firma lehine verilen teminat mektubunun tatbi
kimden doğan ihtilâf dolayısiyle; ödenırnemiş 
bakiye satış bedeli 914 868,75 doların Ameri
kan firmasına Hazine.ee ödenmesi uygun görül
müştür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ekle edilen 
rakamlar arasında çok küçük bir fark vardır., 
Bu bakımdan ayağa kalkılın alsını rica edeceğim.. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Hazine, sözü edilen meblâğı 
avans vermek suretiyle ödemeye yetkilidir, öde
necek meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası sermayesine karşılık olaralk gelecek sene
ler/bütçelerine konacak ödenekten Âe âzami beş 
yıl içinde mâhsubedilir. 

Amerikan firmasına yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumihuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Oğuz Aikal firmasına rücu et
mesi için, avansın mahsubu beklenmez. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Bir önerge vardır; okutuyorum: 

C. ISenatosu Başkanlığına 
İkinci maddenin ikinci fıkrasının aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ede
rim. 

Amasya • 
Macit Zeren 

Amerikan Firmasına yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının Al
ka - Ahmet Oğuz Firmasına veya Howard In
ternational Inc. Firmasına rücu etmesi için, 
avansın mahsubu beklenmez. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor, Hü
kümet iştirak etmiyor. S ay m Zeren, buyurun. 
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MAOİT ZEREN (AıiMiaya) — Muhterem ar

kadaşlarım, kanunun tümü üzerindekü görüş
meler sırasında arkadaşlarımızdan fbâzıları 
haklı olaraik endişeler izhar ettiler. Benim, bu 
takdim ettiğim önerge, bu endişeleri kısmen 
bertaraf edici mahiyettedir. önergem, diğer 
taraftan Hükümetin istihdaf ettiği esas maksa
da da muhalif değildir. Bu itibarla, arzu eder
dim ki; önergemi Komisyon kabul ötmiş. olsun, 
Hükümet iştirak etmiş olsun. Bir uzlaşma hali 
idi. Şimdi meselenin esasını izah edeyim. Değiş
tirilmesini arzu ettiğim fıkra, ikinci madde
nin ikinci fıkrası şu; aynen olkuyorum: «Ame
rikan firmasına, yapılan Memeden sonra, Türki
ye Cumhuriyet Ziraat Bankasının Alka - Ahmet 
Oğuz Aikal Firmasına veya Kavard İnternatio-
•nal İne. Firmasına micıı etmesi için avansın 
'mahsuhu İneklenmez.» Bu ibareden anlaşılıyor 
iki, Ziraat Bankası ödemeyi yaptıktan sonra 
Alka. - Ahmet Oğuz Firmasına rücu edecektir. 
Elbette Alka Firması bunu gönül rızası ile öde-
miyec'eğinden mesele mahkemeye intikal ede
cektir. Mah'kemeye intikal ettJiğinde Alka Fir
ması dâvayı kazanırsa, Ziraat Bankası ödemiş 
olduğu bu parayı sinesine çeksin mi? Hayır. 
Şayet dalya neticesinde Alka Firması dâvayı 
kazanacak olursa, 'bu takdirde Amerika'da Kâ
in Howard International Inc. Firması sebep
siz ve haiksıız bir anal ilk'tisalbetmiş duranında ola
caktır. İşte bu durumda, Ziraat Bankasının 
asıl haksız ve sebepsiz mal iktisâbeden bu fir
maya rücu etmesi 1 âz ıımgelm ektedir. Benim , 
önergem bu maksadı teminle matuftur. Ve muh
terem arkadaşlarımın sabahtan beri izhar et
tikleri endişelere kıısmen de olsa cevap vermiş 
olacaktır. Bu itibarla, önergemüıı desteklenme
sini rica edeceğini. ı 

Hürmetlerimle. j 

BAŞKAN — Komisyon adına Nüvit Ye-t- j 
kin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Muhterem arkadaşla
rım, kanunun derpiş ettiği rücu keyfiyeti, ta
mamen' bizim kendi hukufk nizamlarımıza da, 
'beynelmilel hulkuk anlayışına da. ve ticari tea
müllere de uygun bir rücu keyfiyetidir. Yani, 
garanti mek'tübu vermiş olan, teminat mektubu 
vermiş olan banika, lehine teminat mektubu ver
miş olduğu Mr adamın borcundan dolayı edaya 
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mecıbur ,kalmış olduğu lehine teminat mektubu 
verdiği şahsa, onun namı hesabına yapılmış 
ödemeden dolayı rücu etmektir. Aslında Ho-
ward'ın taielbettiği para Alka Firmasından ala
cağıdır. 914 bin dalar balkıye, bu Demir - Çelik 
Fabrikası bedelinden dolayı Alka firmasından 
olan alacağıdır. Onu, o ödemediği için kefili 
olan Ziraat Bankasından, talebediyor. Banka 
kefil olarak, Ahmet Oğuz Akal Firması namı
na bu borcu ödüyor. Tabiatiyle Alka Firması
na. rücu edecektir. Ve bu rücu için kendi nam 
ve hesabına ödîyeıı Hükümetin bu horcıi ken
disine vereceği yüzde Mr hisselerden peyder 
pey fi'sene içerisinde ifa etmesini de bekliye-
ıniyaeektir. Kanun bunu da hüküm altına 
alınıştır. Ama, Howard'a rücu etmek hukuku
muza uygun bir keyfiyet değildir. Muhterem 
takrir sahibinin mevzuuibahse'ttiği husus ancak 
bir muhal faraziye ile Alka ile Ziraat Banlkası 
arasında, Ziraat Bankasının Alka Firmasına 
rücu ke^ıf iye tinde bir ihtilâf mahkemeye düşer
se ve Alka Firmasının hakikaten Ödememesi gi
bi bir durum hâsıl olursa, yan'i Howard Firma
sının bir vecibesini yerine getirmediği cihetle 
ki, Ziraat Bankası Howard Firmasına bu da 
çok uzalk hir ihtimaldir. Hükümet tetkik ettir
miş/tir. Maliye Hukuk Müşavirliği tetkik etmiş
t i r ; madde madde bu sözleşmenin hükümlerini 
size okudum, hiçbir taraftan böyle bir netice 
çıkmıyor. Aksi ihtimal böyle bir durum İmi! 
oldu. Mahkeme kararı kesinleşti; o zaman Zi
raat Bankasının haksız verdiği parayı Howard'-
dan istirdat için müracaat hakkı doğar. Bina
enaleyh, kanunda, 'bugünden böyle bir neticeyi 
derpiş edecek bir hüküm vaz'etmeğe imkân 
y'oiktur, hem kanun tekniğine hem de hukuk 
mantığına aykırı düşer. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yetkin, sual 
var. Sayın Zeren. 

MAOİT ZEREN (Amasya) — Ziraat Ban
kasın in, Alka, firmasiyle olan dâvasında haklı 
çıkması halinde, Amerika'da kâin Howard Far
ımasına rücu etmesinin mümkün olmadığından 
bahsettiniz. 

ClEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN ('Devamla) — öyle demedim efendim. 
Ancak, Altka Firmasına Ziraat Bankasının, bıı 
borcu ödememesinden dolayı açacağı ve Ziraat 
(Bankasiyle Alka Firması arasında, tahadldüs 
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edecek bir- dâvada Alka Firnıalsı 'kazanır ve 
yani, Ziraat Bankası dâvayı kaybeder, Alika 
Firması kazanır, yani bu parayı ödememesi ge
rektiği halde fuzuli ödendiği hükmen tahak
kuk ederse, ancak o zaman rücu hakkı değil, 
istirdat Ihaikkı tekevvün eder. Bugün için İm
im nazarı dikkate almaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Bir daikika Sayın Yetkin, sual 
var. 

MAüi'T ZERFJN (Amasya) — Bugün bura
da bu göııüşıülm eşeydi, kabul edilmeseydi, bu 
iki firma arasındaki ihtilâf ne suretle halledi
lecekti? 

ÖEÇİOİ KOMİSYON SÖZOÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Devamla) — Ziraat Bankası bugün, 
îlyas Seçkin arkadaşımızın da de.mün anlattığı 
gibi, Maliye Hukuk Müşavirinin mütalâasında 
ileri sürdüğü gibi, bu teminat-vocilbeLsinin ieap-
1 anını yerine getirere'k, böyle 'bir kanuna ihti
yaç. kalmaksızın, banka vecibesi olaralk parayı 
ödeseydi, derhal aynı surette bu kanunda da 
derpiş edildiği gibi Alka Firmasına rücıı- ede
cek idi. Bu durum karşısında, Alka Firması, 
«Benim nam ima bu parayı lüzumsuz yere öde-
din bu parayı ödemeye mecburiyet yoiktu. Çün
kü karşı firma taahhüt ve vecibelerini yerine 
^getirmemistir.» der ve bu konu adalete intikal 
ettiği takdirde ancak bu dâvada da Ziraat Ban-
kalsı dâvayı kaybederse, hükiiııün kesinleşm'esin-
den sonra istirdat hakkını kazanmış olabilirdi. 
purunı tamamen birbirinden farklıdır. 

ıBAŞKAN — Bir dakika Nüvit Bey. Sayın 
Aydmer. 

HİDÂYET AYDINER (Cuıııdıurbaşkanmca 
S.Ü.) — Yalnız Alka firmasını mevzuübahsedip 
«asıl suçluları» asıl müseibbipleri iıa'kkında hak
kı rüeudan niçin .bahsedilmiyor. 

UEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NÜVİT 
YETKİN (Malatya) — Sayın Aydmer'e de ce
vap vereyim. Sayın Aydıner de şüphesiz bilir
ler ki, hukukta müesseseler, hükmi şahıslar, 
mümessilleri .marifetiyle temsil edilirler. Mü
messillerinin ef'ali temsil ettikleri müesseseleri 
ilzam eder. Demin Bayındırlık .Bakanı, Sayın 
îlyas Seçkin de ifade ettiler; 'bu hâdisenin kirli 
tarafları vardır. Fakat, bu kirli taraflar bulgun 
bir yarigı organının denetimi veya tahkikat ko
nusunu teşkil etmektedir. O hususu 'burada de
rini eştirin eik'te fayda görüyorum. Ziraat. Banka-
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«mı o ,gün temsil etme yetkisi bulunan Umuın 
Müdür ve o gün, <onlarm namı hesabına muka
vele ve taahhütlerde imzasını koymaya yetki
li bulunan şahıslar, Ziraat Bankası namı (hesabı
na bir taahhüde .girmişler, vazifelerini suiisti
mal etmişlerdir. Onlar, aidolduğu nıaihkemede 
tecziye edilirler. Filhakika 'kirli işlere girişmiş
lerdir, cezalarını çekerler. 'Burada malî mesuli
yetlere girerler. 

Ama »banka 3 ncü şahıslara karşı kendi or-
ganlariyle temsil, organlarının İmzasının taah
hütleri altındadır. Bu itibarla ortada, nıevziıu-
'bahsolan Alka firması. Ziraat Bankasıdır. Or
tada movzuubahsolan Hknvard firmasıdır, Bun
ları temsil eden şâhıslar ancaik bir suiistimal dâ
vasının duruşmaları sırasında mevzuubahsola-
bilir ve meydana çıkabilir. 

BAŞKAN — Sayın Zeren'in değiştirge öner
gesini tekrar okutup dikkate alınıp alınmama
sı lıususunu oylarınıza arz edeceğini. 

(Maeit Zeren'in Önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN" — Hükümet ve Komisyon iştirak 

etmiyor, önergeyi dikkate alanlar... Dikkate al-
mıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi tekrar okutup, oylarınıza sunaca
ğımı. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... 30 a karşı 42 oyla kabul edilmiştir. 

MADDE -'i. __ Bu kanun yayımı tarihindi' 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde süz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
'ulenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Oylama hususunda. Riyaset ihir hususu tes-
bit etmek ister. Açık oyla mı, yoksa iş'ari oyla 
mı halledileceğini tâyin etmek lüzumunu hisset
mektedir. Gerçi Millet Meclisi tümünü iş'ari oy
la kabul etmiştir. Fakat bir tereddüt ıbahis mev
zuudur. Her ne kadar İçtüzüğün 135 nci mad
desine ek 77 nci notta, eski Meclisin «115 .numa
ralı kararında da bu hususta bir sarahat bahis 
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mevzuu değilse de, 1337 tarihinde îlk avanslar 
'Kanununda, kanunun tümü açık oya konulmuş 
bulunmaktadır. Bu itibarla Riyasette tereddüt 
olduğu için, huzurunuzda işin iş'ari oyla mı, 
yoksa acık oyla mı halledilmesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Oylamanın iş'ari oyla hal
ledilmesi hususunu kaibul edenler lütfen işaret 
buyursunlar... 36, 38, 39 sayılmıştır. 37 kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... 32, 34, 35 sayılmış
tır. Vasati, 33... 37 oyla iş'ari oyla oylamanın 
yanılması hususu Yükselt Heyetinizce tesbit 
edilmiştir. 

Ta'iam-ı kabul edenler... Etmiyenler... 32 
ye karşı 48 oyla tasarı kabul edilmiş ve kanun
laşmıştır. 

2. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısının Millet 'Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Milli 
Savunma ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (S. Sayısı : 
108) (1) ^ 

Gündemle ilgili bir 'önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin ikinci defa görüşülecek işler 5bölü-
mü, Ibirinci görüşülmesi yapılacak işleri arasın
da ve ikinci «ırada bulunan Denizaltı, dalgıç ve 
kurıbağa adam tazmin alt kanunu tasarlısının, 
mevzuun önemine ve müstaceliyetine binaen, ön
celik ve ivedilikle (görüşülmesi hususunun oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Millî ıSavunma Bakanı 
İlhamı iSancar 

'BAŞKAN •—• Birinci (görüşülmesi yapılacak 
işlerin iki sıra sayısında hulunan kanun tasa
rısının öncelikle 'görüşülmesi hususu istenim ek
tedir. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler ıgitmekte devam ederlerse ek
seriyet olmadığı için yo'klama yapar, ondan son
ra birleşimi kapatırım. 

Gerekçeyi okutuyorum. 

(1) 108 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

11.11.1983 0 : 1 
Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/198 
Karar No : 74 

5.4.1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.3.1963 ta

rihli 69 ııcu Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen «Denizaltı, dalgıç ve 
kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı» Komis
yonumuzun 4.4.1963 tarihli toplantısında ve il-
ıgili Hükümet 'temsilcilerimin iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen husus
lar ve -Hükümet temsilcilerinin uçuculara veri
len tazminata muvazi olarak Ibu kanunun hazır
landığını (beyan etmesi üzerine Komisyonumuzca 
da yerinde (görülmüş ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen metin aynen ve ittifak
la kaibul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviple
rine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 

M. Kılıç , N. Ağırnaslı 
Konya Ordu 

M. Dinekli Ş. Koksal 
Siirt Van 

L. Aykut F. Işılk 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

S. Gürsoytrak H. Tunçkanat 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz is'tiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Biraz önce okunan önerigede" ivedilik hususu 
da vardır. İvediliği oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakika, (Bütçe Komisyonu1? 
(Yok sesleri) 

MUSTAFA DİNEKLt (Konya) — Burada 
efendim. 

BAŞKAN — O /halde yerinizi alın efendim. 
(Başkan yok sesleri) ,Saym Dinekli siz burada 
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ü. Senatosu B : 5i 
Sözcü değilsiniz, -ve Başkan değilsiniz, Komis
yon adına tek başınıza yer alamazsanız, efen
dim. 

Komisyon Başkanı Sayın Kılıç'tır, (Sözcüsü 
de Niyazi Ağımaslı'dır; Komisyon bulunmadığı 
için görüşemiyeceğiz. G-elecek (birleşime bırakıl
mıştır. 

11.11.1963 0 : 1 
Yoklama yaptıracağım, ekseriyet görülemi

yor. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN —• Yeter sayı olmadığı açıkça 

meydanda. Bu sebeple 16 Nisan 1963 Salı günü 
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 18,30 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

K LLlS BKİZİNCİ BİRLEŞ] M 

11 . 4 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAB, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
nı 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Howard İnternational İne. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/401, C. Senatosu 1/204) (S, 
Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 6 .4 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nım, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2260 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/64, C. Senatosu 4/10) (S. Sayısı : 
103) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1980 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2256 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 

önergesi, ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(M. Meclisi'4/61, C. Senatosu 4/11) (S. Sayısı : 
101) [Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1963] 

3 —- Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo
ra (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILAdAK İŞLER 

II, - BİRİNCİ GÜLÜŞMESİ YAPILACAK ' 
İŞLER 

1. — - Dışişleri Bakanlığı kurulusu hakkında
ki 3312 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu-
nstrı ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/256, C. Senatosu 1/197) (S. Sayısı : 107) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1963] 

2. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam taz
minat kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
ba! olunan melni ve Cumhuriyet Senato rra Millî 
Savunma ve Büiçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/366, C. Senatosu 1/198) (S. Sayısı : 
103) [Dağıtma tarihi : 9 . 4 .1963] 

3. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İğler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/222, C. Senatosu 
1/199) (S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi : 
9 . 4 .1963] 



Dönem : 1 I 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/366, C, 

Senatosu 1/198) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 84) 

Millet.Meclîsi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 3 . 1963 
Sayı : 4044 - 20087 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edileni Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 9 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
{Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 26 . 3 . 1963 

Esas No. : 1/198 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adanı tazminatı hakkındaki kanun tasarısı, ilgili bakanlık
lar temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsil en izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile ekli cetvelin aynen kabulüne, kanun tasarısı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ve havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak 
üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
C. Başkanınca S. Ü. Tabiî Üye Manisa Ankara 

Kâzım Orbay Fahri Özdilek Emin Açar Mansur Vlusoy 

C. Başkanınca S. Ü. Bingöl Erzurum Samsun 
Necati Özdeniz Sabrı Topçuuğhı Rahmi Sanalan Cahit Toktföz 



Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/198 
Karar No. : 74 

5.4. 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . 3 . 1963 tarihli 59 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen «Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı» komis
yonumuzun 4 . 4 . 1963 tarihli toplantısında ve ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde serd edilen hususlar ve Hükümet temsilcilerinin uçuculara verilen 
tazminata muvazi olarak bu kanunun hazırlandığını beyan etmesi üzerine komisyonumuzca da 
yerinde görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Konya Ankara Konya Ordu 

M. Kılıç N. Ağırnaslı M. Dinekli Ş. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Van 
F. Işık 

Tabiî Üye 
8. Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 108 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KAEUL ETTİĞİ METİN 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam tazminat kanunu tasarısı 

MADDE 1. - - Tarifler : 
Bu kanunda kullanılan terimlerin anlamlan aşağıda gösterilmiştir : 
a) Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam : Dsnizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Okul ve kurs

larından mezun olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylı diplomayı haiz bulunan; sicil, 
eğitim ve sıhhi durum itibariyle denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında görev ala
bilecek niteliklerini muhafaza eden personeldir, 

b) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmoti: Silâhlı Kuvvetler kadrolarında, denizaltı, dalgıç 
ve kurbağa adam olarak gösterilen kadrolar ile denizaltı, dalgıç ve kurbağa adamların sevk ve 
idaresiyle bilfiil görevli denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam niteliklerini taşıyan komutanlar ile 
kendi bağlıları karargâh kadrolannın aynı nitelikleri taşıyan denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
hizmo ilerine denir. 

c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet süresi : Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam ola
rak vasıflandırılan personelin denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarına bilfiil katı
lış tarihi ile bu hizmet kadrolanndan bilfiil ayrılış tarihleri arasında geçen sürelerin toplamıdır. 

Ancak bu sürelerin hesabında denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere okul veya kurs
ları başarı ile bitirenlerin okul veya kurslarda geçen hizmet süreleri dikkate alınır. 

d) Hizmet sürelerinin hesabı : 1 Eylül başlangıcına göre yıl olarak ifade edilir. 6 ay ve daha 
yukarı müddetler tam yıla tamamlanır ve noksanı nazarı itibara alınmaz. 

Hizmet yılları her yıl 1 Eylül tarihine göre Denizaltı Filosu ve Kurtarma komutanlıklannca 
tanzim edilerek kuvvet komutanları tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur. 

e) Albay maaşı : 3 yılını bitirmiş, bir üst derece maaşı alan albayın zamlı aylık tutandır. 

MADDE 2. — Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adamlar ile denizaltı, daJlgıç ve kurbağa adam 
kurslarında bulunan personele bu kanun hükümlerine göre aylık dalış tazminatı ödenir. 

a) Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında tâyinen görevlenen personele 
hizmet sürelerine nazaran ek cetveldeki aidolduğu sütunda gösterilen aylık dalış tazminatı ödenir. 

b) Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilerek eğitime başlıyan denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam kurs ve stajyeri subay ve astsubaylara ek cetvelde durumlarına uyan sütü
nün 1 nci dalış hizmet yılına tekabül eden aylık dalış tazminatı Ödenir. 

c) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere seçilen erlere kursa katıldıklarını takib-
eden ay başından itibaren albay maaşının % 1 i, kursta muvaffak olduklarından itibaren deniz
altı, dalgıç ve kurbağa adam kadrolarında görevlendikleri müddetçe Albay maaşının % 2 si nis-
betinde aylık dalış tazminatı ödenir. 

MADDE 3. — Denizaltı filo komutanlığının eğitim, teftiş overhol sonu trim ve derin su dalış-
lariyle kontrol ve tesellüm maksatlarına uygun olarak belirteceği lüzuma göre denizaltı gemile
riyle vazifeli oilarak dalışa iştirak eden ve dalış tazminatı alamıyan personele hangi meslek ve 
sınıftan olursa olsun her iki saatlik dalış görevi için albay maaşının % 1 i nisbetinde dalış tazmi
natı verilir. Ancak bu sebeplerle bir şahsa bir ay içinde ödenecek tazminat albay maaşının % 6 
sini geçemez. 

MADDE 4. — Denizaitıcı, dalgıç ve kurbağa adamttarm aylık tazminatlarını alabilmeleri için 
1 Eylül başlangıcına göre 1 yıl içinde altmış saat dalış yapmaları şarttır. Ancak, denizaltıcılık, 
dalgıç ve kurbağa adam vasıflarını muhafaza ettikleri halde kadro, hizmet icap ve ihtiyaçları do-
layısiyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer görevlerine atanmalardan bilâhara denizaltı, dalgıç ve kurbağa 
adam hizmetlerinde görevlendirilmeleri lüzumlu görülenler Kuvvet Komutanı tasvibi ile altmış sa-

0. Senatosu [ S. Sayısı : 108 j 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
tazminat kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
tazminat kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 108 ) 
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Millet Meclisi Metni 

atlik dalışlarını tamamladıkları aybaşında (Hizmet yılları sabit kalmakla beraber) denizaltı, dal
gıç ve kurbağa adam aylık tazminatlarını emsalleri gibi aynen alırlar. 

Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adamlardan durumları 6 ncı ve 8 nci maddelere uyanllar hariç 
bir yıl içinde altmış saatlik dalışlarını yapmıyanların bir yıllık hizmet seneleri düşürülür ve dalış 
tazminatlarının % 50 si mütaakıp yıl Eylül ayı başından itibaren kesittir; bu kesiliş geçen yıldan 
noksan kalan dalış süresi tamamlanıncaya kadar devam eder. Normal tazminat, noksan kalan da
lış saatinin tamamlanmasını takibeden ay başından itibaren ödenmeye başlanır. 

MADDE 5. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam aylık tazminatları aşağıdaki hallerde ke
silir : 

a) Sicil yolu ille disiplinsizlik veya yetersizlikleri sabit olanlar ile, alâkalı vasıflar talimatna
meleri esaslarmca denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerini yapamaz kararı alanlar, 

Bu durumdaki personeli bekletilmeksizin denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden baş
ka görevlere verilir. 

b) Kurs, staj, tahsil gibi sebepler veya şahsi hürriyeti tahdideden cezalarla hizmetten uzak
laşmış bulunanlar, 

Bu gibilerden tekrar denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında hizmetleri lüzum
du görülenler hizmete başladıkları tarihten sonraki aybaşından itibaren aylık tazminatlarını hiz
met süreleri hesabına göre alırlar. 

MADDE 6. — Kaza ve sıhhi sebeplerle ayrılanlara ödenecek yıpranma tazminatı : 
Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet faaliyetleri esnasında, bu faaliyetlerin sebep ve te

sirleri ile kaza ve sakatlanmalara mâruz kaldığı vak'a raporu ve sıhhi kurul raporları ile tesbit 
edilen personele, hizmet seneleri sabit kalmak ve dalış mecburiyeti aranmaksızın aşağıdaki esas
lar dâhilinde yıpranma tazminatı ödenir. 

a) Kazaya mâruz kalmış veya sakatlanmış olmasından dolayı tedavi görenlerden, tedavi sü
resi dâhil iki yıla kadar hava değişimi alanlara, son aldığı aylık tazminatı ödenmeye devam 
edilir 

b) Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet faaliyetlerinin sebep ve tesirleriyle sağlık ba
kımından denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet kadrolarında görev alamıyacak duruma mâ
ruz kalarak Silâhlı Kuvvetlerin diğer görevlerine nakledilenlere bu görevde bulundukları müddet
çe, son aldıkları aylık tazminatlarının % 50 si ödenmeye devam edilir. 

MADDE 7. — Sakatlık ve şehitlik tazminatı : Denizaltıcı, dalgıç ve kurbağa adam personelli 
ile hangi meslek ve sınıftan olursa odsun vazifeli olarak, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hiz
met faaliyetlerinde görevli olarak bulunanlardan bu hizmetlerin sebep ve tesiriyle sakat kadan ve 
bu sebepten görevlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalanlara albay maaşının beş katı, bu sakatlan
ma sebebiyle Silâhlı Kuvvetler hizmetlerinden ayrılmak mecburiyetinde kalanlara yedi katı, ölen
lerin emekfli maaşına müstahak dul ve yetimlerine, yoksa kanuni mirasçılarına albay maaşının 
oniki katı, bir defaya mahsus olmak üzere tazminat olarak verilir. 

MADDE 8. — a) On yıl müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmeti yaparak 
disiplinsizlikten gayrı sebeplerle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakledilen subaylar ile on-
beş yıl müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmeti yaparak disiplinsizlikten gayrı 
sebeplerle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakledilen astsubaylara dalış mecburiyeti aranmak
sızın albay maaşının % 15 i aylık yıpranma tazminatı ödenir. 

Tesbit edilen bu müddetlerden fazla fiilî her denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmet senesi 
için bu nisbete albay maaşının % 2 si ilâve edilir, 
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Millî Savunma Ko, 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru-
lunca kabul edilen metnin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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b) Onyedi ve daha fazla yıl müddetle bilfiil denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmeti yapa
rak kadro, hizmet icap ve ihtiyaçları dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakledilen 
subaylar ile yirmiki yıl ve daha fazla müddetle bilfiil denizaltı, daJlgıç ve kurbağa adam hizmeti 
yaparak kadro, hizmet icap ve ihtiyaçları dolayısiyle Silâhlı Kuvvetlerin diğer kadrolarına nakle
dilen astsubaylara dalış mecburiyeti aranmaksızın ek cetveldeki sütunlarından subaylara onyedi, 
astsubaylara yirmiikinci yılla tekabül eden miktar aylık yıpranma tazminatı ödenir. 

MADDE 9. — Denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinden ancak birinden tazminat ödenir. 

MADDE 10. — Durumları 4 ncü maddeye uyanlar hariç, bu kanunla tesbit edilen tazminat de
nizaltı, dalgıç ve kurbağa adam olmak üzere kurs ve staja katılanlar ile denizaltı, dalgıç ve kurba
ğa adam hizmetlerine tâyin ile katılan personele hizmete katılışlarını takibeden ay başından iti
baren aylıklarla birlikte ödenmeye başlanır. 

MADDE 11. — Bu kanımla verilen tazminatlara 7244 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddele
riyle 24 Şubat 1961 tarihli ve 263 sayılı Kanunun aynı maddeye mütedair hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 12. — 5957 sayılı denizaltıcı ve dalgıçlara verilecek tazminat Kanunu ile 6320 sayılı 
Çavuş ve uzman çavuşlar Konununun 9 ncu maddesinin denizaltıcı ve dalgıç tazminatına ait hük
mü kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam 
niteliklerini muhafaza edenler ile 5957 sayılı Kaııımun 8 nci maddesinin (b) fıkrasına göre onbeş 
yıl bilfiil dalış yaptıktan sonra disiplinsizlikten gayri sebeplerle deniz sınıfının diğer kısımlarına 
naklolunanlardan denizaltı ve dalgıç niteliklerini muhafaza edenlerin hizmet süreleri bu kanunun 
hükümleri dâhilinde hesaplanarak dalış ve yıpranma tazminatları ödenir, 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5957 sayılı Kanunun 8 nci madde
sine göre tazminat alanlar ile aynı kanunun geçici maddesine göre tazminat alanların bu tazminat
larının aynen ödenmesine devam olunur. 

MADDE 13. — Bu kanun yayımım takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini Millî Savunma ve Maliye Bakanları yürütür, 
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Millî Savunma Ko. 

MADDE 9. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 11 nci. madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisinin ka
bul ettiği 1 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisinin ka
bul ettiği 2 nci geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisinin kabul et
tiği 14 neti madde aynen kabul edilmiştir. 

9 — 
I B, Ko. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Ge
nel Kurulunca kabul edilen metnin geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Mület Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 14 neti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

[Millet Meclisi metnine bağlı cetvel aynen ka
bul edilmiştir. ] 
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Mület Meclisinin habul ettiği cetvel 

Dalış hizmetleri tazminat Kanununa ek cetvel albay maaşına 
göre yüzde tazminat nisbetleri 
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