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1. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin;
Ankara Şehremaneti Heyeti fenniyesine mensup

BlRlNCl CELSE
Bed'i Müzakerat; Saat : 13,55
REÎS : Ali Süruri Bey
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak)
•

REÎS — Efendim, celseyi açıyorum.
I. - ZAPTI SABIK HULÂSASI
REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak :
103 NCÜ İÇTİMA
19 . 5 . 1926 Çarşamba
Birinci Celse
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek
zaptı sabık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide
ait oldukları mahallere havale olundu.

Efradı askeriyeden kırk nefer ile efradı ahaliden
bir şahsın cezalarının affına, Usulü Muhakematı Hu
kukiye ve Cezaiye Kanunları ile Sulh ve îcra Kanun
larına müteallik teklif hakkında tayini muameleye
mahal olmadığına dair Adliye ve muhtelif zevatın
istiklâl madalyası ile taltifine dair Müdafaai Milliye
Encümenleri mazbataları, kıraat ve kabul edildi.
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Muvazenei Maliye Encümeninin Büyük Millet
Meclisi ve Ticaret ve Ziraat Vekâletleri bütçeleri
hakkındaki teklifi ile Muvazenei Umumiye Kanunu
lâyihasının birinci maddesi müzakere ve aynen ka
bul olundu.
Müteakiben varidat bütçesinin müzakeresine ge
çilerek 12 fasıl müzakere ve kabul edildikten sonra
teneffüs için celse tatil edildi.

C : 1
İkinci celse

Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek varidat büt
çesinin 13 üncü faslı müzakere ve kabul ve Perşembe
günü toplanılmak üzere celse tatil olundu.
REİS — Hülâsa hakkında mütalâa var mı?. (Ha
yır sesleri) Tabiatiyle kabul edilmiştir.

2. — EVRAKI VARİDE
Teklifler
1. — Bitlis Mebusu Muhittin Nami Beyin, takvim
ve muhtıra defterleri ile hususî salnamelerin tabı ve
furuhtu hakkının Tayyare Cemiyetine tahsisi hakkın
da teklifi kanunîsi. (2/579)
REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz.
Tezkereler
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin
tasdiki
hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet
tezkeresi. (3/709)
REİS — Okunacak.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Hariciye Vekâletinden yazılan 17 Mayıs 1926 ta
rih ve 249-61303 numaralı tezkerede, Türkiye Cum
huriyeti ile Macaristan Krallığı arasında münakit
ikamet mukavelenamesi hakkında 7 Mayıs 1926 ta
rih ve 3201 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan
3201 numaralı kanun lâyihasının istirdadına lüzum
gösterilmiştir.
Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi muame
lenin ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim
efendim.
Başvekil
İsmet
REİS — Efendim, alelusul iade ediyoruz.
2. — Maliye Vekâleti 1341 senesi bütçesinin ma
sarifi gayri melhuza faslına altmış bin liralık tahsisat
vaz'ı hakkındaki kanun lâyihasının tesrii intacına dair
Başvekâlet tezkeresi. (3/710)
REİS — Okunacak.
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Adliye Vekâletinden yazılan 9 Mayıs 1926 tarih
ve Muhasebe Müdiriyeti 238/60634 numaralı tezke
rede : Üç aydan beri tesviye edilemeyen muhtelit
hakem mahkemeleri maaş ve masarifinin tediye edi
lebilmesi için 17 Nisan 1926 tarih ve (6/1562) numa
ralı tezkere ile takdim edilmiş olan ve bu maksadın
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temini zımnında maliye bütçesinin masarifi
gayri
melhuza faslına altmış bin lira tahsisatı munzamma
itasına mütedair bulunan 3459 numaralı kanun lâyi
hasının tesrii intacı rica edilmiştir.
Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını hassaten rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
REİS — Efendim, tezkerenin hulâsai meali mev
zubahis lâyihanın tercihen ve müstacelen müzakeresi
hakkındadır. Malumu âlileri üç tane lâyihai kanuniye
vardır ki : Bunların tercihen ve müstacelen müzake
resi takarrür etmiştir. Şimdi bu da kabul edilecek
olursa dördüncü olarak müzakere edilecektir. Bu ci
het malum olduktan sonra tezkereyi reyi âlinize arz
ediyorum. Okunan tezkereyi kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Dördüncü madde olarak! tercihen mü
zakeresi kabul edilmiştir.
Mazbatalar
1. — Şehiden irtihal eden on bin dokuz yüz dört
neferin istiklâl madalyası ile taltifleri hakkında (3/683)
numaarlı Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai
Milliye
Encümeni mazbatası.
REİS — Okunacak.
Riyaseti Celileye
İstiklâl muharebelerinde muhtelif cephelerde ifa
yı vazife esnasında şehiden irtihal eden on bin do
kuz yüz dört neferin, istiklâl madalyası kanununun
birinci maddesini muaddil 4 Kânunuevvel 1340 tarih
ve 525 numaralı Kanunla muayyen ojlan varislerinin
kırmızı şeritli istiklâl madalyasiyle taltifleri Encümenimizce muvafık görüldü. Heyeti Umumiyeye arz
olunur.
Müdafaai Milliye Encümeni
Reisi Namına
Karahisarısahip
Musa Kâzım

Mazbata Muharriri
Kocaeli
İbrahim
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ğuna dair (3/659) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası.
REİS — Ruznameye alındı.
4. — Darülfünun
Emaneti 1926 senesi bütçesi
hakkında (1/914) numaralı kanun lâyihası ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası.
REİS — Ruznameye alındı.
5. — Sanayi ve Maadin Bankası Kanununun on
birinci maddesinin tadili hakkında (1/962) numaralı
kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları.
REİS — Ruznameye alındı.
6. — Müddeti zarfında nüfus kütüğüne yazdırıl
mayan vukuat
eshabının cezadan
afları hakkında
(1/853) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Mu
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları.
REİS — Ruznameye alındı.

Kâtip
Âza
Kocaeli
Ertuğrul
İbrahim
Rasim
Âza
Âza
Bitlis
Malatya
Muhittin Nami
Mahmut Nedim
VEHBİ BEY (Karesi) — Bu şühedai merhuminin
ailelerini, İstiklâl Harbinde en son hayatlarını feda
etmeleri itibariyle madalya ile taltif etmek şayanı
şükrandır. Fakat bendeniz MUdafaai Milliye Encümenindeki muhterem arkadaşlarımdan soruyorum.
Bu cetvelin içinde Anzavur muharebatında hayatla
rını feda eden şühedanın da esamisi dahil midir?
Sonra dahilî isyanlarda, mücadelatta Yozgat isyanın
da;
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yozgat is
yanı değil, Çapanoğlu.
VEHBİ BEY (Devamla) — Gerede, Beypazarı,
Adapazarı isyanlarında şehit olanların, can verenle
rin aileleri de bundan hissedar mı? Bunu anlamak
istiyorum.
REİS — Efendim, Encümen namına kim söyleye
cek!
MUDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ
REİSİ
ALİ BEY (Afyonkarahisar) — Efendim, bu hükü
met tarafından gelmiş ve Meclisi Âliden Encümeni
mize havale edilmiş bir defterdir. Encümen onu tet
kik etti ve gönderdi. Onun neticesini arz ediyoruz.

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) —
Ruznameye alman bu kanun yapılmakta olan tahriri
nüfusa çok müessir olduğundan müstacelen müzake
resini çok rica ederim. (Muvafık sesleri)
REİS — Yalnız müstacelen mi? Müstaceliyet bir
defa müzakereyi icabeder.
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) —
Tercihini de talep ediyorum.
REİS — Efendim, Dahiliye Vekili Beyefendinin
taleplerini reyi âlinize arz edeceğim. Evvelâ müsta
celen müzakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tercihi de talep olunuyor. Tabiî tercih sırasında
demin arz ettiğim şekilde beşinci madde olacaktır.
Tercihi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
7. — İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin, ma
denlerden alınan rüsumu nisbiyenin tenzili hakkında
(2/576) numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere
olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası.
REİS — Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye
Encümenlerine.havale ediyoruz.

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim, peyderpey
yapılacak fakat madalyanın gelecek seneye kadar
müddeti var mı? (Yok sesleri)
REİS — Encümenin başka mütalâası yoktur.
VEHBİ BEY (Devamla) — Bendeniz, Hükümet
ten temenni ediyorum ki, vilâyata yazsın. Vilâyat ta
biî bu gibi aileleri bilirler. Bu suretle tetkik edip Mec
lisi Âliye getirsinler;
REİS — Başka mütalâa var mı? Mazbatayı ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. (Müttefikan
sesleri)
2. — Memurin Kanununun ordu ve bahriye he
yeti zabitaniyle memurinine
de teşmili
hakkında
(1/965) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye
Encümeni mazbatası.
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale
edildi.
3. — İstiklâl harbi malullerine mükâfatı nakdiye
itasına mütedair Kanunun birinci maddesine tevfikan
tanzim olunan dokuzuncu
defterin takdim olundu
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Takrirler
/. — Ankara Mebusu İhsan Beyin; Haymana'nın
Tırnaksız köyünde, masarifi harf iyesi köy ahalisine
ait olmak üzere bir kuyu kazılması için artezyen takımlarından birinin gönderilmesi hakkında takriri.
REİS — Başvekâlete gönderildi.
2. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Türk ailelerinin ecnebiliği ifade eden isimlerden tenzihi hakkında takriri.
REİS — Başvekâlete gönderildi.
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SUALLER, CEVAPLAR

1. — Trabzon Mebusu Ahmet Muhtar Beyin;
Ankara Şehremaneti heyeti fenniyesine mensup me
murların sebebi istifaları hakkında suali ve Dahiliye
Vekili Cemil Beyin, cevabı.
REİS — Suali okuyoruz.
Riyaseti CeKleye
Ankara Şehremaneti Heyeti Fenniye Müdürü
Beyin istifasını müteakip şehremaneti heyeti fenniyesinde memur bilumum mühendis ve kondoktörler
birden istifa eylemişlerdir.
Merkezi Hükümetin iman hususunda pek büyük
faaliyete muhtaç olduğumuz bir zamanda Şehremanetinin Heyeti fenniyeden kamilen mahrum olması
şehrin kendi varidatından maada kanunu mahssula
bu sene için ikraz olunan iki milyon liranın dahi he
sapsız ve projesiz keyfimayeşa sarfiyatını mucip
olacaktır. Keyfiyet haizi ehemmiyettir. Dahiliye Ve
kili Beyin şifahen izahat vermesini ve Meclisi tenvir
eylemesini rica ederim.
Trabzon
Ahmet Muhtar
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) —
Efendim, Şehremaneti; Meclisi Âlinin Ankara'nın
imarı için tahsis ettiği para ile ve muayyen bir prog
ram ve proje dahilinde - ki bu program ve projede
Heyeti Celilenize arz ve Meclisi Âlice tasvip edil
miştir - Bu direktif dahilinde mesaisine devam ey
lemektedir. Yaptığı işler gizli, kapalı değil, meydan
dadır. Ancak Heyeti Celileye karşı mesul olan vekâ
let ve onun memuru olan Şehremini bu işleri ifa için
istihdam ettiği memurlardan heyeti fenniyeye mensup
mühendis beylerden bir kaçı - Şehremini tarafından
işe sevk ve fazla tazyik edildiklerinden dolayı - istifa
etmişlerdir. Sevkettiğinden, fazla tazyik ettiğinden
dolayı mühendis beylerden bir kaçı istifa etmişler
dir. Sahibi sual beyefendinin buyurdukları gibi bü
tün heyeti fenniye ve kondüktörler istifa etmiş değil
dir. Bugün altı mühendis ve mimar vazife başında
çalışmaktadırlar. Kondüktörlerden hiç birisi istifa
etmiş değildir. Memlekette hamolsun çok miktarda
erbabı fen vardır. Yerlerine başkaları getirilmişler
dir. Bunlardan bir kısmı gelmiş. Bir kısmı da gelmek
tedirler. Binaenaleyh iş durmamıştır ve Meclisi Âli
nin arzusu dahilinde faaliyet ve vazifeye devam edil
mektedir ve az zamanda da bütün deruhde olunan
vazaif ifa edilecektir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; Şehremanetindeki heyeti fenniye müdürünü her han

gi bir sebeple - sebebini burada izah edemiyeceğim - istifasını müteakip Şehremini Beyefendi heye
ti fenniyenin idaresini tedvir için idare memurların
dan birisini heyeti fenniye müdürü tayin etmiştir.
Şimdi nazarı insafınıza arz ederim. Yirminci asırda
böyle milyonlarca liralık bir bütçesi olan Ankara
Şehremaneti Heyeti Fenniye Müdiriyetini bir idare
memuruna tevdi etmiştir.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muvak
katen tevdi edilmiştir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Velevki muvak
kat olsun, Şehreminatinde bir düzüneden fazla he
yeti fenniyede memur var iken, bunların içinde
muktedir - şimdiye kadar Şehremanetinin işlerini
gören - zatlar mevcut iken de onların hiç bir tane
sini muvakkaten müdür tayin etmeyip de idare me
murunu vekil tayin etmesi bendenize öyle geliyor ki;
Sultan Hamit zamanından daha ileriye varıyor. (Gü
rültüler, geri al sesleri) lütfedin. Sözümü izah ede
yim. Bir insan yüksek memuriyet alır, nişan alır, ve
zir olur. Bilmem ne yapılır. Lâkin bairadei seniye
doktor, bairadei seniye mühendis yapıldığı vaki de
ğil. Halbuki Şehremini idare memurunu doğrudan
doğruya Heyeti Fenniye Müdürü yapıyor. Yani on
dan daha ileriye geçiyor. Yani bir idare memurunu
Heyeti Fenniye Müdürü yapmıştır, mühendis yap
mıştır.
RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Biraz
da insaf ve müşahede lâzımdır.
MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim, fennin
kıymeti bu asırda anlaşılmak lâzım gelir. Yoksa
fennin kıymeti anlaşılmaz. İşte arkadaşlar, Meclisin
bir bahçesi vardır. O bahçede fenni iş gören bir
bahçıvanı vardır. Onun diktiği ağaçlar yeşermiş,
muntazam olarak gidiyor. Şehremanetinin de park
ları bahçeleri vardır orada dikilen ve yegâne bir iş
yanıklığı zannedilen bu ağaçların dibine fasulye ekmelidir. Çünkü ağaçlar kup kora, (hfindeler) bir tek
yaş ağaç yoktur. İşte fen ile fensizliğin bariz misali
gözümüzün önündedir. Haydar Beyefendinin faali
yetine, çalışkanlığına hürmet ederim. Lâkin Haydar
Beyefendinin hesapla iş görülmesini isteyen adamı
sevmemesi bilmem nedendir? Bu, böyle tecelli edi
yor. Onun için meselâ Avrupa'ya gider, fen memuru
getireceğim diye iştira edercesine bir sürü memur
getirir. Hepiniz görmüşsünüzdür. İki ay eski Hükü
met binasını; yani bugün Nafıa ve Ziraat Vekâleti-
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nin önünde park yapmak için sekiz tanesi birden iki
ay çalıştılar, pipoları ağızlarında uğraşıp duruyorlar.
YAŞAR BEY (Saruhan) — Muhtar Bey! Ağaç
lar daha kurumamıştır. Tutup tutmayacağı dahn belli
değildir.
REİS — Müsaade buyurun. Sual, yalnız sual sa
hibiyle vekil arasında cereyan eder.
MUHTAR BEY (Devamla) — İşittiğime
göre
Haydar Bey badema ben Türk mühendislerini kullanmıyacağım. Bunlar serkeş oluyor ve emrimi bilâkaydüşart icra etmiyorlar, diyor. Buna delilve isbat
da yeniden mühendis diye getirdiği adamlardan bi
risi Cemil Beydir. Birisi de Hrand Efendidir. İkisi de
mühendis değil. Kondüktör bile değildir.
İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Hrand Efendi Er
meni mi?
MUHTAR BEY (Trabzon) — Tabiî her hangi
bir Frand efendi Ali oğlu olmaz ya (handeler) Hay
dar Bey kendisi söyledi. Artık ben Türk mühendis
lerini kullanmıyacağım diye, Haydar Beyin faaliye
tini takdir ederim. Fakat hesapla kitapla bir iş üç
yüz liraya çıkacaksa onu üç yüz liraya çıkarmak lâ
zımdır. Bunu» üç bin liraya çıkmasını anlayamam,
kireç fabrikası filan hep bu söylediklerime misal ola
bilir. Ankara Şehremanetinin yaptırdığı kireç fab
rikasında yapılan kireçlerin muzır olduğu bugün ta
hakkuk etmiştir. Şartnamelere bu kireçten kullanılmıyacaktır diye maddeler konuluyor. Bu kireç sön
müyor. Binaya girdikten aylarca sonra sönmeye baş
lıyor. Kireç sönerken kabarır, şişer; onun için bina
nın duvarlarını da şişiriyor. İşte Emanet bu şekilde
kireç yapmıştır. Nazarı insafınıza ara ediyorum, işi
uzatmıyalım. Şehremanetinin bütün mühendisleri kov
ması yeni değildir. Şehremini Haydar Beyefendi, şeh
remini olalı beş heyeti fenniye müdürü değiştirmiş
tir, 18 tane mühendis çıkarmıştır. Bu kadar vekâlet
vardır, hiç birisinde böyle bir şey vaki değildir. Bun
lardan birisi, ikisi iktidarsız olabilir, üçüncüsü se
ciyesiz olabilir, lâkin sıra ile, Emin Bey zem zem ile
yıkanmış da, bütün heyeti fenniye müdürleri ve 18
tane mühendisi fena mıdır? Ben bunu kabul edemi
yorum. (Emin Bey kim? Sesleri) Şehremini bey, Şeh
remini beye, Emin bey denmez mi? (Handeler) ma
ruzatım bundan ibarettir.
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) —
Efendim, muhterem fen müntesiplerimizi rencide et
memek için bu sualin cevabını tafsilen arz etmemiş
tim. Muhtar Beyefendi beni söylemeye cebrettiler.
Eğer bazı erbabı fennimiz müteessir olacaksa kusur
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bende değildir. Muhtar Beyefendi, bütün iş yapan
adamların muaheze olunacak kimselerin bir kısmını
buradan ifade ettiler, kireç, fenadır, bahçe fenadır.
İnşaat fenadır, şu fenadır, bu fenadır dediler.
Efendiler! Şehremini fen admı değildir. Fakat bin
lerce fen işini yapmaya mecbur olan ve yaptırmak
istiyenlere karşı mesul olan bir şahsiyettir. Böyle ol
duğu için vazifelerini iyi yapamayan heyeti fenniyeyi
daima yanından uzaklaştırmış ve iyi diye getirdiği
adamları tecrübeye başlamıştır. Eğer Ankara Şehre
maneti 18 tane mühendis 5 tane heyeti fenniye mü
dürü değiştirmiş ise kabahat kendisinin değildir. Bu
gibi zevat ortaya atılan işleri noksan yaptıklarından
dolayı değiştirilmiştir.
ZİYA BEY
takdir ediyor?

(Çorum) — Yapamadıklarını

kim

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) —
Efkârı Umumiye takdir ediyor. Muhtar Bey takdir
ediyor. Kireç fenadır, bahçe fenadır, işler ağır gidi
yor ve işlerin ağır gidişinden ben de müştekiyim.
Büyük Millet Meclisi milyonlarca lira vermiştir, Şeh
remaneti, elbette bu işleri vaktinde bitirmeye ve iyi
yaptırmaya mecburdur. İyi yapamayan arkadaşları
daima uzaklaştırır. İyi yapacağını zannettiği zevatı
getirir. Eğer bunun aksini yani mutlaka fen müntesipleri doğru yapar gibi bir nazariyeyi Meclisi Âli
kabul buyurursa biz işlerin mesuliyetini deruhde ede
meyiz.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir ke
lime ile arzı malumat edeyim. Ankara'da fenne mu
vafık olarak bir şey yapılmamış ise sebebi şudur.
Haydar Bey bidayetinden beri şu işi şu şekilde ya
pacaksa, şu fiyatta keşfini yapacaksın diyor. Mühen
dis diyor ki efendim eşkalini sen tespit ettin, mikta
rını sen tespit ettin, ben de keşfi yapayım artık. Bu
nun üzerine Haydar Bey sen işime yaramazsın diyor.
Çünkü o kararını vermiştir. Kırk bin liraya yapa
cağım. Mühendisin hesabı, kitabı bu neticeyi tutmu
yorsa Haydar Bey darıhyor. Demin insafınıza arz et
tim. Biri fena, ikisi fena, üçü fena, dördü fena, bir
Haydar Bey iyi? Siz takdir ediniz, başka bir şey söy
lemem.
REİS — Maliye Vekili Bey, Remzi Beyin sualle
rine cevap verecektir.
2. — Gaziantep Mebusu Remzi Beyin; borsada
yapılan iştira muamelesinde vaki olan yolsuzluk hak
kında suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahî ce
vabı.
REİS — Suali okuyoruz.
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Riyaseti Celileye
1. İstikrazı dahilîden 300 bin liralık bir miktarı
imha için borsada yapılan iştira muamelesinde yol
suzluk olduğu, bu muamele cesde cesde yapılmayıp,
fiyatın en yüksek bulunduğu bir zamanda, (75,5 - 76)
kuruşta iken yapıldığı, istikrazı dahilînin bir daha bu
fiyata yükselmediği,
2. Tavassut eden Osmanlı Bankası ajanlariyle
satıcılar arasında evvelce anlaşma vaki olarak daha
ucuz arz varken nazarı itibare alınmadığı,
3. Bors idaresi tarafından bazı eşhasın ihtikârına
müsamaha edildiği borsa mahalifinde söylenmekte
ve gazetelerde bu husustan bahsedilmiş bulunmakta
dır. Tahkikat neticesinin ne olduğunu, yolsuzluk veya
suiistimali tahakkuk etmiş ise ne muamele yapıldığı
nın anlaşılması muvafık olacağından,
Maliye Vekili Beyefendi tarafından şifahen ce
vap verilmesini rica ederim efendim.
Gaziantep
Remzi
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Zonguldak) —
Heyeti Celilenin malumudur ki istikrazı dahilînin ku
ponları iki taksitte Osmanlı Bankası tarafından ilân
edilir ve ödenir ve kanunu mucibince amorte edil
mesi lâzım gelen, imha edilmesi lâzım gelen miktar
Osmanlı Bankası marifetiyle mubayaa olunur. Taksidin birisi Mayıs iptidasında irsal edilmiş bulunuyor.
On gün ilân olunur. Banka muameleye tevessül eder.
İkinci taksit de altı ay sonra vaki olur. Birinci taksidin mürettebini temin ettirmek ve bankaya ilân et
tirmek hususu, bendeniz İstanbul'da bulunduğum sı
rada, cereyan etmiştir. O zaman gazetelerde bu me
sele hakkında yazılan şeyleri bendeniz de gördüm.
Borsa komiseri Kemalettin Bey de gelmiş, meseleyi
izah etmişti. Kendisiyle beraber meseleyi tetkik ettik.
Meseleyi arz edeceğim.
Mayıs iptidasına takaddüm eden günlerde, hatta
bu Osmanlı Bankası tarafından iştira edilmesi lâzım
gelen İstikrazı Dahilî tahvilâtının mubayaası için Os
manlı Bankasının ajanına bir gün evvel emir verdiği
gün borsada 74, 75 de kapanmıştı. Ertesi günde Os
manlı Bankasının siparişi üzerine mübayaat vaki ol
du. Bir kere şunu arz edeyim ki meselede Osmanlı
Bankası hiç bir veçhile alâkadar değ'îd'r. Hükümet
lâzım gelen mürettebi yani 1 078 000 lirayı Osmanlı
Bankası emrine vermiş, Osmanlı Bankası da alelusul
Mayıs l'de istikrazı dahilî kupanlarmın tediye edile
ceğini ilân etmişti. İmha edilmesi iktiza eden miktar
için de Osmanlı Bankası borsadaki mubayaa ajanına
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emir vermiştir. Binaenaleyh yapılan muamele hiç
bir veçhile Osmanlı Bankasını alâkadar etmez ve ga
zetelerin yazdığı gibi Osmanlı Bankası ajanının vesairesinin alâkası olmadığından böylesi gayri varittir. 74,
75'de istikrazı dahilî bir gün evvel kapanmıştır. Ertesi
günü Osmanlı Bankası ajanının imha hesabına mu
bayaa ettiği miktar, 75,5'dan 70'e kadar mubayaa
edilmiştir. Arada mevzubahis olan para haddi izamı
bir kuruştur. Yekûnu mubayaa üzerinden bu bir ku
ruşun farkı iki bin liradır. Mahiyeti mesele de göste
riyor ki hesaba vurunca iki bin lira için bir tertip
vesaire vaki olmuş değildir. Kuponların yevmi tedi
yesine kadar istikrazı dahilî fiyatlarının çoğalması ta
biî hadisedir. Çünkü bir kupon temin edilirse bir se
neden, altı aylıktan mütedahil olmak üzere iki faiz
birden tediye ediliyor. Daima her nevi tahvilât da böy
ledir. Kuponların yevmi tediyesine doğru o tahvilâ
tın fiyatlarında kuponların tediyesiyle ele geçecek
olan para icrayı tesir eder. Aynı hadise diğer esham
ve tahvilâtta olduğu gibi istikrazı dahilî tahvilâtı da
mubayaa tekaddüm eden günlerde yetmiş, yetmiş beş,
yetmiş altıya kadar çıkmıştır. Fakat vaktaki kuponlar
tediye edilmiştir, kuponlar kopmuştur, kuponların te
diyesinden mütevellit farkı fiyat tenezzüle uğrayarak
97, 98, 99 arasında gezmektedir. Şu halde kuponların
tediyesine takaddüm eden günlerde daima bir kaç ku
ruş farkı fiyat oluşu tabiî bir hadisedir ve kuponların
tediyesinden mütevellit, yani o tahvilâtı satın alanın
kopmamış kuponu bir gün evvel, iki gün evvel gele
rek bankadan tahsil etmesinden mütevellit bir farkı
fiyattır. Bu mesele üzerine tetkikat icra ettik. Borsada
ajanların yaptıkları muameleler, 1322 tarihli bir ni
zamname vardır, ona tabidir. Talimat ve nizamna
mesi dairesinde vuku bulan talepleri bu ajanlar ifa
eder. Mubayaa için emir almış olan, satmak için emir
almış olan diğer ajandan mubayaa eder. Satmak için
mubayaa eden diğer bir ajandan mubayaa eder. Bor
sa muamelâtı mucibince bir ajana muhtelif müşteri
ler sipariş verir. Mubayaa için de emir veren olur,
satmak için de emir veren olur. Aynı tahvilâtı, aynı
eshamı şu halde bir ajan mubayaa edecek olursa sa
tılmak için vuku bulan siparişleri mubayaa etmezler.
Buna konpanzasyon derler, aradan çıkarlar. Bundan
fazla kalan ajan, satış fiyatı fazlalığı, satış siparişinin
fazlalığı, onunla diğer ajanların vaziyetlerini karşı
laştırdılar. Bu borsanın bir müteamel şeklidir. Ve
bir ajan borsa muamelâtında kendi pozisyonunda ya
ni kendine ait emvalden satış yapamaz. O vazifesinin
icabı daima müşterilerin, taliplerin emir verdikleri
alım satım muamelesini icraya tavassuttan ibarettir.
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Kendi tahvilâtını bir ajan kendisi satamaz. Bu da spe
külasyona mani olmak için ittihaz edilen bir tedbir
dir. Osmanlı Bankasının emir verdiği mubayaa ajanı
zaten yalnız Osmanlı Bankasının ajanı değildir. Os
manlı Bankası mubayaatını muhtelif ajanlarla yap
maktadır. O ajan diğer siparişler de almaktadır.
Tetkik edilen vaziyet üzerine Osmanlı Bankasında
vuku bulan mubayaat hangi ajan vasıtası ile yapıl
mıştır? Kimin namına ne kadar istikrazı dahilî sat
mıştır?. Ye kimin namına ne kadar istikrazı dahilî
almıştır? Kendisinden sorulmuştur. Mahdut bir mik
tarın satılmak için sipariş verenini o ajan gösterme
miştir. Mahdut miktarını, şu kadar şu nama satın
aldım, Osmanlı Bankası benden şu kadar satıu al
mak için emir verdi. Almak için vuku bulan talepler
ile satmak için kendisine vuku bulan talepleri karşı
laştırınca sattığı miktarın bir kısmının evkatını yani
kendisine emir verenini göstermemiştir ve küçük bir
miktardır. Henüz tahkikat bitmiş değildir. Bu, (Ajandöjanj) sattığı istikrazı dahilînin bir kısmını kendi es
ham ve tahvilâtında kendi pozisyonundan yapmıştır.
Buna da borsa nizamnamesi mucibince salâhiyettar
değildir. Şu halde bu zat hakkında Borsa Nizamname
si mucibince iktiza eden muamele yapılmak üzere
içabeden evrakı tanzim edilmektedir.
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Vekil Bey
efendinin verdikleri izahata teşekkür ederim. De
mek ki borsada yapılan ve gazetelerde mevzubahis
olan yolsuzluk mumelesi vekil veyefendinin söylediği I
sahaya inhisar ediyor.
j
Bendeniz sualimde bir noktayı daha mevzubahis
etmiştim. O da borsada ihtikâr muamelesi yapılma
mak için bir kanun tanzim olunmuştur. Bu kanun
çok muhik ve çok isabetli olarak ihtikârın önüne geç- I
mistir. Fakat yine borsa mahafilinde söylendiğine
nazaran bazı zümrelerin ihtikâr yolunda yaptıkları
teşebbüs müsamaha ile mukabele görüyormuş, bazı- I
larına kanunun ahkâmı tamamiyle tatbik olunuyor- I
muş, tabiî bu katî mahiyette bir şey değil, şayiadır, h
Ancak borsa mahafilinde böyle bir şayianın zuhur I
etmesi dahi bendenizce çok mühimdir. Çünkü kanu
nu tatbik edecek olan borsa idare heyetidir. Onun I
müsamahası velev şayia şeklinde dahi olsun, bende
nizce ehemmiyetle takip olunacak, nazarı dikkate I
alınacak bir meseledir. Bunu ilâveten başka bu mev
zuda söylenecek söz bendeniz bulamamaktayım.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim,
borsada mukayyet olup, alım, satım yapanlar
hakkında borsa nizamnamesi mucibince komiser be-
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yin ve heyeti idarenin seyyanen muamele yapmak
ta olduğuna sizi temin ederim. Şu veya bu grubu,
zümreyi diğerine tercih etmek gibi bir fikir bizim ora
daki memurlarımızda yoktur. Ve bunun bir sebebi
dahi yoktur. Ve olamaz. Borsamızın şimdiye kadar
mevcut olan simasını Heyeti Celile bilirler. Buna
mümkün mertebe millî sima vermek için her gün
fırsat düştükçe içabeden tedabir ittihaz edilmektedir.
Geçen gün arz ettiğim veçhile borsanın arzu ettiği
miz tekemmüle mazhar olması için iktiza eden lâyi
ha hazırlanmaktadır. Bu hususta Heyeti Cclilenizi
tatmin edebilirim, efendim.
Takrirler
REİS — Efendim, sualler bitmiştir. Müzakere
mevzuuna geçmeden evvel üç tane takrir vardır, oku
nacaktır.
S. — Afyonkarahisar Mebusu Ali Beyin; Kanu
nu Medenînin tatbikatı hakkındaki kanunun tercihen
müzakeresine dair takriri.
REİS — Okunacak.
Riyaseti Celileye
Müstacelen müzakeresi takarrür eden Kanunu Me
denînin tatbikatı kanununun tercihen müzakeresini
teklif ederim.
4. — Afyonkarahisar Mebusu Ali Beyin; Ticaret
Kanununun tercihen ve müstacelen müzakeresine dair
takriri.
REİS — Okunacak.
Riyaseti Celileye
Ruznamenin 17 nci numarasmdaki Ticaret Ka
nununun müstacelen ve tercihen müzakeresini teklif
ederim.
Afyonkarahisar
Ali
5. — Sivas Mebusu Rasim Beyin, tevsii turuka
mukabil emvali metruke verilenlere dair kanunun
tercihen ve müstacelen müzakeresine dair takriri.
REİS — Okunacak.
Riyaseti Celileye
Ruznamenin 14 üncü maddesini teşkil eden tu
ruka mukabil emvali metruke verilenlere ait bulunan
lâyihanın müstaceliyetine binaen tercihen ve müsta
celen müzakeresini teklif eyleriz.
Sivas
Kayseri
Rasim
Ahmet Hilmi
REİS — Efendim bu talepler tabiî evvelki veri
len kararları ihlal etmiyecektir. Emri tabiîdir. Kanu
nu medenînin tatbikatı hakkındaki kanunun evvelce
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zaten müstaceliyeti ı takarrür etmiştir. Yalnız tercih
cihetini reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Ticaret Kanununda müstacelen ve tercihen müza
keresini talep ediyorlar. Evvel beevvel müstaceliyeti
reye vaz edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmeyen
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ler... Kabul edildi. Tercihi reye vaz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edildi.
Ruznamenin on dördüncü maddesindeki lâyihanın
müstacelen ve tercihen müzakeresini teklif ediyorlar.
Müstaceliyeti kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edildi. Ruznamei esasiye geçiyoruz.

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — Emlâk ve Eytam Bankası hakkında (1/896)
numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ticaret, Kavanini Maliye ve Muvazene i Maliye Encümenleri
mazbataları. (Sıra No. : 169) (1)
REİS — Heyeti umumiyesinin okunmasını lüzum
görür müsünüz? (Hayır sesleri) Şu halde lâyihanın
heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı?
YAŞAR BEY (Saruhan) — Efendim, memleketi
mizin iktisadiyatı mevzubahis olunca şüphesiz ev
velâ ziraat hatıra gelecek. Ziraatte aradığımız gaye
tabiî istihsaldir. Hem de fazla istihsaldir, büyük is
tihsaldir. Hükümeti Cumhuriye şayanı şükran bir su
rette mühim bir hatve atmıştır. Bununla beraber istihsalatımız üzerine müessir olacak en esaslı olan
kredi müesseselerimiz nakâfidir. Tütün, üzüm, incir,
pamuk, fındık, afyon gibi ihracat mahsulatımızla
hububat mahsulatımızın yekûnunu hesap ettim. Tah
minen iki yüz milyon lira kadar bir para tutuyor.
Yani ziraatımızla senevi iki yüz mUyon liralık bir
istihsal elde' ediyoruz. Bütçeye mühim servet temin
eden ve memleketimize büyük hizmet eden ve bu hu
susta nazım vazifesini gören erbabı istihsal ve çiftçi
için yalnız bir kredi müessesesi mevcuttur. O da zi
raat bankasıdır. Ziraat Bankasının mevcut sermaye
sinde zürraa isabet eden hisse belki sekiz ilâ on mil
yon liradır. Şu halde iki yüz milyon liralık bir istih
sale karşı bu sekiz on milyon uranın ne derece tesiri
olacaktır? Ziraat Bankası bugünkü sermayesi ile, teş
kilat» ile çiftçinin ihtiyacatınm ancak yüzde beşini
temin edebiliyor. Mamafih bankanın bu hizmeti şa
yanı şükrandır. Fakat istihsalatımızı tezyit noktai na
zarından tabiidir ki gayri kâfidir, ziraatı alehımum
üstü açık bir fabrikaya teşbih ederler. Daima tesiratı
havaiyeye ve iklimiyeye tabidir. Bakınız bu sene ku
raklıktan zürra fevkalâde muzdariptir, meyustur. Ta
bii bugünkü kuraklığın devamı çiftçileri düşündüre
cek vaziyettedir. Erbabı istihsal daima bir takım rezi
li) 169 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur.

kolara maruzdur. Halbuki diğer erbabı teşebbüste
bu yoktur. Diğer teşebbüsü şahsî erbabı zürraın ma
ruz kaldığı iklimi ve'cevvî bir takım tesirattan azade
dirler. Şu halde görülüyor ki ziraat görüldüğü gibi
kolay bir şey değildir. Pek çok* zürra bilirim ki fazla
fedakârlık yapmak suretiyle istihsale atılmıştır. Fa
kat istihsalde neticeden elde ettikleri Şeyi yalnız sâylerinin ücretidir. Şu halde bazı arazi sahipleri mem
leketimizde amele gibidirler.
RAGIP BEY (Zonguldak) — Ziraat Bankasının
bütçesini müzakere etmiyoruz.
YAŞAR BEY (Saruhan) — Esbabı mucibedir/Ona
istinaden arz ediyorum. Nihayet arz edeceğim on da
kikadır. Mademki çiftçiyiz, müsaade buyurunuz, bir
çiftçi mebusu sıfatiyle ziraatımızın kredisi hakkında
bir iki nokta arz edeyim. Ziraatımızın kredisi hak
kında bir iki nokta arz edeyim. Ziraatımızın vaziye
tinden Meclisi Âlinize amelî, pratik olarak bahsede
yim.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Biz de daha çiftçi partisi yok.
YAŞAR BEY (Devamla) — Bendeniz çiftçi par
tisinden de bahsetmiyorum. Efendim i tekrar rakam
lara müsteniden arz ederim ki hakikaten istihsal er
babı bugün miktarı kâfi istihsalden temettü temin
edememektedir.
MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Bu sözleri
nizle yeise düşürüyorsunuz.
YAŞAR BEY (Devamla) — Mamafih yine bugün
memleketimizi yaşatan, büyük istihsal erbabından zi
yade küçük istihsal erbabıdır. Çok temenni olunur ki
büyük istihsal erbabı da sermayelerini yavaş yavaş
istihsal sahasına atsınlar. Bu hususta bendeniz Reisi
cumhurumuz Gazi Paşa Hazretlerinin eserini görü
yorum ve o eserden fevkalâde ümitleniyorum. Bu
eserin fevkalâde muvaffakiyetbahş neticeler verece
ğine mutmainim, inşallah onun neticeleriyle büyük
erbabı istihsal de yavaş yavaş ziraata atılırlar. Bu
suretle memleketin istihsali faztalaşır.; Memleketimiz
çiftçi memleketidir diyoruz. Sanayiimiz | yoktur. Tabiî
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sınaî varlığımız ziraate merbuttur. Şu halde istihsalâtımız üzerine maddeten tesir yapacak vesaite teves
sül mecburiyetindeyiz. Çiftçi istihsal ettiği mevaddı
doğrudan doğruya istimal etmek için sarfiyatta bu
lunamayacaktır. Aynı zamanda el ettiği mahsulâtı
satmak için krediye muhtaçtır. Meselâ bu sene ba
zılarımız, tütüncülerimiz, tüccardan kâfi derecede pa
ra alamadığından müştekidirler. Mamafih erbabı is
timal bir çok tabiî müşkülât karşısında istihsale doğ
ru bütün mevcudiyetiyle çalışmaktadır. Şüphesiz ki
hükümeti milliye de onların istihsal kuvvetini her su
rette tezyit etmeye gayret etmektedir. Bendeniz bunu
lisanı şükran ile zikriyat ederim. Ancak, erbabı is
tihsal elde ettikleri mamulleri hemen piyasaya çıkar
mak mecburiyetinde olduklarından bir çok zararlara
maruz kalmaktadırlar.
Bendeniz bu bankanın teessüsü münasebetiyle dü
şündüğüm bir nokta vardır. Tabiî kanun gelmiştir.
Bendenizin aklıma gelen, bu sermayenin doğrudan
doğruya Ziraat Bankasına devridir. Kredi fonsiyeler
memlekette fevkalâde âmir olmuştur. Tabiî bu da
arazi üzerine âmil olacaktır. Şayanı takdir bir şeydir.
Alkışlarım. Ancak bendeniz ufak bir madde istirham
edeceğim. (Gürültüler) Bu sermayenin Ziraat Ban
kasına ilâvesi hatırıma geliyordu, mamafih bunu tek
lif etmiyorum. Teşkil edilen bu banka ile zürraı da
az çok tatmin edelim. Malumu âlileridir ki evvelce
eytam parasından zürra da müstefit olurdu. Çünkü
her kazada eytam sandıkları vardı. Tabiî şimdi ey
tam sandıklarının bütün paraları doğrudan doğruya
Eytam Bankasına intikal edeceğinden zürra bundan
istifade edemiyeccktir. Acaba kabil olamazmı ki, hiç
olmazsa bu eytam bankası kanununa ashabı araziye
de ikrazda bulunabilmesi için bir madde ilâve edil
sin. Az çok zürra yardımı olacak böyle bir iki ke
limenin, bir maddenin kanuna ilâvesini istirham ede
rim. Buna ait bir de takrir takdim ediyorum.
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, muhterem refikimiz Yaşar Beyefendiyi din
ledim. İzahatı çok muhik ve mahalline masruftur.
Ziraatı takviyeye çare aramak noktai nazarından er
babı ziraatin muhtaç olduğu ziraat kredilerini ço
ğaltmak ve istihsalâtı ziraiyeyi takviye etmek husu
sundaki mütalaaları gayri varittir. Bendeniz daha ile
ri gideceğim. Burada mevzubahis olan paraları Zi
raat Bankasına tevdi edelim. Ye Ziraat Bankasını yüz
milyon liralık büyük bir banka haline getirelim. Mev
zubahis ettikleri zürraı tatmin edelim. Fakat bu lâ
yihanın istihdaf ettiği ihtiyaç bu mütalaanın tamamen
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haricinde olan bir meseledir ki 350 tane Ziraat Ban
kası yapsak bu işi yapmadıkça bu ihtiyaç açıkta ka
lır. Binaenaleyh aralarında tamamen ayrılık vardır.
işin.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim
nerede, ben nerede? (Handeler)
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) —
Hatta tetkik edildiği zamanda görülecek. Bu banka
arazi üzerine muamele yapmaktan dahi memnudur.
Nitekim Ziraat Bankası bugün emlâk üzerine muame
le yapamaz. Demek ki her birinin sahai faaliyetini
kanun sureti katiyede ayırmaktadır. Bir sahada kredi
ihtiyacını belegan mabelağ temin etsek dahi öbür sa
haya hiç bir faydası yoktur. Bu lâyihanın istihdaf
ettiği gaye memleketin mühim bir boşluğunu doldur
maktadır. O da her hangi cins ve neviden olursa ol
sun bilumum mebani, emvali gayri menkule ve arsa
lar, şehremanetleri, belediyeler hududu dahilinde ar
salar şeklindeki memleketin serveti gayri menkulesini, tespit edilmiş olan sermayesini meydanı tedavüle
çıkaracak ve onu mütedavil bir sermaye gibi istimal
ettirmeye vasıta olacak bir müessesei maliyenin fık
danıdır. İşte bu lâyiha bu boşluğu doldurmak gayesi
ni istihdaf eden bir lâyihadır ve yavaş yavaş bunu
inşallah ileride Ziraat Bankasında da yapabiliriz. As
habı emlâk bir çek halinde evini arsasını cebinde ta
şıyabilecektir. Maksat bir müessesei itibariyenin de
lalet ve tavassutu ile emvali gayri menkuleyi emvali
menkule haline koymaktır.
Arkadaşlar, bu husustaki ihtiyaç o kadar bariz
dir ki Ziraat Bankası kendisinin dış şubesi olan Em
niyet Sandığı vasıtasiyle bu işi İstanbul'da yapmak
tadır. Emlâk üzerine ikrazat en az yüzde on ikidir.
Emvali gayri menkuleyi İstanbul'da rehin koyarak
mukabilinde % 18, 20, 22 ile ikraz edilmekte olduğu
nadir bir hadise olarak değil, müteamil bir hadise
olarak caridir.
Demek mebani şeklindeki arazinin terhini ile pa
ra ikraz eden bir müessesei maliyeye o derece ihti
yaç vardır ki bugün bu muamele üzerine yapılan is
tikrazların senevi faiz yekûnlarını görmek, ihtiyacın
derecesini göstermek için kâfidir. Bu banka ile istih
daf ettiğimiz gaye budur. (Kredi ürben, kredi arrikol)
yani emlâk kredileri, ziraat kredileri, bunlar ayrı ayrı
zeminlerdir. Bu banka aynı zamanda bir çok yerler
de itibar vesaitinin fıkdanından dolayı arsa halinde
kalan emlâkin mebani haline inkilap etmesine hizmet
eden bir bankadır. Binaenaleyh memleketimizin her
hangi bir köşesinin ümranı, imarı noktai nazarından

— 324 —

İ : 104

20 . 5 . 1926

bu bankadan büyük hizmetler beklemekteyiz. Bina
enaleyh maruzatım şunu ifade ediyor ki, Yaşar Bey
efendinin ifade ettikleri ihtiyacı temin için ne katlar
para verilirse verilsin lâyıktır. Fakat onunla bunun
arasında bir münasebet yoktur. Heyeti umumiyesi
hakkında Heyeti Celileyi tasdi etmek istemiyorum.
İhtiyaç o kadar barizdir ki izahtan müstağnidir. İcabederse maddeler arasında maruzatta bulunurum.
RASİH BEY (Antalya) — Efendim arsalar temi
nat verilmek suretiyle banka ikraz yapabilecek, fa
kat kıymet ne surette takdir edilecek? Sonra, vak
tiyle aşar mültezimlerinin yaptığı gibi emlâke, tapu
ya fazla fiyatlarla kaydettirip de bankayı ızrar etmek
ihtimali var mıdır?
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Yoktur.
Müsaade ederseniz arz edeyim. Bu kanun Ey
tam ve Emlâk Bankası müessesesinin teşkiline ait
bir kanundur. (Lûva Organik) dir. Bu banka muame
lâtını ne suretle yapacak, ne esasa göre rehin alacak,
emvali gayri menkulenin kıymetlerini nasıl tayin ede
cek, bütün bunlar, bir anonim şirket teşkil edecektir,
o teşekkül edecek olan anonim şirketinin nizamnamei
esasisine girecek olan ahkâmdır. Bir de bankanın
muamelâtı dahiliyesini mübeyyin olan talimatı dahili
yesine giren ahkâmdır. Kanun mevzuuna girmediği
için meskût kalmıştır. Yoksa unutulduğundan değil
dir. Bittabi banka, rehin alıp üzerinden para ikraz
edeceği mülkün kıymetini tayin için öyle bir usul
tutacaktır ki onun kıymetinin her halde noksanı gibi
bir esası nazarı dikkate alacaktır. Yoksa vaktiyle
aşardan olduğu gibi fazla para almak için tarlasına
yüksek fiyat koydurup yani yüz kuruşluk tarlasına
meclisi idarece sekiz yüz kuruş kıymet takdir ettirip
bankaya rehin göstererek mukabilinde altı yüz kuruş
istikraz edilmesinin imkânı olmıyacaktır, bunu temin
ederim. Bankanın meclisi idaresi meydana gelsin,
nizamnamei esasini tespit edelim, nasıl çalışacağız
hututu esasisi malumdur. Her halde banka yüz ku
ruşluk mala dört yüz kuruş itibar koyup para vere
cek olursa bir senede sermayeyi horoza yükletir. Bu
yolda bankanın devamı faaliyetine imkân ve ihtimal
yoktur. Bunu temin ederim.
ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler! Adliye Vekâletiniz her
şeyden evvel yetimler için çok kuvvetli teminat isti»
yor. Mütehassıslarına sorduk. Bize dediler ki en kuv
vetli teminat emlâktir. Binaenaleyh Adliye Vekâleti
niz de, ölen vatandaşlarımızdan kalan yetimlerinizin
haklarını bihakkın muhafaza edebilmek için karşılık
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olmak üzere emlâk bankasını istemiştir. Adliye Ve
kâletince matlup olan şey; şu veya bu meslek erbabı
nın, şu veya bu ferdin istifadesinden evvel öksüzlerin
hakkını korumaktır. Ve onun için de kuvvetli bir
mesnet aradık. O da emlâktir dedilc. Yaşar Bey di
yor ki : Bazı mahallerde eytam sandıkları vardır.
Mahalleri bundan istifade ediyorlar. Şimdi Emlâk
Bankası haline gelirse istifade edemiyecekler. Efendi
ler bunu itiraf etmek lazımdır ki hakikaten bugün
yetimlerin parasından mahalleri istifade etmektedir.
Fakat yetimler kaybetmektedir. Bu halin devamına
nasıl cevaz verebilirsiniz?
İkincisi : Emlâk Bankası teessüs ettiği
zaman
mahalleri yine istifade edecektir. Emlâk Bankasına
müracaat edilir ve oradan istifade edilir. Efendiler,
unutmamak lâzımdır ki çiftçi yalnız ekin ekecek de
ğildir. Biraz da oturacak yer ister. Ben de çiftçiyim.
Fakat insaf edelim ki memleketin bütün kuvvetini
yalnız bir meslek erbabına tevcih edemeyiz. Biraz da
diğerleri istifade edecektir ve aynı zamanda emlâk
bankasının çiftçinin istifade etmesine bir hail ve mani
yoktur. Onlar da istifade edecektir.
Yaşar Bey diyor ki bugün Ziraat Bankası çiftçi
lerin ihtiyacının ancak yüzde beşini tatmin edebiliyor.
Yetimlerin parasını oraya verirsek yüzde altısını tat
min edecek. Daha doksan dört vardır arada. O hal
de İş Bankasını da ilga edelim, oraya götürelim, mil
lî bankayı da ilga edelim, oraya götürelim. Sanayi
Bankasını ilga edelim, oraya verelim. Bir mesleğe bü
tün memleketin kuvvetini vermek doğru olamaz. Ve
bir çiftçi sıfatiyle bir kere ben buna iştirak edemem.
Efendiler! İhtisasa ait olan sözü arkadaşımız Ha
san Beyefendi ve diğer mütehassıs zevat söyleyecek
tir. Adliye Vekâletinizin takip ettiği gaye, şimdiye ka
dar hurdahaş bir vaziyette bulunan eytama salim bir
mecra vermektir. Efendiler, diyebilirim ki sureti ka
fiyede Adliye Vekâletinizce eytamın ne kadar nakdî
mevcudu bulunduğu malum değildir ve bu senelerden
beri malum değildir. Tasfiye ile meşgulüz, tahminen
söylüyoruz. Beş altı milyon içindedir diyoruz. Bu ha
lin devamına nasıl müsaade edersiniz? Ziraat Banka
sı emlâkin temin edeceği garantiyi bize bahşetmiyor.
Binaenaleyh en kuvvetlisi olan emlâke sarılıyoruz.
Efendiler, memlekette tek bir öksüz bulamazsınız ki
halinden size memnuniyetle bahsedebilsin. Memleke
tin bütün öksüzleri paralarının mahvolduğundan şikâ
yet etmektedirler. Ölmüş vatandaşların bütün Türk
camiasına İerk etmiş olduğu yetimlerin hakkı mukad
destir. Ben bunu bir çiftçi sıfatiyle itiraf etmekle zevk
duyuyorum,
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Efendiler! Kanun lâyihasını hazırlayan, İzmir Me
busu Mahmut Celâl Bey kardeşimizin riyasetindeki
mütehassıslar komisyonu idi. Sözlerime nihayet ve
rirken bu kürsüden kendilerine bu güzel kanundan
dolayı teşekkür etmeyi bir veeibe addederim. İhtisasa
ait kısımlarını Maliye Vekili Beyefendi söylerler.
VEHBİ BEY (Aksaray) — Bir sual soracağım,
Vekil Beyefendi! Zürram da bundan istifade edece
ğini buyurdunuz. On birinci maddede (ikrazat, şehremanetleri, belediyeler hudutları dahilindeki bilumum
mebani ve arsaların teminat iraesiyle merciinden alı
nacak senetlerin bankaya tevdii halinde yazılır) di
yor. Bundan maksat nedir?
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Ne kastettiğinizi size söyleyeyim. Ben bizzat
çiftçiyim, şehirde ikamet etmekteyim, şehirde ev ya
pabilmek için kanunun bahsettiği şeraiti haiz ise ban
kadan istikraz eder ve evimi yaparım.
VEHBİ BEY (Aksaray) — Rica ederim Vekil Bey
efendi, zatı âliniz ile bendeniz mevzubahis olmuyo
ruz. Ekseriyeti kastederek söylüyorum. Bendenizin,
zatı âlinizin vaziyeti mevzubahis olamaz.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Bendeniz de belediye hududu dahilinde otu
ruyorum. Ve bugün istifade ederim.
VEHBİ BEY (Aksaray) — Zatı âliniz mutlak ola
rak buyurdunuz, şimdi böyle diyorsunuz.
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (De
vamla) — Beyefendi bankayı benim şahsımla alâkadar
kıldı. Şahısla mukayese edilen bir mesele değildir.
Ben kendi şahsımı misal olarak söyledim. Misalde
münakaşa olmaz, her hangi bir vatandaş çiftçi ola
rak şehir içinde oturur ve emlâk bankasından istifade
eder.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim! Bu müesseseden erbabı ziraatin istifadesi
zürra olmak dolayısiyle vaki olmayacaktır. Çünkü
arz ediyoruz ki zürram mahsulü üzerine, arazi üzeri
ne bu banka muamele yapmaz. Sahai faaliyetinin ha
ricindedir. Kanun bunu sarahaten ifade ediyor. Zürra
bundan nasıl müstefit olur? Zürra emlâk sahibi sıfatiyle müstefit olur. Zürra sıfatiyle değil, niçin müs
tefit olmaz? Ziraat Bankasının teşkil edeceği mües
seselerin ticaret noktai nazarından daha fena bir va
ziyette olduğu varidi hatır değildir. Ziraat Banka
mız, müessesatı muteberimiz meyanında en büyük
itibarı haiz olan bir müessesedir. Buna hiç şüphe
yoktur. Fakat bu parayı erbabı ziraatin menafii yo
lunda istihdam edemez. Ziraat Bankası erbabı ziraate
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yüzde kaç faizle verebilir? Yüzde dokuz. Halbuki
eytama yüzde dokuz faiz verdikten sonra hasılatı safiyeden yüzde on hisse vermektesiniz. Masarif nereye
gitti? Bu banka laakal yüzde on iki, on üç ile çalışa
cak ki eytama safî olarak yüzde dokuz verdikten son
ra hasılatı safiyeden de yüzde on verebilsin. Binaen
aleyh mahiyetleri başkadır. Erbabı ziraate yapılacak
olan kredi yüksek faizle olamaz. Ancak o Ziraat Ban
kasının zeminine girer. Ziraat Bankasının bu cüzî
faizle arazi üzerindeki mücazatı on milyon liradır ki
büyük bir şey değildir. İştigal edilecek bir vaziyet de
ğildir. Cüzî faizle nasıl oluyor. Çünkü erbabı ziraatın
menafiini düşünerek Ziraat Bankasının sermayesi bu
suretle hasıl olmuştur. Halbuki bu müessese böyle
değil, devletin vaz edeceği sermaye ile resmiyeti üze
rinde olmakla beraber sırf ticaret için erbabı emlâ
kin servetinden bu şekilde istifadesini temin için vü
cuda getirilmesi zaruri olan bir müessesedir. % 9 ilâ
% 15'le zürraa para ikraz ederseniz zürraın iflah ol
mak ihtimali var mıdır? Binaenaleyh : Zeminler ta
mamen ayrıdır.
TAHSİN BEY (Ardahan) — % 15 olursa diğer
bankalar rekabet ederler.
REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler! Bendeniz de
eski zürradan olduğum halde bu paranın Ziraat Ban
kasına verilmesine taraftar değilim. Ziraat Bankası
nın 15 veya 17 milyon sermayesini eğer hakkı ile zür
ra almış olsaydı yine kâfi idi. Alanların meselâ sekiz
tane tarlası var, kendi ticaret yapıyor. Kendisi tica
ret yapıyor, aldığı paranın yüzde ellisini ticarete sarfediyor. Yani tamamen zürraa verilmek lazım gelse
yine kâfidir. Bu para da Ziraat Bankasına verilirse
yine ticaret erbabı ehli zürra sıfatiyle alacak ve tica
rette kullanacaktır. Emin olunuz ki bugün Ziraat Ban
kasının parasının yüzde sekseni tüccarın zimmetinde
dir, yüzde yirmisi zürram zimmetindedir. Hakikat
bundan ibarettir. Bendenize kalırsa bu kanun çok
doğrudur, aynen kabulü lâzımdır.
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim,
Meclisi Âlide bu sene şayanı şükran bir haslet te
celli etti. O da söz söylemekten ziyade iş çıkarmak
arzu ve temayülü; Meclisi Âlinin bu necip hissiyatı
na hürmetkar olmak için söz almakta imsak ediyor
dum. Fakat bu iş içinde az çok çalışmış bir arkadaşı
nız olarak kısaca bir kaç kelime söylemeyi vazifem
cümlesinden buldum. Malumu âlileridir ki muhtelif
kredi müesseseleri vardır. Bu müesseseler kendi tarzı
teşekküllerine nazaran çalışırlar. İtibar verirler. Mec
lisi Âlinize takdim edilen bu lâyihai kanuniyede doğ-
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rudan doğruya emlâk bankası hedef ittihaz edilmiştir.
Yani ashabı emlâk, binlerce on binlerce yüzbinlerce lira sarfederek yaptıkları emlâk ve akarat mu
kabilinde para istikraz etmek istedikleri zaman, bir
çok kredi miiessisleri tarafından bizim ikraz edecek .
paramız yoktur gibi bir cevabı red karşısında bulun
malarından dolayı emlâk ve akar sahiplerinin mem
lekette itibar bulamamakta olmamalarına karşı bir
çare bulunmaktır. Elli bin, yüz bin, iki yüz bin lira
sahibi olan bir servet sahibi kendisine ya bir mesken
veya muamelâtı ticariyesini, veya muamelâtı ziraiyesini temin etmek için bir depo yaptırmak istiyor, pa
rasını oraya bağlıyor. Para lâzım olduğu vakit para
bulamıyor. Bu memleketimizin serveti üzerinde pek
derin ve elemli cerihalar açıyordu. Şimdiye kadar bü
tün memleketler bir çok emlâk üzerine müesseseler
vücuda getirmişler ve hatta (Kredi Fonsiye ejipsiyen)
diye Mısır'da teşekkül etmiş ve şimdiye kadar muvaf
fakiyetini her yerde gösteren müessesenin ohlikasyonları her bankada satılmakta ve ekseri Türk kar
deşlerimiz onlar üzerine muamele yapmaktadırlar.
Türkiye gibi medeniyete dahil olmuş, her şubei fenle,
her şubei ticarette terakki arzusuna inhimak göster
miş bir memlekette Emlâk Bankasının ademi mevcu
diyeti derin elemlerle hissediliyordu. Şimdiye kadar
memleketimize bir çok gruplar Emlâk Bankası teş
kili için müracaatta bulunmuşlardır. Hepimizin kal
binde yaşıyan bir endişe vardı. Diyorduk ki emlâk
üzerine memleketimize ecnebi müesseselerin muame
le yaptığı zaman tedricen emvali gayri menkulenin
ecnebilere ithali gibi feci bir neticeye varılabilir. Bu
bir endişe idi. Menkul veya gayri menkul. Bu me
sele üzerinde tevakkuf etmek istemiyorum. Hakikat
şu idi ki memleketimizde Emlâk Bankası bir türlü
teşekkül edemiyordu. Bunun esbabı meyanında mem
leketimizde hukuku tasarrufiyenin tamamen temin
edilemediği kaziyesi de mevcuttu. Bugün kanunu me
denîmiz ve peyderpey vaz edilmekte olan asri ve me
denî kanunlarımız bu endişeyi de bertaraf ettiğinden
dolayı Türk sermayesinin, Türk sâyinin mutlaka Em
lâk Bankasını vücuda getirmek azmiyle ortaya atıl
mak zamamnın vürut ettiğini umumiyetle teslim et
meliyiz. Emlâk Bankası ile eytam alâkadar bulunu
yor. Eytamın bugünkü vaziyeti hakkında bir birimi
ze fazla bir kelime söyleyecek halde değiliz. Ne halde,
ne feci bir vaziyette olduğunu hepimiz biliriz. Ey
tamı bu vaziyetten kurtarmak, yetimlerin hukukunu
tamamen müemmen bir hale koymak için hatıra ge
lecek olan şey, emlâk üzerine ikraz muamelesi yap- I
maktır. Bugün teşekkül etmiş sigorta şirketleri var- J
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dır, teşekkül etmiş (Mikst) Türk şirketleri vardır. Hat
ta memleketimizde muamele yapan ecnebi şirketleri
cardır.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Celâl Bey!
Misk'st ne demektir, izah eder misiniz efendim?
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) f Muhte
lit Siz karışık diyeceksiniz. Fakat karışık kelimesinin
meanii mecazisi vardır. Bunlar toplanılmış; olan ihti
yat paralarını emniyetle idare etmek için mutlaka em
lâk üzerine ikraz yaparlardı. İkraz yaptıkları zaman
da paralarının kaybolmıyacağına yüzde yüz emin
olarak bu işe girerler. Şu halde Emlâk Bankasının
eytam parası ile alâkadar olduğu kabul edildiği hakle
eytamın parasını tenniye etmek için salim usul, em
lâk üzerine ikrazdır. Emlâk Bankası memleketimizin
en şiddetli bir ihtiyacına tekabül etmektedir.
Efendiler, Yunanlıları memleketimizden kovdu
ğumuz zaman muhtacı imar olan memleketi imar et
mek üzere bir vekâlet vücuda getirilmişti. Onun ka
nununda bir imar bankasının vücuda getirilmesi tasav
vur edilmiş ve Meclisi Âlice bu kabul edilmişti. İmar
Bankası demek, tam manası ile Emlâk Bankasından
başka bir banka demek değildir. Bu, Meclisi Âlice
kabul edilmiş bir mesele idi. Fakat o zamanki dü
şünüş ve o kanunla yapılmak istenilen mesele bu şe
kilde düşünülemcdiğinden dolayıdır ki daha tabiî ve
daha salim bu* surette bu lâyihai kanuniye huzuru
nuza geliyor ve diyor ki memlekette bir emlâk ban
kası tesis edilecektir. Bunun mahiyeti bir anonim şir
kettir. Hükümet bunu % 50 hissesine emlâk vermek
suretiyle hissedar olarak iştirak edecektir, j Eytamın
paraları bu emniyetle idare olunmak için Ve sırf em
niyetle, itimatla ve sırf emlâk mukabili teminat ile ik
raz olunacağı için eytam paralan da buraya) tevdi olu
nacaktır şeklinde geliyor. Şu halde efendiler istihdaf
ettiğimiz mesele, şimdiye kadar emlâk sahipleri kre
diden mahrum idi. Onlara bir kredi müessesesi mey
dana getiriyoruz. Eytamın parasını tamajnen temi
natlı emlâk mukabili tenmiye etmek usulünü kabul
ediyoruz. Sonra harap olan bu memleketti meskeni
ni yaptırmak isteyen erbabı ihtiyaca da kasalarımızı
açıyoruz, usulü dairesinde ikrazat yapıyorujz. Şimdiye
kadar hep dinledik. Yunanhlan memleketten attıktan
sonra tamamen bekledik. Ecnebi sermayesi gelsin,
bizim evlerimizi yapsın. Bunu İzmir Mebusu sıfatiy
le söylüyorum, çok hayale kapıldık. Gelmediler ve
gelmiyeceklerdir. Şu halde kendi mevcudiyetimizden
istinae ederek kendi kuvvetimize, kendi azmimize is
tinat ederek bu işi yapmak lâzımdır. Ve bu iş intaç
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olunduğu zaman Meclisi Âliniz çok şerefli vazaifinden birisini daha ifa etmiş olacaktır. (Bravo sesleri)
REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında
başka söz isteyen yoktur. Yaşar Beyin bir takriri var
dır. İkinci maddede reye arz edilecektir. Efendim,
maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
En son tadilât Muvazenei Maliye Encümeninin
olduğu için onlar okunacaktır.
Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu
Birinci Madde — Her biri ellişer lira itibarî kıy
metinde dört yüz bin seli ime münkasem yirmi milyon
Türk lirası sermaye ile berveçhiati hukuk ve imtiyazatı haiz olarak bir Emlâk ve Eytam Bankası Türk
Anonim Şirketi teşkili için Hükümete mezuniyet ve
rilmiştir.
Şirketin müddeti doksan dokuz senedir. Merkezi
idaresi Ankara şehridir.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, şir
ketin merkezi Ankara şehridir. Bu şirket nerelerde
şube açacak, elinde emlâki mevcut ve fakat parası
olmayan Şark vilâyetleri bundan ne suretle istifade
edecek? Bunu izah buyursunlar.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, banka şubelerinin, Ziraat Bankasında olduğu gibi, her kazada olmıyacağını izaha lüzum yoktur zannederim. Bankanın merkezi idaresi Ankara'
dır. Başlıca emlâk şehirlerinde meselâ İstanbul'da,
İzmir'de vesair muamelatı şube küşadına ve masarif
icrasına tahammülü olan yerlerde banka şubelerini
açacaktır. Fakat bu demek değildir ki Bankadan istifade banka merkezinin veya şubelerinin bulunduğu
mahallerdeki ashabı emlâke münhesırdır. Hayır, şube bulunmayan yerlerde de emlâk sahipleri, arsa sa
hipleri, bu bankadan kabul edilecek kıymet esası üze
rine istifade edebilirler. (Nasıl müracaat edecekler
sesleri) müracaattan kolay bir şey yoktur, Ankara'daki ashabı emlâk nasıl müracaat ediyorsa Sivas'taki
emlâk sahipleri de aynı surette müracaat edecektir.
Onlar da merkeze veyahut en yakın şubeye müracaat eder. Yahut bu banka kendi muamelâtı için
oralardaki Ziraat Bankalarını ajan yapar. (Bu doğrudur sesleri) Bunlar tatbikat meselesidir, şekil mesele
sidir. Bunlar bir anonim şirketin nizamnamei esasiyesinde tafsilen yazılması lâzım gelen şeylerdir. Belki nizamnameye girecek daha bir çok şeyler vardır
ki burada meskûtünanh geçilmiştir. Fakat bunlar ilelebet meskûtünanh bırakılmaz. Her halde her şehirde
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ı bu bankanın bir şube açmasına imkân ve böyle bir
I masrafa tahammülü yoktur.
I
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
Celâl Bey demin bendenize bir mukabelede bulundu.
I
(Mikst) in Türkçesi muhteliftir. Fakat asıl TürkI çesini sen bul dedi. Başımıza, dilimize musallat olan
I Arapça, Acemce kelimeler yetişmiyormuş gibi şimdi
I bir de Frenkçe kelimeelr mi söyleyelim? (Gürültüler)
I Arkadaşlar! Emlâk ve Eytam Bankası denilmiştir. Lâ
I yihanın metninde de eytam kelimeleri geçmektedir.
Hatta ben bunu (İtam) diye telaffuz etmekteyim. Yan
I
lış telaffuz ediyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
I
Eytamdır. Öğren...
I
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ana di
I
limde (Öksüz) kelimesi varken yetimin, itamın, ey
tamın manası yoktur. Binaenaleyh takririmi takdim
I
ediyorum.
I
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
I
Hilmi Bey! Hâlâ ismin Arapça sigai nisbiyedir.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim,
I
öksüz bankası deyiniz.
I
REİS — Efendim, takrirler vardır. Okunacaktır.
I
Riyaseti Celileye
I
Birinci maddedeki «her biri ellişer lira kıymetinde
dört yüz bin sehime münkasem» ibaresi yerine «Her
j biri yirmi beşer lira kıymetinde sekiz yüz bin sehime
I münkasem» tarzında tadilini teklif ederiz.
I
İsparta
Zonguldak
I
İbrahim
Ragıp
Riyasete
I
(Emlâk ve Eytam Bankası) yerine (Emlâk ve Ök
I
süzler Bankası) denilmekle beraber lâyihada bütün
I
(Eytam) kelimeleri yerine (Öksüzler) denilmesini tek
I
lif ederim.
Zonguldak
Tunalı Hilmi

I
]
I
I
I
I
I
I
I
I

REİS — Efendim, İbrahim Beyle Ragıp Beyin
tekliflerini reyi âlinize arz edeceğim.
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) —
Efendim, bu itibarî hisselerdir ve hesabı kolay çıka
rılır. Doğrudan doğruya sıfır yerine beş koyup uğ
raştırmak ve fazla hisse senedi çıkarmakta bir fayda
yoktur.
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Rağbet çoğa
lır ve herkes iştira edebilir.
REİS — Efendim, takriri nazarı mütalaaya alır
sanız Encümene göndeririz. Bu suretle reyinize arz
ediyorum. Nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldır-
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sın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kaldır
la da bankanm cücuda getirilmiş olduğunu ifade etsın... Nazarı mütalaaya alınmamıştı*, Hilmi Beyin I mek istiyoruz.
teklifi de vardır efendim. (Red sesleri) Kabul eden
Üçüncüsü : Yetimin parası bu bankaya alelade
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
hesabı cari suretiyle verilmiş değildir. Yine bu kanun
j mucibince yetimler hissei temettü alacaktır.
kaldırsın... Kabul edilmemiştir.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yalnız
Dördüncüsü : Yine hesabı cari suretiyle verilmiş
taaccüp ederim ki Türkçeci Nazmi Bey de el kaldır
değildir. Çünkü yetimlerin banka heyeti idaresinde
dı. Kıyamete kadar yaşasam yine cidal edeceğim, sa
mümessilleri var. İşte bu gibi esbap ve avamili navaşacağım.
I zarı dikkate alarak bu ismi vermeyi münasip görREİS — Efendim, bir takrir daha geldi. (Emlâk I dük. Mamafih sureti katiyede de musir değiliz. Yal
Bankası) denilmesi kâfidir diyorlar. (Hayır eytamın
nız Musa Kâzım Beyefendinin (Eytam ve Emlâk
parası var sesleri)
Bankası) isminde (Eytam) kelimesinin kaldırılmasın
YUSUF BEY (Denizli) — Eytamın parası bilin
da istihdaf ettiği gaye ne olabilir? Bendeniz diyorum
mek için konmuştur.
ki bu isim yetimlere kanaatbahş olacaktır, onları
tatmin
edecektir. Asırlardan beri parasının nerede
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bu
olduğunu
bilmeyen yetim bugün bankadadır diye
banka emlâk bankasıdır. Bankadan hasıl olacak te
cektir. İkincisi; Meclisi idarede mümessilleri vardır.
mettü hissedarana tevzi edilecektir. Eytamın parası
Üçüncüsü; temettü alıyor. Dördüncüsü; banka Türk
kanunen buraya tevdi ediliyor. Yalnız mevduatın faizi
öksüz çocuklarının parası ile vücut buluyor. Varsın
kanunen % 9 olarak tayin ve tasrih ediliyor. Yani
bu sefer de onların ismini taşısın, ne çıkar?...
!% 7'ye inmez, ona çıkmaz. Bunda Meclisi İdarenin
hakkı takdiri kalmıyor, çünkü faiz miktarı kanunla
tespit edilmiştir. Fakat banka doğrudan doğruya em
lâk bankasıdır. Hükümet % 50 hisse iîe iştirak edi
yor. Ve hariçten de hisse kabul ediyor. Binaenaleyh
bunun ne kârından, ne de zararından eytamı muta
zarrır veya müteneffi olduğu yoktur. Ancak eyta
mın sermayesi faizsiz değildir. Her hangi bir adamın
mevduatı da aynı şeraitle kabul olunuyor. Binaenaleyh
bankanın ismine emlâk ve eytam bankası demek çok
manasız olur. Bu doğrudan doğruya Emlâk Banka
sıdır ve diğer bir madde ile eytamın parasından is
tifade edecektir. İsmine eytamın da karıştırılmasına
j
hiç lüzum yoktur.
ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY —
Efendim, mesele Musa Kâzım Beyin tasvip ettiği ma
hiyette değildir. Bu bankaya (Emlâk ve Eytam Ban
kası) dememize saik şunlardır : Evvelâ, şimdiye ka
dar haklarının ziyamdan dolayı göz yaşı döken ye
timlere «hakkınız ve paranız bir bankanın içinde
mahfuzdur» demek için bu kelimeyi koyduk. Ne deniilrse denilsin efendiler, bunun manevî bir
tesiri
vardır. Bunda şüphe yok. Şimdiye kadar bilmem ne,
saat satmak usuiiyle ikraz edilen paranız sandık için
de değil bankadadır demek, onları manen takviye
etmektir bu bir.
İkincisi : Hiç bir vakit unutulmamalıdır ki ilk
hamlede bu bankayı yetimlerin 6 milyon lirası vü
cuda getirmektedir. Hükümetin vereceği emlâk satı
lacak ve tedricen paraya kalbolunacaktır. Bu itibar
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ABDULLAH BEY (Trabzon) — Hatta Eytam ve
Emlâk Bankası densin...
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, ye
timlerin parasının zayi olacağım söylememiştim. Bu
nu zaman gösterecek. Temenni ederim ki çok iyi ida
re edilsin. Fakat banka emlâk bankasıdır. Yetimlerin
parası mevduattır ve bu bir maddei kanuniye ile ta
yin edilmiştir. İsmine «Eytam Bankası» denilmesi ye
timleri ne dereceye kadar tatmin eder bilmiyorum.
Yalnız mevduatın fazla olması dolayısiyle yetimlerin
namına Meclisi İdarede mümessil bulunabilir. Fakat
bu da bankanın yetimler bankası olmasını istilzam
etmez.
Kaldı ki esas banka yetimlerin parası ile
teşekkül ediyor. Halen para mevcut değildir. Hükümet buna mukabil emlâk verecek, asıl bundan sonra
banka teşekkül edecek. Buyurdular ki banka eytam
parası ile teşekkül edeceği için bu ismi vermeyi münasip gördük. Halbuki bu para, emlâk verilmek ve
peyderpey sahlmak suretiyle temin edilecek. Ya bu
emlâk vaktü zamaniyle satılmaz, nakde tahvil edil
mezse? Eytamdan aldığm bugünkü parayı doğrudan
doğruya emlâke ikraz edeceksin, bunun tahsili müşkül olursa ve diğer paralar da buradaki eytamın parasmın mukabilini temin edemezse, eytamın parası
nın % 9 faizinden değil, aslından bile şüphe ederim.
Kaldı ki buna Eytam Bankası deniliyor. Emlâk Bankası teşekkül ederken para ile nakit ile teşekkül eder.
Ve eytamın parası da orada mevduat olarak bulunur. Mademki bankanın bütün sermayesi eytam pa-
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rasından müteşekkildir, bunu nasıl olur da mevduat
olarak kabul ediyoruz ve nasıl olur da buna yüzde
dokuz faiz veriyoruz, nasıl inanıyoruz? Nasıl ismine
eytam bankası diyeceğiz? Binaenaleyh bu mesele doğ
rudan doğruya emlâk bankasıdır. Eytam bankası de
mek lüzumsuzdur. (Mahzuru nedir? sesleri)
ADLÎYE VEKİLİ ESAT BEY — Efendim, bir
kelime meselenin bu kadar esasa şümul ve taalluku
olacağını şimdi görüyorum.

mın parasının bu suretle teminat altına alınmasıdır.
Sureti katiyede Musa Kâzım Bey bu kelimenin vaz'
ında bir mahzur görüyorlarsa ve Heyeti Celileniz de
bu mahzura iştirak ediyorsa bana düşecek, sükût ve
kabulden ibarettir. Fakat (Eytam) kelimesinin kon
masında hiç bir mahzur yoktur. Bilakis fevait var
dır, mantıkan da böyle olması lâzımdır.

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Kelimeden ha
kikate geçtik.

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bir şey so
racağım efendim; eytamın parasını bankaya koyuyo
ruz, eytam sinni rüşte vasıl olunca o parayı alabile
cek mi?
ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY (İz
mir) — Tabiî derhal alır. Hatta İsmail Kemal Bey
efendiye bir şey arz edeyim ki, bugün bir çok yer
lerde sandığa müracaat ettiği zaman derhal alamıyor,
«para yoktur, daha tahsilat yapamadık, veremeyiz»
diyerek zaten hurdahaş olmuş yetimin vaziyeti bir
kat daha fenalaşıyor. Bu şekilde derhal tesviye edi
lecektir.

ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY — Onu
doğrudan doğruya söylemeliydiniz. Mevzua giriş
meden evvel şahsıma hitap etmek lütfunda bulundu
lar. Nasıl veriyorsun, nasıl ediyorsun, nasıl yapıyor
sun? Buyurdular. Ye dediler ki : Emlâk Bankasında,
yetimlerin hakkının ne dereceye kadar muhafaza edi
lip edilmiyeçeğini zaman gösterecektir. Efendiler!
Şüphe yok ki zaman gösterecektir. Ye hiç şüphe et
miyorum ki güzel gösterecektir. Yalnız Musa Kâzım
Beyefendiye şunu sorarım : Asırlardan beri idare
edilen şekli de zaman pek güzel göstermiştir. Türk
Vatanının her hangi bir köşesinden bir öksüz sesi
duyabilinnisiniz ki bugünkü eytam
sandıklarından
memnun olsun ve Hükümetin Önünde göz yaşı dök
mesin. Şimdi vücuda getirilen şekli zaman göstere
cektir. Ve kanaatim çok kuvvetlidir ki güzel göste
recektir. Bir Türk öksüzü göster Musa Kâzım Bey ki
ağlamasın? Efendiler filhakika eytam parası itibariyle
mevduattır. Fakat mevduattan
başka bir mahiyeti
de vardır, temettü alır, meclisi idarede mümessilleri
vardır başka bankalarda hesabı cari suretiyle verilen
paraların mümessilleri yoktur. Yalnız faiz alır, temettüü yoktur.
Bu para ne olacak diyor, yani Hükümet tedricen
mal satarak ve hisse senedi çıkararak bankayı teşkil
edecektir. O zamana kadar emlâke ikraz edilecek
bu para ne olacaktır? Diyorlar. Kendilerine sorarım :
Şimdi eytam sandıklan vasıtası ile ve bilmem saat
alıp verme usuliyle ikraz edilen para ne olmuştur ve
akibeti nereye varmıştır? Bu hiç olmazsa şu şekli
alacaktır, kanunda bir madde vardır : «Bu paralar
devletin kefaleti altındadır» diyor. Musa Kâzım Bey
devletin itibarına ve kudretine itimat ediyor veyahut
etmelidir, mesele budur. Devletin kefaleti altındadır
diyor, paranın istihsali kabil olmayınca Türk Devleti
temin edecektir, mesele budur.
Efendiler, Emlâk ve Eytam Bankası densin mi,
denmesin mi. Adliye Vekâletince matlup olan eyta

Maruzatım bundan ibarettir, bu paranın banka
içindeki mahiyeti itibariyle arz ettim.

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, unvan ve serlevha dolayısiyle Adliye Ve
kili Muhteremi ile Musa Kâzım Bey, refiki muhte
remimiz arasındaki noktai nazar Heyeti Celilece ma
lum oldu. Fakat bu lâyiha ile tesisine teşebbüs edi
len müessesenin kıymeti, itibarı, vaziyeti hakkındaki
mütalaata müsaade buyurursanız kısaca arzı cevap
edeceğim. Emval ve nukutu eytam buraya nukut ola
rak vaz edilecektir. Çünkü eytama bankanın hisse
senedatmı alınız diye cebretmeye kendimizde salâhi
yet görmedik. Reşit olunca parasını istediği gibi is
timal etmek üzere salahiyattardır. İsterse bu banka
nın hisse senetlerini tedavülden, piyasadan arzusu ile
satın alır. Fakat bankanın sermayesi mevduat şek
linde buraya yatırılacak. Emvali eytama nisbetle bir
kaç misildir. Bir kere birinci madde sarahaten diyor
ki : Yirmi milyon lira sermaye ile bu banka teşek
kül ediyor. (400 000) elli liralık hisse senedatına
munkasemdir. Bunun on milyon miktarı hazine ta
rafından bedeli hisse senedi olarak bankadan alın
mak üzere emlâk halinde verilir. Yani ayniyat olarak
veriliyor. Fakat verilen bu ayniyatın kıymeti o kadar
sağlam ve o kadar iyi şeylerdir ki İstanbul, İzmir ve
memleketin en mutena yerlerindeki parçalarını tadat
etmeye lüzum görmüyorum. Vereceğim emlâk senevi
yalnız bir milyon lira hasılatı safiyesi bankaya gele
cektir. Bu kısım bankanın yekûn sermayesine yüzde
beş faiz teminine kâfidir. Bundan başka bu banka-
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nin on milyon liralık hisse senedatana, sermayesine,
hazinenin diğer müessesatı maliyesi, efradı halk da
iştirak ediyor. Göreceksiniz ki bunu satmak huşusunda müşkülâtımız yoktur. Hatta çok taliplere, his
se senedah kalmamıştır, diyeceğiz ve samuyacağız.
Banka - Kanunundaki bir maddeyi okuyacaksınız Bir opsiyon da öyle bir mevkie malik olacaktır ki
bankaya sermaye koymak için ecnebi sermayesi de
peşinden koşacaktır. O opsiyon maddesinin çok dikkatle okunmasını arkadaşlarımdan rica ederim. Binaenaleyh zorla hisse senedatı satmak gibi vasaite müraeaat değil, isteyenlere yoktur diyecek şekilde tees
süs edecektir.
Ayniyat şeklinde vereceğimiz emlâkin de vaziye
tini arz ettim. Satmaya hiç lüzum yoktur. Çok sağ
lam olarak düşünülmüştür ve herkesin rağbetine mazhar olacak bir şekilde tesis edilmektedir. Kendine
mevduat olarak verilen eytamın hukuku müemmen
bir şekilde olacaktır.

C :1

ı racaklâr ki eğer Emlâk ve Eytam Bankası denilmezse
I eytamın mümessili bulunamıyacaktır. O halde eyta
I mın hukukunun bankanın yedi idaresinde bulunması
için eytamın kendisini temsil eden mümessili buluna
I bilsin. Yalnız bu cihete Encümen de muvafakat etmiş
tir ve Eytam ve Emlâk Bankası şeklinde kabul edil
I miştir.
I
Hükümetten bir nokta soracağım : Acaba hükü
I
met bu yirmi milyon lirayı azamî bir zaman tayin
I
ederek, yahut asgarî ne kadar zaman zarfında ban
I
kaya tevdi edecektir? Bu çayı nazardır. Emlâk ve
Eytam Bankası Eytam Bankası olduğuna nazaran
I
memleketin vaziyeti umumiyesi itibariyle, eytamın
koyacağı altı milyon lira tuz biber kabilinden kalır,
banka tam bir faaliyete gelemez. Buna bir çare yok
mudur? Hükümet buna lazım olan parayı azamî bir
zaman tayin ederek : Şu kadar zaman zarfında ben
bunu yirmi milyon liraya iblağ edeceğimi. «Desin, iş
I
te bunu Vekil Beyefendiden soruyorum.

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Bütün
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
bu münakaşa isim meselesinden tahaddüs ettiği için
Efendim; her hangi bir aksama münkasem bir mües
bu mesele hakkında bir iki şey söylemeyi faydalı
sesenin kanunen kesbi mevcudiyet ederek işe başla
addediyorum. Banka, filhakika doğrudan doğruya
ması için ve faaliyete konması için sermayenin yüz
bir emlâk bankasıdır. Ancak diğer memleketlerde de
de yüzünü tahsil etmek mecburiyeti yoktur. Müesse
bankalara, ne nevi vazaifle tevaggul ederse etsin, mü
senin takip ettiği gayeye ve maksadı teşekkülüne gö
him sermayedarlarının ismi verilmek âdet hükmüne
re yüzde ondan, yüzde elliye kadar nisbeti tediye ile
girmiştir. Meselâ : Bir banka vardır ki ismi «Pnye» I
bankanın faaliyeti derhal hadis olur. Behemahal yirmi
Bankasıdır. Bu doğrudan doğruya sermayedarın is
milyon lirayı toplayıp ondan sonra işe başlamak lâ
mine izafe edilmiştir ; «Marmaroş Blan» Bankası,
zımdır gibi bir kaide karşısında değiliz. Sermayede
burada eytamın parası bu bankanın teşekkülünde
eğer anonim şirketleri nizamnamesini istisna edecek
mühim bir rol oynadığı için Eytam ve Emlâk Ban
olursak, iki müyon lira hazır ve işe başlamak için
kası denilebilir. Fikrindeyim. (Kabul sesleri)
kâfidir. Elindeki tediye edilen sermayesi! derecesinde
MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Emlâk ve Ey
faaliyetini tevsi eder. Hiç bir müessese yoktur ki ano
tam Bankasının müzakeresi Ticaret Encümeninden
nim şirket halinde sermayesini tamamen tahsil etmiş
geçerken, deminden beri mevzuu müzakere olan meve ondan sonra faaliyete başlamış olsan. Osmanlı
sail üzerinde Ticaret Encümeni çok meşgul oldu. Ey
Bankası altmış senelik hayata maliktir. HİM nısıf ser
tamın buna iştirak ettirilmesi, bankanın zarar etmesi I mayesi ile çalışıyor ve zaten kaide olan! şey serma
ihtimaline binaen iştirak ettirilmemesi hakkında uzun
yenin tamamiyle çalışmak değil, cüzî bir miktarı
uzadıya münakaşa edildi. En sonra denildi ki : Ehven
ile çalışıp kazançtan sermayeyi kapatmaktır. Fakat
olan şerait bugün Heyeti Celileye arz edildiği şekilde
bu bankanın deruhde ettiği için ehemmiyetine binaen
Emlâk ve Eytam Bankası suretinde tevsim edilmesi
süratle sermayesinin eline geçmesini temin için icabeve eytamın bankanın melhuz olan zararına iştirak et- I den tedabir ittihaz olunacaktır. Buna şüphe etmiyememesini temin eder. Encümende de bir çok müna
siniz. Bir zaman tayini ile «haddi azamî şu kadar
kaşan badi olarak bu şekilde kabul edilmişti. Şimdi
zamanda yirmi milyon lira nakden tediye edilmiştir»
tekrar bu mesele mevzubahis oluyor. Onun için Em
gibi bir şeyin kanunda ifadeye imkân yoktur* Her
lâk ve Eytam Bankasının hakikaten Emlâk ve Eytam
halde bankanın deruhde ettiği vazifenin memleketin
Bankası şeklinde tevsiminin eytamın hukuku atiyesi
her tarafnida vâsi ve şümullü bir tarzda ifa edilmesi
namma zarurî olduğunu Adliye Vekili Beyefendi muiçin sermayesinin mümkün mertebe te^ayüdü için
fasalan izah buyurdular. Bir defa mümessil bulunduhisse senedi çıkarmak suretiyle nakdini ve faaliyetini
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Üçüncü Madde — Banka, heyeti umumiyeden
tevsi edecektir. Bütün buna mümasil olan müesse- |
verilecek mezuniyet üzerine Meclisi İdare Karariyle
seterin tarzı faaliyeti gibi bu da zaman ile inkişaf ede
on milyon liraya kadar tahvilât çıkarmak hakkına
rek büyüyecek olan bir müessesedir. Bir zaman ifa
maliktir.
Bundan fazla miktar için hükümetin muva
desi ile yirmi milyon lirayı iki senede temin ederiz
fakati alınmak lâzımdır. Fakat hiç bir zaman tahvilât
gibi bir şey ifade etmeye imkân yoktur. Fakat süratle
miktarı ikraz matlublarının yekûnunu geçemez.
tedariki için çalışacağız. Zannediyorum ki az uzaman
zarfında bunun mühim bir kısmını nakit halinde bu- I
REİS — Efendim, mütalaa var mı? Maddeyi ay
rada göreceğiz. Fakat zaman ifadesine imkân yoktur, j nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
RElS — Efendim, Musa Kâzım Beyin takririni I sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.
reye arz ediyorum. Emlâk Bankası denilmesi kâfidir
Dördüncü Madde — Bankanın sureti teşekkül ve
diyorlar. Takriri kabul edenler el kaldırsın... Kabul
idaresine ait hususat nizamname! esasisi ile tayin
etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmamıştır.
olunur.
Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
edenler, el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... I
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Kabul edilmiştir.
Beşinci Madde — Eytam sandıklarının mevcut nuİkinci Madde — Bankanın maksadı teşekkülü bi- I
kutu ve bundan sonra tahsil edilecek ve terekeden
na ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikhasıl olacak mebaliğ bankaya devletin zımanı altında
razatta bulunmaktır.
I
hesabı cari suretiyle tevdi olunur.
Riyaseti Celileye
I
MUHTAR BEY (Trabzon) — Emvali eytamın
Emlâk ve Eytam Bankasının unvanının Emlâk ve I bu bankaya, tevdii mecburi midir, İhtiyari midir?
Arazi ve Eytam Bankasına tahviliyle zürram da bu I Adliye Encümeninden izahat istiyorum.
bankadan istifadesini teminen ikinci maddenin ber- I
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZ
veçhiati tadilini teklif ve arz eylerim.
I
Mİ BEY (Kastamonu) — Bundan sonra tahrir edi
Madde 2. — Bankanın maksadı teşekkülü bina I lecek terekâtttan hasıl olan gerek ayniyat, gerek
ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahipleriyle arazi I nukut
hakkındaki muamelenin
şekli, Meclisi
ashabına ikrazatta bulunmaktır.
I Âlinizden tasdik buyurulan Kanunu Medenimizde
Saruhan Mebusu
I musarratır. Fakat bugünkü mevcut nukut tamamiyMehmet Yaşar
I le bu bankaya tevdi edilecektir.
RAHMİ BEY (Trabzon) — Kanunu Medeni bir
REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur, I
faslı mahsusla yetimlerin hukukunu hâkimlerimi-'
bunun hakkında da müzakere cereyan etmemiştir. I
zin, mahkemelerimizin daimi nezaret ve murakabesi
MAHMUT CELÂL BEY (tznr.tr) — Memleket
altında bulunduruyor mu?
hiç şüphesiz çiftçidir ve memleketin menabü asliye- I
sine hizmet etmek de meclisin vazaifi cümlesindendir. I
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZ
Fakat maksattan inhiraf etmek ve müteaddit maksat- I Mİ BEY (Kastamonu) — Bendeniz zatı âlilerine
lan birden ortaya atmak, takip edeceğimiz yolu kay- I Kanunu Medeninin o kısmının dikkatle mütalâasını
betmek demektir. Binaenaleyh bu noktai nazara gö- I rica ederim. Kanunu Medenide eytamın nukutunu
re ne yapacaksak onu yapalım, teabederse Ziraat Ban- I müemmen bir müesseseye tevdii mezkûrdur, musarkasını takviye edelim. Şimdi bu müesseseyi yeniden I rahtır.
vücuda getirmek istiyoruz. Onun üzerine ağır vazaif I
RAHMİ BEY (Trabzon) — Yetim hakkında fay
tahmil etmekle müşkül vaziyette bırakmayalım. Dev- I dası görülüyorsa.
let, memleketin yanık, yıkık yerlerini de düşünmek I
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Devamla mecburiyetindedir.
I öyle bir şey yoktur. Mecburidir. kanunda musarrahREjtS — Efendim, Yaşar Beyin takririni nazan I tır.
dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan- I
HALİT BEY (Kastamonu) — Eytamın yedinde
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. Mad- I mevcut alacak senetleri vardır. Eytam Bankası te
deyi aynen reyi âlinize vaz ediyorum, ikinci maddeyi I şekkül ettikten sonra eytamın hukukunu bu banka
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal- I temin edeceğine nazaran bu alacakları bu banka
dırsm... Madde aynen kabul edilmiştir.
| tahsil edecek midir?
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ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Tabiî, hükü
mete bu Adliye Vekâletine bir kanun mucibince sa
lâhiyet veriliyor. Sureti tatbîkiyesi ne ise talimatna
me gösterecektir. Banka tahsilinden emin olduğu
mebaliği devren alabilir. Fakat emin olmadığını dev
let alamaz, tabii tasfiyeye tabidir.
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdi eytam teşkilâtı
ne vaziyette kalacaktır?
ALÎ NAZMÎ BEY (Kastamonu) — Tabii ban
ka teşekkül ettikten sonra Eytam İdaresi tasfiye olu
nacak, ve bittabi lağv olunacaktır. Mahakim tabiatiyle bu işi yapacaktır.
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Pek iyi, mahallerinde
vasiler marifetiyle verilmesi lazım gelen bir çok na
fakaları nasıl yapacaktır?
ALİ NAZMİ BEY — Mahakim marifetiyle ya
pılacaktır.
REİS — Başka mütalaa var mı? Maddeyi aynen
kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Madde aynen kabul edilmiştir.
Altıncı Madde — Bu mevduattan eytama ait
kısmına hesabı cari suretiyle senevi yüzde dokuz
faiz ve sermayedarana tediye edilmiş sermaye üze
rinden tevzii muktezi faiz çıkarıldıktan sonra ban
kanın mütebaki temettüatı safiyesinden yüzde on
hisse verilir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, mem
leketimizin en ziyade muhtaç olduğu Emlak Bankası
tesis ediliyor. Bu maddede görülüyor ki Emlak Ban
kası bugünkü müstesna vaziyet ve buhran dolayısiyle paranın kıymeti üzerine ve paranın alış verişi üze
rine müessses bir şekilde tesis ediliyor. Böyle alela
de Emlâk Bankaları, karşılığı en emin emvali gayrı
menkule olduğu için mutedil faizle para verirler ve
elinde az çok parası olup da bizzat ticaret edemez
lerse en emin bir yer olarak az faizle paralarını Em
lâk Bankalarına tevdi ederlerken şimdi bu Emlâk
Bankasını % 9 faizle olduğu maddede zikredilince,
bu bankanın % 12 ve hatta ondan fazla faizle ikrazatta bulunması mevzubahis oluyor demektir ve böy
le olunca...
MAHMUT CELÂL BEY (tzmir) — Yamız ey
tama mahsus!
MUHTAR BEY (Trabzon) — Devamla Mem
leketin en ziyade muhtaç olduğu imar kısmı için
herkes; % 12, 13, 14 ve 15 faizle para alıp hanını,
dükkanım evini yapacak demektir. Arkadaşlar! Alel
ade hesapla evvelce emvali gayrı menkule sahibine
% 8 faiz getirirse o mal tarla addolunurdu. Bugün
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kü günde % 8 demeyelim, % 10 veya % 12 faiz
getirirse o mal tarla addolunmak lâzım gelirken,
evinin inşası için alacağı parayı % 12 ;veya % 15 ile
alırsa o zaman emvali gayrı menkulenin hasıl ettiği
faizin % 15 veya % 20 olması lâzım gelir. Bu da
memleket için imar yoluna gideceğimize, imar yo
lundan geri dönüyoruz demektir. Bu bankanın mem
lekete en ziyade faydası; mutedil faizle herkese pa
ra verip buradan alınan para ile memleketi imar
etmek esasına müstenit olmak lâzım gelirdi. Onun
için mevduatın yüzde dokuz faizini bendeniz çok
görüyorum. Yalnız bu para eytam parasıdır. Eytam
parasını, mümkün mertebe çok faizle irbah etmek
borcumuzdur. Orasını da bendeniz görüyorum ye
sureti telifi de şöyle buluyorum. Eğer bu bankaya
mevdu olan bu paraya daha mutedil faiz verilir ve
bankanın kendi sermayesi için de nizamnamei esasi
mucibince şimdiye kadar yapılan umumi mesailde
olduğu gibi % 5, % 6 ve nihayet % 7 faiz tespit olu
nursa mütebaki hasılatı safiye ve temettüati safiye
kalır. Temettüatı safiyeden mevdu olan paraya % 9
dan başka verilecek hisse - ki bu mevduatta yoktur ile bunu tezyit edebiliriz. Yani bu bankanın bir defa
rağbet bulması için evvelâ anonim şirketidir. Ve bun
dan dolayı kârlı olduğu görülmelidir. Ve hiç olmaz
sa verilecek paranın faizi alınacak nizamname mu
cibince sarih olarak tespit edilmelidir, j Halbuki ben
deniz görüyorum ki % 9 faiz veriyor. Sonra kendi
masrafını da çıkaracak, ondan sonra da hisse se
nedi ile verilen paranın nizamnamei esası mucibince
faizini verecek.
İşte mevduatın faizini verip kendi masrafım çı
kardıktan sonra hisse senedatınm da mukabilinde
tevdi edilen paraların da faizlini verecek. Ondan son
ra, temettüatı safiyeye gelince: - Nizamnamei esasi
mucibince - müessis sermaye eytam parası olduğa
için müessis hissesini tezyit edebiliriz. Bu cihetle
bendeniz diyorum ki: Banka, hakikaten
mutedil
mevduat ile iş görebilmek ve erbabı ihtiyaca % 10,
11 ve nihayet % 12 faiz ite - iki bundan ziyadesi faz
ladır - Para verebilmek için mevduata daha fazla
faiz verilmelidir. Lâkin mevduatın faizini, kendi
hissesinin faizini ve masrafı çıktıktan sonra hasıl
olacak temettüden müessis olan eytam parasının his
sesini % 15'e çıkaralım. Bu suretle temettüatın
% 15*i bu eytam mevduatının faizinin tenzilinden
hasıl olacak noksanı, belegan mabelag temin eder,
eğer bunu temin edemezse esasen banka iyi işlemi
yor demektir. İyi işlemedikten sonra mevduata % 9
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faiz vermek fenni olamaz. Onun için istirham edi
yorum; % 9 faizi % 7,5 yapalım ve eytam parasının
Mssei tesisi olarak temettüattan alacağı hisseyi de
% 15'e çıkaralım. Daha fenni olur ve para tevdi
edilenlerin de hakkı, daha makul olarak temin edil'
miş ohır.
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim,
bendeniz bu maddeye itiraz etmiyeceğim. Çünkü:
Encümende bu maddenin lehine rey verdim. Yalnız
burada bir noktanın vekil bey tarafından tavzih edi
lerek zapta geçmesini rica edeceğim. Bu mesele esa
sen Encümende mevzubahis olmuş ve izah etmiş
lerdi. Burada da zapta geçsin. Bankanın yirmi mil
yon Bra sermayesi, eytamın on milyon lirası ile hissedaranın mevduatı olan on milyon liradan terek
küp edecektir. Sene nihayetinde hesap neticesinde
hasıl olan temettü her ikisinin teraettüsüdür.
Şu halde, bu sermayenin yalnız eytama ait olan
kısmına % 9 faiz veriliyor. Sonra da ayrıca temet
tü veriliyor. Bu temettüün temininde diğer mevduatın
da hissesi olduğu halde ne için itamın mevzuatına
hem faiz hem temettü veriliyor da diğer mevduata
yalnız faiz veriliyor? Bunun izahını isterim.
ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA NAZMİ
BEY (Kastamonu) — Efendim, Muhtar Beyefendi
% 9 faizi çok gördüler. Bu; lâyihanın gerek hini
tanziminde, gerek Encümende hini müzakeresinde
ve tetkikinde, mucibi münakaşa olan bir mesele idi.
Bugün de eytam idaresinde, eytam teşkilâtında, ey
tamın nukutundan başka, muhaîlefat esmanı, veresseyi kibar hukuku, kayıp hukuku, mefkut hukuku
vardır ki bunlar da eytam sandığına teslim olunur.
Fakat bunlara faiz verilmez. Temettü verilmez. Bun
lar, eytamın nef'ine işler. Tabii bundan sonra bu ka
bil paralar bankaya verilecek. Fakat bunlara taalluk
eden kısmı, eytamın % 9 nu belki üç, dördünü tes
viye edebilecektir. Onun için çok değildir. Maddenin
aynen kabulünü rica ederim.
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Hakikaten
% 9 faiz, mevduat için çoktur. Hususiyle mevduat,
daima yetimlerin emrine amade bulundurulacaktır.
Yetimler istediği zaman parayı alacaktır. Biz, bunu
Encümen halinde müzakere ettiğimiz zaman da çok
görmüştük. Eğtam Müdiri Umumisinin verdiği iza
hata nazaran eytamın paralarının işletilmesinden mütahassıl temettüatı safiyenin % 7,5'a baliğ olduğunu
ve ancak %7,5 nisbetinde paralarının faizinden isti
fade edildiğini ifade etmiş idi. Biz de, % 7,5'un bugünkü şekli mademki budur - kabulüne taraftar
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olmuş ve raporumuzu o suretle yazmıştık. Görülü
yor ki bilâhare tashihata tabi olmuştur. % 9 faiz de
nildiği zaman mutlaka her hangi bir müessese me
mur istihdam edecek, masarifi tesisiye yapacak ve
masarifi umumiyesi olacaktır. Buna mutlaka yüzde
baş nisbetinde masarifi umumiyesine karşılık zam
metmek lâzımdır. % 9'a beş zammettiğimiz zaman
banka bu paradan istifade edebilmek için % 14 faiz
le parayı ikraz etmek mecburiyetindedir. % 14'den
fazla olarak her hangi bir faiz alırsa bundan kâr
etmiş olacaktır. Şu halde % 14, 15 faiz emlâk üze
rine yapılmakta olan tabii bir muameledir. Çünkü
uzun vade ile yapılan muamelattaki faizler - ki bu
nun % 9 una faiz, mütebakisine komisyon denir. Pi
yasada bu suretle teamil olmuştur - % 15 den aşağı
değildir. Fakat Muhtar Beyin arzulan veçhile mem
leketin ümranına hizmet etmek için ve memlekette
(Imovil) bir halde bulunan emlâk sahiplerinin ser
vetini de suhulet ve emniyetle istetebilmek için mü
essese ne kadar ucuz faizle ikraz muamelesini ya
parsa, şüphesiz memleketin menafii
umumiyesine
o derece hizmet etmiş olur. % 7,5 eytamın bugün
kü aldığı paradır. Bunu tespit ettiğimiz zaman, bu
müesseseden ahali para istikraz edeceği zaman para
dan lüzumu kadar tenzilat yapabilmek imkânını ver
miş oluruz. Temettüatı safiyeden % 10 veriliyor ki
bunun % 15'e çıkarılmasından bahsediliyor, bu da
mümkündür ve hatta temeffüatı safiyeden - eytamın
menfaatine - daha ziyade çıkarabiliriz. Çünkü şirket
bunu kazandığı zaman verecektir. Kazandığı za
man vereceği için şirketi o kadar müteessir etmez,
fakat eytamı müstefit eder.
Bir de nıüessislik hissesinden bahis buyurdular.
Zaten müessislîk hissesinde eytamın da müessisliği
düşünülmüştür, fakat kanun mümkün olduğu kadar
muhtasar yazılmak arzu edildiği için bu mesele asıl,
şirketin nizamname! dahilisine bırakılmıştı. Şirketin
müessislîk hissesinden de eytamı istifade ettirirmek
çok doğru ve çok mantıki bir hareket olur. Buna
şüphe yoktur. Fakat eytamın parası mevduat şek
linde yani banka tabiri, hesaibı cari şeklinde olduğu
için gerek hissei temettüden ve gerek müessislîk his
sesinden razı olacak temettüden ferden ferda her
yetimin istifadesini temin etmek çok müşkül ola
caktır. Zaten bu banka teessüs ettiği zaman düşü
nürdü ki, her yetim için bir cüzdan, bir defterde bir
sayfa ayrılacak, terekeyi idare eden heyetin veya va
sinin ita emri ile tediye olanacak ve tereke vasıtası
ile mevduat eytam namına yapılacağından, her yetim
için ayrı ayrı hesap görülecek, faizleri hesap edik-
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cek ve tediye olunacaktır. Bu, muazzam bir teşkilâta
tavakkuf eden bankanın muazzam bir hesabı carisi
olacak, bu hesabı carinin faizlerini tespit etmek ta
bii kolaydır. Fakat hissei temettüden hasıl olan pa
rayı her eytama tevdi edebilmek çok müşkül ola
caktır. BSz diyorduk ki, eytamı müstefit edebilecek
bir müessese! hayriye vücuda getirilebilir veyahut bir
esas düşünülür, eytamın umumu bundan hissei te
mettü suretinde istifade eder. Gerek hissei temettü
den eytamın tevdiatı nisbetinde ve gerek nıüessislik
hissesinden her yetimin mevduatı nisbetinde şahsen
müstefit edilmesi bilhesap mümkün olursa o vakit
Muhtar Beyin dedikleri gayet doğru olur ve biz de
taraftar oluruz. Zannederim ki Adliye Vekili Muteremi Beyefendi muvafakat buyururlar. Maruza
tım bundan ibarettir.
MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Efen
diler, bu kanununun beşinci maddesi (Eytam San
dıklarının mevcut nukutu ve bundan sonra tahsil edi
lecek ve terekeden hasıl olacak mebaliğ bankaya
devletin zımanı altında hesabı cari suretiyle tevdi olu
nur) diyor.
Altına maddesi de: (Bu mevduattan eytama ait
kısmına hesabı cari suretiyle senevi % 9 faiz sermayedarana tediye edilmiş sermaye üzerinden tev
zii muktazi faiz çıkarıldıktan sonra bankanın müte
baki temettüatı safiyesînden yüzde on hisse verilir.)
Diyor. Hesabı cari suretiyle senevi yüzde dokuz faiz
ve sermayedaranın vermiş olduğu sermaye nisbetin
de de % 10 temettü verilir. Şu halde bu kanuna na
zaran bir kere yetimin kamilen terekesinden hasıl
olacak parayı bankaya veriyoruz, ondan sonra şu ka
nunla da tahdit ediyoruz ki, hesaba cariye % 9 ve
temettü olarak da % 10 veriyoruz. Fakat efendiler
öyle yetimler vardır ki, bugün bunların nafakası ey
tam sandığındaki paraya varestedir, öyle yetimler
vardır ki emlâki var, akarı var, bu akar icar getirir,
onun nafakası verildikten sonra bakiye bir şey varsa
o da hıfz edilir. Şimdi meydanda bir şey varsa bu
kanunun iki maddesi mucibince, eytamda mevcut
olan parayı ve tahsil edilecek parayı ve icardan ha
sıl olacak parayı bankaya verdikten sonra bu çocuk
geçinmek, yemek istiyecek. Hesabı cariden % 9 faiz
verilecek, % 9 da bunu geçindirmiyecek. Bunun için
usulü idare ne olacaktır? Sonra hissei temettü eyta
ma ne suretle taksim edilecektir? Onları da lütfen
izah buyurunuz.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, eyta
mın alacağı paranın tenkis olunmasını tabii isteme
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dim. Eytamın alacağı paranın azaküması hatırıma
bile gelmez. Yalnız fenni olmak için Celâl Beyefen
dinin de buyurdukları gibi elde olan \ mevduat ve
sermaye mümkün mertebe mutedil olmalıdır ki mem
leket bihakkın istifade edebilsin. Tesis ettiğimiz bu
banka hakikaten işliyebiism ve kök salabilsin.
Efendiler, temettü çok olursa o vakit eytamı bol
bol tatmin edelim ve emin olunuz ki banka ilk se
nelerde belki eytama % 7,5 bırakabilir. Lâkin, son
ra % 9'u geçer. Onun için eytamın parası tenkis
olunmuyor. İlerde tezyit edilecektir. Aşıl esas nokta
burasıdır. Sonra Celâl Beyefendinin buyurdukları,
bu eytamın beherine nasıl tevzi olunacağı meselesini
bendeniz o kadar müşkül bulmuyorum. Esasen % 9
faiz veriyoruz ya, o % 9 faizle temettüden hasıl ola
cak paranın miktarını umum mevduata taksim ede
riz. Oradan da % 2,5 faiz çıkar. Mecmuu 7,5 +
2,5 -10 olur. Onun üzerinden mecmuuna birden he
sap yaparız. O kadar müşkülât yoktur. Hakikaten
hesapta bir parça karışıklık olacaktır. Çünkü, birisi
sene nihayetinde % 7,5 hesabı görür birisi, hisseda
rının içtimaından sonra hasıl olacak şeydir. Lâkin,
hissedarın içtimaından sonra hasıl olacak parayı da
bunun üzerine kor ve o suretle tevzi ederiz, mesele
hallolunur. Zaten yumurta kırılmadan olmaz. Tabii
hesap olacak, memur kullanılacak ki neticede te
mettü hasıl olsun. Bu o kadar güç bir şey değildir,
onun için istirham ediyorum. Bu daha ilmidir. Zaten
banka müdiri umumisi olan zat da noktai nazarım
izah etmiştir. Bu veçhile olmasını istirham ederim.
ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Eytam ida
relerinde evvelce idarei münferide usulü ile eytamın
parası ikraz ediliyordu. Malumu âliniz 1329 tarihin
de idarei müşterekeye kalbohındu, Mehmet Beyin
sualinin bir kısmı buna taalluk ediyor. İdarei müş
tereke malumu âliniz banka usulüdür. Bunun yekunu
neye baliğ olursa herkesin sermayesi nisbetinde tev
zi olunur. Sonra, hiç bir vakitte şu kanunun bu mad
desi, veya daha evvelki bir maddesi, Kanunu Mede
ninin hâkimlere bahşettiği salahiyet ve ahkâmı lağv
etmez. Tabii eytamın nafakası verilir, bundan maa
da kalan kısmı bankaya tevdi olunduktan sonra yine
eytamın nafakası biterse ilerisi hâkimin hükmüyle
tespit ve karar altına alınarak para ahnır. Banka,
her yetim namına bir hesabı cari açmağa mecburdur.
açmağa mecburdur.
Muhtar Beyefendiye gelince: Denlin arz etmiş
idim, esasen maddenin ilk kelimesinde «Bu mevduat
tan eytama ait kısmına» deniyor. Bankadaki mev-
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duat yalnız eytam dairesinden gelmiş değildir, ey- I ceğiın ki bir köyde bir rcncber vefat eder. Bunun
tam parası değildir. Mevduattan yalnız eytama ait
20 tane ağ Namı kalır, iki çift öküzü kalır, iki kibar
olan kısmına faiz verilecektir. Onun için diğerleri de
verese ve bir de yetimi kalır. Tarslasım boş koyma
nazarı dikkate alınınca % 9 çok değildir. Bu haki
mak için kibar olan verese bunu tedeyyün suretiy
ki % 9 değildir. Bu, % 6, 7*ye tenezzül ediyor.
I le diğer vereseden alırlar. Bununla tarlasını sürer
REİS — Efendim, başka söz alan kalmadı. Tak
ler. On tane de koyunu kalır, bunlarla infak ve ia
rir var okuyacağız:
şe edilir. Her hangi bir köyde bu suretle vefat etmiş
Riyaseti Celileye
bir adamın eytamını tasavvur edelim. Şimdi bu ban
Maddede mezkûr % 9 faizin % 7,5'a tenzilini ka ortadan tedeyyünü kaldıracaktır, kanaatindeyim.
ve safi temettüattan % 10'un 15 iblağını teklif ede
Kaldırmıyacaksa mesele yoktur, şimdi sütünü alaca
rim.
ğı koyunu, ineği satıldı, tarlasını sürecek öküzü sa
Trabzon
tıldı, bunların parasını bankaya aldık. Heyeti umuAhmet Muhtar
miyesi itibariyle iki yüz lira tuttu. Otuz para itiba
riyle yüz yirmi beş kuruş yapar. Çocuk bu parayı
REİS — Müsaade buyurulur mu efendim? Tek
her halde köyünde alamıyacak, bunu almak için bir
lif olunan şey basittir, kabul buyuruMuğu takdirde
Encümene tevdiine zannederinizi hacet yoktur. Bu
merkeze gelecek faizi alacak. Çünkü köylerde san
rada tashih edebiliriz. Şu halde nazarı mütalaanıza
dık yoktur. Merkeze gelecek, alacak, yirmi beş kuru
arz ediyorum. Muhtar Beyin takririni bir daha oku
şunu orada yiyecek, yirmi beş kuruşunu gidip gelir
yalım mı; (Okundu sesleri) (Muhtar Beyin takririni
ken yol masrafı yapacak, kendisine elli kuruş kala
nazarı mütalaaya alanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı
cak. Netice itibariyle tarla ziraatsız ve çocuk da aç
mütalaaya almayanlar el kaldırsın.. Nazarı mütalaa
kalacak. Maliye ve Adliye Vekili Beyefendilerden
ya alınmıştır. Müsaade buyurursanız
maddeyi o
çok rica ederim. Veresei kibarın tedeyyün usulünü
şekle ifrağ edelim. Şimdi maddenin aldığı şekli oku- I kaldırmasınlar. Bunlara çifti sürecek ve kendilerini
yoruz.
I geçindirecek kadar bir mal bırakmalarını rica ede
Altıncı Madde — Bu mevduattan eytama ait I rim.
kısmına hesabı cari suretiyle senevi % 7,5 faiz ve
ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Yeni kanu
sermayedarlarına tediye edilmiş sermaye üzerinden
nu Medenide tahrir ve tereke vesayet bahislerinde
tevzii muktazi faiz çıkarıldıktan sonra, bankanın mü
esasen Vehbi Beyefendinin buyurdukları, meselâ
tebaki temettüatı safiyesinden % 15 hisse verilir.
böyle 5-10 davar, bir kaç inek ki bunlar esasen va
REİS — Efendim, bir daha reye koyacağım. Mad
rislerin velilerine terkolunur. Bunlar tahrire dahil ol
deyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın..
muyor. Onun için buyurdukları varit değildir. Ka
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
nun sarihtir efendim. Şimdi Kanunu Medenide, ve
tir.
sayet bahsinde, buyurduğunuz köylülerin böyle ufak
Yedinci Madde — Mevcut eytam sandıkları
tefek terekeleri esasen vasilerine terkolunur. Satıl
muamelâtının tasfiyesine ve nukut ve hesafeatının
mıyor, mikan tayin edilmiştir, mütalaa buyurunuz
bankaya devrine ve bunlara müteferri sair hususla
efendim.
rın tespit ve teminine Adliye ve Maliye Vekilleri
mezundur.
REİS — Efendim, başka mütalaa yoktur. Birin
VEHBİ BEY (Aksaray) — Bir sual soracağım,
ci maddeyi reyinize arz ediyorum. Birinci Maddeyi
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
Maruzatım kısmen madde ile alâkadar değil gibi gö
rünürse de söylemek lüzumunu hissettim. Yedinci yenler lütfen el kaldırsın.. Aynen kabul edilmiştir.
maddede bir nizamname yapılacağı anlaşılıyor. Ni
Efendim, teneffüs için celseyi on dakika tatil
zamnamenin ne suretle yapılacağını bendeniz bilmi ediyorum.
yorum. Yalnız köylü halinden bahsederek söyleye- j
Hitamı Celse; Saat
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İKİNCİ CELSE
Beid*i Müzrkerat; Saat
REİS : (Ali Süruri Bey)
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıp Bey (Zonguldak)
*
REİS — Celseyi açıyorum efendim.
1. — Emâk ve Eytam Bankası Kanunu (1/896)
REİS —Sekizinci madde okunacaktır.
Sekizinci Madde — Maliye Vekâleti Bankanın
sermayesine on milyon lira vaz ile iştirak eder. Bu
taahhüdünü devlet emlâkinden bu kıymette bir mik
tarın bankaya devri suretiyle ifa eder. Şu kadar ki
devredilen emlâkin satış bedeli on milyon liraya ba
liğ olmazsa noksanını yine emlâk devri suretiyle ik
mal eyler,.
REİS — Bir takrir var, okuyacağız efendim.
Riyaseti Celileye
Sekizinci maddenin berveçhiati tadilini
teklif
ederim.
Maliye Vekâleti bankanın sermayesine on milyon
lira vazı ile iştirak eder, işbu taahhüdünü devlet em
lâkinin satışına dair olan kanun dairesinde furuht
ederek bedellerini ita suretiyle iştirak eder.
Burdur
Hüseyin Baki
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Hayır, hayır! Kabul etmem bu takriri, bu takririn
müeddası şudur :
Sekiz taksitle bilmem, on taksitle, bazı kanunlara
göre satıyorum» Bankaya devredeceğim, emlaki ban
ka o suretle satacaktır. Öyle bir şey olmaz efendim.
Banka müessesesi hususiyedir. Bu emlaki, kendi men
faati için oraya terkediyorum.
Banka kendinin menfaatine en uygun bir şekilde
satabilsin, takyit doğru değildir.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maliye Vekâleti ne ka
dar faiz alacak?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Maliye Vekâletinin faizi sermaye oluyor, parasına
mukabil hisse senedatı alacaktır. Diğer on milyon
liralık sermayedar parasına mukabil ne alıyorsa Ma
liye Vekâleti de onu alacaktır.
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, istikrazı da
hilî mi verecekler, yoksa nakden para mı verecek?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Efendim, onun bununla alâkasını göremiyorum.

REŞİT BEY (Malatya) — Başka değil efendim,
zatı âliniz istikrazı dahilî verilir diyorsunuz.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Hayır efendim, bankaya devrettiğim malt banka ken
disi için muvafık şeraitle satar. Banka istikrazı da
hilîyi kabul edip etmemekte muhtardır. Ben karış
mam o işe, öyle bir şey yoktur.
REİS ^- Efendim, başka söz isteyen yoktur.
Takriri nazarı mütalaaya arz ediyorum, Hüseyin
Baki Beyin takririni kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul
edilmemiştir.
Sekizinci Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
Dokuzuncu Madde — Bankanın bilumum muha
berat ve müraselâtı posta ve telgraf ücretinden mafûvdur.
REİS — Müsaade buyurulursa bir kelime yanlış
lığı vardır, «mafudur» şeklinde olacak efendim. Do
kuzuncu Maddeyi bu şekilde kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kar
bul edildi.
Onuncu Madde — Bankaya ait ikraz ve istikraz
ve tevdiat muamelâtiyle teminat ve merhunatın füruhtu muamelâtından ve bunlara müteallik her nevi
evrak ve senedatmdan iane namiyle para vesair bir
gûna harç ve resim alınmıyacaktır.
Resmi Damga Kanunu mucibince zaten mafûv
bulunanlardan başka zirde muharrer evrak ve senedat dahi damga resminden mafûvdur :
1. Müstakrizlerden her biri için binj kuruş veya
daha dun miktarı havi ikrazat senedatı ile bu mik
tara kadar zamimeten edilecek ikrazat i için yazılan
şerhler.
2. Banka namına tanzim olunan tasarruf sene
datı.
3. Bankaca ahiz olunan depozito ve tevdiat mak
buz ilmühaberleriyle bunların reddiyat senedatı.
4. Emvalin müzayedesinde talipler tarafından pey
olarak bırakılan nakit depozitoları mukabilinde ve
rilecek makbuz ilmühaberleri.
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5. Bankaca idare edilen emvali gayrı menkule
icar mukavelenameleri ve bunlara yazdan kefalet
şerhleri.
REİS — Mütalaa var mı efendim? Fıkraları ayrı,
ayrı reye koymağa lüzum yoktur. (Hayır sesleri). İti
raz yoktur. Şu halde maddeyi aynen ve tamamen re
yinize arz ediyorum, kabul edenler lütfen ellerini
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edildi.
On Birinci Madde — îkrazat, şehremanetleri ve
belediyeler hudutları dahilindeki bilumum mebani ve
arsaların teminat iraesiyle merciinden alınacak senet
lerin bankaya tevdii halinde yapılır.
REİS — Mütalaa var mı efendim, (Yok sesleri).
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın...
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir.
On İkinci Madde — Teminat gösterilen mahal
üzerinde mebni ve mağrus bulunan veya sonradan
ilâve ve ihdas ve gars edilen ebniye ve eşcar ve krum
o mahalle tebaan teminat gösterilmiş hükmünde tu
tulur.
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri). Kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen
el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
On Üçüncü Madde — Banka teminat olarak ka
bul ettiği mahal üzerindeki hukuk ve imtiyazını alacağiyle beraber tapu marifetiyle ve medyunun rızası
ile ve senet emre muharrer ise rızasına müracaat et
meksizin ahara devredebilir. Medyun dahi teminat
gösterdiği mahalli kısmen veya tamamen yine temi
nat olarak kalmak şartiyle ve bankanın rızası ile dey
nini havaleten kabul eden kimseye ferağ edebilir.
REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir.
On Dördüncü Madde — Bankanın ikrazdan mü
tevellit ve senede merbut matlubatı, hüküm istihsali
ne hacet kalmaksızın, yazılan müzekkereler üzerine
ait olduğu senedin iraesiyle iktifa olunarak icra dai
releri marifetiyle tahsil olunur.
REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul edenler
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
On Beşinci Madde — Vadesi hulul ettiği halde
deynini tediye etmeyen medyuna İcra dairesi marife
tiyle ihbarname tebliğ olunur. İhbarnamenin tarihi
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında tediyei deyin
olunmadığı surette teminat gösterilen mahal icra dai
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resince bir ay müddetle bilmüzayede satılarak faiz ve
masrafiyle beraber mecmuu deyin tahsil olunur. İşbu
müddeti müzayede hiç bir veçhile temdit olunamaz.
REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul edenler
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.
On Altıncı Madde — Banka teminat gösterilen
emvalden tamamiyle istiyfayi matlup edemediği tak
dirde mütebaki alacağı için bir gûna hüküm istihsa
line hacet kalmaksızın medyunun diğer menkul ve
gayrı menkul emvaline müracaat edebilir.
REİS — Söz isteyen var mı? Aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
kaldırsın... Kabul edilmiştir.
On Yedinci Madde — Bankaya terhin edilen bi
na ve arsaların âhara icar edilip edilmediği ve edil
mişse müddeti karesi banka ile medyun tarafından
bir zabıtname ile tespit edildikten sonra medyunla
rın bilâhare bankanın muvafakati tahririyesi haricin
de başkaca ahara icarı, bankanın hukuk ve imtiyazı
nı ihlâl etmez ve bundan dolayı medyunlar ile müstecirlerin müzayede, ihale ve tahliye muamelelerini
talika salâhiyetleri olmaz.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
On Sekizinci Madde — Banka medyunların mü
zayedeye çıkarılan emvali gayrı menkulelerini tefevvüz edebilir.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
On Dokuzuncu Madde — Medyunların vefatı ve
yahut ahvali şahsiyelerince tebeddül vukuu,' yukarı
daki maddeler hükümlerinin yapılmasına mani ol
maz. Vefat eden medyunların vârisi ve ashabı intikal
den kimsesi olmasa bile, bankanın alacakları kamilen
istiyfa edilmedikçe, teminat gösterilmiş mala gerek
beytülmal ve gerek evkaf mütevellileri müdahale ede
mez.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Yirminci Madde — Bankaya müteallik icra mua
melelerinin her hangi bir kısmı aleyhinde olursa ol
sun medyun veya şahsı ahar tarafından vuku bula
cak itirazlar ve açılacak davalar, icra muamelesini
tehir etmez. Ancak ihaleden evvel medyun, deynini
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veya vadesi hulul etmiş kısanım faiz ve masrafı ile
birlikte öderse müzayede muamelesi iptal olunur.
REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul edenler
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.
Yirmi Birinci Madde — Bankaya müteallik dava
ve muameleler, mahkemeler ve devairce müstacel mevaddan sayılır.
REİS — Efendim, Encümen muvafakat eder mi?
«Mahkemeler ve dairelerce» diyelim. (Hay hay ses
leri). Bu suretle maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
Yirmi İkinci Madde — Emlâk ve Eytam Banka
sı matlubatından dolayı devairi icraiye nezdinde va
ki olacak takibat müruru zamanı kateder.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Yirmi Üçüncü Madde — Meclisi idare azasının
adet ve sureti intihabı ve müdiri umuminin tayini mzamnamei esaside tayin olunacaktır. Bankanın mec
lisi idare azasının bir sülüsü adliye vekâletince müntehap azadan terekküp eder.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu ye
gâne resmi bir dairedir. Binaenaleyh bunun meclisi
idaresine arkadaşların aza olarak girmemesi için bir
takrir vereceğim. Esasen müessesatı devlete arkadaş
lardan aza girmesini ben zaten vaziyetimizle çok ka
bili telif görmediğimden ve dedi kodu ile mucip ol
duğundan istirham ediyorum ki bu teklifim kabul
edilsin.
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Efendim,
Muhtar Beyin devairi resmiyeden dediği şeyi tashih
etmek isterim. Bu sırf bir Anonim şirketidir. Hisse
darlar kimi intihap ederlerse onlar Meclisi idareye gi
rer. Fakat tahsisen mebusların bu bankaya girmeme
si matlup ve müstehzim ise heyeti celile o suretle ka
rar vermekte muhtardır. Aksi gayn tabiî olur.
REİS — Başka mütalaa var mı? Nizamname! da
hilî demekte bir mahzur yoktur. Değil mi efendim?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Şirketlerin nizamnamei esasisini (statüsünü) şirketle
rin nizamnamei esasisi diye tercüme ederiz. Ondan
alınmıştır.
REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz
Muhtar Beyefendinin mütalaatma iştirak edemem, o
doğru değildir. İstediği gibi girebilir. Yalnız şunu
Maliye Vekili Beyle Adliye Vekili Beyden istirham
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ederim ki, bu Emlâk ve Eytam bankasıdır. Bunu
rica ederim ki lüzumsuz memurlar tayin buyurmasınlar. (Gürültüler) Müsaade buyurun arz edeceğim,
Misal olarak arz edeceğim. Tenkit etmiyorum.
(Gürültüler).
REİS — Söz isteyen arkadaşlar varsa yazayım.
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Bende
niz söz istiyorum.
REŞİT BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz
arkadaşlar, tenkit suretiyle söylemiyeceğim. Bilirsiniz
ki, bugün Ankara'da İstanbul'da bir milyon lira
iki milyon lira, sermayesi olan ticarethaneler çoktur.
Bunu bir mağaza sahibi bir kâtip, bir veznedar, iki
de satıcı ile idare ediyorlar. Halbuki bugün koopera
tif şirketinin 150 000 lira sermayesi var. İçinde 35 - 40
adam çalışıyor. Binaenaleyh bendenizin tahminim, bu
bankayı da kooperatif şirketine döndürmeyin. Mak
sadım budur. Çünkü biz de çok memur bulundur
mak âdettir. Size kuyudu resmiye ile ispat ederim kî
kooperatifte otuz beş adam vardır. Burada da onun
gibi zait memurlar bulundurulmasın. (Doğru sesleri)
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Arkadaşlar, Muvazenei Maliye Encümeninin tespit
ettiği son maddenin bir fıkrası nakıstır. Orta sütun
da yirmfbirrnci maddenin bir fıkrası var. Bankanın
sureti umumiyede teftiş ve murakabesi Maliye Ve^
kâletme aittir. Diye bu kaydın kabul edilmesini He
yeti Celileden rica ederim. Çünkü Maliye Vekâleti
bu bankanın yarı sermayesini koymaktadır. Sonra
banka olmak itibariyle Maliye Vekâletinin teftiş ve
murakabesi altında bulunması doğrudur ve lâzımdır.
(Kabul sesleri)
MAZHAR MÜFİT BEY (DenizM) — Efendim,
Anonim Şirketlerde hesabatın ne suretle murakabe ve
teftiş edilmekte olduğu hepinizce malumdur. Bu he
yet toplandığı zaman - ki hissedarlardan mürekkeptir »
hissedarların toplanıp intihabı ile bir heyet olacak, o
heyet bir murakabe heyeti tayin edebilir. Binaenaleyh
nısıf hisseye malik hissedarların tayin edeceği müfet
tiş de olabilir. (Hayır sesleri) Niçin hayır efendiler;
benim matlubumu Maliye Vekâletine nasıl verebilir
siniz? Yoktur böyle bir şey. Hissedar bulunacaktır.
Onların hakkı murakabesini nasıl nez ederek, Maliye
Vekâletine tevdi ediyorsunuz? Bu olamaz. Zaten bü
tün Anonim Şirketlerde murakabe ve teftiş hakkı bil
hassa heyeti idarenin - senede bir defa toplanarak he
yeti idarenin - reylerin tecellisine göredir. Binaenaleyh
diğer Anonim Şirketlere muhalif olarak, mugayir
olarak, diğer hissedarların hakkım iptal ediyoruz ve
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doğrudan doğruya murakabeyi Maliye Vekâletine ve
riyoruz.
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Hayır, hayır. Öyle şey değil.
MAZ1HAR MÜFİT BEY (DenSzti) — Öyle değil
se o başka.
RiEtS — Efendim, Vekil Beyin dermeyan ettikleri
mesele 23 ncü maddenin mevzuundan (hariçtir. Müsaa
de ederseniz 23 ncü maddeyi intaç edelim. Ondan
sonra bu meseleyi görüşürüz.
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Müsaade buyurulur mu?
REİS — 23 ncü madde hakkında mı?
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Evet. Efen
dim bu yirmiüçüncü maddedeki maksat daha ziyade
nizamnamei dahilîsinde tafsil edilecektir. Nizamnamei
dahilîsinde tafsilen yazılması düşünülen nokta da şu
dur : Meclisi idare azasının ve müdüri umumînin in
tihan ve tayinleri meselesi, müdüri umumî İtibarı
Millî Bankasında olduğu gibi Heyeti Vekile karanyle
tayin olunur ve alelusul Reisicumhurun tasdikine ik
tiran edecektir. Azli de aynı suretle olacaktır. Meclisi
idaresince yalnız, eytamın ehemmiyetli miktarda pa
rası bulunduğu için - demin de münakaşası geçtiği
üzere - paraların hesabı cari suretiyle tevdi olundu
ğu için burada tasrihine lüzum gösterdik, kanunî bir
şekil alsın diye, Meclisi İdare Azalarının üçte birisi
doğrudan doğruya Heyeti Vekilece tayin olunacaktır.
Mütebakisi hissedarlar tarafından tabiî surette Ano
nim Şirkette nasıl bir intihabat olursa, Anonim karak
terine göre intihabat yapılarak Heyeti idare teşkil
olunacaktır.
AKÇÖRAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) —
Kanunda Heyeti Vekilece değil, Adliye Vekâletince
diyor.
MAHMUT CELÂL BEY (Devamla) — Evet efen
dim, burada tasrih olunduğu için öyle olacaktır. Ey
tamın vasisi ve niyaheti dolayısiyle. Hissedarlar Mec
lisi idaresini bu suretle doğrudan doğruya intihap ede
cekler. Yani Anonim Şirketlerde nasıl intihap olunur
sa o suretle olacaktır.
Malumu âliniz Anonim Şirketlerinin ayrıca mua
melâtı umumiyesini ve çıkardıkları bilançoyu tetkik ve,
murakabe etmek için hissedaran heyeti umumiyesine rapor vermekle mükelleftirler. Ve bu raporları ve
recek müfettişler vardır, murakıplar vardır. Ve onlar
da heyeti umumiye tarafından tayin edilir; şu halde
Maliye Vekâleti; esasen bunun nısıf hissesine malik
olmak itibariyle Meclisi İdare aza intihabında denile
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bilir ki; âmil değildir. Müfettişlerin intihap ve tayi
ninde en kuvvetli bir âmil değildir. Bundan başka
Maliye Vekâletinin resmî olarak kontrol hakkını al
maşım bendeniz doğru bulmuyorum, tabiî şeklinden
ayrılmış oluruz.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Celâl Beyin noktai nazarına karşı söz söyleyeceğim.
Efendim, Maliye Vekâletinin arz ettiğim fıkra ile kas
tettiği hakkı teftiş ve murakabe, zaten kendisi banka
nın nısıf sermayesi sahibi olmak dolayısiyle Heyeti
Umumiye içtimamda bir kere bu hakkı mahfuz. Alelumum Anonim Şirketlerin tayin ve murakabesi için
Heyeti Umumiyenin tayin edeceği murakıp ve mü
fettişler olması, bu suretle Meclisi İdaresini, vesairesini teftiş etmesi için ahkâm konsun. Vesaire gibi bir
şey söylemiyorum. Bunun hilafında bir şey cereyan
etsin demiyorum. Tabiî olan şey, Maliye Müfettiş-»
İtri bu bankanın hesabını teftiş edebilmektir. İste
diğim budur. Seyrisefain Müessesesi, hususî bir mü
essesedir, şudur, budur, fakat Maliye Müfettişinin
hakkı teftişi vardır.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Seyrisefain
Anonim Şirketi değildir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) —
Değildir. Fakat misal olarak arz ediyorum. Bu nok
tai nazardan bir hakkı teftiş ve murakabedir. Yoksa
Anonim Şirketlerinin ahkâmı umumiyesinin sureti
teftiş ve murakabesine ait olan ahkâm ve nizamna
meyi tayin etmek istemiyorum. Bununla aradığım tef
tiş budur. Sermayenin nısfını emlâk halinde bankaya
Hazine namına koyup, on milyon liralık hisse senedatinı satın aldım mı, banka zaten maliyenindir, me
sele yoktur. Binaenaleyh o tarik benim için kapalı
değildir. Böyle olacaktır, mesele budur. Bendenizin
arz ettiğim şey, sureti uuıumiyede teftiş ve muraka
be, yani bunun muamelâtım Maliye Müfettişleri gidip
görebilmelidir. Kastım budur... Bankaya bir (Opsi
yon) hakkı veriyoruz. Sonra Opsiyon maddesi muci
bince imtiyazlı ve inhisarlı bir banka olacaktır. Han
gi Anonim Şirketi vardır ki inhisarlı ve imtiyazlı ol
sun da orada hükümetin bir murakıbı, bir komiseri
bulunmasın; hepsinde vardır. Binaenaleyh bu komiser
hakkı teftiş ve murakabesi itibariyle Maliye Vekâ
letinden konacaktır. Arz ettiğim bu fıkradan kastet
tiğim hakkı teftiş ve murakabe budur. Anonim şirket
tir. Opsiyon hakkı mucibince bütün Türkiye'de em
lâk ve arsalar üzerine ikraz muamelâtına münhası
ran bir bankaya verdik. İmtiyazlı, inhisarlı banka ol
du. Kim teftiş edecek bunun muamelesini? Herhalde
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devairden birisi bunun muamelesini teftiş edecektir.
Burada bir komiser bulundurup diğer imtiyazlı şirket
lerde olduğu gîbi, muamelâtım teftiş edecek, kim ba
kacak bu daireye? Mutlak bırakırsanız Ticaret Ve
kâleti bakacak, fakat ben diyorum ki mal sahibi be
nim, bunun hakkı murakabesinin Ticaret Vekâletine
gitmesine ne lüzum var? Fark bundan ibarettir.
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Ticaret Ve
kâleti Devlet dairesi değil mi?
MALİYE VEKİLİ HASAN HEY (Trabzon) —
Efendim, devlet dairesi olmak itibariyle Ticaret Ve
kâletinin, Maliye Vekâletinden bir farkı olmamakla
beraber Ticaret Vekâletinin teşkil ettiği şirketlerin pa
rasını Maliye Vekâleti verdiği halde ben mi bakıyo
rum?
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bakamaksmız.
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Tratoon) —
Bakarım, niçin bakmayacağım? Bu benim hakkım
dır. Binaenaleyh böyle inhisarlı bir mahiyete geldiği
zaman bu bankanın teftiş ve murakabesini ben ya
pacağım diyorum. Noktai nazarım budur.
Şu halde bu fıkra ile bendenizin kastettiğim hakkı
teftiş ve murakabe, muhterem arkadaşım Celâl Bey
efendinin iddiaları gîbi, Anonim Şirketlerin muame
lâtının teftiş ve murakabesi hususundaki Meclisi İda
relerinin hukuk ve salâhiyetlerini ihlâl eden bir vazi
yet değildir. Onunla alâkadar değildir. Mesele budur.
REİS — Hasan Beyefendi! Bu fıkrayı 23 ncü mad
deye ilâve etmek mi istiyorsunuz?
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Evet efendim, Kavanini Maliye Encümeninin tekli
finde vardır.
REİS — Müsaade buyurunuz. Maliye Vekili Bey
efendi diyorlar ki Kavanini Maliye Encümeninin 21
nci maddesinde bir fıkra var ki, Muvazenei Maliye
Encümeni o fıkrayı kaldırmış, şimdi o fıkranın mü-*
zakere edilmekte olan 23 ncü maddeye ilâvesini talep
ediyorlar. Binaenaleyh bu hususta müzakere cereyan
edebilecektir. İstedikleri fıkra şudur. «Bankanın su
reti umumiyede teftiş ve murakabesi Maliye Vekâle
tine aittir.» (Doğru sesleri)
RASİH BEY (Antalya) — Efendim/gerçi Banka
Kanunu mucibince Anonim Şirketi halinde teşekkül
ediyor. Fakat Anonim Şirket halinde teşekkül eden
kim? Bir defa bu noktayı tespit edersek Ticaret Ve
kâletinden evvel Maliye Vekâleti bu bankayı teftiş
ve murakabe etmesi tezahür eder.
MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Ne sıfatla?
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RASİH BEY (Antalya) — Bir defa sermayeyi Ma
liye Vekâleti koyuyor. Arz edeceğim noktalar var
dır. Eytamm parası zarara uğrarsa hem sermayeyi
hem de faizim tekeffül ediyorlar. Binaenaleyh Meclisi
Âliye karşı Maliye Vekâleti mesuliyet deruhde ediyor.
Her vakit bu kürsüye Maliye Vekâletini bu banka
için sual ve istizahla getirmek salâhiyeti vardır. Çünkü
eytama ait tekeffülü üzerine alıyor. Yani, emvali
umumîden zayi olmuş bir sermaye ve o sermayenin
faizini her vakit için önümüzde gelen bütçeden öde
mek için Maliye Vekâleti taahhüde giriyor. Binaen*
aleyh Meclisi Âliye karşı bir mesuliyet deruhde edi
yor. Bu mesuliyeti tahmil edebilmek için kendisi orada
murakabeyi ve kontrolü deruhde etmelidir ki bu me
suliyet tahakkuk etsin, onun için Maliye Vekâleti
nin kontrolü zarurîdir. Ve banka laalettayin Anonim
bir şirket şeklinde değildir. Arz ettiğim noktai nazar
dan dolayı bankada hadis olmuş bir işten dolayı Mec
lisi Âli tarafından Maliye Vekâletinden bir istizahın
mevzubahis olması her vakit için varittir. Binaen
aleyh Meclisi idaresi herhangi bir anonim şirketinin
meclisi idaresi değildir. Doğrudan doğruya Meclîsi
Âli ile alâkadar bir müessesenin meclisi idaresidir.
Arkadaşların girmemesi de lâzımdır.
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Banka
nın anonim şirket olması birinci maddenin kabulüyle
takarrür etmiştir.
'Maliye Vekâletinin de bu bankaya yalnız hisse
dar olması, şimdi mevzubahis olan maddeye tekaddiim eden bir madde ile takarrür etmiştir, i Maliye Ve
kâleti doğrudan doğruya bu bankaya hissedar sıfatiyle iştirak ediyor. Ve bu kanunlarda {mevzubahis
olmasının yegâne saikı da, kendisinin on milyon lira
ile bu bankaya iştirak edebilmek mezuniyetini istih
sale binaendi. Yoksa bu kanunda zikredjhneyebilirdi
ve Maliye Vekâleti herhangi bir surette b/aşka tarzda
bu mezuniyeti istihsal eyleseydi tekrar buraya girmiş
olabilecekti. Anonim şirketlerinde asıl olan, doğrudan
doğruya Heyeti Umumiyelerme tabi olmalarıdır. Ve
Anonim Şirketler bütün diğer memleketlerde tama-*
men hissedarlar beyninde bir mukaveledir. Bir mu
kavele ile muhtelif hissedarlar - o mukavele ki nizamnamei dahilileridir - o mukavele üzerinde kendi
haklarım tespit etmişler, Kâtibiadille tescil ettirmiş
lerdir ve meseleyi halletmişlerdir. Binaenaleyh ban
kada Maliye Vekâletinin iştirak etmesi, herhangi bir
şahsın iştirak eylemesi gibi hiçbir şeyi değiştirmez.
Maliye Vekâleti bir hissedar gibi iştirak etmiştir. Ve
elinde tuttuğu hisseler nispetinde şirketin heyeti umu-
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miyesinde ve meclisi İdaresinde alâkadardır, o suret
le, tesir edebilir. Bu mesele bertaraf olduktan sonra
bankaya verilmiş olan imtiyazlardan dolayı hakkı
murakabe meselesine gelince : Muhterem Efendiler;
hakikaten bu keyfiyet doğrudan doğruya bir prensip
meselesidir ve binam şirketlerimiz bir prensip dahilin
de murakabe edilmemektedir. Dünyanın her tarafın
da bir şirketin teşekkülü doğrudan doğruya umuru
ticarette bir uzuv yaratır. O uzuv herhangi bir mua
melâtı ticariye gibi doğrudan doğruya Ticaret Vekâ
letini alâkadar eder. Yalnız İhtisas mesailinden dola
yı, ait olduğu şube tarafından, yalnız ciheti ihtisas
noktai nazarından da komiser vesair marifetiyle mu
rakabe edilir. Meselâ eğer sahibi imtiyaz ise, Nafıa
Vekâletine ait ise verilen imtiyazlardan dolayı imti
yazın doğrudan doğruya mütehassısı lehi olan umu
ru nafıa noktai nazarından nezaret etmek için o ve
kâlet bir komiser bulundurabilir. Maliye Vekâleti de
meselâ bir hükümet damgasını; doğrudan doğruya
hükümetin malî muamelâtını ifa etmek, kambiyosu
na icrayı tesir eylemek, istikrazlara tavassut etmek
gibi hususatta murakabe eder. Binaenaleyh vekâlet
komiserinin vazifesi, her vekâletin kendisine has olan
ihtisas dairesinde, şirketi murakabe etmek haddiyle
mahduttur. Diğer taraftan şirketler alelıtlak şirket ol
mak itibariyle doğrudan doğruya Ticaret Vekâleti
nin murakabesine tabidirler. Ticaret Kanunu bunu
sarahaten Söyleyecektir. Rasîh Beyefendi; Meclisi
Âliye karşı mesul bir vekil isteriz. Ve o vekile karşı
mesuliyet tevcih etmezsek nasıl gelir bize cevap verir
diyorlar. Muhterem Efendiler, mesele yalnız bu banka
meselesi değildir. Mesele aynı zamanda herhangi bir
banka ve müessesei ticariyenin şu veya bu şekilde
yolsuz muamele yaptığından dolayı, suale maruz kala
bilecek bir mercie malik olabilmesidir. O merci de
doğrudan doğruya ve tabiaten Ticaret Vekâletidir.
Ticaret Vekâletinden soracağız. Sonra Anonim Şirket
olan bu bankaya Maliye Vekâleti nısıf hisse ite işti
rak ediyor. Muhterem efendiler, o maddenin nihaye
tine ilâve ediyor muyuz ki : Maliye Vekâleti elindeki
bu hisseleri hiçbir suretle ahare devir ve ferağ ede
meyecektir. Doğrudan doğruya müessis olarak giri
yor ve o şekilde iştirak ediyor. Zaten Anonim Şirket
lerin kendilerim tesmiye ettiren en büyük ciheti his
selerin kabili devir ve ferağ olmasıdır. Bugün Maliye
Vekâleti elindeki hisseleri satar ve kendisinin yeri
ne diğer hissedarlar kaim ohır. Bu kollekrif bir şirket
değil, bir komandit dahi değildir. Binaenaleyh Maliye
Vekâleti, yalnız bu sıfatla iştirak ederken ikinci bir
stfat daha yani kontrolör sıfatını verecek olursanız
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o vakit, diğer iştirak edecek olanlar aynı sermaye üe
iştirak etmiş oldukları hakle bir hakka, Maliye Ve
kâleti aynı sermaye ile iştirak ettiği halde iki hakka
malik olacaktır. Bu vaziyet tesis etmek istediğiniz
bankanın vaziyetini çok tarsin etmez. Maliye Vekâle
ti elinde hissesi bulunduğu zaman zarfında istediği
hakkı haizdir. Bundan daha büyük bir kontrol ve
murakabe hakkı olur mu?
Esasen şirketler ve jnüessesatı maliye komiserler
marifetiyle kontrol edilemez. Komiserler ancak mu
ayyen hidematın ve meselâ bir şartname veya mukave
lename ahkâmının maddeten tatbik edilip edilmedi
ğini görebilirler. Meclisi idare azalarıdır ki şirket ida-<
resinde bu muamelenin niçin ve nasıl yapıldığını bile
bilirler. Temsil ettikleri grubun menafiini haleldar
edebilecek muamelâta itiraz eder. Ve yaptırtmamaya
çalışırlar. Diğer taraftan hükümet mefhumu ile biz
her vakit banka üzerindeki hakkı murakabemizi mu
hafaza etmekteyiz. Şu halde hissedar olarak banka
ya iştirak eden Maliye Vekâleti hisselerine istinaden
doğrudan doğruya banka üzerinde istediği muraka
beyi kendisine mensup meclisi idare azaları vasıtasiyle icra eder, fakat ayrıca bir komiser bulundur
mak lâzım geliyorsa; onu Ticaret Vekâletinin bulun
durması lâzım gelir.
MALÎYE VEKÎLİ HASSAN BEY (Trabzon) —
Efendim! Ne diyeyim? Kısa söylemek için cebri nefs
edeceğim. Eğer alelade bîr anonim şirketi mevzubahis
olsa idi böyle bir kanunun burada müzakeresine lü
zum yoktu. (Bravo sesleri) Alelade Anonim Şirketler
de cari olan usulü murakabeden bahsediyorlar. O hal
de bu bankayı niçin hususî bir kanunla teşkil ediyo
ruz?
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) ^ İ m t i y a z
veriyoruz.
MALİYE VEKÎLİ HASAN BEY (Devamla) —
Müsaade buyurun! Ortada kanunen halledilmesi lâ
zım gelen bir vaziyet var. Evvelâ : Alelade, serbest
çe iş yapacak bir Anonim Şirket karşısında değiliz.
Saniyen : Efendiler, Maliye Vekâletinin, Hazine! Dev
letin buradaki vaziyetini, diğer nısıf hissedaranın va^
ziyeti gibi görüyorlar, öyle midir rica ederim?
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Tama
men...
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) —
Öyle ise beşinci maddeyi okuyorum.
((Eytam sandıklarının mevcut nukutu ve bundan
sonra tahsil edilecek ve terekeden hasıl olacak mebaîiğ bankaya devletin zımanı altında hesabı cari su
retiyle tevdi olunur.)
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O halde lütfen diğer hissedarın da benim gibi bu
zımana bu mesuliyete iştirak etsinler. Hissedar srfa*
tiyle niye etmiyorlar? (Bravo sesleri, alkışlar) Men
faatte müsaviyiz, fakat mecburiyette müsavi değiliz.
'Böyle lakırdı mı olur? Hazinei devleti temsil ettikçe
ye bu amandan dolayı Heyeti Celüeniz karşısında
mesul oldukça bu bankayı sureti mutlakada teftiş
hakkımdır. Bundan başkasının bir mahiyeti hukukiyesi yoktur. Alelade, imtiyazlı veya imtiyazsız Ano
nim Şirketlerin Ticaret Vekâleti tarafından kontrol
edilmekte olduğunu söylediler. Hakikat böyle değil
dir. Dünyanın hiçbir yerinde Anonim Şirketler Tica
ret Vekâletinin kontrol ve murakabesi altında değildir.
dEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Ya Ma*
liye Vekâletinin kontrolü altında mıdır?
MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Müsaade buyurun. Binaenaleyh bir yerde uzvu tica
ret doğarsa onun murakabesi Ticaret Vekâletine ait
miş gibi gösterildi. Dünyada böyle bir prensip yok
tur. Onun menşeini arz edeyim. Bazı tedabiri siyasi
ye ve inzibatiye almak için Anonim Şirketlerin teşek
külünü bu usule raptetmişizdir. Ticaret Vekâletinin
murakabesi usulü buradan doğmuştur. Yoksa pren
sip diye böyle bir şey yoktur.
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Prensip
nereye vermiştir?
MALÎYE VEKİL! HASSAN BEY (Devamla) —
İmtiyazlı ve inhisarlı şirketlere gelince : Dünyanın her
tarafında imtiyazlı ve inhisarlı şirketlerin murakabesi
değişmektedir. Bu imtiyazlı şirketlerin mahiyetine gö
re ait oldukları vekâletin murakabesi de değişmekte
dir. Umuru nafıaya ait imtiyazlı bir şirketin mura
kabesini Ticaret Vekâletine hiçbir memleket verme
miştir.
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Vermiştir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Defamla) —
Vermemiştir. Bir misal daha söyleyeyim. Devletle
alâkası olan bir banka daha vardır. Osmanlı Ban*
kası. Osmanlı Bankası, bir Anonim Şirketidir, bir
Türk bankasıdır» bunu Ticaret Vekâleti mi muraka
be eder? Ne için bunu Ticaret Vekâleti murakabe
etmiyor? Çünkü mahiyeti itibariyle Maliye Vekâ
letine merbuttur. Bendeniz, istediğim hakkı teftişle
murakabeyi fuzuli olarak istemiyorum. Fakat na
sıl olsa, bu bankanın ekseriyeti yani Meclisi İdare ve
Heyeti Umumiye itibariyle teftişi âdi tariki, zaten
Maliye Vekâletine aittir, Maliye Vekâleti aldığı his

C :2

se senedatmı satacak değil, saklayacaktır. Hamiline
ait değil, nama muharrer olacaktır. Binaenaleyh, şu
beşinci maddenin hazinei devlete tahmil ettiği külfet
ve zımanı Hazinece eda edebilmek için, Hazinenin
bu müessese üzerinde murakabesi labuttür. Başka
şekli Heyeti Ceüleriin takdirine bırakırım.! (Bravo ses
leri)
'REİS — Buyurun Abdullah Bey!
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, öğren
mek istediğim şudur; Vekil Beyefendi bu teklifleri
ile anonim şirketler üzerinde Ticaret j Vekâletinin
hakkım takyit mi etmek istiyorlar?
'MALİYIE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —
Hayır efendim; alelade, serbest anonim şirketler üze
rinde, Ticaret Vekâletinin hakkı tetkik ve muraka
besi cereyan edecektir. Bütün Anonim Şirketlerin mu
rakabesini Maliye Vekâletine veriniz diye Heyeti Celileyi mugalatan bir vaziyette bırakmış değilim. Fa
kat bu şirkete karşı mecburiyetim var,; taahhüdüm
vardır, binaenaleyh hakkı murakabemden vazgeçemem diyorum.
REİS — Efendim; dört arkadaş daha söz almış
tır. (Kâfi sesleri) DenizK Mebusu Yusuf Bey de mü
zakerenin kifayetini teklif ediyor, takriri okuyaca
ğız.
(Riyaseti tCelÜeye
'Müzakere kâfidir, diğer maddelere geçilmesini tek
lif ederim.
Denizli Mebusu
Yusuf
RfEfS — Efendim; müzakerenin kifayetini kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Müzakere kâfi görülmüştür, efen
dim.
Riyaseti Cemeye
Resmî sıfatı haiz olan Eytam - Emlâki Bankasında
mebusların Meclisi İdare azası olamamalarının tahtı
karara atanmasını teklif ederim.
Trabzon
Ahmet Muhtar
REİS — Efendim; reyinize arz ediyorum. Muhtar
Beyin takririni nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar lütfen el kal
dırsın.» Nazarı mütalâaya alınmıştır.
Maliye Vekili Beyin teklifi vardır, onu da esas
itibariyle reyinize arz edeyim. Zaten madde Encüme
ne gidecektir.
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ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir)
— Müsaade buyurursanız, derhal burada tespit ede
biz. Mesele basittir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — UsuMi müzakere
hakkında söyleyeceğim.
REİS — Buyurun efendim.
MUHTAR BEY (Devamla) — Bendenizin takri
rimin Encümene gitmesine lüzum yoktur. Teklifim
Mecliste kabul edilmiş ve zapta da geçmiştir, kâfi
dir. Madde Malîye Vekili Beyin, teklifi veçhile tadil
edilsin. Benim teklifim kabul edilmiştir ve zapta geç
miştir.
REİS — Muhtar Beyefendi, yalnız şu fark var
dır ki, maddeye ne suretle yazılacağı hakkında tak
ririnizde bir metin yoktur. Bir fikir olmak üzere teklîfte bulunuyorsunuz. Binaenaleyh bunu kelimelerle
ifade etmek lâzımdır ve zannedersem bunu burada
Divanı Riyaset yapamaz, müsaade buyurursanız, En
cümene gönderelim. (İstemez sesleri), (Kanun çıkmaz
sesleri) Efendim, Encümene göndermek demek, mut
laka bu celseyi atlatmak demek değildir. Encümen
şimdi yapar, getirir.
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bunun ka
nuna girmesine mahal yoktur. Muhtar Beyin teklifi
'bir karar şeklinde kabul edilmiştir. Yalnız Maliye
Vekili Beyin teklifi vardır, o maddeye ilâve edile
cektir.
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trahzon) —
Efendim, bendenizin teklifim, Kavanini Maliye En
cümeninin maddesi veçhile (Bankanın sureti umumiycde teftiş ve murakabesi de Maliye Vekâletine ait
tir) fıkrasının maddeye ilavesidir.
REİS — Efendim, Hamdi Bey arkadaşımız diyor
lar ki, Muhtar Bey arkadaşımızın teklifini esas itiba
riyle Meclisi Âli mademki karar ile kabul etmiştir,
artık kanunda tashihe lüzum yoktur. (Yoktur sesleri)
Bu, maksadı temin eder mi, etmez mi? (Eder sesleri)
(Eğer Heyeti Celileniz bu şekli kâfi görürseniz iktifa
ederiz.
INAİM HAZIM BEY (Konya) — Sanayi ve Maadin Bankasında da aynı kayıt kabul edilmiş ve mad
deye konulmuştu.
TAHSİN BEY (Ardahan) — HacT mı edeceğiz
beyefendi? Doğru değildir, bu Meclisi ÂH Azasını
hacrdır.
CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Hacrdır.
NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Hacr değildir,
mîlletin arzusu yerine getiriliyor.
TAHSİN BEY (Ardahan) — Meclisi Âli kendi
azasını hacredemez. Benim hiçbir alâkam yok fakat,
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hacrdır, hacrdır. Kanuna girmez. Hususî düşüncelerle
Meclisi Âlimin mehabetini kaybetmeyelim beyefen
diler, böyle bir kayıt kanuna girerse, bir hacr ma
nasını ifade eder. (Haşa sesleri) Hacrdır beyefendiler,
yalnız kendi beynimizde değil, bütün dünyaya işaa
edilecek olan bir kanundur. Siz bilirsiniz, benim bir
alâkam yok, fakat hacrdır.
REİS — Bendeniz teklifi Encümene gönderilmek
suretiyle reye arz ettim ve kabul edilmiştir.
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Mec
lisi Âlinin kabul ettiği takrirden sonra, meselenin tek
rar mevzubahis olacağını zannetmiyordum. Tahsin
Beyefendinin hacr noktai nazarlarına iştirak etmi
yorum. (Bravo sesleri) Her mebus şu veya bu vazifeyi
kanun ile kabulden men olunabilir. Veyahut böyle bri
vazife ile tavzif olunabilir. Nitekim, mebusların me
mur olmaması, Teşkilâtı Esasiye Kanunu icabatındandır. Binaenaleyh, meselenin tekrar münakaşasına
mahal yoktur. Ancak kanunun metnie bir fıkrayı ilâ
ve etmek, lâzım midir, değil midir? Bendenizce ilâve
olunursa, daha iyi olur. İlâve olunmazsa, elbette bu-!
radaki karar da mutadır. Mutlaka tatbik olunaca
ğına göre maksat hasıl olmuştur. Encümen bu karar
üzerine, kabul edilen takrir üzerine (mebuslar aza
olamazlar) gibi iki kelimelik bir fıkra teklif ederse,
takrir verilmeye mahal kalmaksızın bile maksat ha
sıl olur.
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, eğer lügatte
hacre yeni bir mana kondu ise onu bilmiyorum. Es
ki ve yeni medenî hukukumuzda bizim hacr kelime
sinin bu manaya geldiği vaki değildir. (Bravo ses
leri)
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunun için
mi çıktın beyefendi?
VEHBİ BEY (Devamla) — Evet bunu söylemek
için çıktım.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde te
şekkür ederim!
VEHBİ BEY (Devamla) — Ben de memnuniyeti
nize teşekkür ederim.
REİS — Müsaade buyurursanız, mütenakız ka
rar vermiş olmayalım. Teklifi Encümene göndermek
üzere reye koydum. Ekseriyeti azime ile kabul bu
yurdunuz. Eğer şimdi Encümen bu mütalâayı dermeyan ederse, ayrıca müzakere açarız. Bu, sureti umumi
ye de geçti. Şimdi Maliye Vekili Beyin, (Bankanın su
reti umumiyede teftiş ve murakabesi Maliye Vekâ
letine aittir.) şeklindeki teklifini reye arz ediyorum.
Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul
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etmeyenler lütfen el kaldırsın... (Kabul sesleri) Kalnıl
edilmiştir.
Efendim, madde Encümene gitmiştir. Encümen
maddeyi şimdi tespit ederse reyimize arz ederim.
Yirmi Dördüncü Madde — Emlâk ve Eytam Ban
kası Türk Anonim Şirketi, Türkiye Umum Emlâk Ban
kası imtiyazını almak üzere beş sene müddetle hakkı
hıyara maliktir.
REİS — Efendim, yirmi dördüncü maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
(REİS..— Efendim, Encümen 23 neü maddeyi şin*
di getirecektir. Madde gelinceye kadar, ruznamemizdeki ikinci maddenin müzakeresine başlayalım, geldi
ğinde derhal devam ederiz. (Hay hay sesleri)
2. — Lise ve orta mekteplerden veya yedi ve beş
senelik idadilerden mezun olup da mekteplerde mu
vaffakiyetle hizmet etmekte olanların muallim ad ve
itibar edilmeleri hakkında (1/944) numaralı kanun lâ
yihası ile Urfa Mebusu Refet Beyin, lise ve âli mek
tep mezunu olup da iptidaî muallimliğinde hizmet
edenlerin muallim hukuk ve imtiyazını haiz olmaları
hakkında (2/569) numaralı teklifi kanunisi ve Maarif
Encümeni mazbatası. (Sıra No. : 183) (1)
REİS — Efendim, lâyihanın ayrıca heyeti umumiyesinin okunmasına lüzum görüyor musunuz? (Ha
yır sesleri) Tabı ve tevzi edildi. Şu halde Heyeti Umumtyesi hakkında mütalâa var mı? Maddelere geçil
mesini kabul edenler, etmeyenler... Kabul edilmiştir.
tik Mektep Muallim ve Muavinleri Hakkında Kanun
Madde 1. — Bu kanunun neşri tarihinde muallim
muavini sıfatını ihraz edenler arasında en az beş se
nelik idadiye muadil tali veya âli derecede bir mek
tep tahsili görenler muallim addolunurlar. (Kabul
sesleri)
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi aynen kabul
buyuranlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Birinci maddenin şümulü haricinde
kalan muallim muavinlerinden olup yine bu kanunun
neşri tarihinde beş sene muvaffakiyetle hizmeti geç
miş olanlar dahi muallim addedilirler.
REMZİ BEY (Gaziantep) — Bir sual soracağım.
Beş sene muvaffakiyetle hizmeti geçmiş olanlar na
sıl takdir olunacak?
MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) —
Efendim, devairi resmiyede sicil denilen bir esas var(1) 183 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur.
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dır. Her zatın bîr kaydı vardır. Müfettiş raporlariyle
bu sicil daima tetkik edilir ve bu usule tevfikan bir
adamın muvaffak olup olmadığı sabit johır.
REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Birinci ve İkinci maddeler mucibince
muallim addedilenlerin müktesep hakları muhafaza
edilir ve maaş ve zamları ve mesken bedelleri muallim
ler hakkındaki hükümlere göre verilirse de muallim
lik kıdemleri bu kanunun neşri tarihinden başlar.
Daha evvelki hizmet ve kıdemleri muallim muavini
hizmet ve kıdemi addolunur.
REİS — (Birinci ve ikinci maddeler) olacaktır,
zannederim.
MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (tzmir) — Evet
efendim.
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi aynen kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.:
Madde 4. — Eski beş senelik idadilerden veya
orta mekteplerden mezun olanlar muaüm mektep
lerinde okunup da kendilerinin mezun oldukları mek
teplerde görmediği derslerden imtihan vermek sor
tiylefflkmektepmuallimi olurlar.
REFET BEY (Urfa) — HkınektepJer derecesin
de bulunan Anamektepleıii bu sene Heyeti CeHenizce
kabul edilen Maarif Teşkilâtı Kanununda sarahaten
zîkreditmediği için bazı yerlerde bu mektepler mual
limleri haklarından mahrum edilmektedir. Bu ka
nun mucibince bunların da bu hukuktan mahrum
edilmemeleri için dördüncü madde olarak bir madde
teklif ediyorum. O da «Darülmuaffiımatların anasınrfları mezunları ilk mektep muallimleri hukukunu
haizdirler» Yani mesken ücretini alırfer ve makam
tahsisatlarım ahrlar. Bunun dördüncü madde olarak
kabulünü rica ederim.
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bu dör
düncü maddede eski beş senelik idadilerden tabiri
vardır. Birinci maddede, beş senelik ' idadi diyor.
Orada (eski) kelimesi yoktur. Bunlar : arasında fark
var mıdır? Yoksa her iki idadi bir derecede midir?
MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — İki*
si de bir derecededir.
REİS — Refet Bey! Teklifiniz bu maddeye ilâ
ve midir?
REFET BEY (Urfa) — Müstakil dMüncü mad
de olacak, Şimdi okunan dördüncü maddede beşinci
madde olacaka Maddelerin rakamları değişecek.
REİS — Efendim, şimdi müzakere ettiğimiz
madde dördüncü maddedir. Refet Bey bir takrir
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vermiştir, diyor İki, dördüncü madde olarak bu tek
lifim kabul edilsin. Mevzuu müzakere olan madde
beşinci madde olsun. Onun için Refet Beyin teklifi
ni okuyacağız.
Riyaseti Ceîüeye
İlkmektepler arasında bulunan anamektepleri Maa
rif Teşkilâtı Kanununda sarahatle zikredilmediği için
bazı taraflarca, ilkmektep muallimlerine ait hukuk
tan anamektebi muallimleri mahrum edilmektedir.
Buna mahal kalmamak üzere aşağıdaki maddenin
dördüncü madde olarak kabulünü arz ve teklif eyle
rim.
Urfa
Refet
Madde 4. — Darülmuallimatlann ana sınıfları
mezunları ilkmektep muallimleri hukukunu haizdir
ler.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Kabul ediyoruz efendim.
MAARİF ENCÜMENİ NAMINA REFET BEY
(Urfa) — Encümen de kabul ediyor efendim.
REİS — Vekil Bey ve Encümen de kabul edi
yorlar. Şu halde kabulü kati suretiyle reye arz edi
yorum. Teklifi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir. Şu halde bu dördüncü madde olmuştur.
Demin okuduğumuz maddeye beşinci madde olarak
rücu ettik.
Madde 5. — İki senelik idadilerden veya orta
mekteplerden mezun olanlar, muallim mekteplerinde
okunup da kendilerinin mezun oklukları mektepler
de görmediği derslerden imtihan vermek şartiyle ilk
mektep muallimi olurlar.
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Yalnız
müsaade buyurursanız (Mekteplerde görmedikleri
derslerden) diyelim.
REFET BEY (Urfa) — Evet doğrudur.
REİS — Efendim, yeni beşinci maddeyi bu su
retle kabul edenler, kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 6. — Eski yedi senelik idadilerden veya
hut liselerden mezun olanlar veya âK mekteplerde
tahsil edenler meslek derslerinden imtihan edildik
ten sonra muallim olurlar. ÂK tahsillerinden mes
lek dersleri görenler bu imtihanla tabi tutulmazlar.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Ortamektep mezunları ile tahsili
daha yüksek derecede olanlar muallim muavini ta
yin olunabilirler. Orta mektep mezunu olmayanlar
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bu derecedeki tahsillerini ispat ettikleri halde mual
lim muavini olabilirler.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu kanun iktizasınca edilecek im
tihanların neden, nerelerde ve nasıl yapılacağı tali
matname ile tayin edilir.
REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler... Etme
yenler... Kabui edildi.
Madde 9. — Ortatedrisat muallimlerinin kıdem
zamlarını mutazammın olan 6.5.1926 tarih ve 832
numaralı kanun hükümleri, ilk mektep muallimle
rine ait maaş mebdeleri muteber olmak üzere, ilk
mektep muallimleri hakkında da tatbik olunur.
REİS — Mütalaa var mı? Aynen kabul edildi.
Madde 10. — Bu kanuna mugayir olan kanun
ların hükümleri mülgadır.
REİS — Aynen kabul edenler... El kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 11. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir.
REİS
Efendim, bu maddenin takaddüm et
mesi lâzungelir. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.
Madde 12. — Bu kanunun hükümlerini icraya
Maarif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
REİS — Efendim, bu maddeyi kabul edenler
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Tayini esamiye hacet yoktur. Ka
nunun heyeti umumiyesini kabul edenler el kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Bütçe ite alâkadar bir tek maddei kanu
niye vardır. Müsaade buyurursanız Emlâk Bankası
Kanununun maddesinden sonra bu maddenin mü
zakeresini rica ediyorum. Çünkü cumartesi günü
bütçe müzakeresi vardır.
1. — Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu (1/896)
REİS — Efendim, demin Encümene giren mad
de gelmiştir. Onu müzakere edeceğiz.
Yirmi üçüncü madde — Meclisi idare azasının
adet ve sureti intihabı ve müdiri umuminin tayini
mzanrnamei esaside tespit olunur. Banka Meclisi
İdare Azasının sülüsü Adliye Vekâletince intihap
edilir. Ancak mebuslar Meclisi İdareye aza olamaz
lar.
(Aza ve reis olamazlar sesleri)
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İzmir)
— Aza olanıaymca evlâbittarik reis olamazlar. Çün
kü reis azadan intihap edilir.
346 —

t:-1<M

2Ö.5Îİ&6

RUS — Başİft mütalaa varını?. Encümenin
^maddesini aynen kabul edenler el kalmrsıh... Kabul
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Yirmi beşinci madde — Bankanın sureti umumiyede tef% ve murakabesi MaKye Vekâletine aittir.
REİS — Beyefendiler! Yirmi döndüncü madde
dalıa evvel reyinize arz ve kabul edilmiş olduğun
dan bu maddenin numarası (25) olmuştur. Kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen
el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Yirmi altıncı madde — Bu kanunun hükmü neşri
tarihinden muteberdir.
REİS — Kabul edenler el kaldırsm... Kabul et
meyenler el kaMırsın... Kabul edilmiştir.
Yirmi yedinci madde — Bu kanunun hükmünü
icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekileri memur
dur.
REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul edenler
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
Kanunun heyeti umumiyesim tayini esami ile re
ye vaz edeceğim.
3. — Muallim mekteplerine muavenet hakkında
ki kanuna bir madde tezyiline dair (1/945) numaralı
kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. (Sıra No. 195) (1)
REİS — Müsaade buyurursanız Maarif Vekili
Beyefendinin bir teklifi vardır. Bir maddelik bir ka
nunun derhal ve müstacelen müzakeresi hakkındadır.
Evvelce tercih kararlarınız vardır. İsterseniz derhal
müzakeresine geçeriz. (Hay hay sesleri) Maarif Ve
kili Beyin derhal müzakeresini talep ettiği lâyfhai
kanuniyenin müzakeresine geçilmesini kabul edenler
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsm... Kabul
«dilmiştift Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
ışın... Kabul edilmiştir.
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 22 Ni
san 1926 tarih ve 819 numarah Kanuna müzeyyel
Kanun.
Madde 1. — Maarif Vekâleti, yeniden yapılacak
on muallim mektebine ilaveten mevcut fakat nata
mam muallim mekteplerinden bazüanmn inşaat ve
tesisatını ikmal için de işbu paradan sarfiyatta bu
lunabilir.
(1) 195 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur*
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REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul etienfer el kâldusıri... Kabul etmeyenler el Saldırsın... Ka
bul edilmiştir.
MAAftff t E K f t î MUSTAFA N E ^ T f « f i * Efendini, demin derhal müzakeresini Heyeti Cefifeye arz ettiğim zaman bütçe ile alâkası okluğunu
da arz emıâştim. Mevcut kânunda paranın sureti sar
fı hakkında izahat yoksa bütçe ile ^aaruz ediyor.
Onun için ikinci madde olarak bir maddei kanuni
ye ilavesi kabediyor. Şimdi okunacak olan mad
denin ikinci madde olarak kabulünü rica ederim.
Madde 2. — Muallim mekteplerine muavenet
hakkındaki kanun mucibince ktarei | hususiyelerce
Maarif Vekâleti emrine tediye edilecek yüzde»)
onlar, her sene varidat bütçesine bir taraftan irad
kayıt, diğer taraftan da Maarif Vekâleti masraf büt
çesine yeniden kuşat edilecek rakamsız faslı mahsu
sa tahsisat olarak vaz ve sarf olunur.
MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) —
Efendini, kabul buyurulan kanun mucibince idaref
husisiyelerden yüzde on alınarak muallim mektebi
binalarına sarf edilecekti. Fakat o kanuna bir ka
yıt konulmamıştır. Bu kanun geldi, vekil beyefen
diye arz ettim, bu parayı alacakları vakit bir yere
sarf edemiyeceklerdir. Onun için Encümende muta
bık kaldık, bu suretle kabul buyurubnazsa on para
sarf edilmezj
REİS — Mütalaa var mı? Okunan maddeyi ikin
ci madde olarak kabul edenler el kaldırsın... Kabul
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi.
Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir.
REtS — Mütalâa var mı? Kabul edenler el kal
dırsm.. Kabul etmeyenler el kaldırsm...; Kabul edildi.
Madde 4. — Bu kanunun icrasına Maarif ve
Dahiliye VekiHeri memurdur.
MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY! (Çankırı) —
Müsaade buyurur musunuz? Buraya Maliye Vekili
nin de ilâvesi lâzım gelir.
REtS — Efendim, bu maddeye Maliye Vekili
nin ilâvesiyle şu şekli alıyor:
Madde 4. — Bu kanunun icrasına Maarif, MaK
ye ve Dahiliye Vekileri memurdur.
REtS — Maddeyi bu suretle kabul edenler el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edildi
Heyeti umumiyesi hakkında tayini esamiye mahal
yoktur. Heyeti umumiyesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsm... Kabul edil-
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Efendim, bir noktasını tasrih etmeyi Divanı Ri
yasetçe lüzumlu addediyorum. Demin bu kaınunun
müzakeresini reyi âlinize arz ederken derhal müza
keresini arz etmiştim. Bundan hem müstaceliyet ve
hem de tercih mânası çıktı değil mi efendim? (Tabiî
öyle sesleri) öyle telakki buyuruldu değil mi efen
dim? (Evet sesleri) O halde ikinci müzakereye Kizum
yoktur, kanun çıkmıştır. Efendim, Emlâk ve Eytam
Bankası Kanununun tayini esami 3e reyinize vaz edi
yorum. (Reyler toplandı.)

5

1926
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Efendim, reyini istimal etmeyen arkadaşlar var
sa lütfen istimal buyursunlar.
İstihsali ârâ hitam bulmuştur. Neticeyi arz edi
yorum. Mebus arkadaşlarımızın bir kısmı reye işti
rak etmemiştir. Yerilen rey (119) dur. (115) kabul,.
(4) müstenkif vardır. Nisap yoktur. İkinci defa
reye vaz edilecektir. Cumartesi günü saat 13,5'da
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum.
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Hitamı Müzakerat; Saat :
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Emlâk ve Eytem Bankası Kanununa
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verilen reylerin neticesi
«Nisap yoktur»

Âza adedi

287

Reye iştirak edenler

119
115

Kabul edenler
Reddedenler

:

0

Müstenkifler

4

Münhâller

2

Reye iştirak etmiyenler

166
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Sıra Numarası : 169
EYTAM VE EMLÂK BANKASI HAKKINDA (l/fc96) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAYANI
NI MALİYE, AI>LİYE, TİCARET VE MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
23 Mart 1926
Türfc'ye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Kalemi Mahsus Müdiriyeti
Adet : 6/1136
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Eytam ve Emlâk Bankası hakkında AdJiye Vekâ
letince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 10
Mart 1925 tarihli iç tamamda tezekkür ve Meclisi Âli
ye arzı tasvip olunan kanun lâyihası iîe esbabı muci
be mazbatasının mu'saddak sureti takdim olunmuştur.
Mukîezasının müsiacelen ifasına ve neticesinin iş
arına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim.,
'Başvekâlet Vekili
Doktor Refik
Esbabı Mucibe Mukaddeme
Vefat eden vatandaşların, hukukunu müdafaa ve
sıyanet iktidarını haiz olmayan yetimlerine bırakfcğı
emvalin muhafaza ve sıyaneti cemfyete terettüp eden
vaz&iftendir.
İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti şu vazifenin ma
zideki ifa ve icrası eşkâlinin neticesi olarak mevcut
bulunan ve hakkındaki şikâyetlerin nihayeti olmayan
bir (Eytam Sandıkları) müessesesi ile, karşılaşmış ve
bunu ihtiyaca ti haziranın ica batiyle mütenasip bir
şekle ifrağ mecburiyetinde kalmıştır.
'Müterakki memleketlerde emsali bulunamayan biz
deki Eytam Sandıklarının daha doğrusu eytam malının
keyfiyeti İdaresi hususunun salim esasata raptını tes
pit edebilmek için mevcut sandıkların ne gibi bir za
ruret ve ihtiyaç sebebiyle teşekkül etmiş olduğunu ve
memaliki müterakkiyede bu işin ne suretle tedvir edil
diğini tetkik etmek icabeder4
Memleketimizde minekadİm eytam malı vasiler
marifetliyle muhafaza ve tenm'iye edilmekte iken, gö
rülen zararlar neticesinde 1268 tarihli nizamname ile
eytam malının mülga mahakimi seriye nezareti altın
da muhafaza ve temmiyesi esası kabul olunmuş ve
hükmü eîyevm meri bulunan 15 Nisan 1322 tarihti ni
zamname ile bu hususta bazı kavaidi munzamma tes

pit edilmiştir. Eytam malının mahakimi şeriyenin ne
zareti altındaki işbu idaresi her yetimin malı ayrı
ayrı tertmîye edilmek suretiyle ve aidatta! müstahdem
memurlar marifetiyle cereyan etmiş oîup, Bilâhara
mezkûr aidat hazineye alınarak memurlar tavzih edilm*ş ise de verilen maaşat pek az olduğu ve nezaret
eden hükkâm Ve eytam meclîsleri îşe lâkaıyıt kaldıkları
'için emvali eytam miidirlerin ve müstakrizların zim
metlerinde kalmış, heder olmuştur. 1331 tarihine ka
dar ayrı ayrı ikraz edilen yetim paralarının bir kül
halinde temmiyesi ile hâsıl olan temettüjün sene ni
hayetlerinde sermayeleri nislbetinde yetimlere tevzii
hakkında 27 Eylül 1331 tarihli mevaddı müzeyyele
yapılmış ve tevali eden muüıarebai bu teşebbüsün ha
yırlı neticeye irsaline mani teşkil etmiştir.
1331 mevaddı müzeyyelesi gerçi eytamın paralan
ayrı ayrı tenmiye edilmesinden dolayı taİıaddüs ede
cek zararlardan bazı yetimlerin külliyen mağdur ol
masına meydan vermeyecek surette eytamı temettüatta
ve zararda iştirakini temin etmiş ise de, esas mesele
bu olmayıp, bir teşkilât ve idare meselesi i olduğundan
mevaddı müzeyyeliriin intişarının da emvali eytamın
maMuzîyeti hususunda bir faydası olmamıştır.
Şimdiki gibi her kazada bir Eytam Sandığının ipka
ve idamesinin masarifi külliyeyi müstelzim bulunma
sı ve hususiyle kâr ve zararı ile alâkadar olmayan me
murlarla idare mecburiyeti şekli hazırilei muamelâtın
ıslahına imkân bırakmamıştır.
Emval'i eytamın memaliki mütemaddinede nasıl
idare edileceğine gelince: Mezkûr memleketlerde, ye
tim emvali vasilere verilmekte ve vasilerin keyfiyeti
intihabı yetim malının vasiler tarafından sureti idare
si ve vasilerin muamelâtının usulü murakebesi ahkâ
mı mahsusaya tabi bulunmakta olup, bu usulün mu
kaddeme bizde de cari iken, bilâhara görülen zarar
larına binaen terkedilmiş obuası ve es'babı muhtelifeden doiayı İşbu ahkâmın hâlen memleketimizde tat
bikine imkân bulunamaması pek muvafık olan bu usu
lün kabulüne mam' teşkil eder*
(Hükümetin eytam malını yedi idaresine alarak
bunu memurlar marifetiyle muhafaza ve tenmiye et
mesinin faydalı netayiç tevlit edemeyeceği ve uzun
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senelerde görülen tecrübelerle sabit olduğu üzere ey
tam sandıklarının idaresinin bozukluğundan hüküme
te zımnen tevcih edilen tenk'idattan hükümetin kurtul
ması muktazi bulunduğu nazarı itibara alınarak, tak
riben dört beş milyon lira raddesinde olduğu anla*
sılan eytam parasının yardımiyle memleketin pek muh
taç bulunduğu bir Emlâk Bankasının teşkili ve eytam
parasının bu müessesede tevdiat şeklinde muhafaza
ve tenmiîyesi derpiş ediîmliş ve işbu kanun lâyihası bu
maksatla tanzim olunmuştur.
Yirmi milyon lira ile teşekkül edecek bir emlâk
bankasında eytam parasının mevduat olarak muhafaza
ve tenmiyesi hususunda tasavvur edilen fevait eytam
parasını netaylci muamelât ile alâkadar bulunmayan
memurların idaresinden kurtarmak ve muamelâtı sermayedaran tarafından idare ve hükümet tarafından
murakabe olunan bîr bankanın tahtı zıman ve me
suliyetine tevdi etmiş olmaktır*
Eytam Barakası bu bankaya vedia ve deyn halim
de tevdi olacağı 'için bankanın Harar etanıeısi tasavvur
olunsa foMe hası3 öîan zarar evvel beavivel seramayeıdıarlarta rtaaMulk ed;erdk ashabı tevdiatım bu gibi za
rarlardan masun kalması tablıi bulunduğuma ve öermayelaa\inim idarede her hailde elhiil olmaları icabedıem
ve eytamı temsiJen buîuınidıuıruıTiaıcaik oîam (hükümeti:
azası marifetliyle muamelâtı murakabe edilen banika
mneclisli idaresinin sermayeden başka mıeıvduaıtta teh
likeye koyabilmeleri imikânuıı tasavvura ise mahal
olmayıp, farzı muhal olarak zarar hasd olsa IMe bu
zararın eytamı sandıkları şeklim'deıki zarara mM>e!12ie
ehven olacağı derlkâr bulunduğuma binaen eyîam pa
rasının muhafaza ve temmıiyesi hususumda bu şeiklin
pek mmvalfıik olacağı ıdeaikâıdu^
iBunıdan başka teivdi Olunacak eytam paratertmîH'
Ikeylföyeti Idaresilmi murakabe mualksadıylıe bankanın
meclisi idaresine hiffidiimet tarafından eytamı tefsifer
aza ithali düşünüSmüş ve bu cîhdt dahî temCıt ediliniştir.
l.ı Eytama ali makulüm temmfiyesi için toavvur
ve teklif olunan bîr emlâk banlkası içlin tasavvur vf
teklif o'unan bir •«^Emlâlk Banlkatsı» tesis fUkir ve müta
laası (bir eseri tesadüftür. Eytam hulkukuımım tanıamıi'
muhafazası ficim mevduatın şalbsl! İtibarlardan z'yadi
«miak terhini ınukabilinde yapılacak ükrazaılıfca külü?'
mılması ve elde daima müeMt ternılmaî Ibuîamıduro"
ımasa gayeli istihdaf edEml'ıŞtün
Bu suretle bı'r taraflian yeiümlarin hukuk. ve n r
maîiimıim siyameti i*e beraber imllllhap edilietcdk bu ŞÎMS.

1 temmaye diğer taraftan mıeimleikeltîm^k temini ümranı
Gçlın eşeddi ihtiyacımız olan emlâk bamkasınıım vücuda
gelmesinde âmil olacaktır.
Teantm ve telif edilen bu ilki büyülk gaıye noktai
ıhareScetimsiz oSmuş ve rnııevadıdı aiilyeıde daıilma bu veçıheSer gözıönıümde bulundurulmuştur. Şinlkeltin serama*
l yesi yirmi mıilyon lira ve müddeffi doksan dokuz se-<
{ ne olarak .tespit edlîmiştir,
1
iMalumu âlüleırldiir ki emlâk bankaları muamelâtı
oldukça uzum vadeSerîe icra edı'uimıdkte olduğu cihetlte
I kredi bankalarına nazaran seıimayemıim kteyfiyeltli dev
ri ban surette cereyan eder. Diğer taraftan mevcut
i ve inşa olunacak melbami muıkaMinıde yapıSacak ik
raza! bilhassa büyük şehirlerde büyük slermıayeletTftnı
I mûVcudiyetlinıe mütevelkkif buiiumduğumdalm her halde
Ibu şirketin müddeti haddi azamide sanliyen sermaye
I miktarı işin eheımmııjyeiti ile mütenasip ve imkân
I dahilinde talepleri tatmin edecek derecede olmalıdır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iMemaîîkıi salrede elyetvm melvcut emlâk bankaları
taiikûk edildikte görülür ki muamlelelerli için yalnız
mevzu sermiaye dahi hiç bir zaman kifayet etmemiş
ve daima tahvilât ihracı suretiyle mühim yekûnlara
baırğ olan mielballğ temin eltmişlendSr.
ESyûvım Fransa Emlâk Bankasının ikli yüz milyon
frank sermayesi melvcut olup, şehirler için ayrıca üç
milyar ve nıahiyeler İçin bir buçulk milyar tahvilat iliraç edlmıiŞlıirj

I
MESUT emval gayri menjkuie banücalanında birinim
I bir milyon İngiliz llirası sermayesi olîuip, ıtedavüMe on
I dost milyon tnıgiîîz liralık tahvilâtı mevcütraır.
I
IBuUganislian emvali gayri mıemkule biamkSasmım
I plançoisu bir kaç mlüjyar leva yekûn göslîermıaktedür.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

İBütüıı cihan emlâik ıbanıkalan teijküSâhmdan aym
misaîîer giöılülmekltedliıi. Bimaanlaleyh Tüıikİıye Emîâlîc
Bankası sermayeiSimiın yirmi milyon liradan aşağı o^
tnayacağı tezahür etmelkltedlir. Müddetin ıdlok'san dloCcuz
seme olarak tespiıti sâyim vereceği ınöiayiç vaide '3e yakından alâlkadardır. Zina ikraz vadleıierünun Otuz semeye kadar vardığı ekıseriiyetle göıtiiSmeklte olmasına
ve şeîhirîenin ümran ve terakkM feaytfiiyeiiiriin semeîeır«
se muttarit mesai mahsulü bulunmasına nazaran ş'r«
kdtin müddetimi daha kusa olarak tespiıt imkâna buîunr
mamıŞlır.
IBamkanın merkezi Ankaria'da oüacaktır» Ve teskin
'âî vücuda getMIdiltiçe searmayeısii müsaadesli nliisibetimdeı
li'ğer mühim meraklzdie birer birer şulbeler kuşat
^dıileceklîiri
YeiilljM'ş 'banka meimiu.ru buîmaCaîaki miiiljkülait va
matlup sermayemin bhıdten temlimi müınfklün olamıya^

cağı cihetle bur çok yeklerde birden sulbe küşaıdı müm
kün göuiii3meımı2feıd!İr.
2j (Bankamın maksadı teşkilini. taspijt eden iş&u
(maddemin eslbabı miîüjbasiııi izana hacet görüfcme3* IBeıtvieçlhObtafâ arz ve izan olunduğu veçihla
leonB&k banlkalaıranın mulvaiflfalklyat ve faalıyetiinıde en1
müthlim âımil tahvilât ıJhraç edıabllmıelerıi'dılır. Tahvilât
İhracı sureliyle tedaaiik edilecek mdfoauiğjn sermaye*
rain n#iemıaldiyen tezyidi siimel'lyie 'temin edûfocek men
Ibaüliğ ile olan hulkuki ve ilmi ehamaKilyeft ve faıiCdanını buradan arz ve iza'hı ızalit addederiz.
/Tahvilâtın talipleri üzerindeki tesiri hem maddî
Jilem manenî mikallı nazardan teHkik edilmek lâzımdır.
iMaddi moCk'^alJ nazardan tahvil hamili sermayesi
ne emıin teminatı kavi bir sahai faialjyel buDlmaktodüî\ Herkes tasarruf v&ya sulveri saire ile toplayaMldiğl nukulu ve vücuda getirdiği sermayesini faraza
ticaret sahasında kullanamaz. Binaenaleyh Ihu setrma-ı
yeyi emin şerait tahluııda tenlmiye etmek arzu ctü'gİJ
zaman hiç şüphesiz emlâk bankası tahvilâtı her veçıhole bu ihtiyacı tatmin eîmıelkte bulunacaktır. Manevi
tesiri "ise beşeri 'bir haleli ruhiyeraesieleSHıJn.Bu tahvilât faizinden maada ikramiye veya primli olabildi
ği gibi her iıki şaılın iiıçlijmaîyîe de ihraç edöelbilir.
IBİMa)£nıae!ıeyh ıtalTbinıi tecriübe etmek gıunieıtıjyîe falu
servete nafll offlmalk lenııel ve arzusu da inzimam edJnıaa
ıtaflılviîâtın dalha büyük mılikyasla revaç bulması tabiin
dıfo\
Bu tahvilâtın en esaslı iteminalı ihraç edUen m!k-ı
tarm hiç bir zaman ikraz olunmuş bui'unan veya mıuayyen biiyüık bir muamele için İhracı icadeden mlclbaliğ miktarını tecalvüz edemı'yeceği kaydındadır. Bu
•suretle bamıjffleaıln dalma matlubataı koruyan, sağn
lam bir ıkarşı&ik oCan emlâk vardır. Emlâke faraza
kıymetinin yüzde ellisi ikraz edilmiş olunca teminat
tın daha kalvi ve esaslı olduğu da tezahür lelmöktedıiır.
(Banka fliarasûriin ihraca sailâlhıiyattar bulunduğu oın
milyon lira olaak tepit edümlşlir. Bu mıllkiar ceüia
cesdle veya bfrtden 'ihraç edilöbiüleo'eği @3bi, hüldimeSin
muvafakati üe on milyon liradan fazla mılklaır talhlvil
İhraç edeMecektir. Bu kadar muvafık şemail tanlımda
«craeibi sermayesinin celbi esibalbı dahi temin edilmiş
bulunacaktın
- 4i Bankanın şekli iıdare ve teşkilâtı daHılî'yeSi'ne
ait hususa! ve melvaddı mahsusafala*mizamnaımıei esa
side taspıjt edıüecelkllfir.
& iMevaddı sabıkada arz ve izalh oflunduğu veıçıhüfa eytom nuikultunıun hisse senedi işlirasıma tahsislinin

manzumdan hali olmayacağı cihetle ancak hesabı cari
sureliyle bankaya tevdii zarurli görülmektedir. Hun
kuk ve menaıfii eylaimıın tamamü muhafazası bu surat
la temin edilmiş bulunımaikliadıır. Ancak banka 'iaıhıM
lareke gibi hususalla meşgul oSanuyacağı ve ıbu muaıırjeOâîa müteferri hususat aynıca tetkik ve tedvir
edileceği cühetîe (banka ancak tahriri terekeden hasa!
olan melbaîiğ, sandıklanın mıelvcuidu hâzırı, elyefvm
^kraz.edîÜmiş bulunan mdbaliğin tahsilinden mutaJhasH
sil aksam ile alâkadar bulunnıaiklaâV. (Bunlar müıössesatı mal'üyede cani ve berveçhilbalâ arz olunan mua
melâtın tedvirini temin edecek eşkâl ve taammül dan
hîîinde hesalbatı aldesine kaıyıdolunacakltır. Bu eş
kâl ve hesabat dahi tarafeyn arasında tespit ed'ileoek-<
tlı1.
*6J Vötimin hissesine isabet edip namıma kuşat
edilecek ıbir Ihesalbı cariye kayıt suretiyle ıvaiki tevdCaüa
Ibrmika senevi yüzde dokuz faiz vereceği gübi temeltüatı saniyesinden de yüzde on tefrik edeıoekİT.
Elyevm meri olan eytam nizamnamesinin ikinci
maddesi mucibince ancak yüzde yedi buçuğa kadar
h'ssei ribh verilebilmektedir.
Halbuki bankadan alınacak ve hisseî ribh ola
rak eytama tevdi edilecek olan miktar bu suretle yüz
de dokuz kuruşa iblağ edilmiş ve ayrıca senevi temettüatı safiyeden alınacak yüzde on dahi yine eyta
mın terfihine tahsis kılınmıştır.
7. Lâyiiıhai kanuniyede tespit edilen mevaddın
iktisab edeceği şekli kati neticesinde eytam sandıkla
rının tasfiyesi ve bankaya devri için bir nizamname
ihzarı lâzım gelmektedir.
Mevcut üç yüz küsur sandıktan nısfı muvazzaf
memurine mevdu olup, nısfı diğeri mahkeme kâtip
leri! elinde bulunmaktadır. Senelerce bu iptidai şekil
de cereyan eden muamelâtın emri tasfiyesinde maruz
kalacağı varit bulunan müşkülâta binaen ikraz edil
miş bulunan mebaliğin şekli tahsili ve bankaya tev*
diî ve bu suretle mevcut sandıkları tasfiye ye ban
kaya devrine mütedair bilcümle hususatın ve nizam
name! mahsusta tasrih ve tespiti lüzumu hissedilmiş
tir.
ÎKtNCİ FASIL
Muafiyet
8. İşbu madde ile bundan sonraki madde ban
ka muamelat ve muhaberatını ve memurlarının Ibilumum harç ve rüsum ile damga ve hazine pullarından
muafiyetini muhtevidir. Şehirlerin muntazam ve mut
tarit usuller dahilinde ihya ve tevsii ile memleketin
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ümran ve terakkisine hizmet etmek maksadiyle tesis
olunan ve binaenaleyh menafii umuma ait olan
emlâk bankası muamelâtının bir çok rüsum ve tekâ
life tabi tutulması muamelâtı mezkûreyi işgal edece
ği gibi zaten Ziraat Bankası vesaire gibi bir çok mü
essesatı resmiyenin bu niisSIlu muafiyetlere nıazhar
bulundukları cihetle hem müşkülâtı marazanın men'i
vukuu, hem de eytam sandıklarını istihlaf ve aleîhusus Hükümetin de iştirakiyle müessesesi resmiye ha
lini iktisap eden emlâk bankasının da müessesaitı resmıiyei sairenin haiz olduğu hukuk ve imtiyazattan
temini istifadesi maksadiyle banka muamelât ve mu
haberatının ve memurlarının bilumum harcı rüsum
ile damga hazine pullarından ve gümrük resminden
'istisnası zarurî görülmüş ve işte bu mülâhazata bi
naen sekiz ve dokuzuncu maddeler vücuda getirilmişiîir.
9. İşbu maddenin esbabı mucibesi sekizinci mad
de ile birlikte izah edilmiştir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
İkraz Muameleleri
10. İşbu madde bankanın ne gibi teminat mu
kabilinde ikrazat yapacağından bahistir. Lâyihanın
ikinci maddesinde gösterildiği üzere bankanın gaye
si şehirlerin muntazam ve muttarit usuller dahilinde
ihya ve tevsii ile ümranı memlekele hizmet etmektir.
İşte bankanın şu vazaifi esasiyesini ifa edebilmek
üzere ikiEaatın bilumum mebani ve arsaların temi
nat iraesi ile icra edileceği bu maddede tespit olun
muş ve emvali gayri menkulenin teminatına müteallik
muamelenin tapu dairelerince icrası lâzımeden olma
sına binaen muamelei mezkûrenin mercii ifasını tayin
maksadı ile ikrazsün merciinden yani tapu dairele
rinden alınacak sene daim bankaya tevdii halinde ya
pılacağı maddede tasrŞı kalınmıştır.
11. İşbu madde teminat gösterilen mahal üzerin
de mevcut ve muîıdes emvalin vaziyeti hukukiyeleriiii irae etmektedir. Bu maddede teminat gösterilen
mahaller üzerinde hini akitte mevcut bulunan veya
hut badelaki inşa ve ihdas edilen ebniye, eşcar ve
kurumun teminat hükmünde tutulacağı gösterilmiş
tir. Merhumun zevaldi muttasılası, sarahaten zlkredilmesiyle akde dahil addolunacağı ahkâmı esasiyenin
icabından olduğu ve gerek devairi mezkûrenin ve ge
rek badelakt vuku bulan muhadesatın teminat hük
münde îtutulacağj emvali gayri menkulenin deyn mu
kabilinde teminat iraesi hakkındaki kanun iktizasın

dan bulunduğu halde bunlara müteallik ahkâmın fbu
lâjıjhada tekrar edilmesi ahkâmı mezkûreyi teyit
maksadına müptenidir.
12. Bu madde gerek bankanın ve gerek müstakrizlerin deyn ve teminat hakkındaki tasarruflarından
bahsetmektedir. Ezcümle bankanın alacaktan ile be
raber teminat [hakkındaki hukuk ve imtiyazını med
yunun rızasiyle ve şayet emre muharrer ise doğru
dan doğruya ahare devr ve medyunun dahi teminat
gösterdiği mahalli bankanın rızası ile yine teminat
kalmak şantiyle, deyn havaleten kabul eden kimseye
katiyen ferağ edebilmeleri usulü kabul olunmuştur
ki, bunun gerek banka ve gerek medyunlar hakkın
daki fevait ve muhasscnatı gayrı kabili inkârdır.
Emvali gayrı menkulenin deyn mukabilinde temi
nat iraesi hakkındaki kanun mucibince esasen tara
feyn salâhiyeti mezkûreyi haiz olup, kanunu mezkûr
da münderiç ahkâmın buraya da derci müstakrizlere
ve banka ile iştirak edecek müessislerc teminat bahşolmak maksadına müptenidir.
13. İşbu madde ile aşağıdaki on sekizinci mad
dede banka mathibatım havi senedatm ilâm hüküm
ve kuvvetini haiz olarak doğrudan doğruya icra dai->
reîerince tenfiz olunacağı ve bu hususta ikame edile
cek davaların icrayı tehir eimiyeceği tasrih kılınmış
tır. Banka mebani ve arsa gibi emvali gayrı menku
lenin teminatı mukabilinde ikrazat icra edeceğine ve
emvali mefkureye taallûk eden muamelâtı mezkûre
nin tapu dairelerince ifa ve senedatı tanzim edileceği
ne binaen emvali mezkûrenin deyn mukabilinde te
minat iraesi hakkındaki kanun mucibince bu kabil
senetlerin resen kabiliyeti icraiyeyi haiz olduğu ma
lumdur.
Tapu dairelerince tanzim kılınan senedatm deva
iri mezkûrece lüzumu tenfizi kanunu mezkûr icabın
dan olduğu halde maddenin banka senedatının
icra dairelerince infazı icabedeceği ve on sekizinci
maddede ise bu bapta ikame edilecek davaların mua
meîei icraiyeye haizi tesir olmayacağının tasrihi müstakrizîerln fazla masariften vikayesi ve bamka mua
melâtının tesrî ve teshili maksadına müptenidir. Bir
de bazı icra dairelerinin müessesatı resmiyeye ait bu
kabil senetlerin iraesiyle iktifa etmeyip, senedin ay
nen tevdiini talep ve müessesatı mezkûrenin ise ziya
dan ihtirazen tevdie muvafakat etnıiyerek bu yüzden
biluzum bazı ihtilâf at zuhur etmekte olmakla muame
le! tenfiziyenin sürati ifasına mani bu gibi ihtilafat
tahaddüsüne ve blnnetice banka matlubatının tehiri
isüyfasuıa meydan bırakılmamak üzere müdayene se-
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nedatının dairei icraya iraesiye deynin tahsil edileceği
ayrıca tasrih kılınmıştır.
14. İşbu madde deynin] tediye etmeyen müstakrizlere ihbarname tebliği ile teminatın icra dairesi ma
rifetiyle satılmasına dair olup on üçüncü maddenin
neticei tabiiyesi olduğu gibi, Ziraat Bankası nıisiliu
müessesatı resmiyede cari olan usule de muvafık bu
lunduğundan tavziften müstağni görülmüştür. Şu ka
dar ki ihbarname tebliğinden itibaren bir hafta zar
fında tediyei deyn olunmadığı halde teminatın bir ay
müddetle bümüzayede satılacağının gösterilmesi müş
takı izleri vadesi hulul eden deynlerini biran evvel eda
ya icbar ve teşvik ve banka matlubatımn da sürati
istiyfası esbabını temin etmek maksadına müptenidir.
15. Bu madde deynlerini tediyeden imtina eden
medyumların ledelicap teminat gösterilmeyen emvali
menkule ve gayrı menkulelerine - hüküm istihsaline
hacet olmaksızın - müracaat olunabileceğini mü beyy in
olup, esasaü hukukiyeye muvafık olduğu gibi, edayı
deyne kudredyap olduğu hakle esbabı muhtelifeden
naşi borçlarını tediye etmeyen müstakrizlcrin mena
fime de muvafık ve banka matlubatımn tahsili emrin
de suhuleti mucip bulunmuştur.
16. Tediyei deyn olunmamasından dolayı müza
yedeye çıkarılıp esbabı muhtelifeden naşi talip zuhur
etmeyen veyahut zuhur edip de pek cüzî bir fiyat ile
ihalesine mecburiyet hasıl olan emvali gayn menkulenin bankaca tefevvuz edilmesi hem bankanın ve hem
de müstekrizlerin vikayei hukuku ve menafi! noktai
nazarından ehem ve elzem görülmüş ve şu mülahazaya
binaen lâyihanın on altıncı maddesi kaleme alınmıştır.
17. Vefat veyahut tecennün eden veya sefih olup,
tahtı hacre alınan medyunların ahvali şahsiyelerince
tebeddülat vukuu halinde banka matlubatımn tahsili
ne müteallik ahkâmın icrasına halel gelmemesi temi
nat icabından olduğu gibi, ahkâmı' esasiyemize de
muvafık bulunduğumdan bu cihetin sarahaten zikre
dilmesi faydalı görülmüş ~ve lâyihanın 17 nci maddesi
bu maksatla vücuda getirilmiştir.
18. Bu maddeye ait esbabı mucibe on üçüncü
maddede gösterilmiştir.
19. Bihnünasebe yukarıda dahi zikredildiği üzere
Emlâk Bankası şehir ve kasabaların muntazam ve
yeknesak bir surette ihya ve tevsii maJksadiyle tesis
edilmesine göre muamelâtının memleketin ihtiyacatı
arifesine taalluku itibariyle bankaya ait umur ve mua
melatın devair ve mahakimce mevaddı müstaceleden
addı zarurî bulunduğundan lâyihanın on dokuzuncu
maddesinde bu cihet tasrih kılınmıştır.

20. Mülga.
21. Bu madde izahtan müstağnidir.
22. Her ne kadar Emlâk Bankası bir anonim
şirket halinde tesis ve teşekkül etmekte ve binaenaleyh
bilcümle Anonim Şirketler hukuk ve kavaildüıe tevfi
kan idare ve faaliyet esaslarım tespite salâhiyattar bu
lunmakta ise de eytamın bir kaç milyon liradan aşa
ğı olmayan sukut ve matlubatımn badema idaresi ile
alâkadar bulunacağını takarrür etmiş olmasına naza
ran hükümetin ve velayeti ammesi dolayısiyle işbu
emri idarede bitaraf ve lakayt kalamıyacağı tabiî gö
rülmüştür. Binaenaleyh banka heyeti umumiyesinln
intihap edeceği meclisi idare azasından ikisinin Adli
ye Vekâleti tarafından intihap edilmesi esasının vazmda mecburiyet hâsıl olmuştur.
23. Emlâk Bankaları tarihçesi tetkik edildikte
görülür ki ilk zamanlar emvali gayn menkule ve em
lâk üzerine ikrazat muamelâtı her memlekette mura
bahacılar elinde kalmış bulunuyordu. Kavanini mev
zuat ba vaziyeti tadil ede ede bir zamanlar daha sa
lim esssat ve daha nafi şerait tahtında (Noterler)
mukavelât muharrirleri idare etmeğe memur edildik
leri servetlerle bu muamelâta iptidar etmişlerdir. Bun
dan sonra da aynı memleketin muhtelif mahallerinde
küçük veya büyük emlâk bankaları teessüs etmeye
başlamıştır. Bilâhare bunların iştiraki ittihadı ile ve
hükümetlerin sıkı murakabesi tahtında ve imtiyaz ha
linde (kredi fonsiyeîer) ve (bank ipoieker) 1er teessüs
etti. Bugüne kadar memleketimiz de bu devrelerin
hemen bir çoğunu yaşamış bulunuyor. Fakat bugün
her muameleyi mazbut ve esasatı ilmiyeye ve huku
ku umumiyenin muhafazası şeraitine tevfikan icrası
na müsaade edilebileceğini ilân eden Türkiye Cum
huriyeti de bu eşkâli kabul etmiş ve bîr Türk Emlâk
Bankası tesisine harar vermiş olmakla sermayenin ve
teşkilâtın müsaadesi nisbetinde en mühim merakizden
en küçük köylere kadar herkesin aynı şerait dahilin
de istifadesi mümkün olabilmek için ve talep edilecep vazaife mukabil bir imtiyaz tahtında mahzur de
ğil, menfaat görecektir. Arz olunduğu veçhile serma
yenin temerküz ve tezayüdüne vabeste olan bu ümniyenin husulü zamana da mütevakkıf bulunmakla
müessesenin hemen yapması mümkün olmayan bu
teşkilâtın itmamına kadar beş sene zarfında şube açılamıyan yerlerde ahalinin intizar halinde kalmaması
lâzım gelmektedir.
Bir memleketin ümran ve terakkisi ve milletin te
mini ve refahı için beş sene kadar kısa bir zaman
çok görülemez. Elverir ki sâyi muttarit ve muntazam
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olsun, İşte bu yüksek gayeye vusul azminde bulunul
duğu cihetle beş sene müddetle bankaya Türkiye
Umum Emlâk Bankası imtiyazı talep hakkının bah
sedilmesi temenni edilmektedir.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
6 . 4 . 1926
Kavanini Maliye Encümeni
Adet : 70
Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Emlâk Bankası hakkında Adliye Vekâletince tan
zim ve Heyeti Vekilece bittasvip Riyaseti Ceîileden
Encümenimize havale buyurulan lâyiha! kanuniye ve
esbabı mucibesi tetkik olunarak bazı maddelerinde
tadilât icrası ile kabul ve bermucibi havale Adliye,
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenlerince tetkik
olunmak üzere Encümeni müşarünileyhine tevdie ka
rar verilmiştir.
Kavanini Maliye
Encümeni Reisi
Bayezit
(Şefik

Mazbata Muharriri
Bozok
Süleyman Sırrı

Kâtip
Ankara
îhsan

Aza
Muş
tlyas Sami

Aza
Konya
Mustafa

Aza
Kırklareli
Şevket

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
7 . 4 , 1926
Adliye Encümeni
21/92
Adliye Encümeninin Esbabı Mucibe Lâyihası
Eytam Emlâk Bankası hakkında Adliye Vekâle
tince tanzim edilip, Başvekâletin (6/1136) numaralı
ve 23 Mart 1926 tarihli tezkeresi ile varit olarak En
cümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası ve esbabı
mucibe mazbatası tetkik ve Adliye ve Maliye Vekil
leri huzuru ile müzakere olundu. Bankanın esas ser
mayesi hükümet canibinden vaz edilerek bina ve bi
na inşası için arsa üzerine ikraz muamelâtı ile işti
gal edecek bir anonim şirketi teşkili istihdaf edilme
sine nazaran doğrudan doğruya Emlâk Bankası un
vanını alması ve mezkûr bankaya umum eytam san
dıklan nukutunun hesabı cari suretiyle tevdi edilece

ğine, b'naberin bankada
tedavül edecek mebaliğin
bir kîsmı ınühimmini de Eytam Parası teşkil edece
ğine göre Eytam isminin ilâve ve izafesi daha muva
fık görülmüş ve bankanın unvanı (Emlâk Eytam
Bankası) suretine kalbedilmiştir.
Bu kanun ile yirmi milyon sermayeli bir Emlâk
Bankası Türk Anonim Şirketi teşkili için hükümete
mezuniyet verilmiş olması maksut olup, halbuki bi
rinci madde işbu maksadı tamamen ifade ve temin
edememekte bulunmasına bJnaen bu cihet tavzih edi
lerek madde tadil olunmuştur.
İkinci Madde — Kavanini Maliye Encümeninin
tadili veçhile kabul edilmiştir.
Üçüncü Madde de gerek hükümetin
teklifinde,
gerekse Kavanini Malîye Encümeninin tadilinde tah
vilat çıkarmak hakkı doğrudan doğruya Meclisi İda
reye verilmiştir. Anonim Şirketlerinde Şirketin mu
kadderatına, sermayedaranı temsil eden Heyeti Umumiyelerin hâkim olması lüzumuna
göre maddenin
(banka heyeti umumiyeden verilecek mezuniyet üzeri
ne Meclisi İdare kararı ile) şeklinde tadili muvafık
görülmüştür.
Dördüncü Madde — Kavanini Maliye Encümeni
nin tadili veçhile kabul olunmuştur.
Beşinci maddeye, millet ve memlekete velhasd he
yeti îçttmaiyemize bir vedia olan eytamın hukukunun
muhafazası hususunda gösterilecek ehemmiyet hakkı
ile mahalline masruf bir himmet olacağı cihetle esa
sen hükümetin tahtı zaman ve kefaletinde olan ey
tam paralarını velevki gayrı varit bir ihtimal ile te
kabül etse bile büsbütün endişei zarar mahzurundan
vareste bulundurulmuş olmak üzere (Zaten kanunu
Medenînin cemiyeti tahtı mesuliyetinden bulundurdu
ğu bu cihetin devletin zımanı altında bulunduğunun
tasrihi ile) her hangi bir iştibahın izale ve tatmini
muvafık görülmüş ve maddeye bu yolda bir fıkra
ilâve kılınmıştır.
Altıncı madde aynen kabul edilmiştir.
Yedinci maddenin son fıkrasında mezkûr tadilât
icra kılınmıştır.
Kavanini Maliye Encümenince pek lüzumlu bir
surette tespit ve ikanie edilen sekizinci maddede; ban
kaya hissei iştirak olmak üzere hükümetin koymağı
taahhüt eylediği mebaliği ne suretle vaz ve iştirak
eyliyeceği vazıhan gösterilmemiş olmasına binaen tat
bikatta her hangi türlü tereddüt ve iştibaha mahal
kalmamak üzere madde daha vazıh şekle ifrağ edil, mistir.
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HUkümetin sekizinci maddesi olan Kavanini Ma
liyenin dokuzuncu maddesi kabul olunmuştur. Kava
nini Maliye Encümeninin onuncu maddesi olan hü
kümetin dokuzuncu maddesinin birinci fıkrası Kava
nini Maliye Encümeninin ve mütebakisi hükümetin
teklifi veçhile kabul edilmiştir.
Yalnız bankanın hisse senetlerinin ve tahvillerinin
kıymet ve itibarının tezyidi ile rağbet ve itimadın
teksiri için medan teşvik olmak üzere bunların mü
nakaşa ve müzayede muamelelerince teminat olarak
kabulü için son bir fıkra ilâve kılınmıştır.
HUkümetin onuncu maddesi olan Kavanini Mali
yenin on birinci maddesi kabul olunmuştur. Kavani
ni Maliyenin on ikinci maddesi olan hükümetin on
birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. Hükümetin
on ikinci maddesi olan Kavanini Maliyenin on üçün
cü maddesi kabul edilmiştir. Kavanini Maliyenin on
dördüncü maddesi olan hükümetin on üçüncü mad
desi kabul olunmuştur.
Lâyihanın on beşinci maddesinde ihbarname teb
liğinden itibaren bir hafta zarfında yine tevdii deyn
olunmadığı surette teminat gösterilen gayrı menku
lün bir ay zarfında satılması gibi icra kanunu kavaidi umumiyesinden tefrik ile istisnaî ahkâm vaz edil
miş ve banka matlubatının tesrii istiyfasmı temine
mani teşkil edecek kuyudun mehmaemken ref ve tak
yidi varit bulunmuş ise de İcra Reislerinin indelicap
müddeti müzayedenin temdidi salâhiyeti takdiriyesini tahdit edemiyerek bununla işi tamamen tehirden
kurtarmak gayrı mümkün görülmüş olmakla bu ci
heti de teyit ve temin için (işbu müddeti müzayede
bir veçhile temdit olunamaz) fıkrası ilâve kılınmıştır.
Hükümetin on beşinci maddesi olan Kavanini Mali
yenin On Altıncı maddesi hem bankanın menafimi
hem de halkın hukukunu sıyanet suretiyle telfik edi
lerek madde tadil olunmuştur.
Banka hukuk ve imtiyazının mahfuziyeti ikraz
muamelâtının tamamii selâmeti cereyanını temin için
on yedinci madde vaz ve tespit edilmiştir.
Hükümetin 16, 17, 18, 19 ncu maddeleri 18, 19,
20, 21 nci madde olarak kabul olunmuştur.
Kavanini Malîye Encümenince tayyedilen 20 nci
maddesi, banka matlubatında müruru zamanın ade
mi cereyanı mümasil müessesatta olduğu misillû mu
vafık görülmüş ve binaberin madde ipka edilmiştir.
Hükümetin 21 - 22 nci maddeleri olan Kavanini
Maliyenin 21 nci maddesi kabul olunmuştur. Hükü
metin 23 ncü maddesi 23 ncü madde olarak kabul
edilmiştir.

Binaberin, lâyihai kanuniye vaki tadiller ile Heye
ti Umumiyenjn nazara tasvibine arz olunur.
idliye Encümeni Reisi
Konya Mebusu
Refik

Bu Mazbatanın
Muharriri
Kastamonu Mebusu
Ali Nazmi

Kâtip
Saruhan Mebusu
Kemal

Aza
Kastamonu
Hasan Fehmi

Aza
Antalya
Saki

Aza
Kastamonu
Mehmet Fuat

Aza
Karası
Osman Niyazi

Aza
Sinop
Yusuf Kemal

Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Ticaret Encümeni
Adet :
Karar : 32

24 t 4 . 1926

Ticaret Encümeni Mazbatası
Riyaseti Ceîileye
Adliye Encümeninden 7 . 4 . 1926 tarihiyle En
cümenimize havale olunan Emlâk = Eytam Bankası
Kanun lâyihası Adliye Vekili Beyin huzuru ile tetkik
olundu.
Hükümet, Esbabı mucibesinde mufâssalan zikir
ve beyan olunduğu veçhile emlâk üzerine ikraz mu
amelesi yapan bir müessesemiz bulunmaması -. serve
ti umumiyei memleketten bir kısmının matlup inkişa
fına mani olmakta ve iman memleket emri mühim
ini sürati lâzimede temin olunamamakta idi * Gerek
bu ihtiyacı azimi tatmin gayesini ve gerek eytam pa
ralarının emin bir surette tenmiyesini istihdaf eden
kanun lâyihası encümenimizce de muvafık görülmüş
ve yalnız birinci maddedeki Emlâk Bankası cümlesi
ne bankanın sernamedeki ismi veçhile: Eytam keli
mesi de ilâve edilerek tadil ve diğer mevad adliye en
cümeninin teklifleri suretinde aynen kabul edilmiş
olmakla Riyaseti Celileye takdim kılındı.
Reis
İzmir
Mustafa Rahmi

Mazbata Muharriri

Kâtip

Aza
İçel
Mehmet Kemal
Aza
Kütahya
Cevdet

Aza
Sivaa
Ömei' Şevki
Aza
Denizli
Haydar Rüştü
Aza

Aza
İstanbul
AH Rıza
Aza
Gaziantep
Ahmet Remzi Bey
Hini imzada bulunmadı

Aza
Sivas
Raslın
Aza
Maraş
Mithat

H Ü K Ü M E T İ N TEKLİFİ
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Muvazenei Maliye Encümeni
Mazbata Numarası : 214
Esas Numarası : İ/896

Eytam - Emlâk Bankası Kanunu
Birinci Fasıl

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Heyeti umumiyenhı 27 . 3 . 1926 tarihli içtimainda Adliye, Ticaret, Kavanin ve Muvazenei Maliye
Encümenlerine havale buyuruîarak 24 Nisan 1925 ta
rihinde evrakı müteferriası ile birlikte Encümenimize
tevdi kılınan Başvekâletten mevrut Emlâk -. Eytam
Bankası hakkındaki kanun lâyihası Adliye Vekili
Mahmut Esat ve Maliye Vekili Hasan Beylerin hu
zuru ile tetkik ve müzakere edildi.
Eytamın menafi! ile hukukunu zamanın icabatiyle mütenasip bir surette sıyanet ve muhafaza edile
rek namlarına mevdu mebaliğin emin bir halde tenmiyesi ve aynı zamanda memleketimizde imar nok
ta? nazarından mevcudiyeti son senelerde hissedilen
Emlâk Bankasının teessüsü işbu kanun lâyihası ile
temin edilmiş olacaktır. Sermayenin inkısam ettiği es
ham adedinin tespitinden sonra bankaya verilen imtiyazat ve muafiyatın derecei şümulü vâsi görüldü
ğünden, Ziraat Bankasının lıaiz olduğu imtiyaz ve
muafiyatın aynen işbu bankaya da teşmili Encüme
nimizin başlıca tadilâtı meyanmdadır. Lâyihai kanuniyenin muaddel şekli berayı tasdik Heyeti Celileye
arz olunur.

Muvazenei Maliye
Encümeni Reisi
Çankırı
Mustafa Abdülhalik
Kâtip
Konya
Fuat

12 . 5 . 1926
Mazbata Muharriri
Çatalca
Şakir Bey
Hini imzada bulunmadı
Aza
Ertuğruî
Fikret Bey
Hîni imzada bulunmadı

1. Her biri ellişer lira itibarî kıymetinde yirmi
rnii'yon Türk lirası sermaye ile berveçhiati bir Em
lâk Bankası Türk Anonim Şirketi teşkil olunmuştur.
Şirketin müddeti doksan dokuz senedir. Merkezi ida
resi Ankara şehridir.
2. Bankanın (gayesi şehirlerin muttarit ve mun
tazam usullere tevfikan ihya ve tevsüni temin edebil
mek üzere) ev ve üzerine bina inşa olunacak arsa
sahiplerine ikrazatıa bulunmaktır.
3. Banka Meclisi idare karariyle (10 milyon li
raya kadar (suveri müteamile dairesinde)
tahviller
çıkarmak hakkına maliktir. Bundan fazla miktar için
hükümetin muvafakatini almak lâzımdır. Fakat hiç
bir zaman tahvilât miktarı ikraz matluplarının yekû
nunu geçemez,
4. Bankanın teessüs ve teşekkülü ve idaresine ait
hususlar nizamname' esaside tespit olunur.
5. Eytam işleri sandıklarının mevcut nukutu ve
bundan sonra tahsil edilecek ve terekede hâsıl ola
cak mebaliğ bankaya hesabı cari suretiyle tevdi olu
nur.
6. Bu mevduatta eytama ait kısmına hesabı cari
suretiyle senevi yüzde dokuz faiz ve bankanın temettüatı safiyesinden yüzde on verilir.
7. Mevcut eytam sandıkları muamelâtının tasfi
yesi ve nukut ve hesabatmın bankaya devri ve bun
lara müteferri sair hususların tespit ve temini ayrı
bir nizamname ile tayin olunur.
İKİNCİ FASIL
İmtiyazlar
8. Banka atideki imtiyazlara mazhardır :
1. Bankanın sermayesi ihtiyat akçesi, temettüleri, emvali gayrı menkulesi, memurları, gerek mevcut
bulunan ve gerek sonradan ihdas edilecek olan idarei
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hususiye ve belediyeye ve hazinei devlete ait her tür
lü vergi ve harç ve rüsumdan muaftır.
2. Bankanın kendi daireleri ve müesseseleri için
hariçten getireceği kasa, mefruşat vesajr levazım ve
eşya gümrükten muaftır.
3. Bankanın Türkiye dahilindeki muhaberatı, pa
ra, evrak ve eşya nakilleri posta, telgraf ve telefon
ücretlerinden muaftır.
4. Emvali gayri menkule terhinâtımn ve fckkinin
vergi ve tapu dairelerince alınması lâzım gelen bil
cümle harç ve rüsumdan muaftır.
9. Banka aşağıda beyan olunan hususlarda dam
ga resminden ve hazine pullarından muaftır.
1. Banka ile resmi daireler arasında muamele ve
muhaberelerle, senetler, ilânlar vesaire.
2. Banka namına yapılan masraf senetleri ve icar
ve isticar mukaveleleri ve bunlara yazılan kefalet
şerhleri.
3. Bankaca müzayedeye konulan mallara müşte
riler tarafından pey olarak bırakılan depozitoların
makbuzları ve bunların reddiyaiı.
4. Bankanın dah'Iî muamelelerine ait veya bu
muamelelerden mütevellit bilcümle varakalar, müzek
kere, makbuz vesaire.
5. Nakit ve eşyanın nakliye ücretleri için kum
panya ve acenteler tarafından verilecek makbuzlar.
6. Hesabı cari cüzdanları ile bunların tahsilat ve
reddiyatma ait makbuz ve senetler ve çeklere yazıla
cak şerhler.
7. Bankaca teminatın ve teminat gösterilmeyen
malların satılması muameleleri ve bunlara taalluk
eden her türlü varaka, ilâmlar ve senetler.
8. Bankaca yapılacak İkraz ve istikraz muamelâ
tı, tevdiat, havale emanet velhasıl her ne suretle olur
sa olsun bankaya verilecek paraların ve bunların kıs
men veya tamamen iadelerinin makbuz senetlerinin
ve bunlara müteferri olup, verilecek evrak, teminat
muamelâtında vergi ve tapu dairelerince yapılacak
alclumum muamelât. .
ÜÇÜNCÜ FASÎL
İkraz Muameleleri
10. İkrazat şehremaneti ve belediye hududu da
hilindeki bilumum mebani ve arsaların teminat îraesi ile merciinden alınacak senetlerinin bankaya tevdii
h&lindc yapılır.

11. Teminat gösterilen mahal üzerinde mebni ve
mağrus bulunan veya sonradan ilâve ve ihdas ve gars
ediien ebnîye ve eşcar ve kurum o mahalle tebaan
teminat gösterilmiş hükmünde tutulur.
12. Banka teminat olarak kabul ettiği mahal üze
rindeki hukuk ve imtiyazını alacağı ile beraber tapu
dairesi marifetiyle ve medyunun rızası ile ve senet
emre muharrer ise rızasına müracaat etmeksizin ahare devredebilir. Medyun dahi teminat gösterdiği ma
hallin yine teminat olarak kalmak şartiyle ve banka
nın rızası ile deyni havaleten kabul eden kimseye ka
tiyen ferağ edebilir.
13. Bankanın ikrazdan mütevellit ve senede mer
but matlubatı hüküm istihsaline hacet kalmaksızın
yazılan müzekkereler üzerine ait olduğu senedin iraesi ile iktifa olunarak icra daireleri marifetiyle tahsil
olunur.
14. Vadesi hulul ettiği halde deynini tediye et
meyen medyuna icra dairesi marifetiyle ihbarname
tebliğ olunur. İhbarnamenin tarihi tebliğinden itiba
ren bir hafta zarfında yine tediyeideyn olunmadığı
surette teminat gösterilen mahal icra dairesince bir
ay müddetle bilmüzayede satılarak faiz ve masrafı
ile beraber mecmuu deyn tahsil olunur.
15. Banka, teminat gösterilen emvalden maada
medyunun diğer emvali menkule ve gayrı menkulesinc de müracaat edebilir. Bunlar dahi hüküm istihsa
line hacet kalmaksızın icra dairesi marifetiyle haciz
ve furuht olunur.
16. Banka medyunları müzayedeye çıkarılan em
vali gayrı menkulelerini tefevvuz edebilir.
17. Medyunların vefatı veyahut ahvali şahsiyelerince tebeddül vukuu yukarıdaki maddeler hüküm
lerinin yapılmasına mani olmaz. Vefat eden medyun
ların vârisi ve ashabı intikalden kimsesi olmasa bile
bankanın alacakları kamilen istiyfa edilmedikçe te
minat gösterilen inala gerek beytülmal ve gerek ev
kaf mütevellileri müdahale edemezler.
18. Bankaya müteallik icra muamelelerinin her
hangi bir kısmı aleyhinde olursa olsun, medyun veya
şahsa aher tarafından vuku bulacak itirazlar ve açı
lacak davalar icra muamelesini tehir etmez. Ancak
ihaleden evvel medyun deynini veya vadesi hulul et
miş kısmım faiz masrafiyle birlikte ödense müzayede
muamelesi iptal olunur.
19. Bankaya müteallik dava ve muameleler, mah
kemeler ve devairce müstacel mevaddan sayılır.
20. Bankanın alacakları müruru zamanla mu
kayyet değildir.
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21. Bankanın Müdiri Umumisi meclisi idarenin
inhası ve heyeti vekilenin intihabı Ue batasdiki âli
tayin ve azlolunur.
22. Bankanın meclisi idare azası adedinin bir sü
lüsü Adliye Vekâletince müntehap azadan terekküp
eder.
23. Emlâk Bankası Türk Anonim Şirketi, Türki
ye Umum Emlâk Bankası imtiyazını almak üzere beş
sene müddetle hakkı hıyara maliktir.
24. Bu kanun ahkâmının icrasına Adliye ve Ma
liye ve Ticaret Vekilleri memurdur.
10 Mart 1926
Başvekâlet Vekili
Doktor Refik

Adliye Vekili
Mahmut Esat

Müdafaai Milliye
Vekâleti Vekili
M. Cemil

Bahriye Vekili
İhsan Beyefendi
Bulunmadı

Dahiliye Vekili
M. Cemil

Hariciye Vekili
Doktor Tevfik Rüştü

Maliye VekiK
Hasan Hüsnü

Maarif Vekili
Mustafa Necati

Nafıa Vekili
Behiç

Ziraat Vekili
Mehmet Sabrı

Ticareî Vekili
Ali Cenani

Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Doktor Refik

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili
Madde 1. — Aynen kabul,
Madde 2. — Bankanın maksadı teşekkülü bina ve
üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmaktır.
Madde 3. — Banka Meclisi İdare kararı ile (10)
milyon liraya kadar tahvilât çıkarmak hakkına maliktk*. Bundan fazla miktar için hükümetin muvafa
katim almak lâzımdır. Fakat hiç bir zaman tahvilât
miktarı ikraz matluplarının yekûnunu geçemez.
Madde 4. — Bankanın sureti teşekkül ve idaresi
ne ait hususat nizamnamei esasi ile tayin olunur.
Madde 5. — Aynen kabul.
Madde 6. — Aynen kabul.
Madde 7. — Aynen kabul.

İKİNCİ FASIL
İmtiyazlar
Madde 8. — Bankaya hissei iştirak olmak üzere
Maliye Vekâleti devletin emlâkinden (10) milyon li
raya kadar iştirak eder.
Madde 9. — Hükümetin sekizinci maddesi doku
zuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Fıkra 1. — Bankanın sermayesi, ihtiyat akçesi,
tcmeitüleri, emvali gayrı menkulesi, gerek mevcut bu
lunan ve gerek sonradan ihdas edilecek olan idarei
hususiye ve belediyeye ve hazinei devlete ait her tür
lü vergi harç ve rüsumdan muaftır.
Fıkra 2. — Aynen kabul.
Fıkra 3. — Aynen kabul.
Fıkra 4. — Aynen kabul.
Madde 10. — Hükümetin dokuzuncu maddesi
onuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 11. — İkrazat, Şehremanetleri ve belediye
hudutları dahilindeki bilumum mebani ve arsaların
teminat iraesiyle merciinden alınacak senetlerin ban
kaya tevdii halinde yapılır.
Madde 12. — Hükümetin on birinci maddesi on
ikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir.
Madde 13. — Banka teminat olarak kabul ettiği
mahal üzerindeki hukuk ve imtiyazının alacağı ile
beraber tapu marifetiyle ve medyunun rızası ile ve
senet emre muharrer ise rızasına müracaat etmeksi
zin âhare devredebilir. Medyun dahi teminat göster
diği mahalli kısmen veya tamamen yine teminat ola
rak kalmak şartiyle ve bankanın rızası ile deynini havaleten kabul eden kimseye ferağ edebilir.
Madde 14. —- Hükümetin on üçüncü maddesi, on
dördüncü madde olarak aynen kabul.
Madde 15. — Hükümetin on dördüncü maddesi
on beşinci madde olarak aynen kabul.
Madde 16. — Banka, teminat gösterilen emvalden
maada medyunun diğer emvali menkule ve gayrı menkulesine de ahkâmı umumiyeye tevfikan müracaat
edebilir.
Madde 17. — Aynen kabul.
Madde 18. — Aynen kabul.
Madde 19. — Aynen kabul.
Madde 20. — (Bankanın alacakları müruru za
manla mukayyet değildir.) Bu madde Encümence tayyedilmiştir.
Madde 21. — Meclisi idare azasının adet ve sure
ti intihabı ve Müdiri Umuminin tayini nizamnamei
esaside tayin olunacaktır. Meclisi İdare azasının bir
sülüsü Adliye Vekâletince intihap olunur.
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Bankanın sureti umumiyede teftiş ve murakabesi
Maliye Vekâletine aittir.
Madde 22. — (Bankanın meclisi idare azası ade
dinin bir sülüsü Adliye Vekâletince müntehap aza
dan terekküp eder). Encümence tayyedilmiştir.
Madde 23. — Aynen kabul.
Madde 24. — Aynen kabul.
Adliye Encümeninin Tadili
Emlâk - Eytam Bankası
Madde 1. — Her biri ellişer lira itibarî kıymetin
de yirmi milyon Türk lirası sermaye ile berveçhiati
hukuk ve imtiyazatı haiz olarak bir Emlâk Bankası
Türk Anonim Şirketi teşkili için hükümete mezuniyet verilmiştir. Şirketin müddeti doksan dokuz sene
dir. Merkezi idaresi Ankara şehridir.
Madde 2. — «Kavanini Maliye Encümeninin ta
dili kabul edilmiştir.»
Madde 3. — Banka, Heyeti umumiyeden verile
cek mezuniyet üzerine Meclisi idare kararı ile (10)
milyon liraya kadar tahvilât çıkarmak hakkına ma
liktir. Bundan fazla miktar için hükümetin muvafa
katim almak lâzımdır. Fakat hjç bir zaman tahvilât
miktarı ikraz matluplarının yekûnunu geçemez.
Madde 4. — Bankanın sureti feşekkül ve idaresi
ne ait hususat nizamnamei esasisi ile tayin olunur.
Madde 5. — Eytam işleri sandıklarının mevcut
nukutu ye bundan sonra tafsil edilecek ve terekeden
hâsıl olacak mebaliğ bankaya devletin zamanı altın
da hesabı cari suretiyle tevdi olunur.
Madde 6. — (Hükümetin maddesi aynen kabul
edilmiştir.)
Madde 7. — Mevcut eytam sandıkları muamelâtı
nın tasfiyesine ve nukut ve hesabatının bankaya dev
rine ve bunlara mütef erri sair hususların tespit ve te
minine Adliye ve Maliye Vekilleri mezundur.
Madde 8. — Maliye Vekâleti bankanın sermayesi
ne on milyon lira vazı ile iştirak eder. Bu taahhüdü
nü devlet emlâkinden bu kıymette bir miktarını ban
kaya devri suretiyle ifa eder. Şu kadar ki devredilen
emlâkin satış bedeli on milyon liraya baliğ olmaz ise
noksanım nakten veya yine emlâk devri suretiyle ik
mal eyler.
Madde 9. — Hükümetin sekizinci maddesi olan
Kavanini Maliye Encümeninin dokuzuncu maddesi
aynen kabul edilmiştir.
Madde 10. — Aynen, (Hükümetin dokuzuncu
maddesi).

Fıkra 1. — Aynen,
Fıkra 2. — Aynen,
Fıkra 3. — Aynen,
Fıkra 4. — Aynen,
Fıkra 5. — Aynen,
Fıkra 6. — Aynen,
Fıkra 7. — Aynen,
Fıkra 8. — Aynen,
Fıkra 9. — Her nevi müzayede ve münakaşa mu
amelelerinde devlet devairince bankanın hisse senedatı tahvilleri, itibarî kiymetleri üzerinden teminat
olarak kabul olunur.
Madde 11. — tkrazat şehremanetleri ve belediye
huduttan dahilindeki bilumum mebanj ve arsaların
teminat iraesiyle merciinden alınacak senetlerin ban
kaya tevdii halinde yapılır.
Madde 12. — Hükümetin on birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
Madde 13. — (Kavanini Maliye Encümeninin ta
dili kabul edilmiştir.)
Madde 14. — (Hükümetin on üçüncü maddesi ay
nen kabul.)
Madde 15. — Vadesi hulul ettiği halde deynini
tediye etmeyen medyuna icra dairesi marifetiyle ih
barname tebliğ olunur. İhbarnamenin tarihi tebliğin
den itibaren bir hafta zarfında tediyei deyn olmadığı
surette teminat gösterilen mahal İcra Dairesince bir
ay müddetle bilmüzayede satılarak faiz ve masrafı
üe beraber mecmuu deyn tahsil olunur. İşbu müdde
ti müzayede hiç bir veçhile temdit olunamaz.
Madde 16. — Banka teminat gösterilen emvali ta
mamen istiyfayı matlup edemediği takdirde mütebaki
alacağı için bir gûna hüküm istihsaline hacet kal
maksızın medyunun diğer menkul ve gayrı menkul
emvaline müracaat edebilir.
Madde 17. — Bankaya terhin edilen bina ve ar
saların ahare icar edilip edilmediği ve J edilmiş ise
müddeti karesi banka ile medyun tarafından bir za
bıtname ile tespit edildikten sonra medyunların bilâ
hare bankanın muvafakati tahririye» haricinde baş
kaca ahara icarı bankanın hukuk ve imtiyazını ihlâl
etmez ve bundan dolayı medyunlar ile müstecirlerin
müzayede, ihale ve tahliye muamelelerini talike salâ
hiyetleri olmaz.
Madde 18. — (Hükümetin on altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)
Madde 19. — (Hükümetin on yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.)
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Madde 20. — (Hükümetin on sekizinci maddesi
aynen kabul edilmiştir.)
Madde 21. — (Hükümetin on dokuzuncu madde
si aynen kabul edilmiştir.)
Madde 22. — (Hükümetin yirminci maddesi ay
nen kabul.)
Madde 23. — Meclisi idare azasının adet ve sure
ti intihabı ve Müdiri Umuminin tayini nizamnamei
esaside tayin olunacaktır. Bankanın meclisi idare aza
sının bir sülüsü Adliye Vekâletince müntehap azadan
terekküp eder.
Madde 24. — (Hükümetin yirmi üçüncü maddesi
kabul edilmiştir.)
Madde 25. — Bu kanunun hükmünü icraya Adli
ye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur.
Madde 26. — Bu kanunun hükmü neşri tarihîn
den muteberdir.
Ticaret Encümeninin Tadili
Madde 1. — Her biri ellişer lira itibarî kıymetin
de yirmi milyon Türk lirası sermaye üe bcrveçhiâti
hukuktan imtiyazatı haiz olarak bir Emlâk * Eytam
Bankası Türk Anonim Şirketi teşkili için hükümete
mezuniyet verilmiştir. Şirketin müddeti doksan dokuz
senedir.
Merkezi idaresi Ankara şehridir.
Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili
Emlâk ve Eytam Bankası Kanun Lâyihası
Birinci Madde — Her biri ellişer lira itibarî kıy
metinde dört yüz bin sehime münkasem yirmi mil
yon Türk lirası, sermaye ile berveçhiati hukuk ve imtiyazata haiz olarak bir Emlâk ve Eytam Bankası
Türk Anonim Şirketi teşkili için hükümete mezuni
yet verilmiştir.
{Şirketin müddeti doksan dokuz senedir.
Merkezi idaresi Ankara şehridir.
İkinci Madde — Bankanın maksadı teşekkülü bi
na ve üzerine bina inşa olunacak arsa sahiplerine ikrazatta bulunmaktır.
Üçüncü Madde — Banka, heyeti umumiyeden
verilecek mezuniyet üzerine meclisi idare karan ile
on milyon liraya kadar tahvilât çıkarmak hakkına
maliktir. Bundan fazla miktar için hükümetin muva
fakati alınmak lâzımdır. Fakat hiç bir zaman tahvi
lât miktarı ikraz matluplarının yekûnunu geçemez.
Dördüncü Madde — Bankanın sureti teşekkül ve
idaresine ait hususat nizamnamei esasisi ile tayin olu
nur.

Beşinci Madde — Eytam sandıklarının mevcut
nukutu ve bundan sonra tahsil edilecek ve terekeden
hasıl olacak mebaliğ bankaya devletin zımanı altın
da hesabı cari suretiyle tevdi olunur.
Altıncı Madde ••— Bu mevduattan eytama ait kıs
mına hesabı cari suretiyle senevi yüzde dokuz faiz ve
sermayedaranııı tediye edilmiş sermaye üzerinden
tevzii muktazi faiz çıkarıldıktan sonra bankanın mü
tebaki temettüatı safiyesinden yüzde on hisse verilik*.

Yedinci Madde — Mevcut eytam sandıklan mu
amelâtının tasfiyesine ve nukut ve hesabatımn ban
kaya devrine ve bunlara müteferri sair hususlann tes
pit ve teminine Adliye ve Malîye Vekilleri mezun
dur.
Sekizinci Madde — Maliye Vekâleti bankanın
sermayesine on milyon lira vaz'ı üe iştirak eder. Bu
taahüdünü devlet emlâkinden bu kıymette bir mikta
rın bankaya devri suretiyle ifa eder. Şu kadar ki dev
redilen emlâkin satış bedeli on milyon liraya baliğ
olmaz ise noksanını yine emlâk devri suretiyle ikmal
cyleı:
Dokuzuncu Madde — Bankanın bilumum muha
berat ve müraselâtı posta ve telgraf ücretinden muaf
tır.
Onuncu Madde — Bankaya ait ikraz ve istikraz
ve tevdiat muamelâtı ile teminat ve merhunatın furuhtu muamelâtından ve bunlara müteallik her nevi
evrak ve senedatından iane namiyle para vesair bir
gûna harç ve resim alınmıyacaktır. Resmi Damga
Kanunu mucibince zaten mafu bulunanlardan başka
zirde muharrer evrak ve senedat dahi damga resmin
den mafudur:
1. Müstekrizlerden her biri için bin kuruş veya
daha dun miktarı havi iki azat senedatı ile bu mik
tara kadar zamimeten edilecek ikrazat için yazılan
şerhler.
2. Banka namına tanzim olunan tasarruf senedati.
3. Bankaca alız olunan depozito ve tevdiat mak
buz ilmühaberleri ile bunların reddiyat senedatı.
4. Emvalin müzayedesinde talipler tarafından
pey olarak bırakılan nakit depozitoları, mukabilinde
verilecek makbuz ilmühaberleri.
5. Bankaca idare edilen emvali gayn menkule
icar mukavelenameleri ve bunlara yazılan kefalet
şerhleri.
On Birinci Madde — İkrazat, şehremanetleri, be
lediyeler hudutları dahilindeki bilumum mebanil ve
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arsaların teminat iraesiyle merciinden alınacak senet
lerin bankaya tevdii halinde yapılır.
On İkinci Madde — Teminat gösterilen mahal
üzerinde mebrti ve mağrus bulunan veya sonradan
ilâve ve ihdas ve gars edilen ebniye ve eşcar ve kü
rüm o mahalle tebaan teminat gösterilmiş hükmünde
tutulur.
On Üçüncü Madde — Banka teminat olarak ka
bul ettiği maîıal üzerindeki hukuk ve imtiyazını ala
cağı ile beraber tapu marifetiyle ve medyunun nzası
ile ve ,senet emre muharrer ise rızasına müracaat et
meksizin ahere devredebilir. Medyun dahi teminat
gösterdiği mahal!] kısmen veya tamamen yine temi
nat olarak kalmak şartiyle ve bankanın nzası ile dey
nini havaleten kabul eden kimseye ferağ edebilir.
On Dördüncü Madde — Bankanın ikrazdan mü
tevellit ve senede merbut matlubatı hüküm istihsali
ne hacet kalmaksızın yazdan müzekkereler üzerine
aid olduğu senedin iraesiyle iktifa olunarak icra dai
releri marifetiyle tahsil olunur.
On Beşinci Madde — Vadesi hulul ettiği halde
deynini tediye etmeyen medyuna icra dairesi marife
tiyle ihbarname tebliğ olunur. İhbarnamenin tarihi
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında tevdii deyn
olunmadığı surette teminat gösterilen mahal icra dai
resince bir ay müddetle bihnüzayede satılarak faiz ve
masrafiyle beraber mecmuu deyn tahsil olunur. İşbu
müddeti müzayede hiç bir veçhile temdit olunamaz.
On Altıncı Madde — Banka teminat gösterilen
emvalden tamamiyle istiyfayı matlup edemediği tak
dirde mütebaki alacağı için bir gûna hüküm istihsa
line hacet kalmaksızın medyunu diğer menkul ve gay
rı menkul emvaline müracaat edebilir.
On Yedinci Madde — Bankaya terhin edilen bina
ve arsaların ahare icar edilip edilmediği ve edilmiş
ise müddeti icaresi banka ile medyun tarafından bir
zabıtname ile tespit edildikten sonra medyunların bi
lâhare bankanın muvafakati tahririyesi haricinde baş
kaca ahere icarı bankanın hukuk ve imtiyazını ihlâl
etmez. Ve bundan dolayı medyunlar ile müstecirlerin

müzayede ihale ve tahliye muamelelerini talike salâ
hiyetleri olmaz.
On Sekizinci Madde — Banka medyunları müza
yedeye çıkarılan emvali garyı menkulelerini tefevvuz
edebilir.
On Dokuzuncu Madde — Medyunların vefatı ve
yahut ahvali şahsiyelerince tebeddül vukuu yukarıda
ki maddeler hükümlerinin yapılmasına mani olmaz.
Vefat eden medyunların vârisi ve ashabı intikal
den kimsesi olmasa bile bankanın alacakları kamilen
istiyfa edilmedikçe teminat gösterilmiş mala gerek
beytülmal ve gerek evkaf mütevellileri müdahale ede
mez.
Yirminci Madde — Bankaya müteallik icra mua
melelerinin her hangi bir kısmı aleyhinde olursa ol
sun, medyun veya şahsı ahcr tarafından vuku bula
cak itirazlar ve açılacak davalar icra muamelesini te
hir etmez. Ancak ihaleden evvel medyun deynini ve
ya vadesi hulul etmiş kısmını faiz ve masrafı ile bir
likte öderse müzayede muamelesi iptal olunur.
Yirmi Birinci Madde — Bankaya müteallik dava
ve muameleler, mahkemeler devairce müstacelmevaddan sayılır.
Yirmi İkinci Madde — Emlâk ve Eybm Banka
sı matlubatından dolayı devairi icraiye nezdinde va
ki olacak takibat müruru zamanı kat eder.
Yirmi Üçüncü Madde — Meclisi idare azasının
r.det ve sureti intihabı ve Müdiri Umuminin tayini nizamnamei esaside tayin olunacaktır. Bankanın Mec
lisi idare azasının bir sülüsü adliye vekâletince müntehap azadan terekküp eder.
Yirmi Dördüncü Madde — Emlâk ve Eytam Ban
kası Türk Anonim Şirketi Türkiye Umum Emlâk
Bankası imtiyazını almak üzere beş sene müddetle
hakkı hıyara maliktir.
Yirmi Beşinci Madde — Bu kanunun hükmünü
icraya Adliye ve Maliye ve Ticaret Vekilleri me
murdur.
Yirmi Altıncı Madde — Bu kanunun hükmü neş
ri tarihinden muteberdir.
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Sıra Numarası : 183
LİSE VE ORTAMEKTEPLERDEN VEYA YEDİ VE BEŞ SENELİK İDADİLERDEN MEZUN
OLUP DA MEKTEPLERDE MUVAFFAKİYETLE HİZMET ETMEKTE OLANLARIN MUALLİM
AD VE İTİBAR EDİLMELERİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/994) NUMARALI KANUN LÂYİHASI İLE URFA MEBUSU REFET BEYİN (2/569) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİ
Sİ VE MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
/
Kalemi Mahsus Müdjiriycıti
Adet : 6/1960»

8 Mayıs 1926

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİNE
Liselerle orta mekteplerden veya' yedi ve beş se
nelik idadilerden mezun oŞup da lâaikal üç seneden
beri fasılasız ilk mekteplerde muvaffakiyetle hizmet
etmekte olanların muallim ad ve itibar edilmeleri
hakkında Maarif Vekâletince tanzim edilen ve İcra
Vekilleri Heyetinin 6 Mayıs 1926 tarühîi içtiımaır.da
tezekkür ve Mecüüsi Âliye arzı tasvip olunan kanun
lâyihası ile eslbabı muolfbe mazbatasının musaddak
sureti takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arma mü
saade bısyuıtulmasını rica eyleıOm efendim.
Beşvekil
İsmet
ESUABI MUCİBE
1. Geçen seneki Muvazene! Umıumûye Kanunu
nun neşrini müteakip muallim muavini addedilen iki
senelik muallim mektobi mezunları Giresun Mebusu
Hakkı Tank Beyin teMjfi kanunisi üzerine muaSinı
addedilmişlerdir. Zamanımıza göre basit tahsISeri iti
bariyle bunların mu^IÛm oldukları kaıbuî edence
toOıs3l3eri onlardan daha yüksek olup, efflyevm mes
lekte MMam ©d'i'lmekite bulunan tecrübe saibjbi yedi
ve beş senelik idaıdi mezunfariy^e Lise ve Ortaımektep mezunlarının da bu halktan istifade etmeleri pek
tabiî olduğu gibi muvafıkı nasafet ve madeîettir de.
Bugüne kadar muallimlikte muvaffakiyet ibraz eden
lerin kışımı mühimimi yedi, beş senelik idadi mezun
larıdır.
% 'Bunların kanunun neşri tarihinden itibaren mu
allim addedilmesi ve daha evvelki hizmetlerinin mu-

ciSîm muavini olarak kafbıı! edilmesi muaüiJm mekte
bi mezunlarının inkisarlarını mucip olmaimak içindir.
3. Üçüncü maddedeki imtihan kaydının lise me
zunları diğer mektep mezunları için ayrı ayrı tadbükedilmesi faydalı görülmüş ve l'se mezunu oömâyanlaınn evvejeımirde malumatı umumiyetten (Tüıkçe,
RCyaziyali, Tarih ve Coğrafya» Tabii ilimler) bir im
tihana taibi tuîuîmaian Mizum'u addolunmuştur. Ve
bunun için lise mezunlarına ait dördüncü maile
ayrıca teklif edilmiştir.
RİYASETİ CELİLEYE
Sene'erden beri iptidası mekteplerinde çalışan onîa
ve yillks-tk tahsil görmüş mualîimlbıûmijz vardır. Yaîh
nız Isîarifauî iptidai mekteplerinde vazife ifa eden bu
gibi üç yüze yakın muallim mevcuttur. Meclisi uımm&r yanlış bir taüakfei ile bu mupJTömfcri mualvin
aiddoierek sekiz yüz kuruştan fazla maaş veıımsmektedirler. Lise ^e âli mektep mlazunu oîuıp da iptüdafi
munjiinîi'Lginde senelerden beri çalışarak muvaffakiyet
gösteren bu gîbi zevaltı takdir etmek lâzım geliıken
bszı medisi umumiler yanlış telakki neticesi oüarak
zavaiHıî&rı âdeta mağdur etmektedider. Bu gjübi yan
lış telakkilere meydan bırakımaımak üzere aşağıdafci madde»erin kamıniyetini arz ve teklif eylerim efen
dim.
Urf a Mebusu
Refet
Türkiye

Büyük Millet Mecîisi
Lâyiha Encümeni
AnOcsra : 21.4.1926
LAYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI
Riyaseti CeüDkye
Urfa
mezunu

Mebusu Refet Beyin, lise ve âli mektep
olup da İptidai muallimliğinde hizmet
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edenlerin nnuaüDim hukuk ine imtiyazını haiz olmaları!
hakkında teklifi kanuııM Encümeninıizce ledelmültalâa esas itibariyle sayam müzakere görülmüş olmakta)
heyeti umıumiyeye arz olunur.
Reis Namına
Uıfia
Reflet

Mazbata MunarrıÂri
Urfa
Refet

Kâtip
Câresun

Aza
Amıtaîya

.Ali .Şe/vket
Aza
Çankırı
Yusuf Ziya
Türkiye Büyük Mille* Metisi
Maıaıiif Encümeni
Adetâ >:'
Karar 23 : 1/944, 2/569

işaretiyle Enciimıenimıizce kabul ve tasdik edilmiştir.
'Heyeti Celieleye arz edilmek üzere muaddel lâyiha*
kanuniye mierbuteu takdim kılınmıştır efendim.
Maarif Encümeni
Reisi namına
Çankırı
Talât

Muzbata Muharriri
Afyonkaraibisar
Ruşen Eşref

Afıyonkartalhji&ar
İzzeî Ulvi

Aza
Mehmet Emin

Rasîm
Aza

iAza
İM*

Aza
İzmir

Mala'tya
Reşit

Refet
Aza
Rafhtmıi

Ahmet Hamdi

Aza
Hükümetin ffldkUEI

16 . 5 , 1926

iKanun Lâyihası

Madde 1* Liselerle Ortamekıteplerden veya yedi
ive Ibeş senelik idadiılerdeın mezun olup da lâakal üç
Maarif Encümeni Mazba'îatsı;
seneden beri bMfasıla ilkmektepîerde muvaffakJyetîa
ıhizmet etmekte ı»Iam2ar muallimdirler.
Riyaseti Geliicyeı
Madde 2J BU suretle muallîm addeialanîeriın mu-1
aDimjik kıdemleri işbu kanunun meışri tarihinden baş
lise ve ortamelkteplerde veya yedi ve beş senelik
lar
daha evvelki hazmetti muallim muayini hizmetti
idadilerden mezun olup, mekteplerde muıvaiîlfalkiyeitle
addolunuru
hizmet etm/elkıte olanların mualim ad ve illlbar ei\%>'
Madde 3* Ortamekteplerden ıveya yedi ve beş
melerine dair Başvekâleti Celileiî'n 8.5.1926 tarih ve
senelik idadilerden mezun olup bu kanunun neşri ta
6/1960 numaralı tezkeresine ımelfuf kanun layihası
rihlinde hizmeti üç seneyi geçmemiş oîariJarDa. yeni"
ile Uıfa Mebusu Refet Beyin, Lise ve âli mektep me
den mesleğe ©'irmek isteyenler malumatı umumiye ve
zunu o3up da iptidai muaîJimiiğJnde hizmet edenlerin
meslekiye
imiThamnda muvaffak olduktan sonra iük
muaK3m hukukunu haiz olmalarına dair olan (2/569)
maictep mua^imti hukukuna maffiük o5albiilirîerj
numaralı tekîifıi ikaonınıisi Encümenimizle tevdi olun
Madde 4J LSse mezunu olanlar yaSıuz meslekî
makla teikûk ve mütalaa olundu.
derslerden imtihan edildikten sonra nmıaKJm unvanı*
otelden beri iBkanıdktefpîerie hJzmeiîleıli msisbuik
nı aftutistA
oıtfa, yüksek mekteplerde tahsül görmüş mmaümîeriın
Mailde 5u (Bu imkanların nasıl ve nelerden icra
vSâyeü mecMsi umumilerinoe mualvân addolunarak
ediîeceği hususu bir talimatname ile tayin edffir.
kendilerince sekiz yüz kuruştan fıazîa maaş tahsis edil*
Maddıâ 6; İşbu kanununa muhalif oüan diğer mememesi yüzlerce muaüljliimiın mağdur «amasını ve ba
vaddı kanuniye ahkâmı müü^adır.
zen meslekıten çeıklmeîerM liınliaiç ötaelkıtedir. Müd^
Madde- 7. Işlbu kamın tarihi neşrinden ifflbareM
deti tahlili iki üç seneden ibaret muallüm mekteple
muteberdir*
rinden mezun bulunanlar muaıüıiımîik hukuklundan
Madde 8. İşbu kanunun icrasona Maarif Veıkli
isîfade etlikleri halde daha fazla derecede tahsili
memurdu!'. 6 Mayıs 1926
olanların bu haktan mahrum bırakılması muıvafılka
Adliye VıeikfiM
(Başvekil
mıadelet görüJmemîşilıir. Bu selbapîe, hem !bu gM mun
Mahmul?
Esat
İsmet
»12m§erin mağduıllyet ve inkıiısaırı şevkten maıuharazası, hem de mütemadiyen muailim kadrolarının ıboşa!^
Müdafaa! Miliye Vekilli
Bahriye VfiflaÜH
Recep Beyefendi
ması ve maiarif hayalında (rahneler açılmamasının ıte-ı
İmzada ıbulunaimadij
mini için her ikisi tevhit ve bazı tadilât icra e'imck
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(DalMlfye Vekili
Mehmet Cemil
Maliye VeSkilıi
Hasan Hüsnü
Nafıa V e M
Behiç Beyetflendi
İmzada ibnüunimadn
Ticare* Vekil
AİT Cenanıi

Hariciye Veki'tö
Tenftfif ŞüşjMi Beyefendi
İmzaJıa ibaıhınmaiıı
Marİf rVdldli
Mustafa Neıcaiîî
Zfirataıt VcöcaiS
Menmc't Safbri

Madde 3. — Birinci ve ikinci madde mucibince
muallim addedilenlerin müktesep hakları muhafaza
edilir. Ve maaş ve zamları ve mesken bedelleri mual
limler hakkındaki hükümlere göre verilirse de mual
limlik kıdem'eri bu kanunun neşri tarihinden baş
lar. Daha evvelki hizmet ve kıdemleri muallim muavini
'hizmet ve kıdemi addolunur.

ıSıihlhüye ve Muaveneti
İçt. VekiM
'Doktor* Refiki -

Madde 4. — Eski beş senelik İdadilerden veya
orta mekteplerden mezun olanlar muallim mekteple
rinde okunup da kendilerinin mezun oldukları mek
teplerde görmediği derslerden imtihan vermek şartîyle ilkmektep muallimi olurlar.

Urfa Mebusu Refet Beyin Teklifi
1. Lise ve yedi senelik idadi mezunlariyle her
hangi yüksek mektep mezunu olup da iptidai mektep
lerde şimdiye kadar hüsnü hizmette bulunanlar mual
lim hukuk Ve imtiyazını haizdirler.
2i (Bu gibilerin maaşı mektep muallimleri maaş
hakkındaki kanuna tevfikan verilir.
3. İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
4. İşbu kanun ahkâmını icraya Maarif ve Dahi
liye Vekilleri memurdurlar.
Maarif Encümeniıön Tadili

Madde 5. — Eski yedi senelik idadilerden veyahut
liselerden mezun olanlar veya âfi mekteplerde tahsil
edenler meslek derslerinden imtihan edilmekten sonra
muallim olurlar. Âli tahsillerinde meslek dersleri gö
renler bu imtihana tabi tutulamazlar^
Madde 6. — Orta mektep mezunlariyle tahsili da
ha yüksek derecede olanlar muaîlim muavini tayin
oluna'biIMer. Orta mektep mezunu olmayanlar bu de
recedeki tahsillerini isbalt ettikleri ha!de muallim mua
vin' olalbllirkk'.
Madde 7. — Bu Kanun müktezasuıca edilecek im
tihanların neden, nerede ve nasıl yapılacağı talimatna
me iîe tayin edilir.

İFkmekiep Muallim ve Muavinleri Hakkında Kanun
Madde 1>. — Bu kanunun neşri tarihinde muallim
muavini sıfatını ihraz edenler arasında en az beş se
nelik idadiye muadil tali veya âli derecede bir mek
tep tahsili görenler muallim addolunurlar.

Madde 8. — Orta tedrisat muallimlerinin kıdem
zamlarını mırtazammın olan 6 . 5 . 1926 tarih ve 832
numaralı kanun hükümleri iik mektep muallimlerine
ait maaş mebdeleri muteber olmak üzere ilk mektep
muallimleri hakkında da tatbik olunur.

Madde 2. Birinci maddenin şümulü haricinde ka
lan muallim muavinlerinden olup yine bu kanunun
neşri tarihinde beş sene muvaffakiyetle hizmeti geç
miş olanlar dahi muallim addedilirler.

Madde 9. — Bu kanuna mugayir olan kanunların
hükümleri mülgadır.
Madde 10. — Bu kanunun hükümlerini icraya
Maarif, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.
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Sun Numarası: 195
MUALLİM MEKTEPLERİNE MUAVENET HAKKINDAKİ KANUNA BİR MADDE TEZYİLİNE DAİR
BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/945) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MAARİF VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
Türkiye Cumhuriyeti
8 Mart 1926
Kalemi Mahsus Müdirlyeti
Adet : 6/1963
Büyük Millet Meclisli Riyasetine
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 22
Nisan 1926 tarih ve 819 numaralı Kanuna Zeylan
Maarif Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekilleri
Heyetinin 6 Mayıs 1926 tarihti icfimamda tezekkür
ve Meclisli Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasının
musaddak sureti takdim olunmuştur.

Encümemmizce ta*vip edildiğinden Heyeti umumjyeye arz edilmek üzere lâyihai kanuniye takdim kılın
mıştır efendim*
Mazbata Muharriri
Maarif Encümeni
Afyonlcarahûsan
Reis Namına
Ruşen Eşref
tzzet UİVİ
Kâtip
Afyonkarahîsarı
Talât
kaset Ulvi
Az»
Aza
İzmir
Ali
Ahmet Hamdi
Azfj

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurülmasını rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
Esbabı Mucibe
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki 22
Nisan 1926 tarih ve 819 numaralı Kanunla elde edi
lecek paradan - esbabı mudibesi şifahen arz edilmek
üzere - mevcut fakat natamam muallim mekteple
rinden bazılarının ikmali için de istifade edebilmemi
ze dair tanzim kılman müzeyyel madde Ieffen takdimi
huzuru âlileri kılındı efendim.
(Maarif Vekili
Mustafa Necati
12 . 5 .1926
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
(Maarif Encümeni
Adet :
Maarif Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Muallim mekteplerine muavenete dair olan 22 Ni
san 1926 tarih ve 819 numaralı Kanuna Zeylen Maa
rif Vekâletince teklif edilen kanun lâyihası mütalaa
ve tetkik olundu. Esas itibariyle muvafık görülerek

Urfa
Refet
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Muvazene! Maliye Encümeni
Mazbata Numarası : 224

Aza
Mehmet Emin

Esas Numarası : 2/945
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Muallim mekteplerine muavenete dair olan 22 Ni
san 11926 tarih ve 819 numaralı Kanuna zeylen Başve
kâletten varit ohıp, 10 Mayıs 1926 tarihli Heyeti
Umumiye içtîmaında Maarif ve. Muvazenei Maliye
Encümenlerine havale buyurulan lâyîhai kanuniye
Maarif Encümeni mazbatası ile birlikte Encümenimi
ze tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu.
Lâyîhai kanuniye idarei hususiyefere ait olup, Mu
vazene! Umumfiyeye tesir edecek mahiyette olmadığın
dan Encümenlimizce yalnız üçüncü maddeye Maarif
ve Dahiliye Vekilleri cümlesinin ilâvesiyle Heyeti Ce
lileye takdimine karar verilmiştir. 18 Mayıs 1926
Çankırı
İstanbul
Mustafa Abdülhalik
Ali Rıza
Zonguldak
Diyarbekir
Ragıp
Şeref
Giresun
Kütahya
Musa Kâzım
Mehmet Nuri
Yalnız Üçüncü Madde :
Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım io*
raya Maarif ve Dahilîye Vekilleri memurdur.
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MUALLİM MEKTEPLERİNE MUAVENET HAKKINDAKİ 22 NİSAN 1926 TARİH VE 819 NUMA
RALI KANUNA MÜZEVYEL KANUN LÂYİHASI
L Maarif Vekâleti, yeniden yapılacak on mual
lim mektebine ilâveten mevcut fakat natamam mual
lim mekteplerinden bazılarının inşaat ve tesisatım ik
mal için de işbu paradan sarfiyatta bulunabilir.
2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
3. Bu kanunun icrasına Maarif ve Dahiliye Ve
killeri memurdur., 6 Mayıs 1926
Başvekil
Adliye Vekili
İsmet
Mahmut Esat
Müdafaai Milliye Vekili
Recep Beyefendi
Bahriye Vekili
İmzada bulunamadı

Dahiliye Vekili
M. Cemil
Maliye Vekili
Hasan Hüsnü
Nafıa Vekili
Behiç Beyefendi
İmzada bulunamadı

Haricîye Vekili
TeVfik Rüştü Beyefendi
İmzada bulunamadı
Maarif Vekili
Mustafa Necati
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri
Sıhhiye ve Muaveneti

Ticaret Vekili
Ali Cenanı

içtimaiye Vekili
Doktor Refik

