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1 —SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek askerlik mükel
lefiyetleri kanununun barı maddelerinin tadiline, çay, 
«eker ve kahve ithalinin bir elden idaresine ve Çekoslo
vakya ile münakit muahedenamenin tasdi km a dair ka
nun lâyihaları müzakere ve kabul olunduktan sonra pa-

Lây ikalar 
1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1471 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — Türkiye - Fransa ticaret muahedesine merbut 
(A) cetvelinin tadili hakkında kanun lâyihası (İktisat 
ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 inci mad-

1 —: Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa et
tirilecek buğday hakkında 1/413 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Bu kanunun müstacelen müzakeresini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim ? 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Hepimizin velinimeti 
olan köylülerin menafiini düşünür surette Hükü
metin bir kanun yapmak lüzumunu hissetmiş ol
duğunu takdirle karşılıyorum. 

Kâftrm Ps. (Diyarbekir ) — Teşekkür ederiz. 
S u n B. ( Devamla ) — Bu maksadın tamami-

le husulünü temin edici tedbirler de ittihaz edil
miş olsa idi, bu memnuniyetim tezauf edecekti. 
Maalesef bu kadar çok yüksek düşünülen ve ha
kikaten memleketin ihtiyacına karşı gelecek olan 
bu kanunun daha etraflı düşünülmesi iktiza eder-

fll 262.numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

zar günü toplanılmak ü/,ere celse tatil edildi.. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Deniıli 

Refef Ruşen Eşref Haydar Rüştn-

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Mîllî Mü
dafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak: 

tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gibi bütün mu
amelâtı askeriyece de muteber olamıyacağt hakkmda biı-
karar ittihazma dair 3/18 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

ken bazı maddeleri sathî surette geçilmiş olduğuz 
için bu maksadı lâyikile temin edebileceğine ben
de emniyet hâsıl olmamıştır. 

Hükümetin kanunun sureti kabulü hakkında 
dermeyan ettiği mütalea ve esbabı mucibe ile en
cümenin ayni madde üzerinde dermeyan ettiği mü-
taleaiar arasında çok büyük fark vardır. Onun 
için evvel emirde kendi fikrini tadil eder yollu, 
encümenler tarafından dermeyan edilen mütale-
alar hakkında ne fikirde bulunduklarını bizzat 
Hükümet lisanından işitmek isteriz. Onun için 
Ziraat vekili Beyefendinin kendi mütalealarile 
encümenlerin dermeyan ettikleri mütalea arasın
daki farkı dinledikten sonra kanunun müzakere
sine geçilmesini rica edeceğim. Çünkü bu suret
le verecekleri mütalea ile müzakere için daha 
esaslı bir zemin hazırlamış olurlar. Kendilerin
den bunu bilhassa rica ederim. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşaııe) — 
Reis Beyefendi, lütfen bir nokta hakkmda söyle
mek istiyorum. 

Efendim, encümenin yaptığı tadilâta Hükümet; 

2 — (HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14, 25 

Reis — Refet B. 

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

Reis — Gelse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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t e iştirak etmiştir. Fakat Hükümet kanunun heye
t i umumiyesi hakkında izahat verebilir. Yapılan 
tadilât encümenlerle Hükümet arasındaki ittihadı 
fikre istinaden yapılmıştır. Ayrıca bir noktai na
zar ihtilâfı yoktur ki izahma lüzum görülsün. 

Strn B. (Kocaeli) — Bendeniz encümen namına 
mütalea istemedim. Encümenlerin mütaleatmı oku-
<Uını. Buna mulkabil Hükümetin ne diyeceğini öğ
renmek istedim. Buna verilecek cevap ta müsbet 
veya menfi yine Hükümete aittir. Binaenaleyh 
encümen reisi muhtereminin bu hususta Hükümet 
namına söz söjd emeğe salâhiyeti yoktur, zannede
rim. Çünkü kendilerinden değil, Hükümetten sor
dum. 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 
bu kanunu Meclisi Âlinin tasvibine arz için hazır-
iadığnnız zaman esbabı mucibeyi mümkün olduğu 
kadar rakamlara istinat ettirerek tafsilen arzet-
tik. Buğday meselesi bizce çok mühimdir, hayatî 
ehemmiyeti haizdir. Bu da iki noktai nazardandır: 
Birisi mahsulât miktarı, ikincisi de fi at itibarile-
dir. istatistik teşkilâtımız tam ve mükemmel ol
madığı için katî bir isabetle tayine imkân olma
makla beraber buğday mahsullerinin muhtelif se
nelerde gerek ekim, gerek biçim miktarları, esbabı 
mucibe mazbatalarında olduğu gibi şu suretle ta
yin edilebilir. 

(kental) 
Ziraî sene Ekim (dönümü) Biçim miktarı 
9 2 5 - 9 2 6 35 417 718 24 692 263 
926 - 927 22 383 714 13 331 508 
927 - 928 31 326 706 16 110 758 
92S - 929 28 178 280 27 188 729 
929 - 930 27 052 274 24 853 988 
930 - 931 34 169 394 30 000 000 

Şu rakamlar yekdiğerile karşılaştırılacak olur
sa görülüyor ki, bir seneden bir seneye mahsul 
miktarları, arasında mühim farklar vardır. 

Bu farkların sebebi; bir seneden diğer seneye 
iklim şartlarının çok farklı olması ve bu iklim 
farklarından az müteessir olacak derecede ziraat 
usullerini tekâmül ettirememiş olmaklığımızdan-
<ür. 

Böyle seneden, seneye buğday mahsulâtı üze
rinde pek büyük farklar olması neticesiledir ki 
beş, altı sene gibi pek az bir zaman içinde mem
leketimiz buğday itibarile darlık sıkıntısı geçirmiş 
ve iyi bir mahsul yapan son bir iki sene içinde 
de fi at düşkünlüğü zararına uğramıştır. Aldığım 
malûmata nazaran 924 - 931 senesi arasında 924 
ve 25 senelerinde 18 milyon, 929 da 13 milyon kıy
metinde buğday getirmek mecburiyetinde kalın
mıştır. Bazı senelerde de ona mukabil ihracatı
mız fazla olmuştur. Bu sene mahsul meselesini 
uzun uaadıya tetkik ettirdik. Bir iki müfet
tişimizi en mühim istihsal mıntakasmda gezdir
dik, teneoibütün gidişine, ekilen miktara naza
ran bu seneki mahsulün gecen senenin üçte ikisi
n i tutabileceği tahmin olunabilir. Memleketimizde 

buğdaya tahsis edilmiş olan arazinin miktarı otuz 
milyon dönüm olarak normal hasılat ta 25 mil
yon kental tahmin edilebilir. Bu yirmi beş mil
yon kental memleketimizin tohumluk ve istihlâk 
ihtiyacının tam karşılığıdır. Daha az bir mah
sul ile dahi hariçten buğday ithaline lüzum görme
den memleket dahilinde yetişen buğday ile idare 
edilmek imlkânı vardır. Çünkü buğdayın az ol
duğu bir çok yerlerde ve para ettiği zamanlar
da köylümüzün buğday yerine kısmen arpa ve
ya mısır ikame etmesi varit ve vakidir. Böyle 
yirmi beş milyon kental, normal mahsul olmak 
üzere kabul edildiği gibi daha az miktarla.da ida
re edilmek imkânı vardır. Mahsul miktarından 
sonra ehemmiyeti haiz diğer nokta doğrudan doğ
ruya fi at meselesidir. Köylü elde etmiş olduğu 
mahsulün mühim bir kısınmı hasat sonunda piya
saya arzetmek mecburiyetindedir. Bunun da se
bebi çiftçinin bir çok borçları vardır, bu borçla
nın ödemek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
elde etmiş olduğu mahsulü bir an evvel paraya. 
kalibetmek mecburiyeti karşısındadir. Eğer bizde 
de varaht muameleleri yapılabilse, köylü buğda
yını bir yere koyup ona mukabil avans olarak 
bir para alabilseydi veyahut satış kooperatifleri 
mevcut olupta buğdayını birdenbire değil, tedri
cen piyasaya arzetseydi, mevsimlik fıat sukutu 
bu kadar bariz olmazdı. Fakat böyle teşkilât ve 
kooperatifler mevcut olmadığı iç'm piyasaya mah
sulü arzetmeyi tanzim etmek müstahsil için güç
tür ve köylü bir senede 6, 7 milyon kental mik
tarındaki buğdayı pek muayyen ve kısa bir zaman 
zarfında piyasaya arzetmek mecburiyetindedir. 
Bundan da fiatlar sukut ediyor. Bu doğrudan 
doğruya müstahsilin zararına oluyor. Bu yüzden 
köylünün eline az' para geçiyor ve bundan da 
iştira, tediye kabiliyeti azalıyor. Buğday mesele
sinde gerek mahsulün piyasaya arzını tanzim et
mek ve gerek muhtelif seneler arasındaki fi at far
kını, gerekse ayni sene zarfında mevsimlik t'iat 
şartlarını tanzim, ve tesbit etmek için esaslı: 
tedbirler vardır. Bu tedbirler derpiş edilmekte
dir. Bunun için bir kanun lâyihası tanzim edil
miştir ve Heyeti Vekilededir. Fakat bu kanun 
gayet şümullü olacağı için kısa bir zamanda Mec
lisi Aliye arzederek tatbikata geçirmek imkâ
nı yoktur. Tetkiki daha geniş hır zamana., önü-
müzdek içtimaa bırakılmıştır. Bu gibi esasları 
tesbit eden bir kanun gelineiye kadar âcil bir ted
bir olmak üzere bu lâyih.nyı takdim ediyoruz. 
Bu kanun müstahsilin harman sonunda piyasaya, 
istihlâk ihtiyacından fazla bir mal arzetmiye mec
bur kalmamasını ve kendisine kuvvetli bir alıcı 
temin etmesini istihdaf ediyor. Bu alıcı Ziraat 
bankası olacaktır. Bu kanun piyasanın temevvüç-
lerinden mutazarrır olmamak için buğdaya bir fi-
at teminine matuf olan bir kanundur. Ziraat ban
kası bu suretle buğdayı muayyen bir fiatla alma
yı temin ettiği takdirde zürra için gayet makul 
vo nafi bar tedbir olacaktır. 
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Encümenlerde tadil edilmiş olan kısımlara gelin-< 
ce bunlar, encümenlerde münakaşa esnasında Hü
kümet tarafından dahi kabul edilmiştir. Bilhassa 
bu tadiller üç noktada toplanıyor. Bir tanesi güm
rük resminin icabında tenzili meselesi. Kanunun 
Hükümet taraf nidan takdim edilen kısmı dikkatle 
mütalea edilecek olursa görülür ki bu çok kayit-
lerle ilâve edilmiştir ve nihayet ihtiyarî bir tedbir 
olmak üzere buğday mahsulü"ihtiyaca tekabül et
mediği takdirde müstehlikin menfaatine buğdayın 
pek .fazla tereffüüne meydan verilmemek için ko
nulmuş bir tedbirdir. Encümenlerde bu hususta 
da mutabık kalınmıştır. Şimdiki vaziyette buna 
hacet yoktur. Buğday bizim mühim bir mahsulü-
müzdür. İktisat ve Bütçe encümenlerinde hatta ru
hî olarak fena tesir edebilecek bir kaydin konul
ması muvafık görülmemiştir. Bunun bu şekilde 
kalması şimdiki halde Hükümetçe de muvafık gö
rülmüştür. Sonra borcun peşin olması meselesi: 
kanun müzakere edildiği vakit Heyeti Vekilede 
takarrür ettirilmiş, yalnız Ziraat bankasına veri
lecek talimatta bunun bu suretle yapılması derpiş 
edilmiştir. Bütçe encümeni bunu kanunî kayitlerle 
takyit etmeği daha muvafık gördü. Bir de bir mil- j 
yon lira meselesi vardır ki İktisat encümeni bunun j 
tahdidini muvafık görmedi. Fakat Bütçe encümeni 
esbabı mucibesinde de söylediği gibi bu yeni ve' 
başlangıç bir meseledir; bunun tatbik neticesi ol
mak üzere eğer mütemmim başka bir tedbir alın
ması lüzumu hâsıl olursa yine düşünülebilir, bu se
ne bu miktarı tahdit etmekte faide vardır dediler. 
Buna da iştirak ettik. 

Bütçe E. Eeisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, bendeniz esas hakkında bir şey arzet-
miyeceğim. Çünkü lâyiha zaten kısadır. Maksat ta 
malûmdur, muayyendir. Söz alışım sırf usul mese
lesi içindir. Malûmu âlileri Hükümet tarafından 
teklif edilen veya azayi kiram tarafından verilen 
teklifleri encümenler kabul ettikten sonra artık o 
teklif encümenlerin malıdır. Sahibi teklif, Hükü
met veya azayi kiramdan herhangi bir zat encü
menlerin tadil ettikleri son şekle mutabık değiller
se huzuru âlinizde mutabık olmadıkları noktayı 
izah ederler. Heyeti Celileniz de bunu musip gö
rürse ona göre karar alır. Bendeniz muhterem 
arkadaşım Sırrı Beyefendiye arzedeyim ki ; lâ
yihadaki tadilât Hükümetle hemfikir olarak ya
pılmıştır dediğim zaman Hükümet mi yaptı dedi. 
Hayır lâyiha encümenin malıdır. İki encüme
nin her biri lâyihayı ayrı ayrı kabul etmişlerdir. 
Encümen kendine malettiği bu lâyihayı vekâleten 
değil, asaleten müdafaa etmiştir. Arkadaşım 
bu lâyiha hakkında mutlak bir izahat istiyebilir. 
Encümenle Hükümet arasında bu tadildeki görüş 
farkları nedir? Evvelâ bunu iddia etseydi doğru 
olabilirdi. "Ben mütaleamı şimdilik söyliyemem, 
evvelâ mütalealar serdedilsin ve lâyiha üzerinde 
müzakere cereyan ettikten sonra, söz söyliyece-
ğim„ demekse maksatları ki böyle bir şeyi düşü

nerek o yolda idarei kelâm ettiklerini zannediyo
rum. Her halde Sırrı Beyefendi lâyihayı tetkik 
etmişlerdir. Binaenaleyh "böyle iki taraf ta sö
zünü söylesin de tenkidatımı ona göre yapayım„ 
eğer maksatları bu ise ben Sırrı Beyefendiyi bun
dan tenzih ederim. Her belde lâyihayı tetkik et
mişlerdir. 

Lâyiha iyidir. Bir mahzuru kalmamıştır. 
Gâimrük resmini kaldırmak fikri Vekil Beyefen
dinin buyurduğu gibi ledelicap gümrük resminin 
kaldırılması hakkındaki fıkrayı eneümen çıkar
mıştır. Bunda isabet vardır. Çünkü bir taraftan 
buğdayın kıymetini artırmak isterken diğer taraf
tan da kıymetini tenkis edecek ahkâmı - ihtiyati 
olsa dahi - koymakta zarar vardır; öyle bir an 
olduğu zaman Heyeti Celilenizin her zaman böyle 
bir kanun yapması salâhiyetiniz dahilindedir. 

Encümen; vazedilecek sermayenin miktarile 
mütenasip olmak üzere, bir milyon lira kadar 
vukubulacak zararı da Hazinenin deruhde etmesi 
şeklinde tesbit etmiştir. Lâyihanın heyeti umu-
miyesi kabul edilirse çok iyi olacaktır. Her halde 
b u n d a - çok büyük olmasa da - bir faide vardır. 
Bu faide de yerine masruftur. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında hakikaten teşekkür
den başka bir şey yapılamaz. Ancak bendeniz 
üçüncü maddede satılmadan hâsıl olacak fiat 
farkı silolara tahsis edilecek ve bu neticeye gö
re, mal zürram elinden yine ueuz çıkacak, bir kaç 
sene için hâsıl edeceği kâr silolara girecekti. 
Yani bunu kavrayamadım. 

ikinci bir mesele de arpa niçin girmemiştir 
sırf buğday kanunu olmuş? Acaba arpayı ilâve 
etsek iyi olmaz mı? Çünkü malûmu âliniz arpa
nın beş altı yüz bin ton kadar ihraç edildiği sene
ler vardrr. Bu; memleket için 30, 40 milyon lira 
para getirmiştir. Zaman oluyor ki sarsıntı olur, 
müşteri bulunmaz, mahsul yok pahasına müstah
silin elinden çrkar. Arpa ekicilerinin de bandan 

j istifade etmesi çok münasip olur zannediyorum. 
I Efendim, bu kanunun bir faydasını daha ar-
ı zedeceğim. Malûmu âliniz bizim memleketimizde 
{ kuraklık eksik olmuyor. Eskiden aşar zamanı^ 
I aşar mültezimleri köylünün elinden hasılatını alır, 
ihtiyat depolarda tutarlardı. Mahsulün kıymetli 
zamanlarında yüksek fiatlarla satarak istifade
lerini çoğaltırlardı. Tabiî şimdi bunlar ortadan 
kalkmış bulunuyor. 

Şimdi bu teşkil edilecek silo veyahut depolarda 
zamanı geldiği vakit satılması için muhafaza edi
lecek mahsulâtımızın, her hangi bir vaziyet kar
şısında memleketin müdafaası zamanında, harp 
zamanında çok büyük bir faidesi olacağını ben
deniz daha çok mühim görüyorum. Hatt>a bu u-
sul geçen sene tatbik edilse idi bu günkü fazla fi
at farkı husul bulmazdı. 

7-irruîi esasen çiftçi olan yeni vekilimiz bu ye
ni '.anımla çiftçilere «büyük bir menfaat temin 

| etmiş oluyor. Yalnız buraya arpanın da ithaUnİ 
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rica edeceğim. Bu hususta ne düşünüyorlar? 
Mahsus yeni «çaktığı zaman fiatı gayet düşük 

-oluyor, o istasyonlara dökülüyor. 0 vakit Ziraat 
bankası alsada fiat sekiz kuruşa çıktığı zaman 
aradaki fark, bir kaç sene için silo inşaatına gide-
eektir. Bunda filen düşündüğümüz çiftçinin fai-
desidir. Evet çiftçi atiyen bir ambar sahibi ola-
eak amma, bunun böyle bir senede anî bir faidesi 
olmıyacaktır. Bunu yarıya mı, dörtte bire mi tak
sim edip te bakiyesini buğday sahibine iade etmek 
çaresini taharriyi, bilmem Vekil Beyefendi nasıl 
bulurlar? 

Arpa ile, fiat .farkı hakkındaki mütalealarmı 
isterken, * maruzatınım biraz tasvibi eihetine gi
dilmesini gerek encümenden, gerek Ziraat Vekili 
Beyefendiden rica ederim. 

Ziraat vekili Muhlis B. — Efendim, bu kanu
nun tatfcikında her hangi bir zarar vaki olduğu 
vakitte omun Hükümet tarafından tazmini derpiş 
•edilirken, az veya çok bir kâr olduğu vakit «onun 
-da mahaili tahsisini burada yazmakta faide gör
dük. Dedîlk ki, kârla silo, depo yapriır. 

Fakat bununla muhakkak kâr yapmak istih-
•d&f ediliyor manasının çıkarılmamasını bilhassa 
rica ederim. Bu kanun buğday müstahsilini hi
mayeye ve buğday fiatmm istikrarına matuf bir 
kanundur. Maksadımız hiç bir vakit çiftçiyi is
tismar etmek değildir. Bunu bilhassa tasrih et
mek, isterim. 

Arpa, meselesine gelince; arpamız ayni zaman-
<da bir ihraç malıdır. Bunun ihracını teman etmek 
için çareler düşünüyoruz. Meselâ Uşak ve sair 
bazı yerler için 11 tane selektör makinası alsak, 
bunlar vasıtasile arpalarımızı temizliyerek onla
rın dafea fazla bir fiatla ve daha kolaylıkla hari
ce şevkini temin etmiş olacağız. Arpanın da bu
raya ithal edilmesi, kanunun mahiyetini biraz da
lla genişletebilir, kanunun tatbikini biraz daha 
güçleştirir, külfetini biraz daha ağırlaştırabilir. 
Onun için bu, ancak buğday olarak kalsm, bun
dan iyi bi* netice elde edilecek olursa o zaman 
teşmil meselesi de düşünülür. 

Piatların muhafazası hakkındaki sözlerini mü
him telâkki ederim. Fakat bunları derhal derpiş 
etmek ve hemen nasıl yapılacaklarını söylemek 
güçtür. İkinci madde de (alım satım mahalleri ve 
buna müteferri diğer hususlar İcra Vekilleri He
yeti kar ar ile tanzim ve tayin edilir) denmiştir. 
Diğer noktalar buraya girebilir. 

Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettiri
lecek buğday hakkında kanun 

HADDE 1 — Buğday fiatını korumak ve tan
zim etmek maksadile Hükümet lüzum gördüğü 
takdirde müstahsilin satılığa arzedeceği buğdayı 
tesbit edeceği fiatlarîa Ziraat bankası vasıtasile 
alıp satmağa mezundur, 

Sırrı B. (Kocaeli} —• Efendim, bize filvaki mü-
zakeratm oldığı son şekfa arzediliyor. Ondan evv-
vel geçirdiği safhalar burada yazılmış bulunuyor. 
Ondan evvelki yazılmış şekillerde, dermeyan edil
miş daha nafi mütalealar olabilir. Onun için on
ları da düşünerek aradaki farkı tebarüz ettirmek 
icap eder. Buradaki son teklif Hükümetin teklifi
ne muvafıktır. Aaaalk İktisat encümeninin bütün 
bütün bu esasarta mugayir bir mütaleası vardır. 
Onun için aeaba mümkün müdür ki, İktisat encü
meni kendi noktai nazarından rucu için ne gibi 
sebepler gördü, onu burada bize izah etsin? Zan
nederim izah etmesi lâzımdır. Kendi haklarını is
timal etmezlerse biz onları icbar edemeyiz. O hal
de kendi fikrimi söyliyeceğim: 

Hükümet ve Bütçe encümeni tamamen zürra-
ın arzedeeegi buğdayın mubayaasını teklif ediyor, 
münasip görüyor. Halbuki îktısat encümeni bilâ 
kaydü şart yetişen mahsulün Hükümetçe muba-
yaasmı söylüyor. Onun için aralarında büyük bir 
fark vardır. Ben şüphe yok ki Hükümetin ve Büt
çe encümeninin dermeyan ettiği mütaleaya taraf
tarım, Yalnız bilmelk istediğim noktalar vardır. 
Hükümet bu buğdayı mubayaa edeceği zaman fi
at takdirinde mikyas ne olacak? (Piyasa sesleri) 
Bu mi'kyası Hükümet nasıl bulacaktır? Şimdi da
ha evvel vaki tecrübelerden ders alarak bazı mü-
talealara sapmak lâzımgeldiğini görüyorum. 

Nitekim tütün inhisar idaresi zürradan tütün 
mubayaa ediyor. Bu mubayeatın bazan şöyle veya 
böyle olması efkârı umumiyede nasıl fena tesirler 
husule getirdiğini birer birer bilmekteyiz. Ayni 
mubayaa keyfiyetinde mubayaacıların buğday 
alırken tütün mubayaasında gösterilen sakatlıkla
ra salik olmıyacaklarını bize bugün kim temin ede
bilir ?.. Ben çok korkarım ki çok yüksek bir maksatla 
buraya getirilmiş olan bu kanun bir takım dedi 
kodulara sebebiyet vermesin. Eğer Hükümet bun
ların önüne geçmek için tedbir hazırlamıştı şim
diden teşekkür ederim. Gayet ince bir noktayi dü
şünmek lâzrmdır. Bir mal mubayaa edildi, ambara 
teslim edilmek üzere gösterildi, tesellüm muamele
sinde bunun numuneye muvafık surette olmasmr 
temin edici müessir tedbir alındı mı? 

Kâznn Paşa (Diyarbekir) — Onlar nizamname 
ile tesbit olunur. Kanunla değil. 

S i m B. (Devamla) — Ben Kâzım Paşa Hazret
leri kadar salim düşünemiyorum. 

Kâznn Paşa (Diyarbekir) — Düşünemezsin, ona 
şüphe yok. 

S i m B. (Devamla) — Ben çok şüphe eder bit 
adamım. Biliyoruz ki bazı mubayaacıların kuntrat-
çılarm şu cins yerine bu cinsi teslim ettikleri çok 
vaikidir ve her gün böyle hâdiseler çok vaki olu
yor. Şimdi de ambar memurunun bu muamelelerde 
böyle yapmıyacağını bize kim temin edecektir. 
Böyle şeyleri arzetmek ve işitmek izaai vakit değil
dir. Çünkü memleketin nefinedir. Lütfen izahat 
verirlerse faideli olur. 
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İktisat encümeni Reisi Mustafa Rahmi B. (îz-
mir) — Efendim, birinci maddede Hükümetin 
teklifi ile İktisat encümeninin teklifi arasında 
hk- bir fark yoktur. Sırrı Bey bu farkı nereden 
buİdular anlryamadım. Filhakika Bütçe encü
meni bunda bazı tadiller yapmıştır. Biz de buna 
muvafakat ettik. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Fark çok ayan ve beyan
dır. 

Muştala Rahmi B. — Hükümetin teklifini ay
nen okuyayım: 

Madde 1 — Buğday fiatlarında bir istikrar te
mini maksadile Hükümet lüzum gördüğü takdir
de memleketimizde yetiştirilen buğdayı muayyen 
bir müddet için tesbit edeceği fiatlarla Ziraat 
bankasına müstahsilden aldırıp sattırmağa ve pi
yasayı tanzim maksadile buğday gümrük resmini 
icabında indirmeg-e mezundur. 

İktisat encümeninin teklifi: 
Madde 1 — Buğday fiatlarında bir istikrar te

mini maksadile Hükümet lüzum gördüğü takdir- i 
de memleketimizde.yetiştirilen buğdayı muayyen 
bir müddet için tesbit edeceği fiatlarla Ziraat ban
kasına müstahsilden aldırıp sattırmağa mezundur. 

Sırn B. (Kocaeli) — Bütçe encümeninin tekli
fini okuyunuz. Arada çok fark vardır. 

Mustafa Rahmi B. — Hükümetin teklifi ile 
Bütçe encümeninin teklifi birdir, İktisat encümeni
nin ayrıdır buyurdunuz. Ona cevap veriyorum ki 
Hükümetin teklifi ile İktisat encümeninin teklifi 
birdir. Bütçe encümeni tadil etmiştir. Onu ar-
zediyorum. O tadili biz de kabul ettik diyoruz. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Muhterem Sırrı Bey 
memur tayin edilirse dedikoduyu mucip olur de
diler. Bunun için Hükümet tabiî bir nizamname 
yapacaktır. 

Sonra efendiler, Zira-it bankasının buğday 
alıp almaması meselesine gelince: Ziraat bankası 
zaten buğday almaz. Çünkü buğday satılacaktır. 
Geçen sene ve daha evvelki senelerde olsaydı bu 
doğru idi. Bu sene müstahsil malmı satabilecek
tir. Binaenaleyh Ziraat bankası buğdayı alır mı, 
almaz mı, düşünmeğe lüzum yoktur. 

Diğer meseleye gelince; esasen Hükümet bir 
nizamname yapacaktır. İleride bu teşkilâtta me
mur kullanılır mı, kullanılmaz mı, memurlar sui
istimal yapar veya yapmaz mı meselesini de dü
şünmeğe mahal yoktur. Eğer böylo düşün
mek lâzrmgelirse Hükümetin hiç bir zaman teş
kilât yapmaması lâzım gelir. Elbette Hükümet ya
pacağı nizamnamede bütün bunlara ait hükümler 
koyacaktır. 

Bendeniz Vekil Beyefendiden bir sual soraca
ğım. Ziraat bankası, evvelce kabul ettiğimiz bir 
kanunla bu gün anonim bir şirket halindedir. A-
nonlm şirket halinde okluğundan dolayı bu ban
kanın heyeti idaresi karar verir, buğday alır; 
satar. Kâr eder, zarar eder, ne yaparsa yapar. ı 
Yalnız 'kanunla Ziraat bankasına, bir buçuk mil- |ı 

| yon liralık buğday al demek, kendisine bahşetti
ğimiz anonim şirket kanuııile taaruz teşkil etmez. 
mi? 

Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim; 
bu kanunu yapmaktaki maksadı arzetmiştim. Bu 
maksadı elde etmek içindir ki Hükümet buğday 
alıp satmakta Ziraat bankasını tavsit etmiştir. 
Fakat fi at l an tesbit etmeği ve muhafaza usulleri
ni ve saireyi kendisine bırakmamıştır. Bütün bun-

11ar Sırrı Beyin derıneyan etmiş olduğu mütalea-
lara bir cevap teşkil edebilir. Çünkü Hükümet 
fiatlar meselesini derpiş edecektir. 

Ahin ve satım hususlarını da nizamname der
piş edecektir. Fiatların ne miktar üzerinde tes
bit edileceği hakkındaki mütalea zannediyorum 
ki bu kanunun mevzuundan biraz harice çıkar. 
Piyasa zamanında, hasat zamanında hâsıl ola
cak neticelere göre tedbirler alınacaktır. 

Burada Hükümetin teklif etmiş olduğu kı
sımda bir icbar yoktur. Bütçe encümeni oraya, 
satılığa arzedilecek buğday deyince; mesele da
ha ziyade tasrih edilmiş oldu. 

Sonra Ziraat bankası hakkında Reşit Beyefen
dinin buyurdukları anonim şirket halinde bulu
nan banka için bu kanun duğru mudur dediler. 
Bu hususta esasen bir kanun derdesti tanzimdir. 
Bu mesele kanunidir ve muvafıktır ve bu kanun 
doğrudan doğruya ziraat işlerde ve çiftçi ile de 
alâkadar olduğu gibi tediye kabiliyetile de alâ
kadardır. Ziraat bankasının maksadı tesisi de 
esasen bu gibi işler içindir. Bu kanun tetkik 
edilmeden evvel Ziraat bankasının müdürde de 
temas edilmiş ve mutabık kalınmıştır. 

Reis — Efendim, maddeyi reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Buğday alım, satım, muhafaza 
tarz ve şartlarile alım ve satış mahalleri ve buna 

[müteferri diğer hususlar İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tanzim ve tayin olunur. 

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

MADDE 3 — Mubayaa edilecek buğdayların 
elden çıkarılarak tasfiyesi neticesinde tahassul e-
decek senevi bir milyon liraya kadar zarar Hü
kümetçe tesviye ve elde edilecek kâr silo ve depo
lar inşasına tahsis olunur. 

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

MADDE 4 — Buğday mubayaası için Ziraat 
bankasınca açılacak kredinin miktarı ve buna 
hesap edilecek faizin nisbeti İcra Vekilleri Heyeti 
ile banka arasmda kararlaştırılır. 

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

MADDE 5 — Ziraat bankası pazar yerlerinde 
alacağı buğday bedellerini peşin olarak sahiple
rine tesviye eder. 
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Sum B. (Kocaeli) — Efendim, Vekil Beyefen

d iden bir şey sormak istiyorum: Pazar yerlerin
d e diye bir kayit vardır. Ambarlarda olanlar
dan istifade edilemez mi! 

Ziraat V. Muhlis B. (Kütahya) — Ne gibi? 
Anlıyamadım. 

Srrn B. (Kocaeli) — Pazar yerleri diye takyit 
«diliyor. Bizim bildiğimiz, müstahsillerin en zi
yade buğday depoları ambarlardır. Buğday yalnız 
pazar yerlerinden mi alınacaktır, ambarlardan 
almmryacak mıdır? 

Ziraat vekili Muhlis B. — Köylülerin buğday-
laraıi sattıkları yerler, pazar yerleridir, mıntaka-
lardır. Hattâ bunların içerisinde borsalar dahi 
-dahildir. 

S u n B. ( Kocaeli ) — Beyefendi; pazar yer
lerine bir çuval, iki çuval getirilir. Asıl umumî 
mal ambarda bulunur. Şayet birisi ambardaki 
malından bir numune getirirse onun malı almmı-
yacak mı? 

Ziraat vekili Muhlis B. ( Kütahya ) — Bu nu
muneyi getiren zat müstahsil olmak şartile malı 
alınabilir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

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

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

2 — işgale ugrıyan bazı mahallerde vukubul-
muş olan tasarruf muameleleri hakkında yapüacak 
muameleye dair 1/409 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [Ij 

Reis — Kanunun müstacelen müzakeresi teklif 
ediliyor. Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
( Yok sesleri ) . Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İşgale uğnyan bazı mahallerde vukubulmuş olan 
tasarruf muameleleri hakkında olunacak muame

leye dair kanun 
MADDE 1 — Yunan işgaline «ğrıyan Edirne, 

Kırklareli ve Tekirdağ vilâyetlerile Gelibolu, 
Bozcaada ve İmroz kazalarında ve Çatalca kazası
nın işgal altmda kalan kısmmda kâin gayrimen
kul malların tasarruf muamelelerine mütedair işgal 

[1] 261 numarah matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

müddetince Yunan memurları veya müftüler tara
fından tanzim ve tasdik kılman beyi ve ferağ vesai
kinin sıhhati mahallen icra kılınacak tahkikat üe 
tebeyyün eylediği takdirde harç alınmaksızın ma
likleri namına tescil edilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun hükmü Bozcaada ve 
İmroz kazalarında tarihi istirdatlarına ve birinci 
maddede mezkûr diğer mahallerde 1 eylül 1338 ta
rihine kadar cereyan eden tasarruf muamelelerine 
münhasırdır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden itiba
ren iki sene müddetle caridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

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

S — Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş 
olanlardan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş 
ve edilecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve 
kurulması müsaadeye tâbi veya mukaveleye bağU 
olan fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sanayi of isi 
teşkild hakkında 1/373 {numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları fil * 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif ediliyor. Müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresine başlıyoruz 
efendim. 

Srrn B. (Kocaeli) — Efendim, kanunun mev
zuu itibarile memleketin hayatında yapacağı tesiri 
düşününce bunun böyle müstacelen çıkarılmasın
daki mahzuru derpiş etmemek mümkün olamryor. 
Meclisi Âlinin nizamname! dahilinin verdiği me-
sağ dahilinde bunu müstacelen müzakere etmek 
hususundaki verdiği karara itiraz etmek aklımdan 
bile geçmez. Fakat şu vesile ile aklrma geliyor ki 
acaba mühim esaslara iptina eden bu kanunun da
ha evvel Meclisi Âliye sevkile uzun uzadıya düşü
nülmesi, tetkik edilmesi, lehte ve aleyhte fikirler 
beyan edilmesi imkânını vermemekte ne maksat-
vardır?.. 

Bu kanun o kadar mühimdir ki bu anda leh ve 
aleyhte söz söylemek bence mümkün değildir. 

Henüz iyice tecrübe edilmemiş bir mevzu 
olan bu kanunun daha evvel Meclisi Âliye sev-

fl] 265 numaralı matbua mptm sonuna 'şpnjr-
buttur. '. 
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İtile, tetkik mikanı verilmiş olsaydı, memleket 
için, zannederim faideli bir tedbir ittihaz edil
miş olurdu. Çünkü bu kanunların bizden başka 
tatbik edildiği yerlerde tevlit ettiği neticeleri dü
şünerek bizde, kabiliyeti tatbikiyesi olup 
olmadığını anlamak imkânını bulurduk. Fa
kat bugün için bizde bu imkân yoktur. Bina
enaleyh ben, şimdi bu kanunun leh ve aleyhinde 
nasıl rey verebileceğim? 

SaJâbattin B. (Kocaeli) — O halde müstenkif 
kalırsınız. 

Sırrı B. (Devamla) — Eğer böyle bir formalite 
şeklinde, 'kanunun Meclisi Âliden geçmesi mak
sadı temin ederse biz, Hükümete bir maddelik 
bir kanunla salâhiyeti verebilir ve deriz k i : Siz 
lüzum gördüğünüz maddeler hakkında kararna
meler neşrederek düşündüğünüzü yapabilirsiniz. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — İcabında o da 
olacaktır. 

S o n B. (Devamla) — Biz bu salâhiyeti Hükü
mete verdiğimiz takdirde hiç olmazsa Meclisi Âli 
bunları dinlemek külfetinden azade kalmış ola
caktır. 

Salahattin B. (Kocaeli) — Hiç öyle şey olur 
mu? 

Ali B. (Bize) — Biz öyle bir salâhiyeti Hükü
mete veremeyiz. 

SETTI B. (Devamla) — Yalnız tetkik ettim, 
böyle bir nazar darbesile görebildiğim bir iki nok
ta üzerinde söz söyliyeceğim. O da bu kanunla 
yapılan fabrikaların, mümasil faaliyette bulunan 
vatandaşlara piyasada adeta rakip çıkacakları
dır. Vatandaşlar kendi sermayeleri ve kendi 
sâylerine istinat ederek çalışacaklardır. Halbuki 
Hükümet fabrikaları, Hükümete istinat ederek 
çalışacaklardır. İstinatgahın kuvvetli olması, 
piyasada çalışmak için kâfi miktarda kuvvet 
bahşedici bir memba halini alır. Fakat kuvvetli 
sermayesine istinat ederek, millî bir tüccar olan 
Hükümete dayanan fabrikalarla, kendi sermaye
sine istinat ederek çalışan eşhasa ait fabrikaların 
rekabet etmesine imkân olmıyacaktır. Binaena
leyh kanun tetkik edilirken herhalde bu ince nok
tanın nazardan kaçmaması lâzımdır. Ben, o, 
düşünüldümü, düşünülmedi mi bilmiyorum. 

Kanunun yalnız 8 inci maddesi nazarı dik
katimi celbetti. Hükümetin esbabı ınueibesiude, 
teşkil edilecek ofisin heyeti idare ve umumiye-
sinde İktisat ve bütçe encümenlerinin heyeti umu-
miyesinden mürekkep bir heyetin bulunacağı gös
teriliyor. Halbuki Hükümetin 8 inci maddesinde 
buna dair sarahat görmedim. Yalnız İktisat en
cümeninin ilâve ettiği fıkrada, hakikaten Hü
kümetin esbabı mucibe mazbatasında gösterdiği 
bu mütalea ile kendi tarafından ilâve edilmiş mü-
taleada tamamen vardır. Orada deniliyor ki : 
İktisat vekâleti, blânço, bütçe ve raporları Büyük 
M. M. nin Bütçe ve İktisat encümenlerinden mü
rekkep olarak teşekkül edecek Heyeti umumiye-
jını tetkik ve tasdikma tevdi eder işbu Heyetli 

umumiye lüzum gördüğü takdirde arasından ay ı 
racağı bir komisyona blânço ve muamelâtı umu-
miyeyi dahi mahallinde tetkik ettirerek kararını 
verir ve bir raporla B. M. M. Azasının ıttılaına 
arzeder. 

Halbuki diğer bir fıkrada bu teşekkül bütçesi
nin emsali gibi Meclisi Âlide müzakere edileceğine' 
dair kayit vardır, okudum. Şimdi esasen Mec
lise gelecek bütçelerin ait oldukları encümenlerde 
tezekkür edilmesi lâzımdır. 

Bu suretle bu teşekkül için gelecek raporu tk-
trsat ve Bütçe encümenleri heyeti umumiye halinde 
tetkik ettikleri halde ayrıca tetkika lüzum görü
lürse hangi sıfatla rapor yazılacaktır. Ken
disi bizzat raportördür. Kendi raporunun han
gi encümende tetkiki iktiza edecektir. Bunun 
tayini lâzımdır. Diğer bir nokta da acaba iktisat-; 
ve Bütçe encümenlerinin böyle bir teşekkülde he
yeti umumiye vazifesini görmeye mesağ var mı 
yok mu? Meclisi Âli icraî sıfatını daima bilvekâle 
görmektedir. Onun için böyle icrar cihete doğru
dan doğruya kendi uzuvlarmm müdahale etmesi, 
ben zannederim ki, doğru değildir. Onun için bu 
noktanın daha ziyade teemmüle muhtaç olduğunu 
arzetmek isterim. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Sırn Bey arkadaşımız, kanunun Meclise niçin böy
le dar bir zamanda tevdi edildiği ve kanunun mü
zakeresinin niçin müstacelen teklif edildiğini so
ruyorlar. Elbette böyle müstaceliyet lüzumları çık
mıştır ki nizamnameler lâyihaların müzakerelerin
de bu gibi vaziyetler için ahkâm koymuştur. Bu 
kanunda da ayni vaziyet hâsıl olmuştur. Bir kere 
kanun esasen 16 martta Meclisi Âliye tevdi olun
muştur. Demek ki 3 aydan fazla bir müddet evvel 
Meclise takdim edilmiştir ve encümenler tarafın
dan müzakere edilmiştir. Sırrı Beyefendi bu esna
da vakit bulupta kanunu tetkik edememişlerse ka
bahat her halde ne Hükümetindir ve ne de encü
menlere aittir. 16 marttan beri 100 günü müteca
viz bir zaman geçmiştir. Bu müddet zarfında ka
nun hatta İktisat encümeninde tabedilmiş olarak 
bulunmakta idi. Kendileri alabilirler ve tetkik ede
bilirlerdi. Bu suretle encümenlerce tetkikat yapıl
mış ve huzurunuza gelmiştir. Müstaceliyetin sebe
bi de son zamanlarda memleketi bir an evvel sma-
ileştirmek için çıkan fırsatlardır. Bu kanunu sev-
kettiğimiz sırada memleketi smaileştirmek için eli
mizde bir vasrta bulunuyordu. O da bazı sermaye 
sahiplerinin memlekette Hükümet namına sanayii 
tesis için tekliflerde bulunmalarıdır ve bu tesis 
ve bu tesis edecekleri sanayii Hükümet namına 
tesis ederek maliyet fiatile satış fiatı arasındaki 
farkla o fabrikaların amorti edilmesini kabul et
mişlerdi. Bunlar üzerine istinat ederek böyle bir 
kanunu sevketmek ve bu yolda teessüs edecek 
fabrikaları idare için ayrı bir teşekkül vücude ge
tirmek lüzumu artmıştı. Halbuki malûmu âliniz 
olduğu üzere İsmet Paşa Hazretleri büyük komşu. 
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Devlete seyahat yaparak oradan sekiz milyon dolar
lık bir kredi temin ettiler ve bundan memleketin 
baran evvel muhtaç olduğu sanayii tesis etmek im
kânı hâsıl oldu. Bu imkân elbette bu tesis oluna
cak sanayiin gerek tesisi zamanında, geri'k tesisin
den sonra idaresi zamanında mesuliyeti üzerine 
alacak bir teşekkülün vücudunu tazammun eder. 
îşte o teşekkülü bir an evvel meydana çıkarmak 
ve kanunu bu şekilde vücude getirmek lûznn oldu
ğu içindir ki bu kanunun Heyeti muhteremeniz 
dağılmazdan evvel müstacelen müzakeresini riea 
ettik. Kanunun mahiyet i, Devletin memleketi bir 
an evvel sınaileştirmek için programına koymuş ol
duğu esaslı prensiplerden ilham almaktadır. 

Bunda kendi sermayesile sanayi teşkil eden mü
teşebbis vatandaşlarla rekabet meselesi mevzubahs 
değildir. Zaten vatandaşların kendi teşebbüslerile 
yapmağa cesaret edemiyecekleri veyahut yapamı-
yacakları sanayii Devlet teşebbüsile ve Devlet 
sermayesile yapmak içindir ki bu kanunu vücude 
getirdik. Yani kanunda vücude gelecek olan ofis, 
vatandaşlarla pazarda rekabet etmek için ufak te
fek sanayii yapacak değildir, vatandaşların bu 
günkü sermayelerile başarmıya teşebbüs edeme
dikleri husuaatı, Devlet sermayesile ve Devlet kud-
retile başarmak için vücude getirilecektir. O nok-
tai nazardan vatandaşların ufak sermaye ile vücu
de getirdikleri fabrikalarla Devletin rekabet hali
ne geçmesi mevzubahs değildir. 

Sonra böyle büyük bir meseleyi mevzu tutan 
bir kanunun müstacelen müzakere edilmesi doğru, 
değildir, mütaleaları hiç bir suretle varit olamaz.! 
Bu kanunun 8 inci maddesinde umumî heyetten 
bahsedilmektedir. Esbabı mucibe ile de 8 inci 
madde hükmünün tevafuk etmediğini soyuyorlar, j 
Filhakika Mecliste Bütçe ve İktisat encümenlerin
den müteşekkil bir heyeti umumiyede, bu teşekkü
lün blânçosunun tetkiki derpiş edilmiştir. Hükü
metin teklifinde bu kısım yoktur . Çünkü bu kısmı; 
esbabı mucibe ile beraber kanun sevkedildikten 
sonra düşündük, tamamile ticarî bir müessese ol
duğundan bu işe hususî bir şekil vermek için bunu 
Meclise kadar götürmeğe lüzum yoktur diye bu kı
sım tayyedilmişti. Meclisin murakabesine vazet
mek mülâhazasile bu kayit encümenler tarafından 
konmuştur. Meclise geldiğinde gerek iktisat encü
meni, gerek Bütçe encümeni bu günkü sanayi ve 
maadin bankası kanununun hükümleri mucibince 
bu bankanm blânçosunun tetkikında olduğu gibi bu 
iki encümenin muhteliten vücude getirdikleri umu-
MÎ heyet, Devlet sanayi ofisinin blânçosunun tet
kikında da bulunsun denildi. Hükümet te buna 
muvafakat etti. Bu suretle Hükümetle encüme
nin fikirleri neticede birleşti. Meclis kendi için
den vücude getireceği bu teşekkül vasıtasile mu
rakabesini yapacaktır. Bu murakabeyi yaparken 
vücude gelmiş : olan teşekküllerin bilançolarını 
da tetkik edebilir. Binaenaleyh Meclis muraka- j 
besini yapmağa her zaman kadirdir. Bu noktai ' 

nazaran Meclis icraî vazifesini bilvasıta icra eder*. 
Binaenaleyh Meclisten böyle umumî bir heyet teşkil 
etmek doğru değil, mülâhazası varit değildir. . 

Sonra maddede bu heyet bir raporla azadan her 
birisine ayrı ayrı neticeyi bildirir diye bir kayit var
dır. Bu kaydi Hükümet muvafık görmüştür. 
Çünkü bu kayit ayrıca bu mesele Heyeti umumi-
yenin müzakeresinden vo tasvibinden geçirilmesi 
değil, azayi muhteremeye o senenin vaziyeti hak
kında raporla malûmat vererek azayi muhtereme-
nin her zaman haiz olduğu salâhiyete, binaen ve
kili aidinden sual, istizah suretilo o meseleyi ten
vir ettirmek imkânını daha kolaylıkla bulabilmesi 
içindir. Binaenaleyh bu suretle bir raporla azayi 
muihteremenhv her birine umumî heyetin kararını 
bildirmek hususunda Meclisin umumî teşriî vazife 
salâhiyet ile bir tenakuz yoktur. 

S u n B. (Kocaeli) — Efendim, bir- sual sora
cağım. Vekil Bey ifadatını tekzip buyurdular. 
Azanın hor birerlerine ayrı ayrı rapor verilecek ve 
Heyeti umumiyeye sevkedüecektir. 

»Sonra beşinci sahifenin altıncı satırma lütfen 
bakınız. Orada diyor ki: "Elinde Devlet serma
yesi bulunan bu müessesenin bütçesile Meclisi âli
nin alâkası blânço ve bütçenin Meclise getirilmesi 
şimdiye kadar alman tecrübelere istinaden tabiî gö
rülmüştür. „ 

Yani bunu tabiî addediyorsunuz. Bütçenin Mec
lise gelmesi demek, azanın her birine malûmat ver
mek demek değildir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 
Beyefendi, okuduğunuz İktisat encümeni esbabı 
mucibesidir. Bir meselenin hükmünü ifade edecek 
maddedir, oraya bakmak lâzımdır. Madde, hükmü 
ifade eder. Bilâhare tatibikata geçilir. 

Sırrı B. (Kocaeli) — O halde iktisat encüme
ni le aranızda ihtilâf vardır. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Ne münasebet efendim, böyle bir ihtilâf yoktur.. 
Zorla mı ihtilâf yapacağız'.. (Handeler). 

Beis — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Etendim, bir takrir vardır, okunacak
tır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Konuşulmakta olan kanunun başlangıcındaki 

ofis tabirinin Devlet sanayi odası diye düzeltilme
sini ve kanunda bulunan ofis kelimesinin odaya çev
rilmesini rica ederim. 

Aksaray mebusu 
Besim At alay 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — O, başka bir 
meseledir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Neden başka ol
sun efendim? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Efendim, oda 
ile ofis arasında esaslı bir i'ark vardır. Filhakika 
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ofis ecnebi bir kelimedir. Fakat yeni fikirleri ifade 
etmek için elimizde kelime olmadıkça bu gibi keli
meleri lisanımıza almak mecburiyetindeyiz. Bunlar 
beynelmilel mahiyettedir, hiç bir milletin mali de
ğildir. Oda, muayyen mıntakada bulunan muayyen 
mesleke salik insanların menafimi gözeten bir mü
essesedir. Halbuki ofis idare merkezidir. Kendisine 
verileal vezaifi işlemekte bulunacaktır. Binaena
leyh kendilerinden rica ederim, kelimenin ofis ola
rak kalmasında bizimle beraber olsunlar. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Hayır, olamam. 
Arkadaşlar, dikkat buyurun, deminden beri iki 

muhterem vekil ve diğer arkadaşların sözlerine 
dikdat ettim. On beşten fazla f ransızca kelime say
dım. Bu böyle devam ettiği takdirde on sene sonra 
dilimizin ne hale geleceğini gözünüzün önüne getirin, 
acıyın, bunu yapmayın! Geçen asrın softaları dili
mizi ne hale getirmişti, şimdi de asrı softalar dili
mizi ne hale sokmaktalar. 

Ofis kelimesi ile sanayi odası kelimesi arasında 
hiç bir fark yoktur. Yalnız sanayi odası diye anla
şılmaması için baş tarafına bir de Devlet kelimesi 
ilâve edersek (Devlet sanayi odası) olur ve hiç bir 
birine karışmaz. 

Sonra bu kelime beynelmilel olmuştur dediler. 
Bana kaç lisandan misal getirebilirsiniz; bunu han
gi milletler kullanıyor? îki üç milletin kullanması 
ona beynelmilel olmuştur delirtmek için bir sebep 
teşkil eder mi? 

Milliyet dil ile kaimdir ( Çok doğru .sesleri ). 
'Milliyetçi bir fınka, milliyetçi bir cemiyet her şey
den evvel dilini kayırmalıdır, korumalıdır. Dil 
ortadan gittikten sonra, milletin başka bir mefhurrm 
kalmamış olur. Rilodan, bürodan başlıyarak bil
mem neye kadar 15 kelime yalnız bugün geçmiştir. 

Vaktile Karamanoğlu Memet Bey (Türk dili 
gidiyor ) diye bağırmıştı. Ben de bu gün muhte
rem İsmet Paşaya bağınyorum, Türk dili gidiyor. 

(Besim Atalay Beyin takriri tekrar okundu). 
Beis — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Almı-

yanlar ... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. * 

Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında kanun 
MADDE 1 — Devlet teşebbüsü şeklinde kuru

lacak sanayi müesseselerinin doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tesisine hizmet ve kanunu mahsusu 
ile kurulanlardan maada Türkiye sanayi ve maa-
din bankası tarafından idare edilmekte olan -
İarla Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edilecek 
her türlü fabrikalar ve Devlet iştiraklerini idare ile 
mükellef olmak üzere İktisat vekâletinin mura
kabesi altmda hükmî şahsiyeti haiz ve üçüncü 
şahıslarla olan bilcümle münasebat ve muamelele
rinde ticaret ve hususî hukuk ahkâmına tâbi bir 
'(Devlet sanayi ofisi ) teşkil edilmiştir. 

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

HADDE 2 — Aşağıda yazılı menkul ve gayri

menkul mallar, Devlet sanayi ofisinin idaresinde* 
bulunur : 

A - Türkiye sanayi vo maadin bankasının ala
cağı yeni şekil neticesinde mülkiyetleri mezkûr ban
kadan fekkedilen fabrikaların menkul ve gayrimen
kul tesisatı ve işletme ve amortisman sermayeleri; 

B - Alelûmum sanayi müesseselerindeki Devlet 
iştirak hisseleri; 

C - A ve B fıkralarındaki fabrika ve hisselerin 
satışından ve işliyen fabrikaların kârlarından İcra 
Vekilleri Heyetince her sene gerek yeni tesisata ve 
gerek mevcut fabrikaların ıslah, tevsi veya idare
sine tahsis edilmek üzere ayrdâcak miktarlar, 

D - İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile İktisat 
vekâletinin aktedeceği mukavelelere müsteniden ku
rulan fabrika sermayelerinin her sene amorti edi
lecek miktarı nisbetindeki tesisatı; 

E - Doğrudan doğruya Devlet bütçesine tahsi
sat konulmak suretile vücude getirilecek sanayi 
müesseselerinin İcra Vekilleri Heyeti kararile Dev
let sanayi ofisine devredilen sabit ve mütedavil 
sermayeleri; 

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

MADDE 3 — Bu kanunun ikinci maddesinin 
A, B, D, ve E fıkralarile Devlet sanayi ofisine ve
rilen sermayelerin müesses kısımları ofisçe teklif 
ve İktisat vekâletince tasvip edilecek miktar ve şe
rait dahilinde hisse senetlerde temsil olunur. Bu 
hisse senetleri mezkûr sermayelerin hisse ihracı 
esnasındaki kıymetleri esas tutulmak suretile he
sap edilir. 

İşbu hisse senetleri ofis tarafından satılamayıp, 
yarı miktarını geçmemek üzere, bu hisse senetleri
nin Sanayi kredi bankası tarafından bu bankanın 
kanunu mahsusu mucibince çıkarılacak obligas-
yonlara ve yapılacak istikrazlara karşılık gösteril
mesi caizdir. 

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

MADDE 4 — Devlet sanayi ofisinin vazife ve 
salâhiyetleri berveçhi atidir: 

A - Bu kanunun altıneı maddesi mucibince ku
rulması müsaadeye tâbi olan veya İktisat vekâleti 
tarafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilen mukavelelere tevfikan kurulan fabrikaların 
tesisine ve bilâhare bu fabrikaların mukavelelerin
de mevcut olan işletme şeraitinin tatbikatına İktisat 
vekâletinin vereceği direktifler dahilinde nezaret 
etmek; 

B - Yerli iptidaî maddelerin imal kabiliyetini 
arttıracak ve sürümünü temin edecek teşebbüs ve 
tecrübelerde bulunmak ve bu hususlar hakkmda 
İktisat vekâletinden direktif almak; 

C - İcra Vekilleri Heyetince Devlet teşebbüsü 
şeklinde tesisine karar verilen fabrikaların proje
lerini ihzar etmek ve bunlardan İktisat vekâleti 
tarafından tasdik edilenleri tatîbik etmek, 
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D - İktisat vekâleti tarafından lüzum gösterile-1 

«eek teftiş ve tetkikleri yapmak ve vekâlet tarafın--
-dan kendisine havale edilecek fennî meseleler ve 
.•sanayi tesisi projeleri hakkında mütalea beyan et
mek ; 

E - Bu ka ıpn hükümlerine tevfikan idareleri I 
kendisine tevdi olunan sanayi müesseselerinin ida
rî, malî, ticarî ve fonııî bilcümle umur ve muamelâ-
-tmı iktisat vekâleti tarafından ihzar ve İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilecek ofis nizamnamesine 
tevfikan tedvir ve bu müesseselerin senelik bütçele
rini ve faaliyet programlarını tanzim eylemek. 

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

MADDE 5 — Devlet sanayi ofisi ikinci madde
nin (B) fıkrası mucibince kendisine intikal eden j 
Devlet iştiraklerinin aşağıda yazdı esaslar dahilin
de idaresile mükelleftir: 

A - Devlet sermayesinin iştirak etmiş olduğu 
bilûmum sanayi müesseselerinin fennî idaresi Dev
let sanayi ofisine mevdudur. Bu fabrikaların mü
dür ve mühendislerile imalât ve fen şube şefleri 
ve mütehassısları ofis tarafından tayin olunur. 
Bunlardan Devlet sermayesinin iştirak nisbeti 
% 50 yi tecavüz edenlerin idare meclisi reisi ve
ya murahhas azası gibi imza vaznıa salahiyetli 
olanlardan birini de ofis tayin eder. 

B - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseseleri
nin idare meclislerinde Devlet sermayesi Devletin 
iştirak hisseleri nisbetinde temsil olunur. Dev
let hisselerinin reyi yalnız bir aza tarafından dahi 
istimal olunabilir. 

C - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseseleri
nin tesisatının tadil, tecdit veya tevsii veyahut şir
ket sermayelerinin tezyidi Devlet sanayi ofisinin 
muvafakatine bağlıdır. Ademi muvafakat halinde 
esbabı mucibenin şirkete bildirilmesi icap eder. 
Ofis bu muvafakati Devlet sermayesine bir külfet 
tahmil etmediği ahvalde idarenin hüsnü suretle 
devamını temin edecek şeraitin tayini suretile re
sen vermek salâhiyetini haizdir. Devlet sermayesine 
külfet tahmil eden tadil, tevsi veya sermaye tez
yidi hallerinde iktisat vekâletinin muvafakati is
tihsal olunur. Ofisin ademi muvafakatine rağmen 
şirket heyeti umumiyeleri tesisatm tadil ve tevsiine 
veya sermayenin tezyidine karar verdikleri takdir
de bu kararın ta/tbikı için evvelemirde Devlet 
sermayesinin ofise iadesi şarttır. 

D - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseseleri
nin tesisatı fennî ve iktisadî esfoabm icabına göre 
Devlet sanayi ofisine tayin olunacak nisbetlerde 
amorti edilir. Bu amortiler tesisatın tecdidine 
mahsus olup bunlarm muvakkaten sermayei mü-
teda/vileye ilâve edilebilmesi için ofisin muvafakati ı 
alınması lâzımdır. 

E - (A) ^fıkrasında yazılı müesseseler bir se
neden fazla mütemadiyen faaliyetlerini tatil et
tikleri takdirde Devlet sanayi ofisi bunun esba-l 

1 bmı ve bu fabrikaların tekrar faaliyete getiril
mesi veya tasfiyeye geçmesi için icap eden ted
birleri iktisat vekâletinin tatbikma arzetmekle 
mükelleftir. Bu gibi müesseseler vekâletin ofisin 
müraeaati üzerine veya resen teklifi ve icra Vekil
leri Heyeti kararile tasfiye olunabilir. 

SaJâMttin B. (Kocaeli) — Efendim, bu (C) 
fıkrası ticaret kanununun, anonim şirketler için 
kabul ettiği ahkâmı umumiyeye mugayirdir. 

Şükrü B. (Bolu) — Kürsüden dinliydim. 
Salâhattin B. — C fıkrasında sanayi ofisinin 

hissedar olduğu her hangi b'v.' sınaî şirkette tadil, 
tebeddül ve saire olursa Devlet sermayesine bir 
külfet tahmil edildiği takdirde ekseriyetle mec
lisi idareler karar verse bile ofis hissesini alma
yınca bu kararın hükmü yoktur deniliyor. Maksa-

j di, muhtasaran budur. Gerçi bu bir kanundur ve 
bu kanunla umumî hükümden istisna teşkil ede
cek bir hüküm konulabilir. Fakat anonim şirket
ler için konulan ahkâmı kanuniyeyi ve bütün dün
yaca kabul edilen bir esası bu fıkra ile niçin orta
dan kaldıralım? Sanayi ofisi her hangi bir teşeb
büsü sınaiye iştirak etmiştir. Bu bir nevi muzahe
rettir. Fakat nihayet oradaki hissesi nishetindo 
salâhiyete malik olmalıdır. Bir tadil ve tebdil için 
heyeti umumiyenin kanuna müstenit olarak verece
ği karara karşı böyle bir kanunla ve ahkâmı umu-
miyeye muhalif bir hüküm vazetmektense ofis, şir
ketin istatüsüne ve kendi noktai nazarına göre ya
zılmış ve kabul edilmiş bir n;zamnamei dahilî ile 
iştirak etsin. Yoksa böyle umumî ahkâma muga
yir bir fıkranın vazı bendenizee muvafık değildir. 
Bu fıkranın tayyi lâzımdır. 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Efendim, Salâhattin Beyefendinin tamamen hak
lan vardır. Eğer yeniden vücude getirilecek iş
tirakler hakkında bir hüküm koymuş olsaydık 
o vakit iştirak etmeğe karar verdiği zaman bir şart 
olarak bu hükmü mukavelenamesine veya nizamna
mesine koyması icap eder. Fakat mevzubahs olan 
mesele yeniden iştirak meselesi değildir. Zaten ge
rek bu kanunda, gerek yakmda Muhterem Heye
tinize arzedilecek sanayi kredi kanununda Devle
tin bu yolda hariçteki teessüslere bidayette veya
hut teessüs ettikten sonra iştirak etmesi menedil-
mektedir. Şimdi bir çok fabrikalar vardır ki Dev
let iştirak etmiştir. Devletin elyevm iştirak et
miş bulunduğu fabrikalardaki hisselerin muraka
besini temin eder ahkâm yoktur. O ahkâm 
olmadığına nazaran bu maddede tama
men mevcut olan iştiraklerin murakabe
sini temin etmek üzere konmuştur. Nitekim 
ilk fıkralarda denmiştir ki bunların nıüteha-ssiB-

j larının ve memurlarının tayinine ofis iştirak eder. 
Nihayet Devletin iştiraki % 50 den fazla ise imza 
vazına salâhiyettar memurlardan birisini tayin 
eder denmiştir. Salâhattin Beyefendinin mevzu
bahs ettikleri fıkrada, mevcut olan iştiraklerde 

I toplaralrpta Devlet sermayesine yeni bir külfet 
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tahmil edilecek olursa yeni kararlar alındığı 
zaman evvelâ Devletin sermayesini iade etmeleri 
veya ofisçe bunun muvafık olduğunu tesibit et
meleri lâzmıgelir. Ofis bunu muvafık görmezse 
evvelâ Devletin sermayesinin iadesi lâzımgelir. 
Ondan sonra istedikleri gibi karar verirler. Bu, 
mtevcut şirketler hakkında olduğu içindir ki bu 
mahzurlu değildir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Bu beyanattan son
ra bendenizin bu maruzatımın daha ziyade varit 
olduğunu arzederim. Adapazarı şirketi malûm
dur. Bu 'gün o şrrketi faaliyete getirmek için, 
uhdesine verilen ormanları işletmek için her han
gi bir teşebbüs ortaya çıksa, nizamnamesinin teb
dili lâzımgelse ve bundan bir ekseriyet kararı hâ
sıl olsa bu kararın icrası için, demek evvelâ Dev
letin sermayesini ödemesi lâzımdır. Zaten an
laşılıyor ki hüsnü idare edilmediği için inkişaf 
edemiyor. Umumî hükümler dairesinde vaziyeti
ni idare ediyor. Bunu emri vaki olarak kabul 
etmeli idiler. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B .(Gümüsane) — 
Arkadaşlar, bu madde bazı sanayiin şuur
suz hareketlerile Devlet sermayesinin za
yi olmasına sebebiyet verecek harekâta ni
hayet vermek için konmuş bir kaydi ih-
tirazidir. Bu gün bazı müesseseler mevcuttur 
ki, sermayesinin kısmı azamı Devlete aittir. Fakat 
ticaret kanunu mucibince bazı hususlarda reyi ek
seriyetle temin edilmiyor. Böyle rermayesinin faz
lası Hükümete ait olan bu nevi müesseseler mev
cut sermayesinin tezyidi hususunda heyeti umu-
miyesi karar verirse o sermayenin tezyidinden hâ
sıl olacak faideyi isbat etmesi lâzımdır. İktisat ve
kili ve sanayi ofisi bu sermayenin tezyidinde mü
essesenin inkişafına hakikaten bir faide hâsıl ola
cağına kanaat getirirse ve bu faideyi tayin ve 
tesbit. ederse esasen mesele yoktur, sermayesi tez
yit edilir. Fakat isabet edemediği takdirde serma
yesinin kısmı azamı Hükümete ait olduğu aşikâr
dır. O halele Devlet sermayesini tezyit etmez. 
Eğer onlar tezyidinde ısrar ederlerse Devlet ser
mayesinin o işten çekilmesi lâzımdır. Böyle bazı 
müesseseler vardır. Vaktile Devlet sermayesi kon
muştur. Fakat şirket tarafından idare ediliyor. 
Bunlar kalkar da gayrişuurî olarak yarım milyon 
sermaye artırmak isterse bu sermayenin 490 000 
lirası Devlet tarafından, diğer 10 000 lirası da o 
şirketi teşkil eden müessisler tarafından verile
cektir. Bittabi Hükümet bu sermayenin tezyidi ka
rarında menfaat vardır, müessesenin inkişafı için 
hu tezyit lâzımmıdır, değil midir diye tetkik edip 
bir menfaat gördüğü takdirde iştirak, görmediği 
takdirde isterseniz beni çıkarınız demek zannede
rim ki bu gayet tabiî bir haktır ve nihayet hususî 
bir kanundur. Bu kanunla sanayi kredi kanu
nundan istifade edecek olan sanayia da pek çok 
yeni haklar ve menfaatler temin ediyor ve bu 
hakların mukabilinde Devlet sermayesi için 
böyle ufak bir kaydi ihtirazı koymakta 
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zannederdin ki zaruret vardır. îşin icabatı bunu. 
âmirdir. Serbest sanayide keyfemayeşa herkes. 
istediği gibi sermayesini kullanabilir. Ticaret ka
nunu ahkâmı umumiyesine tebaan cereyan eder 
diye nihayet ortada Devlete ait bir sermaye var
dır, onu düşünmek lâzımdır. Onun istikbalini 
temin etmek bizim vazifemizdir. 

Sabahattin B. (Kocaeli) — Efendim, bende-
nizce böyle sanayi 'işlerine Devlet tarafından mü
dahale edilerek bu işlerin ofis marifetile idaresi 
şeklindeki teşebbüsler, Devlet işini gördürmek,, 
Devlet menfaatim gözetmek maksadil-e değildir.. 
Bunda herhalde amme menfaati ve vaziyeti de-
nazarı dikkate alınmak ve bu memlekette sana
yiin inkişafı için daha emin bir murakabe altında 
vaziyeti idare etmek ihtiyacının sevkile bu hu
suslar ihtiyar ediliyor. Hasan Fehmi Beyefendi
nin mütaleai âlilerini tamamile Devlete yani Ha-
zinei maliyeye ait bir hakkın muhafazası, fakat 
üst tarafta ufak tefek sermaye sahiplerinin işti-
rakile vücuda getirilen hususlara gelince onlara 
ayrı bir noktai nazardan bakmağı gösterir mahi
yettedir. Şimdiye kadar teşkili sırasında mevzu
atı haziranın idare edemiyeceği ahkâm ile iktifa 
edilemeyip bu vesile ile sırf o hakkı muhafaza 
için yeni bir hüküm kaydi de doğrudur diyorlar. 
Devlet mefhumu bugünkü telâkkiyata göre yal
nız böyle menfaati hazine diye ötedenberi kulla
nılan bir kelimenin sarfı yerinde olmasa gerektir. 
Müktesep bir hakka daima riayet etmek lâzımdır. 
Evvelemirde teşkil edilecek bir şirkete Devlet ser
mayesi iştirak ettirilmiş ise, şüphesiz onun ora
daki vaziyeti nihayet ufak tefek bir para ile iş
tirak eden hisselerden daha farklı bir vaziyet 
göstermez. Bilâkis beklenir ki, Hükümetin müş
terek olduğu sanayi ofisi teşkili hususunu şük
ranla görelim. Hepimiz arzu ediyoruz ve dünya 
ihtiyacı, dünya vaziyeti işi bu gibi istikametlere 
şevki âmirdir. Böyle bir vaziyette bu teşekküle 
karşı kendilerinin himayekâr davranmaları daha 
doğrudur. Yoksa o şirketin heyeti umumiyesi, 
elbette akıl ve mantık var, bir şey düşünmüş 
bunun inkişafı için tebdil, tadil, tevsi gibi bir 
fikir ortaya atmıştır. Kanunun kabulü için lâ
zımı derecede ekseriyet hâsıl olmuştur. Bunun 
inkişafını Devlet eline almıştır. Niçin efendim, 
niçin 1 Eğer o doğru ise, o verilen kararın icra 
edileceğine emniyet varsa iştirak etsin. Amma 
böyle muvafık bir iş için ofis neye muvafakat 
etmesin ? Ofisin kabulü için ortaya bir mikyas 
koymadık. Hiç olmazsa sermaye üzerine bir kayit 
koysalar, deseler ki şu nisbete baliğ sermayeli 
hissedarlar kararile olursa Hükümet te buna itti-
ba edecektir. Böyle bir haddin kanuna konması 
doğru telâkki edilmelidir. Kendilerinin bu hu
susta salâhiyeti tammesi vardır. İsterse, kabul 
eder, isterse kabul etmez. Hükümet iştirak et
miş ise, hissedarlar, ekseriyetle bir karar ver
miş ise ortada bir emrivaki vardır. Hükümetin 
bunu kabul etmesile ümit edilen tedbir dolayısile-
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o işin elden kaçması ihtimali Hükümetin aldığı 
hu tedbirler karşısında büsbütün akamete maruz 
kalacaktır. Sonra verilen bu karar, ofise bir 
külfet tahmil ederse, deniyor... 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Ofis değil, ma
liyeye. 

Salâhattin B. (Devamla) — Maliyeye bir kül-
fet tahmil ederse herhangi bir hissedarın kararı
nı icra ederse, eder, etmezse onun (hakkında ya
pılacak muamele nizamnamei dahilisinde tayin 
edilmiştir. Eğer o yoksa bu işi akim bırakacak 
vaziyete sokacak yerde, onu kendisi icra etmek 
suretile uğrryacağı akibete tahammül eder. Bi
naenaleyh bendenizce bu (C) fıkrasının vazı doğ
ru değildir, itiraz vukubulursa yine noktai na
zarımda ısrar ederim. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B .(Gümüşane) — 
Arkadaşlar, bu sanayi işlerinin bilhassa mevcut 
sanayiin bu merkezde idare ettirilmesi ve yeni te
sis edilecek olanların da memleketin ihtiyaçlarma 
göre bir sanayi ofisine raptolunması hususundaki 
teşebbüsümüz yenidir. Buna başlarken bundan 
«evvel sanayie vazettiğimiz Devlet sermayelerinin 
uğradığı akibetten ve neticesinin bize verdiği il
hamlardan istifade etmemiz de lâzımdır. Eğer is
tifade etmezsek bu işe başladıktan sonra muvaf
fakiyetle ileri götüremeyiz, bir çok sermaye çü
rütürüz. Arkadaşlar, bundan evvel muhtelif işler 
üzerinde azamî miktarda Devlet sermayesi ve ga
yet cüzî miktarda şahsa ait sermayeler konmak 
suretile bazı teşebbüsler oldu. Meselâ; Uşak şe
ker fabrikası biliyorsunuz, eşhasa ait yirmi bin 
lira, Devlete ait üç dört yüz bin lirayı idare edi
yordu. Ne oldu, onların neticesi? 

Bu gün tasfiye etsek acaba yüzde on elimizde 
kalır mıî Daha büyük misal: Uşak şeker fabri
kası doğrudan doğruya Devlete ait olan sermaye 
ile Devlet müessesatma ait olan sermayenin ekse
riyeti azimesini teşkil ettiği halde akalliyetin ser
mayesi işin icabatı olarak burada idare yani rey 
noktasından sermaye ekseriyeti rey ekseriyetini 
teşkil etmediği için bir kanunu mahsusla tasfiye
sine kadar gitmek vaziyeti hâsıl oldu? Her za
man her fabrika için Meclisi âliden bir kanun is
temek doğru mudur ? Burada hazinecilik, Hazine 
menfaati gibi, Salâhattin Bey arkadaşımızın de
diği gibi yani daima mutat olan sözlerin tesiri al
tında söz söylemiş değiliz. Bu kanunda yazılı olan 
hükümlerin içerisinde kazanılacak kârlardan 
Devlet Hazinesine bu gün intikal eden br santim 
göremezler. 

Arkadaşım, baksınlar, o kârları da ayınpta 
Devlet Hazinesine menfaat diye alıyorsa ve Büt
çe encümeni de bunu müdafaa ediyorsa hakları 
vardır. Fakat böyle mevzu yoktur. Hatta buna 
tekaddüm eden maddelerde bunun kârlarmm ofi
sin sermayesine, İcra Vekilleri Heyeti kararile> 
ilâve edilmesi tensip edilmiştir. Demek ki bura
mda Haiineye kâr getirmek maksadı yoktur. Fa-
ücat isin icafca'tını da tahtı emniyete almak zaru

reti vardır. Hatta bu güne kadar teşekkül etmiş 
sanayide mevcut olan sermayelere de bir şekil ver
mek lâzımdır. Bu sermayeleri ancak ya tasfiye 
edeceğiz - belki de bunun faideli ve zararlı olanı 
vardır - veyahut Devlet sermayesini emniyet al
tında bulunduracak bir hükmü ihtirazı konacaktır. 
Bu kaydi ihtirazî bilhassa sınaî teşekküller için za
ruridir. Bazı sanayi vardır ki memlekette hali iş-
baa gelmiştir. Böyle ihtiyaçtan fazla tesis dahi, 
hiç yapılmamak kadar muzurdur. Meselâ ipek sa
nayii üzerinde Devletin azamî himayesi mevcut
tur. Böyle olmakla beraber ipek dokumacılığı 
sanayii bu gün teşevvüş içindedir. Belki de zarar
dadır. İhtiyaçtan fazla tesis edildiği ve meselâ 
10 fabrika lazımsa 15, 18 fabrika meydana çıktığı 
için böyle olmuştur. Bundan dolayı Devlet ser
mayesini de memleketin ihtiyacından fazla tesisa
ta alet ittihaz edersek iki katlı zarar melhuzdur, 
Hem Devlet sermayesi için muzurdur, hem de mem
leket sanayii için. İşte encümeniniz bağlanılan bui 
iş üzerinde biraz daha ihtiyatkâr olmak için mev
cut fabrikalarda Devlet sermayesinin tevsiine ka
rar verirlerken Devletin, bu kararın yerinde 
olup o lmadığmı tetkik etmesi ve kabul etmesi 
şarttır. Fakat sermayenin ekalliyetini temsil 
eden hissedarlar kendi kararlarında ısrar edebi
lirler ve ısrar ederlerse Devlet muhtardır. 

Bu, sermaye noktai nazarından faydalıdır, em
niyetlidir. Sanayi noktai nazarından faydalıdır, 
emniyetlidir. İpek mensucatından misal aldık. Di
ğer her hangi bir sanayiden de alabiliriz. Meselâ; 
memlekete senede (60) milyon kilo şeker lâzımdır 
ki vasatı ihtiyaca göre - 160 milyon kilo şeker istih
sal edecek tesisat olursa ihracat ta yapamıyoruz, 
ne olur ve bu gün bunların hepsinde Devlet ser
mayesi iştirak etmişse Devlet sermayeleri heyeti 
umumiyelerde sermaye miktarı itibarile ekseriyeti, 
rey itibarile ekalliyeti teşkil ettiği halde böyle bir 
kaydi ihtirazı olmadığı takdirde keyfemayeşa karar 
verilerek hem sanayi harap olur, hem de Devlet 
sermayesi gider, hem de diğer müteşebbisler zarar 
görür. Bunun için arkadaşımdan rica ederim, yal
nız tabiî şekilde, serbest sahada herkesin kendi 
arzusile vazetmiş olduğu sermaye için mevzu olan 
kaydi alıpta burada kanunî kuvvetlerle Hükü
metin sermaye vazı suretile bin bir himaye ve teş
viklerle meydana gelmiş olan sanayie ötekileri 
misal tutarak o kaydi buraya tatbik etmesin ve bu 
takrirlerinden de vaz geçsinler. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Ben vaz geçmem, siz 
reddediniz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bçş[ncİ maddenin «C» fıkrasının ar/ettiğim es

baba binaen tayymı teklif ederim. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Reis — Takriri nazarı dikkate a l a n l a r . . . Al-

ın ıyanlar . , . Nrazan dikkate alınmadı. O halde 
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maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edildi. 

MADDE 6 — Büyük sanayiden madut olup 
memleketin sürüm şeraiti do'ayısile ancak maiıdut 
miktarda fabrikaların t esişi ı iv müsait bulunan ve
yahut mevzu fevkalâde himaye tedbirleri ile sü
rümü Hükümetçe temin olunan sanayiin tesisi 
iktisat vekâletinin teklifile İcra Vekilleri Heye
tince verilecek hususî bir müsaadeye bağlıdır. 

Bu nevi sanayiin bir listesi iktisat vekâletin
ce ihzar olunarak gerek bu liste ve gerek bunun 
üzerinde sonradan ihtiyaca göre yapılacak tadiller 
icra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu maddede yazılı sanayi müesseseleri icra Ve
killeri Heyetinin tasvibine iktiran edecek olan mu
kavele veya müsaadenamelerinde teşviki sanayi ka
nunundaki esaslara muvafık olarak tayin edilecek 
vergi, rüsum ve saire muafiyetlerinden ve diğer 
himayelerinden müstefit olurlar. (Sif kıymetinin 
nısfı veya nısfının fazlası derecesinde gümrük 
resmine tâbi mevaddı imal eden alclumum fabrika
lar mamulâtı üzerinde dahilî istihlâk resmi vazı 
hakkı mahfuzdur). 

Bu maddede yazılr sanayi müesseselerinin kon
trol şekilleri mukavelelerinde veya müsaadename
lerinde tesbit olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE .7 — Devlet sanayi ofisinin senelik 
blânçosunun tanziminde aşağıdaki esaslar nazarı 
itibara alınır: 

A - Fabrikalar tesisatının her sene ofisçe fennî 
ve iktisadî esbabın icap ettirdiği nisbetlerde tesbit 
edilecek amortileri ayınr. 

Bu amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup 
icra Vekilleri Heyetinin kararile muvakkaten ser-
mayei mütedavileye ilâve olunabilir. 

B - Amortiler çıkarıldıktan sonra, geriye kalan 
hasılattan % 10 ihtiyat akçası ve sermayeye veri
lecek % 5 temettü tefrik olunur. 

Bu suretle her sene ayrılan ihtiyat akçası umum 
sermayenin % 25 sine baliğ olduktan sonra artık 
ihtiyat akçası tefrik edilmez. 

C - İhtiyat akçası ve sermaye temettüü de çı
karıldıktan sonra geriye kalan safi hasılattan aza
mî iki aylık miktarı geçmemek üzere umum mü
dürlük ve fabrikalar memur ve müstahdemlerine 
ikramiye verilebilir. Bu ikramiyelerin tevzi şekil 
ve suretleri ofis nizamnamesile tesbit olunur îşlet-
mo ikramiyesine tâbi olanlara senelik ikramiye ve
rilmez. 

D - Bu tenzilâttan sonra kalan kârın % 10 u-
na kadarı ile (B) fıkrasında zikrolunan sermayenin 
temettü hissesi iktisat vekâletinin tasvibile mevcut 
fabrikaların mübrim tevsiat vo ıslahatına sarfedil-
mek üzere tefrik edilerek mütebaki mebaliğ ikti
sat vekâletinin teklifi ve icra Vekilleri Heyeti ka
rarile 9 uncu madde mucibince sarf ve tevzi olu
nur. 

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

MADDE 8 — Devlet sanayi ofisinin umum 
blânçosu ile fabrikalar bilanço ve bütçeleri ve mu
rakıp raporları ofis umum müdürü, İktisat vekâle
ti Sanayi ve ticaret umum müdürlerile sanayi buş-
müşaviri ve Maliye vekâleti tarafından gönderile
cek bir murahhastan mürekkep bir heyet tarafın
dan tetkik edildikten sonra tanzim edilecek bir 
raporla birlikte İktisat vekiline tevdi olunur. İk
tisat vekâleti blânço, bütçe ve raporları Büyük 
Millet Meclisinin Bütçe ve iktisat encümenlerinden. 
mürekkep olarak teşekkül edecek heyeti umumiye-
nin tetkik ve tasdikına tevdi eder. işbu heyeti 
umumiye, lüzum gördüğü takdirde arasından ayı
racağı bir komisyona blânço ve muamelâtı umu-
miyeyi dahi mahallinde tetkik ettirerek karannr 
verir ve bir raporla Büyük Millet Meclisi azasının 
ıttılaına arzeder. 

Sait Azmi B. ( Kayseri ) — Efendim, bu şir
ketlerin blânçolannın tetkikinin, iktisat ve Büt
çe encümenleri tarafından intihap edilecek bir ko
misyon marifetile yapılması kanuna konmuştur. 
Bunun Meclisçe intihap edilecek bir komisyon ta
rafından yapılmasını teklif ediyorum. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B .(Gümüşane) — 
Efendim, bu sınaî ve ticarî bir blânçonun tetkiki 
mevzuudur. Bunun mülhak bütçeler gibi Meclisi 
Âliye arz ve takdim edilecek bir mahiyeti mah~ 
susası yoktur. Hatta inhisarların dahi fabrika iş
lerine ait olan blânçoları Meclisi Âliye gelmiyor. 
Yalnız idarî kısmına taallûk eden bütçeler geliyor. 
Bunun bir şekli vardır. Doğrudan doğruya b.unn 
vekâlete bırakmak ve vekâlet tarafından tetkik 
edilerek tasdik edilmek. Fakat bu bir mülhak 
bütçe olmadığına göre Meclisi Âliye taallûk ede
cek bir noktası kalmamış oluyor. Encümenler böy
le bir vazifeyi kendi üzerlerine almağı doğrudan 
doğruya bir arzu ile talep etmezler. Yalnız Meclisi 
Âlide daha evvel kabul edilmiş Sanayi maadin 
bankası kanununda Sanayi maadin bankasının se
nelik blânçosunu ve murakıp raporlarının tetkiki 
İktisat ve Bütçe encümenlerinin birleşmesinden 
hâsıl olacak bir heyeti umum iyeye verilmektedir. 
Bu hüküm de oradan alınarak buraya İktisat encü
meni tarafından konulmuştur. Bütçe encümeniniz 
bu hususta daha iyi bir şekil bulamadığı için bunu 
kabul etmiştir. 

Blânço ve raporları tetkik ettikten sonra neta-
yici elinizdeki kararla ikmal etmiş oluruz. Encü
meniniz buı-aya başka bir şey daha ilâve etmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde verilecek kararlar ta
bedilerek Millet Meclisi azayı kıranıma tevzi edi
lecektir. Bunda fâide vardır. Meçlisi Âli azayi .ki
ramı o iş hakkında haberdar olurlar. Bu mesele 
üzerinde arzu buyuran zevat, sual ve istizah sure-
tile vekili aidinden lâzrmıgelen malûmatı isterler. 
Bu ilâve edilen kısımdan istihdaf edilen gaye 
budur. 
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Şimdi bunu bu encümenler yapmasın, Meclisi 

Ali içinden bu işleri tetkik için bir komisyon ayır
sın denilirse; biz esasen fazla bir külfet almak ta
raftarı değiliz. Biz ancak mevcut kavaidi naklet
miş olduk. Eğer bu blânçolarm tetkikini Meclisi 
Âlinin ayıracağı bir komisyon yapsın dersek bu 
biraz doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü burada birin
ci madde ve onu takip eden maddelerde bir çok 
farklar vardır. Birinci maddede ofis, bilûmum mu
amelâtında, eşhasın tâbi oldukları ahkâma, hukuku 
hususiyeye tâbi deniliyor. Bütçe encümeni onu takyit 
etti. Eşhası salise ile muamelâtında ticaret kanununa 
tâbidir dedik. Şimdi bu müesseseler, ticarî mü
essese oldukları , diğer taraftan da sermaye 
Devlete ait bulunduğu için hem ticarî vazifeleri 
mevcuttur, hem de Devlet sermayesinin tahmil 
eylediği vazifeler mevcuttur. Fiil ve hareketle
ri de ticaridir. Bunlara bir heyeti umumiye bul
mak lâzımdır. Heyeti umumiye olmadığı takdir
de işi vekâlete bırakmak şekli vardır. Bu nevi 
işi vekâlete bıraknıaktansa Meclise getirmek su
retile ikinci bir elekten geçirmekte, sermayenin 
Devlete aidiyeti noktai nazarından, bir faide te
emmül ettik ( O-ilzel sesleri ) . Eğer ticarî ra
porlar üzerinde bütçelerde, Devlet hizmetlerin
de olöuğu gibi onu Meclis Heyeti Umumiyetine 
t a d a r getirelim dersek idarelerin vaziyetine az çok 
bir sıkışıklık olur. Ne tütün, ne de müskirat in
hisarının ve ne de diğer müesseselerin işletme 
kısmına taallûk eden ticarî bilançoları doğrudan 
doğruya Meclisi Âliye gelmiyor. Evvelâ onun 
icrasına vazifedar olan müessesenin, murakiple-
rin kontrolundan sonra ve vekâletin tasvibinden 
geçerek Meclisi Âliye gelmiş bulunuyor. Biz bu
raya başka bir «ey ilâve etmiş olduk. Çünkü 
onların işletme muamelâtının tarzı cereyanı, büt
çeler münasebetile Meclisi Âliye daima intikal 
edebilir. Burada ise mülhak bütçe olmadığı için, 
zaten bir müessesei ticariyenin bütçesi buiunmı-
yacağı için, bu kanalla ikinci bir münakale tesis 
etmiş oluyoruz. Meclisi Âli nasıl tasvip buyu-
rursa bittabi öyle olacaktır. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Bendeniz teklifimi 
geri alıyorum. Ancak Bütçe encümeninin yirmi 
yirmi beş azası vardır. Bunları üçer üçer tet-
kika gönderirsek neticesi ne olacaktır? 

Bütçe E. E. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Efendim, merkez birdir ve burada bunun yazıl
masından maksat onu mutlaka yapmak için de
ğildir. Fakat bazı vakayı icâbatı olarak mutla
ka bilanço ile kuyudatı karşılaştırmak üzere her
hangi bir arkadaş bir malûmat verirse ihtiyaç 
hâsıl olacak demektir. Bu, nihayet kâğıt üze
rinde yapılacak bir şeydir. O kuyudat ile karşı
laştırmak imkânı mevcuttur. Merkez bir olduğu 
için'fabrikalarda bunun tetkikına imkân yoktur. 
Fakat fabrikaların merkezde toplanan muamelâ
t ıdı r ki buraya gelecek ikinci bir elekten geçecek
tir . 

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

MADDE 9 — 7 nci madde mucibince Devlet 
sanayi ofisinin, senelik blânçolarmda gösterilecek 
kârın mezkûr maddede j^azılı tenzilâttan kalan 
miktarından İktisat vekâletince her sene yapılacak 
teklife göre Hükümetin mevcut fabrikalarda veya 
yeni sanayi teşebbüslerindeki tasavvurlarının kuv
veden file isali için taJısis olunacak mebaliğ ayrılır 
ve geri kalan mebaliğ Sanayi kredi bankası ser
mayesine ilâve olunur. 

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

MADDE 10 — Devlet sanayi ofisi bir umum 
müdürün riyasetinde ticaret ve muhasebe ve ica
bı kadar fen şube müdürlerinden mürekkep bir 
idare heyeti vasıtasile idare olunur. 

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

MADDE 11 — Devlet sanayi ofisi nezdinde-
murakabeyi temin etmek üzere Maliye ve iktisat 
vekâletlerince müştereken daimî bir ve indelicap 
iki murakip tayin olunur. 

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

MADDE 12 — Ofis müessesatmı Sanayi kredi 
bankasından başka bankalara teminat suretile 
terhin edip kredi alamaz. 

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

MADDE 13 — Devlet sanayi ofisi Devlet ve 
belediyelerle hususî idareleri ve mülhak bütçeli 
idarelerle imtiyazlı şirketlerin siparişlerine ait 
münakaşalara diğer hususî müesseseler gibi ser
bestçe iştirak eder. 

Birinci fıkrada yazılı idare ve müesseselerin 
imtiyazlı şirketlerden maadası tarafından tan
zim edilip memlekette müesses millî fabrikalarca 
imal. edilen eşyaya ait bulunan alelûmum mü
nakaşa şartnaomeleri tiplerine İktisat vekâletinin 
mütaleası alındıktan sonra nihaî şekilleri verilir. 
Bu münakaşalarda fabrikalarca maliyet fiatınııı 
dununda bir fiat teklif etmek suretile. millî ik
tisat menafimi ihlâl edecek bir vaziyet tahaddüs. 
ettiği takdirde iktisat vekâleti itiraz hakkına 
maliktir. 

İktisat vekâletile alâkadar vekâlet veya idare 
arasında bu hususta bir itilâf husule gelmezse 
İcra Vekilleri Heyeti kararile hallolunur. 

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

MADDE 14 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar Türkiye Sanayi ve maadin bankası tarafından 
idare edilen fabrikaların teşviki sanayi muafiyet 
ruhsatnameleri Devlet sanayi ofisine devrohmur 
ve ofis merkezi, muamelâtı dolayısile dahi mez-
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Icûr ımıafiyetlerden mevzu kanunlar hükümlerine 
göre istifade eder. Sınaî şirketler hakkında teş-
Tİ'ki sanayi kanununun 8 inci maddesi ahkâmı 
ofise de şamildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiycn-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Devlet sanayi ofisinin muame
lât ve sarfiyatı muhasebei umumiye ve müzayede, 
münakaşa ve ihale kanunlan ahkâmına ve Divanı 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

Beis — Kaibul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
-edilmiştir. 

MADDE 16 — Türkiye Sanayi ve maddin ban
kasının Kredi bankasına kalbi neticesinde mezkûr 
bankadan irtibatı kesilecek olan fabrikalarla bil
cümle Devlet iştiraklerinin İktisat ve Maliye vekâ
letleri ile Sanayi bankasından intihap edilecek bi
rer murahhastan mürekkep bir heyet marifetile ofi
sin teşekkülünden itibaren üç ay zarfında Devlet 
sanayi ofisine devri icra edilir. Bu müddeti İkti
sat vekâleti icabı hale göre temdit dahi edebilir. 

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

MADDE 17— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 18 — Bu kanunun tatbikma iktisat 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
•edilmiştir. 

S i m B. (Kocaeli) — Ekseriyetle. 

4 — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
hakkındaki kanuna müzcyyel 1/416 numaralı ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütç-e encümenleri maz
bataları [1] 

Reis — Müstacelen müzakeresi teklif ediliyor. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . , Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Menkul kıymetler ve kambiyo hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Mankul kıymetler ve kambiyo 
borsaları hakkındaki 1447 numaralı kanunun 3İ 
inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

«Ancak Merkez bankası bu hükümden müstesna
dır. » 

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

MADDE 2 — Bu kamın neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — Talebe olmtyanların mektep kesketi giy
memeleri hakkimda 1/410 numaralı kanun lâyihası 
ve Maarif, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları [1] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edili
yor. Müstacelen müzakeresini ıkabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı 
efendim 1 Maddelere geçilmesini kaibul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Talebe olmıyanlarm mekteplere mahsus kasket 
tanımalarının menine dair kanun 

MADDE 1 — Mektep talebesinin giyecekleri 
kasketlerin numuneleri Maarif vekâletince tesbit 
olunur. 

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

« 
MADDE 2 — Mektep kasketlerini talebe olmı-

yanlar taşımaktan memnudur. 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — Memnuiyet hilâfına mekteplilere 

mahsus kasketi giyenler yirmi beş liraya kadar ha
fif para cezasile cezalandırılır. 

Bunun hususî bir kasıtla tanıdıkları anlaşılan
lar bir haftadan bir aya kadar hafif hapis veya 
yirmi beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası
na mahkûm edilirler. 

Mekteplilere mahsus kasketi taşıyan ceza ehli
yetini haiz olmıyan küçüklerin veli veya vasileri 
hakkında Türk ceza kanununun 53 üncü maddesi
nin son fıkrası büfemü tatbik olunur. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun tatbik tarzı "bir 
nizamname ile tesbit olunacaktır. 

fi] 260 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

flj 264 numarah matbua zapUn sonuna mer
buttur, 
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Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, Dahiliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

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

6 — Türkiye afyon yetiştiriciler sahş koopera
tifi hakkında 1/378 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Adliye encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edili
yor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Mükerrem B. (İsparta) —Reis Bey, tevzi edil
di mi? 

Reis — Edildi efendim? 
Şükrü B. (Bolu ) — Ekseriyet kalmadı. Biraz 

teneffüs edelim. 
Reis — Teneffüs için 10 dakika tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16, 30 

I K I N C Î CELSE 
Açılma saati : 16,40 

Reis — Refet Bey 

Kâtipler: Busen Eşref B. (AFYON KARAHÎSAR), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
Afyon lâyihasını müzakere edeceğiz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
S u n B. (Koöaeli) — Anlaşıldı. Seri halinde 

iktisat kanunlarını müstacelen müzakere edeceğiz. 
Taayyün etmiştir ki artık İktisat vekâleti in

hisar kelimesini kullanmaktan tahaşi ediyor. Dün 
şeker, kahve çay ticaretinin tahdidi şekline, bir 
elden idaresi dediler.. Bu gün de afyon ticaretini 
kendi eline almasına, afyon yetiştiricileri sataş 
kooperatifi diyorlar, 

Fakat Adliye encümeni, esnayi tetkikte bu te
şekkülün mahiyeti itibarile alması lâzımgelen hu
kukî unvanını vermiştir. Onlar inhisar kelimesi
ni kullanmıştır. 

Sait Azmi B. (Kayseri) — Neresinde acaba 
Sırrı Bey? 

Sırrı B. (Kocaeli) — Şimdi söyliyeceğim. 
Reis — Sırrı Bey rica ederim devam ediniz. 

Muhavere yapmayınız. 
Sırrı B. (Kooaeli) — Muhavereyi bendeniz yap

mıyorum. 
Reis — Vaziyetiniz onu icabettiriyor. 
S i m B. (Devamla) —Adliye encümeninin bu 

meselenin tetkiki esnasında pek mühim esaslara 
temas ettiğini ve haklı bir surette nöktai naza
rını dermeyan ettiğini iftiharla görmekteyiz. İkti
sat encümeni, İktisat Vekili Beyefendinin huzur-
larile yaptığı muhavere neticesinde afyonun dahil
de ticaretinin serbest olması esasını kabul etmiştir. 
Bu nokta kanunun ruhunu teşkil etmektedir. Tica

ret iki şekild. Birisi dahilde, birisi hariçte... Kanun, 
her ikisini de meczetmek suretile Hükümetin eline 
vermektedir. Adliye encümeni ise - bunun huku
ku beşere olan taallûku itibarile olacak - hiç ol
mazsa dahilde olan ticaretinin serbestisi cihetini 
iltizam etmiştir. Sonra, İktisat Vekili Beyle ko
nuşuldu. Bu sureti muhavere şu cereyanı almış
tır diyerek maddelerin tetkikatına geçildiğini söy
lüyorlar. 

Fakat bu fikirde musir mıdırlar,-değil midir
ler? Sabit bir noktai nazar dermeyan etmiyorlar. 
Bu noktayi izah ederlerse çok mmnun kalacağım, 
çünkü bizim bu kelimeyi kabul veya reddedişimiz 
milltin (bir kısım hakkını kabul veya reddetmek 
mahiyetinde olduğu için ihtimamla meseleye atfı 
nazar tmekliğimiz icap eder. Kanunun etrafile 
tetkikına imkân bulamamaktan mütevellit bir za
ruretle sözüm gayet kısa olacaktır; yalnız ka
nunun heyeti umumiyesinden çıkacak mahzurları 
söylemekle iktifa edeceğim. Kooperatif, mallarını 
tasnif ettikten sonra satacak diyoruz. Bu satış el-* 
bette toptan olacaktır ve elbette parti parti sata
caktır; binaenaleyh mevsim itibarile piyasanın 
cereyanına göre (bu parti parti sattığı mallara mü
savi kiymet verecek müşteri bulamıyacaktır. Bazan 
pahalı satacak ve bazan ucuz satacaktır, pahalı 
sattığı zaman kâr edecek, ucuz sattığı zaman zarar 
edecektir. Bu malları kendisine emniyet eden 

[1] 263 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 
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hissedarlara parayı ne suretle tevzi edecektir? 
Aklı selimin kabul ettiği bir surette düşünüyorum. 
Elbette vasati bir had bularak tevzi edecektir. Bu 
vasati lıaddi bulmak için elindeki bütün malların 
tamamen çıkmasını beklemek vardır. Neticede bu 
satıştan faide görenler kooperatifin işini dikkatli 
takip ettiğine zahip olacaklardır. Fakat zarar gö
renler ise bilâkis memnun kalmıyacaklar. Bil
hassa diyeceklerdir ki; evet mal elimizde olsaydı, 
biz piyasa yükseldiği zaman malımızı satarak, kâr 
yapardık. 

Kooperatif bizden filân vakit almıştır. Bu mal
lar şimdi elimizde bulunsaydı piyasa yükseldiği va
kit satacaktık. Bu fırsatı bizden kooperatif almış
tır. Bu fırsattan istifade edemedik. Bi
naenaleyh, malları bu suretle kooperatife verdi
ğimizden dolayı zarar gördük diyecekler. Bu fik
ri izale edecek hiç bir mesele yoktur. Böyle gör
düğünden dolayı müşteki mevkiinde bulunacak 
olan rençperlerin hassasiyeti zannederim ihmal 
edilecek mahiyette değildir. Memleket sekenesinin 
onda sekizini zürra teşkil eder. Bunların böyle 
hukukunu tezelzüle uğratacak bir tedbirden elbet
te tehaşi edilmesi lâzımdır. Onun için bunu Hükü
metimizin düşünmesi lâzımdır. Acaba ne yapması 
lâzımdır ki neticede böyle şikâyeti müstelzim bir 
hal görülmesin 

O halde halkın muhaibbetino istinat eden Hü
kümetin mesnedini ben sarsılmış görüyorum ve 
onun için diyorum ki bu nokta iyi değildir. Söylü
yorum, Hükümetin hakikaten şu veya bu sebeple 
muhalifi olanlar, rejimin henüz şu veya bu suretle 
aleyhinde bulunanlar, öyle temenni ederler ki ; da
ima hata üzerinde bulunsunlar ve memleketin 
memnuniyetini müstelzim olmıyacak yollara git
sinler. 

Ben diyorum ki işte o hatalı yol üzerinde bulu
nuyoruz. Binaenaleyh bazan Hükümetimiz kendin
den olmıyan ve fakat kendisini seven ve muvaffa
kiyetini istiyen yardımcılarının bu husustaki fi
kirlerini, sözlerini lütfen dinlerlerse ve lütfen alâ
kadar olup tedbirler alırlarsa bu suretle müteyak
kız davranmış olurlar. 

Acaba bu afyon meselesini de yine bir elden 
idare etmek şartile başka bir şekilde tedvir etmek 
imkânı yok mudur? Tütün gibi alım ve satıınmdî' 
daima söylediğim mahzurları defetmek maksadik 
doğrudan doğruya müstahsilden alacak ve hariç-

"te satacak olursak şimdi teklif edilen şekle göre da
ha hafif bir muamele yapılmış olur. Onun için bu 
hususu da nazarı dikkate almak çok münasip olur 
fikrindeyim. 

Çünkü rençberden mubayaa edeceği malları 
Hükümet istediği gibi istandarize edecek, istedi
ği markayı vuracak, istediği zaman satacaktır. 
İşte, maksat hâsıl olmuştur. Binaenaleyh böyle 
cebrî surette, zürradan malı alıp ta, sonra teh
likeli bir neticeye maruz kalmaktansa, bu salim 
mütalea ile hareket etmek, Hükümetin kendi 

noktai nazarına da daha muvafık olduğu kanaa
tindeyim. Bu itibarla bir takrir veriyorum, me
selenin atisi düşünülerek kabulünü rica ederim 
( Yorulmayın sesleri ) . 

Adliye E. M. M. Salâhattin B. — Efendim, 
Sırrı Beyefendi inhisar tabirinin son çıkan ka
nunlarda kullanılmasından tehaşi edildiğine işa
ret buyurdular ve encümeninize iltifat buyurarak, 
mazbatamızda bu kelimenin kullanıldığından da 
bahsettiler. 

Evet, Hükümetin teklifinde, İktisat encü
meninin teklifinde « münhasıran » tabiri vardır. 
Ayni şeyin diğer bir şekilde ifadesi demek olan 
bu tabirin encümenimizce kullanılmasından hiç 
çekinilmemiştir. Esbabı mucibelerde daha izahlı 
kelimeler kullanılacağına göre, biz burada ( in
hisar ) diye bir kelime kaydetmişiz. Kimseden 
çekindiğimiz yoktur ve kelimeden istifade ederek 
şunu bunu atlatmak gibi bir maksattan da şüp
hesiz uzağız. Bu itibarla bu kelimeye diğer en
cümenlerin esbabı mucibe mazbatalarında tesadüf 
olunmaması, bizim mazbatamızda bulunması; 
ne bize bir tefahür hissesi ayırır, ne de diğerleri 
için, bir kaçamak yoluna sapmışlar diye mua-
haze sebebi olur. O halde kendi zihaplarmı tas
hih buyursunlar. 

Sırn B. (Kocaeli) — Onu, onlar söylesin. 
Adliye E. M. M. Salâhattin B. — Onlar da 

söylesin, söylemekten de âciz değildirler. Fa
kat bizden gayri, işi tetkik eden encümenlerin 
de başka muhalif bir cihete sapmadığını burada 
tasrih etmek mecburiyetindeyim. Eğer görüşle
rimizde fark olsaydı bunu sarahatle esbabı mu-
cibemizde kaydederdik, Kaydetmekten de çekin
mezdik. 

Efendim, encümen esbabı mucibesini kemali 
samimiyetle müzakerenin cereyanını mümkün 
mertebe tasvir edecek mahiyette yazmıştır. El
bette bir kanunun, bir lâyihanın müzakeresine 
başlandığı zaman onun heyeti unıumiyesi hak
kında gerek Hükümetin esbabı mucibesi mütalea 
edildikten soura bunun kabulü doğru olup olma
dığı hakkında bir karar verilir, ve ondan sonra 
teferruatın müzakeresine geçilir. 

Biz bu lâyihanın tanzimine saik nedir, ne gibi 
esbaba istinat ettiriliyor? Hem yazılı olan esbabı 
mucibe lâyihasını tetkik ettik vehem de vekili 
aidinin izahatını dinledik. Buna karşı encümen de 
arkadaşlarımızda bazı nıütalealar serdettiler. 
Dendi ki : Afyon satışının münhasıran Hükümetin 
vereceği bir salâhiyetle her hangi teşekkül tara
fından yapılmasındaki faideye kaniiz. Bunun hak
kında hiç bii' mütalea dernıeyan etmiyoruz. Yal
nız memleket dahilinde afyonculuğu, afyon zeri-
yatını tamamile kendisine iş edinerek onunla meş
gul olanlar mevcut olduğu gibi müteferrik ve ufak 
surette cüzî istihsalâtta bulunan çiftçilerimiz de 
vardır. Hattâ öyle misaller gösterdiler ki, evinin 
bahçesinde bir kaç. kök afyon ekenler de mevcut
tur. Bu yetiştirilen afyonların birliğin tâli mm-
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taka heyetlerine teslimini bu kanun emrettiğine 
göre müşkülâtı mucip olmaz. Bundan dolayı elden 
ele satılmasına cevaz verilsin dendi. 

Buna karşı İktisat vekili Beyefendinin yine 
mazbatamızda hulâsa ettiğimiz cevabı da vardır. 
Deniyor ki : bu teşekkülü vücude getirmekteki 
saik müstahsil ile alıcı arasındaki bir takım me-
yancı ve mütevassıtları kaldırmak ve bunlara bir 
menfaat temin ettirmektir. Dahilde satışı terviç 
ettiğimize göre nihayet bir satış bürosu 
halinde olabilir ki maksattan tamamile uzaklaşılır 
ve hatta maksat iVvtolur. Bu cevap üzerine yine 
mazbatamızda gösterdiğimiz gibi tasvir edilen 
müşkülâtı bertaraf edecek, maddelerde hükümler 
ve tadiller yapmağa karar verilerek bu beyanat 
kâfi görülmüş ve bizi tatmin etmiş ve lâyihanın 
esas itibarile heyeti umumiyesi kabul edilip mad
delerinin müzakeresine geçilmiştir ve kendilerinin 
de lütfen takdir ettikleri esbabı mucibemizde bu 
hususu anlatmıya çalıştık. 

Yine buyuruyorlar ki bu mallar satış için bir
liğe teslim edilecektir, bu kanun bunu mecburî kı
lacaktır. Birlik bunu parti parti satacak, bu suret
le ucuz veya pahalı olur, ucuz satışa tesadüf eden
ler zarar görür, pahalı satışa tesadüf edenler kâr 
eder ve bu itibarla sızıltıya meydan verilir, ve bu 
hususta nazarı dikkati celbederim. Halbuki kanun 
lâyihasının encümence vazedilen 19 uncu madde
sinde bir nizamname tanzim edileceği gösterilmiş
tir. Bu nizamnamede malların bedelleri ne zaman 
verilecektir ve bunların hariçten iyi mahreç ve 
müşteriler tedarik ederek binnetice müstahsılların 
menfaati daimî surette nazarı dikkate alınmak şar-
tile satılmak imkânları neye mütevakkıf ise birlik 
idare meclisi bunu nazarı difkkate alacaktır ve ne
ticede bu bedellerden, umumî masraflar çıktıktan 
sonra herkesin teslimatı nisbetinde bedeller taksim 
edilecektir. Sene nihayetinde tabiî yazılmak lâzım-
geleeek ve tevziat ta zannederim ki zarar, kâr o 
senenin hariç piyasasında afyonun kıymeti, rayici 
ne ise ki - en ince teferruatına kadar nazarı dikka
te almıya meöbur olan bu birlik - ona göre kıy
metlendirerek paraya çevirecektir ve bu para tak
sim edilecektir. Eğer haricî kıymeti az ise, malın 
kıymeti düşkünse tabiî birlik ona fazla kıymet ver
mek sihrini bulacak değildir. Yalnız müstahsil şu
na emin olacaktır ki kendi menfaati azamî derece
de nazarı dikkate alınmıştır ve mahsulünün şunun 
bunun gibi fuzulî meyaneeilerin, mütevassıtlarm 
elinde vasrtai istismar olmasına meydan verilmiye-
cektir. îşte bu kanun, bu hususu temin ediyor ka
naatindeyiz ve başka bir mülâhaza da, kendilerinin 
teklif etmediklerine göre, varidi hatır olmamıştır 
ve ıbaşka bir mülâhazada, kendilerinin teklif etme
diklerine göre, varidi hatır olmamıştır. 

Sırrı Beyefendinin lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkındaki noktai nazarlarına zannederim arzı 
cevap ettim. Şimdi encümen namına bu kanunun 
heyeti umumiyesi hakkında arzını lüzumlu gördü

ğümüz bazı noktalar vardır. Bir kere, son şek
line göre bu teşekkülün unvanı olmak üzere Hü
kümetin ve İktisat encümeninin kabul ettiği ko
operatif şekli Adliye encümenince birliğe tebdil 
edilmiştir. Birlik denmesi daha muvafıktır. Şu 
itibarla bu teşekkül bu kanunla vücut bulmuş ve 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir teşekküldür. Vazi
fesi, salâhiyeti kanunda gösterilmiştir ve yine 
o kanunda esasatı tesbit edilen nizamname ile te
ferruata ait hususlar da gösterilecektir. Bu te
şekkül bir ticaret şirketi değildir ve tabiî ticaret 
şirketleri haricinde kanunu medenî ahkâmına gö
re müteşekkil ve hükmî şahsiyeti haiz bir cemiyet 
dahi diyemez. Bu, sırf afyon yetiştiricilerin 
gerek arazi sahibi olsun, gerek kiracı suretile 
olsun, gerek orta suretile olsun afyon ekenlerin 
aza olacakları ve bu azanın yetiştirdikleri afyo
nun satışını deruhde edecek bir teşekküldür. 
Yetiştirilen afyonlar bu kanun mucibince herhalde 
birliğe teslim edilmelidir. Yalnız cüzî miktardaki 
afyonların bidayeten birlik tarafından satın alı
nacağı kaydi de, küçük müstahsiller lehine, bu 
kanunda kabul edilmiş bir hüküm iktizasındandır. 
Yine her müstahsil münferiden teslime mecbur 
tutulmamak için bir liste halinde hepsinin mah
sullerini bir araya toplıyarak birlik idare mecli
sinin vereceği karar dairesinde içlerinden biri 
tarafından teslim edilmesi esası da yine müstah
silin lehine olmak üzere ve demin arzettiğim veç
hile dahilde ticaretin serbest kalması mütaleasına 
karşı müşkülâtı bertaraf etmek için encümenimi
zin bulduğu hükümlerdir. Bu suretle maddelerde 
ilâveler ve tadiller yapılmıştır. 

Netice olarak şunu arzetmek lâzımgeliyor ki. 
bu bir ticaret şirketi addedilerek her hangi aza 
burada bir şerik addedilemez ve katiyen bir mesu
liyet kendilerine terettüp etmez. Yalnız tesellüm 
ettikleri afyondan başka bir mesuliyet teveccü
hüne imkân ve ihtimal yoktur. Bunlar için ne 
ticaret kanununda ve ne de sair kanunlarda bir 
ahkâm aramağa mahal yoktur. Sırf bu kanunla 
vücut bulan bir teşekküldür ve bu kanunla tekev
vün ediyor. Bu heyetin vazife ve salâhiyetleri 
de kanunda muayyendir. Ne azanın şerik addedil
mesinden ve ne de sermaye meselesinden mesuliyet 
mutasavver değildir. Yalnız mesuliyet tesellüm 
ettikleri afyona maksurdur ve bundan dolayıdır 
ki satış itibarile, birliğin teşekkülü itibarile bu 
hudut bir çok maddelerde gösterilmiştir. 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim, ticaret kanunu 
ile ve kanunu, medenî ile bunun bir münasebeti 
var mıdır, yok mudur, yoksa hususî bir mahiyeti 
mi haizdir? 

Adliye E. M. M. Salâhattdn B. (Kocaeli) — 
Bu kanun şahsî ahkâmı haizdir. Sanayi, ticaret 
kanunu ahkâmma göre teşekkül eder ve meri o-
lajı kanunu medenî maddelerine istinat eder. Bu 
hükümler bunun haricindedir. Bu ahkâmı şahsi
ye teklif buyuracağınız lâyiha ile vücut bulmak
tadır. Binaenaleyh bunun haricinde ahkâmı umu-
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miyeden istiane eder. Bu şirketin vazife ve salâ
hiyet ve icraatına ve mensuplarının mesuliyetine 
dair hiç bir hükmün tatbikimi mahal yoktur, Bu, 
kendine mahsus bir kanunin vücut bulmuş bir te
şekküldür. 

Tahsin B. (Aydın) — Efendim, malûmu âliniz 
afyon ekenler ekseriyetle fakir çiftçidir. Bu mah
sul erken yetiştiği için ziraat e müteallik diğer 
masrafları bunun parasile görürler. Şimdi bu 
mahsulün ele geçtiği zamanla umumiyetle harice 
satıldığı zaman arasında b'r fark vardır. 

Salâhattin B. (Koöaieli) — Avans verecekler. 
Hatta zürra için ikrazatta bulunmak salâhiyetini 
de haizdirler. 

Tahsin B.( Aydın ) — Bunu anlamak istiyorum. 
Mollaoğlu Cemal B. (Afyon Karahisar) — Efen

dim, memleketimizin eski bir ihraç mahsulü 
ve çok yüksek kıymeti haiz olan bu mahmul için 
Hükümetin bu getirdiği kanun müstahsilin tama
men menafi ini koruyacak bir vaziyettedir. Bu te
şekkül müstahsilin lehindedir. 

Muhterem Sırrı Beyefendi arkadaşımızın zan
nettikleri gibi bunda Devletin inhisar şekli yok
tur. Müsaadenizle kanunu muhtasaran Heyeti 
Celilenize arzedeyim. 

Efendim, gerek Hükümetin esbabı mucibesin-
de gerek İktisat ve Bütçe encümenlerinin esıbabı 
mucibesinde izah edildiği veçhile burada yegâne 
gaye çiftçinin kendi emeğile istihsal ettiği mahsu
lünü doğrudan doğruya satarak, sâyi mukabilin
de kendisine azamî menafi temininden ibarettir. 

Reis — Efendim, hulâsayı encümen yapar. Za
ti âliniz nıütaleanızı söyleyiniz. 

Cemal B. (Devamla) — Peki efendim... Bura
da müstahsilin menfaati şudur; bu teşekkülden, 
kooperatiften maksat tamamen müstahsilin mena
fimi temin etmektir. Malûmu âliniz kooperatif
te almak, satmak şeyi yoktur. Doğrudan doğruya 
mairn bir elden ihracıdır. Daha doğrusu Türk köy
lüsü, bu kanun vasıtasile, cihan piyasasile ilk defa 
karşı karşıya geliyor. Malûmu âliniz şimdiye ka
dar, afyon piyasaya çıkıncaya kadar mutavassıt
ların" elinden, sekiz on elden geçerek fiatını artı
rıyordu ve yine malûmu âlinizdir ki istihsalde her 
hangi bir mahsul mübadele edildikçe her elde bir 
temettü bırakmak lâzımdır. Ticarette asıl olan kâr 
etmektir, ziyan mevzubahs değildir. Müstahsili, 
kendi emeği mukabili, onu doğrudan doğruya 
piyasa ile temasta bulundurmak suretile, fazla kâr 
etmeğe imkân vermek için konan bu teşekkül; ta
mamen müstahsilin lehindedir. Kanun tamamen 
yerindedir. Bu gibi ehemmiyetli ihraç mahsulleri
miz için daima kooperatif teşekkülüne gitmekte 
cihan ittifak etmiştir. Bu bizim için de elzemdir. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, kanun bir in
hisar ifade etmez. Lüzumu da aşikârdır. Afyon işi
nin dünyada aldığı vaziyete göre Hükümetin bu 
kanunu Meclisi Âliye vermesinde isabet vardır. 
Yalnız bendeniz diyorum ki, bu işte göreceğimiz 

mahzurlar şunlar olmalıdır: 
İntihap edeceğimiz teşekküller, heyeti idareler 

doğrudan doğruya işten anlar kimselerden seçil
melidir. Ticaretin kanun ve düsturu; menfaat olmı-
yan işlerden uzaklaşmayı emreder. Binaenaleyh bu 
işin başına getirilecek insanlar iş adamı olmıya-
caktır. Bendeniz diyorum ki acaba bir istihale 
devresi yaparsak, afyon kooperatifinin azası, 'elin
de fazla mahsul bulunan kimselerden seçilir der
sek, daha iyi olmaz mı? 

Madem ki maksat müstahsile menfaat temin et
mektir. İlk istihale devresinde afyon sahipleri tüc
carlar da işin içine girerse menfaatlerini daha iyi bi-
lirler. Neticede müstahsil birliğin kendine menfa
at getirir bir teşekkül olduğunu takdir eder ve 
tüccarı kendi kendine aradan çıkarır. Fazla men
faat gören bir adam, elinde avans vardır, birlik 
bunu vermiştir, menfaatin icabını takdir eder bir 
daha tüccarı vasıta kılmaz. Eğer böyle bir istiha
le devresi kabul etmezsek ilk senelerde olacak 
şudur: Vilâyet ve kaza merkezlerinde birliklerin 
toplıyacağı afyonların kimisi halis morfinli olur 
kimisinde de kiremit kırığı zerdali çekirdeği ve 
yumurta bulunacaktır. Böyle hiç bir kıymeti ve 
cevheri olmıyan afyonlarla, ekistra ekistra 
afyonlar birleşecektir. Eğer her vilâyet ve 
kaza merkezinde bir analiz mütehassısı veyahut 
ekisper bulunduracak olursak o vakit irat masrafı 
korumaz ve afyon bedelini masraf beleder ve halk 
bizar olur, böyle olacak olursa gelecek sene halktan 
alacağımız telgraflarda, aman allah rızası için şu 
afyon kanununu kaldırın, aman bana yardım et
meyin de ben ne olursam olayım der. Bu vazi
yetten kurtulmak için bendeniz diyorum ki; 
İm birliğin azası, kimin elinde afyon varsa odur. 
( Tüccardır sesleri ) . Bu gün tüccardır, fakat me
suliyeti ona aittir. Karışık ise ona aittir, fiat dü
şerse ona aittir. Tüccarın hiç olmazsa mesuli
yeti maddiyesi vardır. Afyon sahiplerine satışta 
8 - 10 lira verildi mi bunu gören müstahsil avans 
temin eder ve neticede satış iyi olursa bir daha 
tüccara gitmez. Eğer birlik Meclisi idaresi ma
hallî teşekküllerden, İktisat vekâletinden ve iki de 
yedinde afyon bulunan ihracat tacirlerinden olur
sa bu teşekkül iyi bir netice elde eder. 

Bendeniz eğer heyeti muhtereme kabul ederse 
esasen bu işi Hükümetin bir elde tutması zaru
reti vardır. Müstahsillerimizi kooperatifçiliğe 
alıştırmak zarurîdir. Ancak mevcut elemanları
mızı, vasıtalarımızı bulalım ve tufeyli bir çok 
insan yetiştirmiyelinı. Güzel bir ideal olarak yap
tığımız kanunları gelecek sene geri almağa mec
bur kalmıyalım. Bendeniz bunun ilk tecrübe ola
rak üç sene için olmak şeklinde kabulünü rica 
ediyorum. 

Vasıf B. (İstanbul) — Efendim, bütün dün
yada her şey smdıkalara doğru gidiyor. Her 
şeyin böyle temerküz ettiği bir devirde elbette 
afyonun bir elden idaresi ınusiptir. Yalnız bura
daki kooperatif şeklinde ceza hükümleri görüyo-
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rum. Hissedarların menfaatini korumak için te-1 
şekkül eden bir şirkette, bilhassa müstahsillerine 
hizmet edecek bir kooperatifte hissedarları 
ceza tehdidi altında bulundurmak doğru değildir. 
Halkın o teşekküllere karşı nefretini mucip olur. 
Malını bir tüccara veren bir kimse bir mücrim 
gibi hapse girecektir. Bu ise halkın nefretini 
uyandıracaktır. Bir misal arzedeyim: Türkiye-
de teşekkül eden ilk kooperatif ( Aydın incir ko
operatif şirketi ) dir. Oraya milyonlarca serma
ye dökülüyor. Çünkü halk kendi menfaatini gö
rüyor ve seve seve iltihak ediyor. Yarın zeytin, 
pamuk ve saire için de kooperatif teşkil oluna
caktır. Fakat eğer hissedarları ceza tehdidi al
tında bulunduran bir kooperatif teşkil edersek 
halk ondan uzaklaşacaktır. Bunun için Emin 
Beyefendinin teklifine iştirak ediyorum ve bu 
cezanın ilgasını teklif ediyorum. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, meselenin esas ve mahiyetini, vücude 
getirilmesi istenen teşekkülün hukukî nikatmı 
Adliye encümeni M. Muharriri Bey arkadaşımız 
çok güzel izah ettiler. Bu teşekkül hayatını bu 
kanundan almaktadır. Malûmu âliniz hukukî 
teşekküller iki suretle hayatını alabilirler. Bun
ların bir kısmı insanların iradelerinin telâhuki 
ile doğar. Onlar kanunu medeninin, ticaret ka
nununun, cemiyetler kanununun yaptığı kalıp-! 
lardır. O kanunlar teşekkül şartlarını kabul 
ederler. O şartlar üzerinden iradeler ittifak edin
ce o teşekkül vücude gelir. Kanunu medeninin! 
tayin ettiği şartlar 10-15 kişi tarafından yerine 
getirilince kanunu medeninin istediği şirket ve
ya cemiyet vücude gelir. Ticaret kanununun ta
yin ettiği şartlar 5-10 kişi tarafından ifa edilirse 
ticaret kanunu mucibince şirket olur veyahut ce
miyetler kanununun tayin ettiği şartlar ifa edi
lirse meselâ Hilâliahmer, Himayei Etfal gibi 
cemiyetler meydana gelir. Bu kısım teşekküller 
ise membalarını kendi kanunundan alırlar. O te
şekküller dahiline girecek ve çalışacak fertlerin 
iradî hareketleri munzam olmaksızın vazıı kanu
nun vilâyeti ammesine müsteniden zatî bir uz
viyet vücude getirilir. Onun hukukî ehliyetinin 
hudut ve şartları ve hukukan varlığı o kanuna 
müstenittir. Bu kanunun tayin ettiği şartlar bu
lundukça, o kanunla tayin edilen vazifeler ifa 
edildikçe, onlar bir varlık ifade eder ve hukukan 
yapmağa ehil olur. İşte huzurunuza arzettiğimiz 
lâyihada tasavvur ettiğimiz teşekkül de böyle 
kanundan varlığını, feyzini alan bir teşekkül
dür. Binaenaleyh bu kanunun haricî vaziyetlerde 
bunun hukuk ehliyeti yoktur, varlığı yoktur. 

Bu itibarla bu varlığı münhasıran arzettiğimiz 
kanun içinde aramak lâzımdır. Bu şekle bizi sevke-
den esbap muhtelif fırsatlarla huzurunuzda arze-
dilmiştir. Afyon satışı, diğer mahsullerin satışı gi
bi bütün dünyada serbest bir vaziyette değildir. Me
selâ Cemiyeti Akvam bunun satışı üzerinde bir takım 
şartlar koymuştur. Diğer taraftan adeta beynelmi

lel olarak Devletlerin kararma iktiran etmiş bir 
madde halini almıştır. Hatta bunu meşru surette 
istihlâk eden fabrikalar beynelmilel mukavelelerle 
kabul edilmişlerdir. Bu fabrikalar ise kendi arala
rında birleşmişler ve alacakları maddenin fiatmı 
•düşürmek için ittifak etmişlerdir. Gerek bu esbap
tan dolayı ve gerek bunların teşekkül harici ola
rak dünya pazarlarile bu satıcıların karşılaşamıya-
oaklan için elbette bu teşekküle girmeleri zaruri
dir. Bu arzettiğim esbap ta inzimam ettiği için Hü
kümet bunu böyle bir teşekküle raptetmekte faide 
görmüş ve bu lâyihayi arzetmiştir. 

Gerçi teşekkülde bir inhisar vardır. Fakat Sır
rı Beyefendinin düşündüğü şekilde inhisar değil
dir. Burada afyon yetiştireceklerin kanunda izah 
edildiği veçhile bir teşekkül haline girmesi esası 
kabul edilmiştir. 

îşte bunlar dahilde yetiştirecekleri mallarını 
pazarlarda satmak, kendi menfaatlerini doğrudan 
doğruya görmek üzere bu kanunun haricinde ola
rak aralarında ittifak etseler, böyle bir teşekkül 
vücude getirseler filen inhisar yapıyorlar diye men 
mi edecektir? Her hangi bir mahsul müstahsilleri
ni farzediyoruz ki, ittifak etmişler ve mallarını pa
zara doğrudan doğruya arzetmeği - bunu tabiî 
doğrudan doğruya kendileri yapacak değillerdir -
kendileri tarafından ayrılacak mümessillerle yap
makta ittifak etmişlerdir. Şimdi biz, bunlara filî 
inhisar yapmışlardır, memleketin menafime zarar 
vermişlerdir, diye bunları men mi edeceğiz, bu düşü
nülebilir mi? Tabiî düşünülemez. Çünkü onlar kendi 
menfaatlerini istedikleri gibi idare etmekte ehildir-

i ler. Arzettiğim esbaba binaen bu vaziyete girmele
ri zarurî addolunursa elbette bunu velayeti amme 

j yapacaktır. Bununla biz onları her hangi bir nok-
j tada hâsıl ettikleri ihtilâftan ittifaka sevketmiş 
oluyoruz. Kanunun vücude getirdiği teşekkül bu
dur. 

Afyoncular, afyonlarını aralarında vücude ge
tirecekleri birliğe sattırmalıdır. Bu satış tarzı şüp
hesiz aradaki mütevassıtlan bertaraf edecektir. 
Deniyor ki, bu mütevassıtlan bir zaman için mu
hafaza edelim, Emin Beyin teklif ettiği bu şekil
dir, mütevassıtlan muhafaza etmek dernek, bu te
şekkülü bu gün için yapmamak demektir. 

O şekilde bunu tatbika imkân yoktur. Müte-
vassıt kendi namına mı alacak, yoksa bu alacağı 
malı emaneten mi muhafaza edecektir! 

Kendi namıma alacaksa müstahsilin hariç pa
zarlarla doğrudan doğruya temas etmesi keyfiyeti 
kalkmış olacaktır. Eğer emaneten alacaksa bu kül
fete ne lüzum vardır? 

Eğer her halde tüccar namına alınsın da ora
dan satılsın dersek bu, tüccara bir menfaat 
koymak demektir. Çünkü o merkez bürosu malı 
her halde tüccardan geri satın alacak ise, o hal
de bir de niçin müstahsilden satın aldırarak tüc
cara onu merkez bürosuna satmak vaziyetini ih-

I das ettirmek demek, bu birliğin vücudunu inkâr 
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etmek demektir. Onun için yeniden tüccarı tav-
sit etmek demek, bu kanunun icabını tatbik et
memek demek olacaktır. Bu itibarla Emin Beye
fendi çok mülâhaza ile söyledikleri bu meselenin, 
birliğin esasile kabili telif olmadığını arzediyo-
rum. 

Fakat bidayette bir takım, güçlükler ve karı
şıklıklar gibi hususlar vaki olacaktır. Amma bun
ların hepsi lâzımgelen tedbirlerle bertaraf edile
cektir. Taıbiî ilk senelerde bu yoldaki karıştır
ma ve tağşiş keyfiyetlerinin yüzde yüz önü alma-
mıyacaktır; lâkin sene geçtikçe bu tağşişler ber
taraf edilecektir. Bilhassa müstahsiller bu suret
le, faideyi anladıkça bu teşekkülün işlemesi te
kemmül edip gidecektir. Zaten bunlar tatbikatın 
öyle ince noktalarıdır ki, kanunlar derpiş edip
te evvelden tedbir almak imkânı yoktur. Bu nok
taların hepsi, bu hususta ötedenberi çalışan ert 
ehil kimselerin toplantıları tarafından yapılacak 
nizamname ve talimatnamelerle hallolunacaktır. 
Bu noktai nazardan şimdi, hatırımıza gelen bir 
güçlük itibarile, teşekkül esasını ortadan kal
dıracak her hangi bir karışıklığa meydan vermiye-
lim. 

Sırrı Beyefendi bu işin esasına muvafakat et
tiklerini söyler gibi oldular. Eğer böyle ise, ben 
bundan dolayı hakikaten büyük bir sevinç duya
cağım. Çünkü, gerek afyonun vaziyeti hazırası, 
iti/barile, gerek ihracat mahsullerimizin satışla-
rındaki teşkilâtlanma itibarile Srrri Beyefendi ile 
birleşmişsek, memleket büyük bir sevinç kazan
mış demektir. Bu o kadar lâzım bir şeydir ki, 
Sırrı Beyefendinin ona iltihakı da ayrı bir kuvvet 
teşkil eder. 

Fakat diyorlar ki; Hükümet böyle yapmayıpta 
bunu kendisi bir ele alırsa daha iyi olur. O vakit 
müstahsil de, mütevassıt ta kimden gelirse gelsin 
satın alır ve kendisi ayrıca bir elden satar. Bu
nun bu vaziyette tatbiki bir kaç noktai nazardan 
kabil değildir. Çünkü bu takdirde bir kere Hü
kümet satın aldığını sattığında yani satın aldığı 
ile sattığı fiat arasındaki fark Hükümete kala
caktır. Halbuki biz bu meselede Hükümete bir 
şey kazandırmak istemiyoruz. 

Saniyen Hükümet böyle bir idarî inhisar va
zettiğinde bunun tevlit edebileceği zararları da 
tabiî bütçesine alması lâzımdır. Bu şu demektir 
ki Hükümet malî mevzular haricinde inhisar şek
linde ticaretle meşgul olsun. Biz daha o derece
ye varmadık ve varmak ta istemiyoruz. Hükü
metin bu günkü inhisar vaziyeti amme hizmetidir. 
Amme hizmetini temsil etmiyen hususlarda ticaret 
maksadile inhisar teşkil etmek noktai nazarını ta
kip etmiyoruz. Yani vatandaşlardan ucuz alıp 
pahalı satmak maksadını takip etmiyoruz. 

Malûmu âliniz olduğu üzere bu, resim istifa
sının bir şekli diğeridir. Önada bir inhisar payı 
diye bir miktar konur. Onu Devlet müstehlikler
den doğrudan doğruya almaz. Böyle bilvasıta sa

tış üzerinden alır veyahut hizmet o derecede ca
miayı alâkalandırır ki Devlet, o hizmetin yapı
lıp yapılmamasını keyfe bırakmaz. Her halde 
onun yapılması lâzımdır. Çünkü bütün milleti 
alâkadar etmektedir. O vakit bir amme hizmeti 
ifade eder. Bunun haricinde 300 - 500 bin kişiyi 
alâkalandıran bir mevzu üzerinde amme hizmeti 
olarak inhisar tesis edilmez. Bu; 300, 500 bin ki
şiye ait olan menfaati 14, 15 milyonun vereceği pa
ralara tahmil etmek demektir. 

Bu itibarla bu noktalarda düşünülecek olan, 
doğrudan doğruya alâkadarları kendi menfaatle
rini görecek bir vaziyete getirmektir. Alâkadar
ların satışını tanzim etmesi ve satışın bu sene olup 
ta gelecek sene hiç olmaması keyfiyetini bertaraf 
etmesi ve her sene sürekli sermayenin devam et
mesi ile alâkadardır. Halkın yalnız bu menfaat
leri ile alâkadar olması daha muvafıktır. Onun 
için Sırrı Beyefendinin noktai nazarlarını temin 
etmek imkânı olmadığını arzetmek mecburiyetin
deyim. 

Bir de Vasıf Beyefendi bu hususta kanunun 
'koymuş olduğu cezanın tayyini teklif ettiler. Ce
za tayyedildiği takdirde bu teşekkülün evvelcede 
arzettiğim gibi teşekkülün tatbiki imkânı, ber
taraf edilmiş olur. Bu teşekkül efradın kendi 
aralarında medenî kanuna ve ticaret kanununa 
tevfikan vücude getirdikleri bir teşekkül değil
dir. Velayeti ammenin zarurî gördüğü bir teşek
küldür. Bu zaruretin tatbikatını ihlâl edecek ve 
bu yol üzerinde yürümemek üzere çalışacaklara 
karşı bir teyit koymak lâzımdır. Teyidi kaldır
mak, teşekkülü efradın ihtiyarına bırakmak olur. 
Zaten maksat ihtiyar olsaydı böyle bir lâyiha ge
tirmeğe lüzum yoktu. 

Reşit B. (Gazi Antep ) — Efendim, mesele 
para meselesidir. Bu gün afyon müstahsillerinin 
% 90 nı köylülerdir ve bunların ekserisi iki, üç 
okka çıkarıyor. Acaba Ziraat bankası bu köylü
lerin hepsine 10, 15 er liradan ibaret olan nıatlu-
batııır tamamen verebilecek mi? Yoksa bunlar 
matlübatı için Ziraat bankasının kapısında gün
lerce kalacaklar mı? 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Efendim, bu hususa ait kanuna teyitler koyduk. 
Elbette Büyük Meclisin tasvibine iktiran edince 
tatbikatı ehemmiyetle takip edilecektir. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Vekil Beyefendi, vela
yeti amme tabiri teşkilâtı esasiye kanunile kabili 
telif midir? 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Teşkilâtı esasiye kanununun hakimiyet dediği ve
layeti amme, hakimiyet doğrudan doğruya, bilâ-
kaydü şart milletindir. Milletin yegâne ve haki
kî mümessili, Büyük Millet Meclisidir. Büyük 
Millet Meclisi, hâkimiyetin teşriî kısmını bizzat 
yapar, icraî kısmını İcra Vekilleri Heyeti vasıta-
sile yaptırır, hakkı kaza kısmı da müstakil mah
kemeler tarafından yapılır dediği de budur. (Mü
zakere kâfi sesleri). 
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Reis — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz 

istiyen yoktur, takrirleri okutacağım; 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Şimdi verdiğim izahat icabı milletin hukuku 
esasiyesile alâkadar olan bu kanunun daha esaslı 
düşünülmek üzere encümene iadesini teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Beis — Nazarı dikkate alanlar ... Almıyanlar... 
Alınmadı. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Afyon sahipleri birlik azasmdandır. Üç sene 

için afyon ticaretile meşgul afyon sahiplerinden 
iki azanın Meclisi idareye alınmasını ve kanunun 
maddelerinin bu suretle tashihini teklif ederim. 

İstanbul Eskişehir 
Vasıf Emin 

Reis — Nazarı dikkate alanlar ... Almıyanlar... 
Alınmadı . 

Şu halde maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği hakkında 
kanun 

Birinci fasıl 
Umumî hüküm 

MADDE 1 — Afyonun satılması münhasıran 
teşkilâtı ikinci fasılda gösterilen Türkiye afyon 
yetiştiriciler satış birliği tarafından yapılır. 

Bu teşekkülün sermayesi mütehavvil olup beheri 
yarım liralık gayrimahdut hisselere ayrılır. Bu 
kanunda gösterilen evsafı haiz müstahsiller birli
ğin azasını teşkil ederler. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği bu ka
nunda yazılı vazife ve salâhiyetleri haiz bir hükmî 
şahsiyettir. 

Sırn B. ( Kocaeli ) — Kısa bir sualim var 
efendim. Müzakereye konulan Adliye encümeni
nin tesbit ettiği maddedir değil mi efendim? 
Orada ( afyon satılması) kelimesi kullanılıyor. Di
ğerlerinde ( alım ve satım ) meselesi vardır. Eğer 
son fıkra nazarı dikkate almıyorsa, satılması me
selesi düşünülüyorsa o vakit alım meselesi mev-
zuibahs olmamak lâzımgelir. Bu teşkil edilen ko
operatif yalnız bir komusyonculuk mahiyetinde 
kalır. Yani malını satmak istiyenler, bu koo
peratife arzederler. Onun için bu noktada bir 
zâf vardır. Ne buyuruluyor? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Adliye encümeninin tadili tamamen muvafıktır. 
Çünkü bu kanun mevkii meriyete girdikten sonra 
artık ayrıca alım meselesi mevzubahs değildir. 
Bu teşekkül afyon yetiştiricilerin mahsulünü sat
mağa delâlet eder. O itibarla yalnız satması 
mefhumu mevcuttur. Binaenaleyh Adliye encü
meninin bu tadili muvafıktır. i 

Sırn B. (Kocaeli) — Üç satır tefsir yazılma
yınca mana anlaşılmaz. 

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

ikinci fasıl 
Teşkilât 

MADDE 2 — Türkiyede malik veya kiracı ol 
duğu araziye afyon eken her çiftçi afyonun mem
leket dahilinde veya haricinde satışı itibarile Tür
kiye afyon yetiştiriciler satış birliği azasmdandır. 

Araziye sahip olmadan ortaklık suretile afyon 
yetiştirenler dahi birliğin azasmdandırlar. 

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

MADDE 3 — Birlik azasının her biri bir reyi 
haiz olup teşkil edilecek heyetlere aza seçmek ve 
seçilmek hakları vardır. 

Afyon ekmeyi birbiri üstüne dört sene terke-
denler azalıktan düşerler. Bundan sonra üç sene 
içinde tekrar afyon ekmeğe başlıyanlarm azalık 
hakları 'geri gelir. 

Sim B. (Kocaeli) — Bir sual sormak isterim. 
Rençperin yetiştirdiği mahsulün miktarının naza
rı dikkate alınması lâzımdır. Her müstahsil mü-
tesavi surette aza addediliyor. Halbuki on kilo 
yetiştiren bir müstahsille 100 kilo, 1 000 kilo ye
tiştiren arasında fark olması lâzımdır. Onun 
için bu hususta bir mikyas tayin edilse daha mu
vafık olur kanaatindeyim. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Birliklerde azaların hukuku hep birdir. Bunun 
içindir ki o birliğe malını satmak üzere mal ve
ren kimse ne miktar mal verirse versin oranın 
azasıdır ve hukuku da müsavidir. 

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

MADDE 4 — Türkiye afyon birliği itibarile 
mıntakalara ve bunlar da tâli mmtakalara ayrı
lırlar. Mmtaka ve tâli mıntakalar adedi nizam
nameye göre tayin olunur. Bunların hudutları 
birlik idare meclisi tarafından kararlaştırılır ve 
lüzum görülürse zaman zaman değiştirilebilir. 

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

MADDE 5 — Her tâli mmtabada birlik azası 
tarafından tor sene müddetle ve nizamnamede ya
zılı usule göre seçilmiş üç kişilik bir idare heyeti 
bulunur. 

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

MADDE 6 — Her mıntakada bunun ayrıldı
ğı tâli mıntakalar murahhasları tarafından iki se
ne müddetle seçilmiş beş kişilik bir mmtaka idare 
heyeti bulunur. 

Ziraat bankası tarafından 17 nci maddeye gö
re birliğin malî işleri temin olunduğu müd-
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detçe idare heyetinin bir azası mezkûr bankaca 
tayin olunur. 

Şükrü B. (Bolu) — Efendim, bir sual soraca
ğım. Bir mıntaka dahilinde bulunan bir müstahsil 
başka mıntakada malını satabilirini? 

iktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
O mmtakanm idare heyeti vasrtasile birliğe teslim 
etmesi meselesi mevzubahstir. Diğer mıntakadaki 
idare heyeti tesellüm ederse tabiî bunda bir mah
zur yoktur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etıniyen-
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birlik idare meclisinin mün-
tehap azası, mıntaka idare heyetleri tarafından 
nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kaibul edilmiştir. 

MADDE 8 — Beşinci maddede yazılı tali mın
taka idare heyetleri bu kanun meriyete girdiği ta
rihten ilk iki sene için belediye ve bulunan yer
lerde ziraat ve ticaret odaları ve Ziraat banka şu
besi veya sandıklan idare heyetleri tarafından 
nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilirler. 

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

MADDE 9 — Birlik idare meclisi; altısı yedin
ci maddede gösterilen mıntaka idare heyetleri ta
rafından seçilecek, ve ikisi iktisat ve biri Ziraat ve-
kâletlerince tayin olunacak dokuz zattan terekküp 
eder. 

Ziraat bankası tarafından 17 n&i maddeye göre 
birliğin malî işleri temin olunduğu müddetçe altı 
azadan biri mezkûr banka tarafından tayin olunur. 

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

MADDE 10 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış birliğinin iktisat vekâletinin inhası üzerine ic
ra Vekilleri kararile Reisicumhur tarafından tayin 
olunacak bir umumî kâtibi vardır. 

Umumî kâtip idare meclisinin tabiî azasından-
dır. 

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

Vazife ve salâhiyetler 
• MADDE 11 — Birlik azası yetiştirdikleri af
yonu satılmak üzere idare meclisinin tayin ettiği 
zamanda birliğe teslim ederler. Şu kadar ki nizam
namede tayin olunacak miktarlar dahilinde olmak 
üzere müteaddit yetiştiricilerin afyonlarını içlerin
den seçecekleri biri vasrtasile ve onun namına kay
dettirerek birliğe teslim edebilirler. 

idare meclisi kararile cüzî miktarda afyon ye
tiştirenlerin mahsulleri birlik hesabına mahallerin
de satın alınabilir. Meclis, bu miktarın azamî had
dini her sene mahsulün idrakinden iki ay evvel ta
yin ve ilân eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
, 1er . . . Kabul edilmiştir. 

i MADDE 12 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış birliği idare meclisi aşağıda yazılı işleri yapa
bilir: 

1 - Azasının kendisine teslim ettiği afyonların 
ticarî muamelâtını ve satış işlerini yapmak ve fay
dalı göreceği her türlü taahhütlere girmek; 

2 - Birliği mehakim ve devairde her sıfatla 
temsil etmek veya ettirmek; 

3 - Azasına teslim ettikleri afyon mukabilin
de avans vermek ve ikrazatta bulunmak; 

4 - Kendisine teslim olunacak afyonları işli-
yerek yeniden tasnife tâbi tutmak; 

5 - Muayyen bir alâmeti farika, patent, imti
yaz, ruhsat, ihtira beratı ve sair müsaadat tale
binde bulunmak, bunları iştira ve sair suretlerle 
elde etmek ve ahare devredebilmek; 

6 - Birlik için lüzumlu olan gayrimenkullere 
malik olabilmek; 

7 - Birlik teşekkülünü maksadına uygun ve 
istifadeli olan işlerde diğer şahıslarla ortaklık 
yapmak ve itilâf ve mukaveleler aktetmek; 

8 - Kitap, broşür; gazete gibi vasıtalar ve di
ğer suretlerle reklâm ve propaganda yapmak; 

9 - Münasip şekillerde istikraz yapmak; 
10 - Birliğin kendi muamelâtından doğan va

deli senetleri, poliçeleri, konşimentoları antre
po, depo, ambar makbuzlarını, varanları ve sair 
cirosu kabil olan ve olmıyaıı senetleri ihzar, kabul 
ve ciro veya iskonto etmek: 

11 - Yaptığı istikrazlarda azasının kendi nez-
dinde bulunan afyonlarını karşılık göstermek su-
retile birliğin taahüdütlerinin ifasını temin et
mek ; 

12 - Gayesine varmak için zarurî görülen her 
türlü muameleleri icra etmek. 

S i m B. (Kocaeli) — Üçüncü fıkra mucibince 
müstahsillere avans verileceği ve ikrazatta bulu
nulacağı yazılıdır. 

Böyle avans verileceki zaman daima hatırıma 
tütün meselesi gelir. Acaba bu, meselâ beş yüz 
kilo verdiği zaman beş yüz lira, bin kilo verdiği 
zaman bin lira alabilecek mi! Bu nasıl olacak? 

İktisat vekili Mustafa Şerek B. (Burdur) — 
Zaten avans miktarını meclisi idare her sene için 
o senenin satılabilecek fiatmm yüzde muayyen bir 
miktarını vermek üzere her için müsavi surette 
tanzim edilecektir. 

Meselâ; bu sene kilosu 12, 15 liraya satılırsa 
onun yüzde elli veya altmışı nisbetinde avans 
verilecektir. 

Onun için yaptıkları itiraz varit değildir. 
S i m B. (Kocaeli) — Dokuzuncu fıkrada (mü

nasip şekillerde istikraz yapmak) tabiri var. Bu 
gayrhnahdut salâhiyetten acaba mahzur çıknıı-
yacak mıdır? 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Efendim, bu 
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salâhiyet gayrîmaıhdut değildir. Göstereceği te-j 
minat nisbetinde istikraz edecekti. Bu, ellerin
deki afyonun kıymeti nazarı dikkate alınarak ya
pılacaktır. 

S u n B. — İstikraz edecek, kooperatifin he
yeti umumiyesidir. 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — İstikraz, gös
terilecek teminatla mahduttur. Bittabi hiç bir 
mukriz tasavvur olunabilir mi ki, teminat al
maksızın, yalnız bu kanundan aldığı emniyetle 
borç vermeğe kalksın ? Binaenaleyh istikraz na-
ma'hdut değildir. 

Srrn B. — Demek oluyor ki, kooperatif bü
tün Türkiyenin bir senelik mahsulünü teminat ye
rerek istikraz yapabilecektir. Halbuki bu mah
sul, mahsulât sahiplerine aittir. 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — İcap ederse onu 
da yapacaktır. Fakat bu mahsulün karşılığı, 
bir para olacaktır. 

S u n B. — Şu halde, ticarî bir hata yüzünden 
bir senelik millî mahsulün tehlikeye düşeceğini 
hiç tasavvur etmez misiniz? 

İktisat V. Mustafa Şeref B. — Hayır etmiyo
rum. 

S u n B. — O halde peki. Bu sözünüzü senet 
ittihaz ediyorum. 

Beis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Birlik azası tarafından teslim 
olunan afyonlar aza tarafından harice teminat gös
terilmiş veya azanın alacaklısı tarafından haczedil
miş olSa bile yine birlik tarafından satılır ve üçün
cü şahısların teminat veya hacizden doğan hakları 
kendiliğinden bedel üzerinde teessüs eder. 

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

MADDE 14 — Birlikte mevcut afyonlar birlik 
ten alacağı olanlara karşı teminat olarak gösteril-
memişse bunların satışından hâsıl olan paralar bir
liğin alacalıları tarafından almamaz. 

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

MADDE 15 — Birlik, kanunî yollara müracaat 
hakkı mahfuz kalmak şartile kendisine borçlu olan 
bir azanın satış bedelinden olan istihkakını dava 
açmıya ve icra takibinde bulunmıya hacet olmak
sızın alacağına mahsup edebilir. 

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

MADDE 16 — Miktar ve nisbeti birlik idare 
meclisi tarafından tayin ve İktisat vekâletince tas
dik edilecek olan umum idare t masraf larile sigorta 
depo, nakliye ücretleri ve komusyon gibi satış mu
amelesi nâm ifa ve ikmaline müteallik masraflar sa
tış tutarından tenzil edildikten sonra geri kalanı 
teslimat nisbetinde birlik azasına dağıtılır. 

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

I MADDE 17 — Geçen maddedeki maksatları 
karşılamak ve birlik azasına teslim ettikleri afyon
lara mukabil avans vermek üzere Ziraat bankası 
tarafından birlik emrine kâfi miktarda kredi açılır, 

Bu kredinin miktarı Ziraat bankası mümessili
nin iştirakile her sene mahsulün idrakinden evvel 
idare meclisi tarafından tayin olunur. 

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

MADDE 18 — 11 inci madde mucibince yetiş
tirdikleri afyonları birliğe teslim etmiyenler bir 
aya kadar hafif hapis veya iki yüz liraya kadar 
hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak afyon 
alanlar ve satanlar sulh mahkemelerince bir haf
tadan altı aya kadar hapis ve yüz liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler, 

Reis — Bir takrir vardır, okunacaktır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
18 inci maddenin tayyını teklif ederim. 

İstanbul 
Vasıf 

Reis — Takriri reye arzediyorutn. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanunun tatbikına ait ni
zamname İktisat vekâletince tanzim ve icra Ve
killeri Heyeti tarafından tasdik olunur. 

Srrn B. (Kocaeli) — Bir sual soruyorum vo bil
mek istiyorum ki, bu nizamnameyi tanzim hak
kını Hükümet nasıl kendisinde buluyor? Bu 
iş, rençperlerin menfaati namına yapılmıştır de
niyor. Madem ki rençperin menfaatine yapılmış
tır, nizamnamenin de rençperlerden teşekkül ede
cek olan bir heyeti umumiye tarafından yapıl
ması iktiza eder. Bu tabir, Hükümetin bu koope
ratif üzerinde bir velayet ve vesayet hakkı ol
duğumu gösterir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Efendim, ma
lûmu âlinizdir ki ticaret kanununda, kendi ser
mayeleri ve kendi idare! erile vücude gelen şirket
lerin de nizamnamelerini tetkik edip onu kabul 
ve tasdik etmek hakkı İcra Vekilleri Heyetine 
verilmişıtir. Kaldı ki böyle, kanunu mahsusla te
şekkül eden velayeti ammenin murakabesini da
ha ziyade üzerine celbedecek olan bir teşekkülün 
nizamnamesini yapmaması mevzubahs olsun. 

Srrn B. — Bunu kabul ediyorum. Sözünüz 
diğer şirketler hakkında doğrudur. Fakat bura
da kooperatif, nizamnamesini kendi yapmalı ve 
Hükümet ancak tetkik etmelidir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Zaten bu 
nizamname yapılırken; kooperatif azalarının bu 
işe vâkıf olanlarından bir heyet yapılacak ve on
lardan istifade edilecektir; ancak bu suretle pro-

I je tertip olunacaktır. 
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Beis — Efendim, bu madde hakkında bir tak

rir var. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
19 uncu maddenin aşağıda yazılı şekilde tadi

lini teklif eyleriz: 
Bu kanunun tatbikin a, azanın birlikle olan 

münasebetlerine ve murahhas ve idare heyetleri 
azasının birliğe karşı vazife ve mesuliyetlerine ve 
azanın murakabe haklarına ait hususa t İktisat ve
kâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyeti tarafın
dan tasdik -edilecek nizamname ile tayin olunur. 

Kayseri Edirne 
Sait Azmi [I. Hayri 

Adliye E. M. M. Salâbattin B. (Kocaeli) — 
Encümen ve Hükümet bu teklifi kabul ediyor. 

Reis — O halde takriri madde olarak reye ar-
zedeceğim. 

Yeni madde şeklini kabul edenler. . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun tesis ettiği inhisar 
1933 senesi mahsulüne şamil olma'k üzere 1 mayıs 
1933 tarihinden itibaren meridir. ! 

Ancak birliğin teşkilât ve nizamnamesinin ya
pılması ve diğer müteferri ihzari muameleler ka+ 
ntın.un neşri tarihinden itibaren başlar. 

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

MUVAKKAT MADDE — 
1 - Afyon tacirleri 1 mayıs 1933 tarihinden iti

baren dört ay içinde mevcut afyonların evsafını, 
miktarını ve nerede bulunduklarını bir beyanname 
ile birliğe bildirmeğe mecburdurlar. 

2 - 1 numaralı fıkrada yazılı beyannameyi ver-
miycn veya verdikleri beyannamenin hakikata uy
gun bulunmadığı sabit olanlardan gizledikleri af
yonun her kilosu için sulh mahkemelerince yir
mi beş lira para cezası alınmasına hükmolurmr. 

3 - Afyon tacirleri ellerinde bulunan afyonları 
1 nisan 1933 tarihine kadar ihraç etmeğe ,mecbur-ı 
durlar. İhracatın beyannameye uygun olduğu 
birlik idare meclisi tarafından tasdik edilmek lâ
zımdır. 

4 - Kanunî müddetler içinde ihraç ed ilmi yen' 
afyonlar, salıipleri tarafından birliğe teslim edilir. 
Birlik bu afyonların bedelini satış yaptıkça satış 
tutarından masrafı çıkarıldıktan sonra % 2 ko-
musyon alıkoyarak üstarafnu sahiplerine öder. 

5 - Tüccar tarafından birliğe teslim edilecek 
afyonlar birliğin malûmatile sahiplerince bankala
ra rehnedilobilir. 

6 - İhzarı devreye ait mas/aflar için Ziraat ban
kasınca kâfi miktarda avans verilir. Bu avans 16 
ncı madde mucibince birlik tarafından ödenir. 

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

MADDE ,21 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye, İktisat ve Ziraat vekilleri .menınçdur. 

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

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

7 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası ka
nununun bazı maddelerinin tadili • hakkında 1/385 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları fil 

Reis — Müstaceliyetle müzakeresi teklif edili
yor. Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı "i 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanmıunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hü

kümler ilâvesine dair kanun 
MADDE 1 — 11 Haziran 1930 tarih ve 1715 

numaralı kanunun 14 üncü maddesinin son cüm
lesi aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî ve ziraî 
senetlerin ıskontosuna ve senedat mukabili kredi ve 
avanslara dair 20, 35, 36, 37 38 ve 39 uncu mad
delerde gösterilen şartlar ve haller dahilindeki 
emisyon bu hükümden müstesnadır. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 20 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Senedat ıskontosuna veya senedat mukabili kre
di ve avanslara tahsisen baükanın yapacağı emis
yon banka sermayesinin % 70 inin tahsilkıden 
sonra yapılabilecek ve bu emisyon miktarı kanu
nun 39 uncu maddesi mucibince teşekkül edecek 
bir komisyon tarafından tesbit edilecektir. 

Kazım Pş. (Diyarbekir) — Bak, Besim Atalay 
Bey neler yazmışlar. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Yazanların 
eli kırılsın. 

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

MADD£ 3 — Mezkûr kanunun 23 üncü mad
desinin son cümlesi aşağıda yazılı olduğu veçhile 
tadil edilmiştir: 

Banka idare meclisi lüzum gördüğü takdirde 
Hükümetin muvafakatile bu müddetleri ikişer 
misline iblâğ ve üçüncü taksitin tediyesini lüzum 
gördüğü kadar tecil edebilir. 

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

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 26 ncı madde
sine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

fi] 259 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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Hükümetin talebi ve incelisi idarenin kararile 

işbu (A) sınıfı hisse senedatı sermayesinin % 25 
ine kadar iblâğ «ditebilir. Munzam hisseler bedeli 
nin altın olarak tesviyesi mecburî olmadığı gibi bu 
hisselerin yüzlük kupür olması da şart değildir. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Bu maddede bir eksiklik vardır. 
(A sınıfı hisse senedatı «ermeyesinin % 25 ine ) 
yazılmıştır. Halbuki ( hisse senedatm) dan sonra 
(banka) kelimesi konacak ve madde bu tashih ile 
( A sınıfı hisse senedatı banka sermayesinin ) şek
linde olacaktır. 

Reis —»'Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 33 üncü madde
sinin 2 nei fıkrası aşağıda yazılı olduğu veçhile ta
dil edilmiştir: 

(A) ve (C) sınıflarında bulunan hisse senetleri 
miktarları - sermayenin tezyidinden mütevellit hai 
müstesna - hiç bir veçhile işbu kanun ile kabul 
edilmiş olan miktarları tecavüz edemez. 

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

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 34 üncü mad
desine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Banka Hazinenin hitamı vadesine azamî üç ay* 
kalmış bonolarını resen iskonto edebilmek salâhi
yetini haizdir. Şu kadar ki bu işe bankanın tediye 
edilmiş sermayesinin % 40 ından fazlası tahsis edi
lemez. Bu suretle iskonto edilecek olan Hazine bo
nolarına tatbik edilecek faiz nisbeti banka meclisi 
idaresince ayrıca tayin lounur. Banka borsada 
mukayyet Devlet tahvilâtını veya Devlet kefalet 
ve taahhüdünü haiz olup resülmal ile faizinin 
altın esasile tesbit edilmiş bir para ile tediyesi 
meşrut tahvilâtı veya tediye edilmiş sermayesi e-
kalli beş milyon türk lirası olan türk bankaları
nın tahvilâtmı alıp satmak hakkını haizdir. An
cak bu işe Merkez bankasının tediye edilmiş ser-
mayesile ihtiyat akçesi mecmuunun % 50 sinden 
fazlası tahsis edilemez. Ayni zamanda alım muame
lesinin icrası için meclisi idare azasından asgarî 
beşinin ittifakı şarttır. 

Şükrü B. (Bolu) — Beş milyon lira sermayeye 
sahip millî bankamız var mıdır? Sormak istiyorum. 
Burada az sermayeli olanlara iskonto edilmiyece-
ği gösterilmektedir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
tan ) — Iskonto değildir. Az sermaye ile tahvilât 
ve senedat almaktır. Büyük bankaların ihraç ede
ceği tahvilât ve aksiyonlar meselesidir. 

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

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 38 inci madde
sine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyeıı ziraî senet
ler de ticarî senetler gibi iskontoya kabul edilebi

lir. Şu kadar ki braıİarra miktarı tediye edilmiş ser
mayenin % 15 ine muadil' meblIPa ticarî iskonto 
cüzdanının % 15 i yekûnunu t ecavü'z edemez. An-
frak banka heyeti umumiyesi, tediye edilmiş serma
yenin % 15 nisbetini -%25'e1 iblâğ edebilir. 

Bundan başka'hitamı vadesine azamî üç ay kal
mış olan ve bir banka tarafından ibraz edilen üç 
imzayı muhtevi Hazine bonoları da, ^itapi-senet

l e r . hükmünde jskontoya kabul edilir. -Yalnız bu 
nevi senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye 
edilmiş sermayesinin % 40 n» muadil miktarı teca
vüz edemez. Şu kadar ki ̂ meclisi idare bu miktarı ve 
•vadeyi âssemi •.iki misime iblâğ edebilir. Bu • nevi 
Hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye vefeâle-
tile banka idare meclisi, arasında takarrür ettirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyut ye rşg-
rut mahfuz kalmak üzere banka iskonto etmek sa
lâhiyetine malik olduğu Hazine bonoları'l>e-ticarî 
ye ziraî senetler üzerine ^avans ve kredi vermek 
hakkına da sahiptir. 

Reis— Kabul edenler .-.. Etmiyetaler . . JKabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 51 inci madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Hazineye ve inhisar idarelerine ait nakitler 
Cumhuriyet merkez bankasma tevdi olunur. 

Merkez bankası Hazineye ve inhisar idarelerine 
ait nakit mevduatına faiz verebilir. Bu faizin mik
tarı Maliye vekâleti veya alâkadar müesseselerle 
banka idare meclisi arasmda takarrür ettirilir. 

Hususî mevduata merkez bankasının vereceği 
faiz % 2 yi geçemez. 

Banka döviz tevdiatı kabulüne ve karşılıklı 
karşılıksız avans almağa dahi mezundur. Bu ka
bil muameleler için icabında verilecek faizin mik
tarı yukarıdaki tahditlere tâbi değildir. Şu kadar 
var ki döviz tevdiatına faiz verilebilmesi yalnız 
Hazine mevduatına maksur ve münhasırdır. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan-
krnr ) — Bu madde diğer iki encümenin kabul et
tiği tarzda olur ve Bütçe encümeni de buna muva
fakat ederse daha iyi olur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) *— 
Maliye encümeninin maddesine biz de iştirak edi
yoruz. 

Kemal Zaim B. (Konya) — Yani Hükümetin 
7 nci maddesidir. 

MADDE 7 — 51 inci maddeye aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 
' Banka döviz . tevdiatı kabulüne ve karşılıklı 
karşılıksız avans almağa mezundur. Bu kabîl 
muameleler için icabında vereceği faizin miktarı 
yukarıdaki tahditlere tâbi değildir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Reis Bey! maddeler yukarıdan beri « mezkûr 
kanunun » diye geliyor. Bunun da başı böyle 
olursa ahenk muhafaza edilmiş olur. 

Ruşen Eşref B. (Afyon Karashisar) — Yani 
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maddenin basma Bütçe encümeni maddesinin ilk 
fıkrası konacaktır, öyle mi? 

Kemal Zaim B. ( Konya)— Hayır, o fıkra de
ğil. Bu fıkra kalacak, yalnız « mezkûr kanunun 
51 inci maddesine » denecektir. 

Beis -i- 8 inci maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mezkûr kanunun 72 nci maddesi
nin son iki cümlesi aşağıda yazılı olduğu veçhile 
tadil edilmiştir: 

Murakabe komisyonu azalarının müddeti iki 
senedir. Her sene nısfı tebdil olunur ve aradan bir 
senelik fasıla geçmedikle yeniden intihap edile
mezler. 

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

MADDE 10 — Mezkûr kanunun muvakkat 
maddeler kısmına IX numaralı aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

tik murakıpların biri (B) ve (C) diğeri (D) 

sınıfı hissedarları tarafından intihap edilenlerden 
olmak üzere ikisi kura ile 1933 adi heyeti umunıi-
yesinde tebdil ve yerlerine yenileri intihap olunur. 
Diğer ikisi de 1934 adi heyeti umumiye içtimaıua 
kadar hizmette devam eder. 

Beis — Kabul edenler... Etnüyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri ton hinden mu
teberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

Yarın saat 14 te içtima edilmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,5 

— •»» :»« o * «--*<* -

T. B. M. M. Matbaan 
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Hükümetçe ziraat bankasına mubayaa ettirilecek buğday 
halikında 1/413 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 27 - VI • 1932 
Sayı 611750 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Hükümetçe Ziraat Bankasına mubayaa ettirilecek buğday hakkında Ziraat vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-VI-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâlet yüksek huzuruna 

Memleketimiz mahsulleri arasında buğday kıymet ve miktar itibarile başta gelir. Her sene ye
tiştirilen buğday kıymeti 100 - 250 milyon lira tahmin olunabilir. Diğer mahsullerimizden hiç biri
nin kıymeti bu miktara yaklaşamaz. Muntazam ve tam istatistik teşkilâtımız olmadığı için biraz 
tahminî olmakla beraber 1926 - 1931 senelerinde buğday ekim ve biçim miktarları şu suretle tesbit 
olunmaktadır. 

Ziraî sene 
925 - 926 
926 - 927 
927 - 928 
928 - 929 
929 - 930 
930 - 931 

Ekim (dönümü 
35 417 718 
22 383 714 
31 326 706 
28 178 280 
27 052 274 
34 169 394 

Biçim miktarı (kental) 
24 692 263 
13 331 508 
16 110 758 
27 188 729 
24 853 988 
30 000 000 

Bu rakamlar karşılaştırıldığında açıkça görülür ki ekilen dönüm ve bilhassa alınan mahsul nokta
sından bir seneden diğer seneye mühim farklar vardır. Bu farklar iklim şartlarının seneden seneye 
çok değişiklikler göstermesinden ve ziraat usullerimizin bu değişikliklerden müteessir olmıyacak 
tarzda islâh ve tekemmül ettirilememiş olmasındandır. Senelik buğday mahsulleri arasındaki bu nis-
betsizlikler neticesile memleketimiz altı senelik kısa bir zaman içerisinde hariçten mühim miktarda 
buğday getirtecek derecede darlığın sıkıntısını geçirmiş biraz eyi mahsul yapan son senelerde ise 
fiat düşkünlüğünün zararlarına uğramıştır. Aşağıdaki cetvel ve bağlı gırafik 924 - 931 senelerinde 
buğday ithal ve ihraç miktarlarını göstermektedir, 
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Buğday 

Seneler 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

İthalât 
kental 

1 737 142 
1 326 865 
217 759 
64 126 

465 571 
1 234 461 

5 958 
41 

Kıymeti 
lira 

18 305 610 
18 903 614 
2 677 195 
868 306 

5 174 522 
13 013 987 * 

63 374 
703 

İhracat 
kental 
28 870 
114 032 
135 112 
178 633 
57 565 
3 599 
79 038 
171 011 

Kıymeti 
lira 

284 569 
1 401 637 
1 118 888 
1 234 958 
406 194 
41 370 
577 066 
779 427 

Vilâyetlerden alınan malûmatlara ve müfettişlerimizin mühim istihsal mnıtakalarında muhtelif 
zamanlarda yaptıkları sondajlara göre bu sene buğday ekilen sahanın takriben % 10 - 15 noksan ol
duğu ve tenebbütüıı mayısın son haftasındaki vaziyete nazaran mahsul miktarının geçen senenin 
üçte ikisini tutabileceği tahmin olunabilir. Bir çok mıntakalarda buğday daha yetişme devresinde 
lolduğu için hava gidişinin neticeyi leh ve aleyhte çok değiştirebileceği tabiîdir. 

Memleketimizde buğday ekilen arazi vasatı olarak 30 milyon dönüm ve normal hâsılat miktarı 
25 milyon kental kabul edilebilir. Bu vasati ekilisin normal mahsulü memleketin buğday istihlâkini 
ve tohum ihtiyacının tam karşılığıdır. Bununla beraber bu miktardan daha az bir buğday mahsulile 
de hariçten ithale lüzum kalmadan idare imkânı vardır. Çünkü buğdayı az olduğu ve fazla para 
ettiği zaman köylerde buğday yerine kısmen diğer hububatın ikamesi mutat ve vâkidir. Ancak bu 
haddin tayin ve tesbiti güçtür. Buğday ekim ve biçim miktarlarının umumî istihlâk haddinin tes-
bitindeki bu güçlüklere mukabil köylünün her sene pazarlarda sattığı miktarın daha isabetle tayini 
kabildir. 

Memleketimiz piyasalarında her sene satdan buğday miktarı altı yedi milyon kental arasında
dır. (Borsa olmıyan yerler satışı diğerlerine kiyas ve nüfusa nisbetle tahmin olunmuştur). Muhte
lif senelerde ve muhtelif borsalarda satılan buğday miktar ve fiatları bağlı cetvel, ve grafiklerle gös
terilmiştir. Bu cetvellerde görülen senelik vasatilerine nazaran 1928 senesinde kilosu 15 kuruştan 
olan buğdayın 1931 deki senelik fiat vasatisi beşi bulmamıştır. Bunlar senelik vasatilerdir. Aylık 
fiatlar arasındaki vasatiler ise daha fazladır ve müstahsilin menfaati noktasından çok mühimdir: 

Bağlı grafik ve cetvellerin tetkikinden de anlaşılacağı gibi yeni mahsulün piyasaya dökümünden 
itibaren 3 - 4 ay içerisinde fiat büyük bir süratle düşmektedir. 

Bunun sebe/bi açıktır: Köylü Devlete, bankalara, şahıslara karşı borçlarını ödemek ve ihtiyaçları
nı kapatmak için aldığı mahsulü bir an evvel paraya çevirmek mecburiyetindedir. Bizde buğday 
üzerine varant muamelesi teessüs etmemiş, borç vadelerinin harman sonuna getirilmiş olması netice-
sile bunun başka türlü olması düşünülemez. Borsa istatistiklerinden anlaşıldığına göre köylünün bu 
dört ay içinde satılığa arzettiği miktar o ayların istihlâk ihtiyacının çok fevkindedir. Fazla arz 
köylünün para ihtiyacı nisbetinde artmakta ve bu sene bu nisbetin geçen seneye nazaran daha fazla 
olacağı beklenmektedir. 

Cieeen sene İstanbul borsasında imayısın ilk haftasında buğday fiatı kıyye olarak (yumuşak) 7,2 
kuruş (sert) 7,1 kuruş idi. Ayni sene zarfında fiatı ti en düşük bulunduğu birinci teşrinin üçüncü 
haftasında ise (yumuşak) 4,57, (sert) 4,875. kuruş bulunuyordu. 

Bu sene mayısın ilk haftasında buğday fiatı kıyyesi (yumuşak) 5,75, (sert) 5,7 kuruştur. 
Yeni ınah'Siıle tekaddüm eden ve buğday fiatmın en yüksek olması lâzııngelen aylarda bu. kadar 

düşük olan buğdayın yeni mahsulün piyasalara hücumunda büsbütün düşmesi köylünün iştira, is
tihsal ve tediye kabiliyetine çok fena tesir edecektir. Onun için köylünün piyasaya malını döktüğü 
harman sonunda, fiatları tanzim edecek bir tedbir alınmasında zaruret görülmektedir-. Köylüye ma
lını, değerini buldukça piyasaya arzedebilmek ve satabilmek imkânlarını verdirecek esaslı tedbirler 
vardır. 
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Zaman, tesisat, teşkilât istiyen bu esaslı tedbirlerden başka bu günkü vaziyeti korumak üzere 

köylüye'ihtiyacını karşılıyacak kredi temini veyahut onu sıkıştıran borçları tecil etmek gibi ted
birler de hatıra gelebilir. Fakat şümulü daha geniş tatbiki daha külfetli olan bu tedbirler yerine 
köylünün piyasaya harman sonunda döktüğü buğdayların ihtiyaçtan fazlası için kuvvetli bir alıcı te
mini ve bu işin Ziraat bankasına tevdii daha faydalı ve tatbiki daha kolay mütalea edilmektedir. 

Ziraat bankasınca toplanan buğdayları ayni senenin ileriki aylarında piyasa ihtiyacını kapatarak 
bazı mevsimlerde müstahsillerin zararına yalnız mütevassıtların nefine olarak fiatm gayri tabiî 
olarak yükselmesine mâni olacağı gibi bol bir sene mahsulünün dar bir sene sıkıntısını karşılaya
bilmeğe yardımı da olacaktır. (Stok meselesi başlangıcı) 

Ziraat bankasının almağa mecbur olacağı buğday miktarının elde mevcut istatistikten çıkarılan 
hesaplara göre bir, bir buçuk milyon kental ve bunun için sarfiyatın beş altı milyon raddesinde ola
cağı tahmin edilebilir. Bu suretle buğday mubayaasından dolayı zarar miktarı fena şartlar altında 
bile bir milyon lirayı bulmaz. Bu sene ecnebi neşriyata göre dünya rekoltesinin eksik olmasına sto
kun yüz elli milyon kentaldan yüz milyon kentala düşmesi tahmin edildiğine nazaran Ziraat banka
sının mubayaa ve satışlarından neticede bir kâr temini dahi memuldur. Bu maksatla hazırlanan ka
nun lâyihası takdim olunur efendim. Ziraat vekili 

Muhlis 

iktisat encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
iktisat encümeni - VI - 1932 

Karar No. 46 
Usas No. l/'ıtH 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettirilecek buğday hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 26 - V I - 1932 tarihinde Meclisi Âliye arzı tekarrür edip encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihasile esbabı mucibesi Ziraat vekili Muhlis Beyefendinin huzurile tetkik 
ve müzakere edildi: 

(İerek müstahsili ve gerekse müstehliki noktai nazarından memleketimizdeki ehemmiyeti derkâr 
olan buğday mahsulünün kıymetindeki her hangi bir temevvücün umumî iktisadiyatımız üzerine 
yaptığı tesire her günkü hayatımızda tesadüf etmekte ve şahit olmakta bulunduğumuzdan bu hususun 
istikrar ve tanzimini teinin maksadile Hükümetimizin Meclisi Âliye arzeylediği bu kanun lâyihası
nı encümenimiz esas itibarile muvafık görmüş ve ancak aşağıda yazılı olan bazı sebepler dolayısile 
bir kısım maddelerinde tadilât icrası zarurî sayılmıştır. 

Birinci maddedeki değişiklik bu maddede buğday gümrük resminin icabında indirilmesi için 
Hükûmote verilen salâhiyetin tayyından ibarettir. 

Bu hükmün kaldırılması geçen mevsimdeki l'iat düşkünlüğü dolayısile esasen buğday ziraatine 
karşı inhimak ve temayülü tezelzüle uğramış olan bazı çiftçilerin bu vesile ile de bu yanlış düşünce
lerini takviye etmiş olmamak mülâhazasından ibarettir. 

Esasen fiat düşkünlüğü dolayısile müteessir olmuş olan müstahsilin yeniden kârını azaltacak 
olan bu tedbir yerine icabında buğday ununa şehir ve kasabalarda ve muayyen bir nisbet dahilinde 
sair hububat unundan karıştırılmak üzere buğday unu istihlâkinin kısmen tahdidi ve mamuiâtı 
fi atının tenzili cihetine gidilebileceği tabiidir. 

Buğday fiatlarına istikrar vermeğe matuf olan bu lâyiha hükümlerini tatbik sırasında Ziraat 
bankasının bu işte göstereceği basiret ve hüsnü idare sayesinde zarar etmemesi ihtimali daha ziya
de mevcut olduğundan ve yapılacak kâr veya zarar miktarının şimdiden tesbiti ise mümkün 
bulunmadığından üçüncü maddenin hükmünün ona göre değiştirilmesi faideli görülmüştür. 
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Dördüncü maddedeki tadilât ise şekle ait tashihattan ibarettir. 
Lâyihanın yukarıda arzolunanlardan gayri maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen ka

bul edilmişlerdir. Çiftçilerimizin fiat düşkünlüğü dolayısile sıkışık bir vaziyette oldukları şu dar 
zamanlarda bu lâyihaya tevfikan Ziraat bankası tarafından satın alınacak olan mahsullerinin 
mezkûr müessese tarafından peşin para mukabilinde alınıp köylünün her hangi ıbir borcuna kar
şılık tutulmaması encümenimizin cümlei temenniyatındandır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

tk. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
tzmir Mardin Trabzon Aydın Ankara Bolu 

M. Rahmi Daniş Fuat Zamir Eşref Şükrü 

Aza Aza Aza Aza 
Maraş îstanbul Gümüşane Aksaray 
Nuri A. Hamdi Edip Servet Yaşar 

Bütçe encümeni mazbatası 

30-VI-1932 

Yüksek Reisliğe 

Buğday fiatmı korumak ve istikrarını temin eylemek maksadile icabında Hükümetçe Ziraat 
bankasına satın aldırılacak ve sattırılacak buğday hakkında Ziraat vekâletince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 26 - VI -1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı takarrür eden kanun lâyihası 
ile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 27 haziran 1932 tarih ve 6/1750 numaralı 
tezkeresile İktisat encümeninin tadilâtı ve esbabı muciıbesi encümenimize havale Duyurulduğundan 
Maliye ve Ziraat vekilleri Beyler ile Ziraat bankası umum müdürü Beyin huzurile mütalea ve tetkik 
edildi. 

Buğday fiatları üzerinde nazım rolünü imkân hududu dahilinde ifa edebilmek maksadile hazır
lanmış bulunan bu lâyiha ayni zamanda iktisadî bir tedbir ve bunda mündemiç olmak üzere müstah
silleri himayeye matuf bir yardım mahiyetinde bulunduğundan eneümenimizce memnuniyetle ka'bul 
olunmuştur. 

Maddelerde icra eylediğimiz bazı tadilât hulasaten şunlardır: 
Birinci maddenin metnindeki (istikrar) kelimesi çok şümullü bir mana ve ağır vecaip ifade eyle

mek dolayısile o kelimenin yerine (tanzim) kelimesi ikame edilmiştir. Buğday alım ve satımında 
vukuu melhuz bulunan zarar hududu Hükümetin teklifindeki üçüncü maddede senevi bir milyon lira 
olarak teklif olunmuştu. İktisat encümeninin tadilinde bu had kaldırılmış ve zararın böyle bir yekûna 
dahi baliğ olamıyacağı mülâhazasile hadde tâbi tutulmaması kabul olunmuştur. Encümenimiz bu işin 
ilk tatbikat senesi bulunması ve henüz memlekette her hangi bir tecrübeye mevzu teşkil etmiş olma
ması mülâhazasile zarar haddinin tahdidinde faide mülâhaza ederek tatbikatın vereceği netayice gö
re işin icap ettirdiği mütemmim tedbirleri tesbit etmek üzere şimdilik Hükümetin teklifini aynen 
kabulü muvafık bulmuştur. 

Bundan başka Ziraat bankasının yapacağı mübayaatta zahire bedellerini zürradan olan alacak
larına mahsup ederek müstahsillerin mahsullerini Ziraat bankasına satmaktan içtinap etmelerine 
meydan vermemek ve dolayısile esaslı bir gayeye matuf olmak üzere bu lâyiha ile derpiş edilen 
tedbirleri semeresiz bırakmamak için lâyihaya metinde görülen beşinci maddeyi ilâve eylemiştir. 
Bu metinden kastettiğimiz mana satın alınacak buğday bedelinin müstahsile hemen tediye edilmesi-

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 183 
Esas No. 1/413 
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dir. Âlâkadann her hangi bir matlup dolayjpûle kanunî bir muameleye tâbi tutuhnası lâzımgeİse dahi 
bu muamelenin bilâhare mevkii file konulâbilmesidir.. Üzerinde zikre şayan diğer tadilât yapma
dığımız lâyihayı bu şekilde ve müstacelen müzakeresi ricasile Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Bs. V. M. M. Kâ. 
Günîüşane Konya Konya Tojçat Aksaray Bursa Çorum ;Elâziz 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya A. Süreyya Dr. Galip Mustafa H. Tahsin 

Erzurum Giresun İsparta Kayseri Kırklareli Sivas 
Aziz Kâztm Miiketrem A. Hilmi Şevket M. Remzi 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ' * 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettirilecek 
buğday hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Buğday fiatlarında bir istikrar 
temini maksadile Hükümet lüz-um gördüğü tak
dirde memleketimizde yetiştirilen buğdayı muay
yen Mi* müddet için tesbit edeceği fiatlarla Ziraat 
b/inkasına müstahsilden aldırıp sattırmağa ve pi
yasayı tanzim maksadile buğday gümrük resmini 
icabında indirmiye mezundur. 

MADDE 2 — Buğday alım, satım, muhafaza 
tarz ve şartlarile mubayaa ve satış mahalleri ve 
buna müteferri diğer hususlar İcra Vekilleri He
yeti kararile tanzim olunur. 

MADDE 3 — Mubayaa edilecek buğdayların 
elden çıkarılarak tasfiyesi neticesinde tahassul e-
decek senevî bir milyon liraya kadar zarar Hü
kümetçe tesviye .ve elde edilecek kâr silo ve depo
lar inşasına tahsis olunur. 

MADDE 4 — Buğday mubayaası için Ziraat 
bankasınca açılacak kredinin miktarı ve buna he
sap edilecek faizin nisbeti Maliye vekâletile ban
ka arasında kararlaştırılır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunu icraya İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

26 - VI - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi - Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

tk. V. S. 1. M. V. (i. 1. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettiri
lecek buğday hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Buğday fiatlarında bir istikrar 
temini maksadile. Hükümet lüzum gördüğü tak
dirde memleketimizde yetiştirilen buğdayı muay
yen bir müddet için tesbit edeceği fiatlarla Zira
at bankasına müstahsilden aldırıp sattırmağa 
mezundur. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi veçhile 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mubayaa edilecek buğdayların 
elden çıkarılarak tasfiyesi neticesinde tahassul 
edecek olan kâr, silo ve depo inşasına tahsis olu
nur. Eğer zarar vâki olursa bu zarar Hükümetçe 
tesviye olunur. 

MADDE 4 — Buğday mubayaası için Ziraat 
bankasınca açılacak kredinin miktarı ve buna 
hesap edilecek faizin nisbeti icra Vekilleri Heyeti 
ile banka arasında kararlaştırılır. 

MADDE 5 —Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettirilecek 
buğday hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Buğday fiatını korumak ve tan
zim etmek maksadile Hükümet lüzum gördüğü 
takdirde müstahsilin satılığa arzedeeeği buğdayı 
tesbit edeceği fiatlarla Ziraat bankası vasıtasüe 
alıp satmağa mezundur. 

MADDE 2 — Buğday alım, satım, muhafaza 
tarz ve şartlarile- alım ve satış mahalleri ve buna 
müteferri diğer hususlar İcra Vekilleri Heyeti 
kararile tanzim ve tayin olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul. 

MADDE 4 — İktisat encümeninin dördüncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 5 — Ziraat bankası pazar yerlerinde 
alacağı buğday bedellerini peşin olarak salıiplerine 
tesviye eder. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul. 

MADDE 7 — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen kabul. 





Sıra No 261 
İşgale uğrayan bazı mahallerde vuku bulmuş olan tasarruf 

muameleleri hakkında yapılacak muameleye dair I 409 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 20-VI-1932 
Sayı 611700 

B. M. M. Yüksek Reisl iğine 

İşgale uğriyan bazı mahallerde vukubulmuş olan tasarruf muameleleri için olunacak mua
mele hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-VI-932 tarihli içti-
maında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim 
olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Yunan işgaline maruz kalan, Edirne, kırklareli, Tekirdağ Vilâyetlerile Oelibolu, Bozcaada 
İmroz kazaları ve Çatalca kazasının işgal altında kalan kismında kâin gayrimenkul malların 
beyi ve ferağına müteallik Yunan memurları veya müftüler tarafından tanzim ve tasdik kılınan 
tasarruf vesikalarının sıhhati mahallen icra kılınacak tahkikat neticesinde tebeyyün eylediği 
takdirde mezkûr vesaikin muteber addile bu vesaika istinaden malikleri bulunan eşhas namına 
tebdilen senet ita kılınması 22 haziran 1927 tarih ve 1123 numaralı kanun ile kabul 
olunmuştur. 

İki sene müddetle cari olan mezkûr kanunun hükmü 22 haziran 1929 tarihinde müddetin 
inkızasile meriyetten sakıt olmuştur, halbuki kanunun tatbik sahasını teşkil eden Vilâyetler 
tapu müdürlüklerinden alınan tahriratlardan bu kabil vesikalara müsteniden alâkadarların mü
racaatları tevali etmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Müddeti biten mezkûr kanun hükmünden istifade edemiyenlerin bu kabil vesikalara istina
den mülkiyet haklarının tescili zımnında bu kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 



— 2 — 
Maliye ncümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 81 
Esas No. 1/40.9 

25-VI-1932 

Yüksek Reisliğe 

işgale uğrıyan bazı mahallerdeki tasaruf muameleleri iyin olunacak muameleye dair Başvekâleti 
Cclilenin 6/1700 numaralı ve 20 haziran 1932 tarihli tezkeresile gönderilip encümenimize havale bu-
yurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası mütalea ve müzakere olundu: 

Yunan işgaline maruz kalan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve sair bazı mahallerdeki gayrimenkul 
malların beyi ve ferağına müteallik Yunan memurları veya müftiler tarafından tanzim ve tasdik kı
lınan tasarruf vesikalarının sıhhati tebeyyün ettiği takdirde bu vesikalara istinaden malikler namına 
tebdilen senet itası zımnında 1122 numaralı kanunla kabul edilmiş olan iki sene müddet 22 haziran 
1932 tarihinde hitam bulmuştur. 

Esasen bu kabil vesikalarla bazı gayrimenkulleri tasarruf edip te henüz mezkûr kanundan istifade 
edememiş olanların müracaatları tevali etmekte olduğu esbabı mucibe mazbatasında beyan kılın
masına nazaran alâkadarların bu baptaki mülkiyet haklarının tescili için evvelce tayin kılman 
müddetin iki sene daha temdidi encümenimizce de muvafık görülmüş ve binaenaleyh bu maksadı te-
minen ihzar edilen kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Maliye E. Rs. N. 
Konya 
Refik 

. M. M. Kâ. 
İstanbul 

M. Ziya 

Aza 
Malatya 
M. Nedim 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Aydın 

1̂ dnan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 184 
Esas No. 1/409 

Yüksek Reisliğe 

30 - VI - 1932 

işgale uğrıyan bazı mahallerde vukubulacak tasarrufa! muamelâtının sureti icrasına dair olup 
Başvekâletin 20 - VI - 1932 tarih ve 6/1700 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilerek 
Maliye encümeninin mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Maliye vekili Be
yin huzurile tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümet ve Maliye encümeninin esbabı mucibe mazbatalarında serdolunan mütalealara encüme
nimizce de iştirak olunarak lâyiha aynen kabul olunmuştur. 

Müstacelen müzakeresi ricasile Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşanc 
/ / . Fehmi 

İsparta 
Mükerrem 

Reis vekili 
Konya 

K. Hüsnü 

Bursa 
Dr. Galip 

M. M. Kâtip 
Konya Tokat 
K. Zaim 

Sivas 
M. Remzi 

Aksaray 
A. Süreyya 

Kayseri 
A. Hilmi 

(Jorum 
Mustafa 

Elâziz 
/ / . Tahsin 

Kırklareli 
Şevket 

Giresun 
Kâzım 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFÎ 

İşgale uğrıyan bazı mahallerde vukubulmuş olan tasarruf muameleleri hakkında olunacak muame~ 
leye dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yunan işgaline uğrıyan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ vilâyetlerile Gelibolu, 
Bozcaada ve imroz kazalarında ve Çatalca kazasının işgal altında kalan kısmında kâin gayrimenkul 
malların tasarruf muamelelerine mütedair işgal müddetince Yunan memurları veya müftiler tara
fından tanzim ve tasdik kılman beyi ve ferağ vesaikinin sıhhati mahallen icra kılınacak tahkikat ile 
tebeyyün eylediği takdirde harç alınmaksızın malikleri namına tescil edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü Bozcaada ve imroz kazalarında tarihi istirdatlarına ve birinci 
maddede mezkûr diğer mahallerde 1 eylül 1338 tarihine kadar cereyan eden tasarruf muamelelerine 
münhasırdır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren iki sene müddetle caridir. 
tfADDE 

Bş.V. 
İsmet 
Mf. V. 
Esat 

; 4 -- Bu kanunun hi 

Ad.V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. 
Hilmi 

ikümlerini icraya 

M. M. V. 
Zekâi 

îk. V. 
M. Şeref 

Maliye vekili memurdur. 

Da. V. Ha. V. 
Dr .T. Rüştü 

S. I. M. V. G. t. V*. 
Dr. Refik Ali Rana 

12 - VI -1932 
Mal. V. 

M. Abdülhalik 
Zr. V. 

Muhlis 





Sıra NQ 265 
Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlardan maada 
Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edilecek fabrikaların ve 
Devlet iştiraklerinin ve kurulması müsaadeye tâbi veya 
mukaveleye bağlı olan fabrikaların sureti idaresi ve Devlet 
sanayi ofisi teşkili hakkında I 373 numaralı kanun lâyihası 

ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - V - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1354 

15. M. M. Yüksek l lc is l iyinc 

Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlardan maada Devlet sernıaytsile tesis edilmiş 
ve edilecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması müsaadeye tâbi veya mukaveleye 
bağlı olan fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sanayii ofisi teşkili hakkında İktisat vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 8 - V - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise anı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Devlet sanayi ofisinin esbabı mucibe lâyihası 

Memleketimizde 'kuvvetli teşebbüs sermayeleri mevcut bulunmadığından halkımız ancak küçük 
mikyastaki sanayi işlerine ve orta büyüklükte sermayelerle yapılabilecek bazı imalata girişebilmiş 
ve büyük mikyasta yapılması lâzımgelen sanayi işlerinin ise ya hariçten gelen sermayeler tara
fından veya Hükümet teşebbüs ve muavenetile meydana getirilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Hükümet evvelce yalnız askerî ihtiyacı temin için sınaî teşebbüslere girişmiş olup bu meyanda 
bazı umumî istihlâk maddesi imal eden fabrikalar da vücıule getirmiş ise de memleketin büyük sa
nayie olan ihtiyacı ve bu ihtiyacın kesmen Devlet sermayesinin iştirakile tatmin edilebileceği 
hakikati ancak Cumhuriyet Hükümetinin tevekkülünden sonra anlaşılmıştır . 

Cumhuriyet Hükümetinin ' 'halkın yapamadığı işler,, formülü ile çevresini tesbit eylediği devlet
çilik siyasetinin sınaî sahadaki ilk tecrübe adımı olarak tesis ettiği Türkiye Sanayi ve maadin ban
kası, Millî Müdafaa, Nafıa ve inhisarlara ait elan fabrikalar gibi kanunu mahsus ile kurulanlardan 
maada Devlet fabrikalarını ve iştiraklerini i İare etmekte bulunmakla beraber bu müesseselerin im
kân hâsıl oldukça bankadan irtibatlarının kesilmesi ve bankanın ayrıca takdim edilmiş olan kanun 
lâyihasile teklif olunduğu veçhile bir sanayi kredi bankası halinde çalışması esası da vazedilmiş bu
lunuyor. 

Esasen bankaların fabrika işletme işlerde Sanayi ve maadin bankasının elyevnı yapmakta ol
duğu gibi doğrudan doğruya iştigallerinin aşağıda yazılı mahzurları vardır. 

1 - Banka sermayedar sıfatile istihsale yatırdığı paradan yüksek faiz ve temettü istediği halde, 
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istihsal teşebbüsünün bütün mııvafakiyet sırrı mümkün mertebe ucuz sermayeden istifade edebil
mekte mündemiçtir. 

2- Banka muamelâtı muayyen vadeler dahilinde mukannen varidat getirmek lâzımgelirken sa
nayi hayatında vadeler ve irat miktarları evvelden tesbiti mümkün olmıyan konjonktüre ( piyasa 
şeraitine ) bağlıdır. 

3 - Bankanın sermaye plasmanları muhtelif şekillerde teminat ile takviye edilmek lâzımgelir
ken fabrika işletmesine yatırılan sermayenin ayni şekilde temini mümkün değildir. Bu sermaye fab
rikaların eyi işletmesinin yedi mesuliyeti ile konjonktürün tesirine terkedilmiştir. 

Sanayi ve maadin bankası kredi işlerine girişmemiş olduğundan bankalara has olan menfaat 
mülâhazalarını taşımamış ve binaenaleyh şu arzedilen üç vaziyet ile münasebettar olamamıştır. Fakat 
Sanayi kredi bankası haline kalbedilince mevzubahs nokatın hemen tebarüz eyliyeceği tabiidir. 

Bir fabrika muayyen bir iş plânını tahakkuk ettirmek için ölçülmüş olan muayyen bir sermayeyi 
hüsnü idare ile mükelleftir. Mal sahibinin bir banka olması ayni fabrikaya sermayesinin siasından 
fazla para verecek bir haminin mevcut bulunması fabrika idaresine süitesir icra eder ve birınetice 
sermaye ziyama ve sermaye israfına mâni mülâhaza ve tedbirler ihmal olunur. Mukabeleten malî itiba
rını teessürden vikaye kaygusu ile fabrikanın sermaye ziyanlarını örtmek banka için bir mecburiyet 
gibidir. 

Fabrika idareleri fennî ve ticarî olmak üzere iki türlü evsaf ile mücehhez olmalıdırlar. Sınaî te
şebbüs hayatında ilim ile sermaye müteşebbisin şahsında ekseriyetle içtima edemediğinden fabri-
kalarr idare eden sermayedarların âlemi rekabette katî muvaffakiyetlere irişebilmeleri için işin nevi
ne göre az çok uzun bir müddet tecrübe ve görgü tahsiline mecburiyet vardır. Sermayedarların biz
zat iş başında bulunmadığı büyük işlerde ve kczalik anonim şirketlerde ve Devlet fabrikacılığında 
fennî umuru tahsil etmemiş olan müdürlerin bunu uzun ve zararlı tecrübelerle tahsil etmesini bekle
mek yanlış olur. Buna karşı en musip bir tedbir olmak üzere Avrupada fen adamlarının iktisadî - ti
carî ilimlerle teçhizine bilhassa son yirmi sene zarfında fevkalâde ehemmiyet verilmiş ve fabrikalar 
fennî şeflerin idaresine tevdi edilmekte bulunmuştur. 

Devlet sermayesinin sınaî iştiraklerinin ekseriyeti azîmesi Sanayi ve maadin bankasının teessüsün
den evvel takarrür etmiş olup bunlardan bazıları bilâhare banka delâletile tevsi edilmiştir. Miktarı 
on bire baliğ olan bu iştiraklerin Uşak şeker fabrikası müstesna olma'k üzere bir kısmı ancak ziyan
la ve gayrimuntazam faaliyet gösterebilmekte olup diğer bir kısmı ise muattal bir haldedir. İştirakle
rin bu vaziyeti kısmen teessüslerindeki şerait noksanlarının ve kısmen ise icap eden fennî ve iktisadî 
alâkadan mahrum kalmalarının neticesidir. 

(Jerek îstanbuldaki fabrikaların hüsnü idaresi ve gerek işbu iştiraklerin mukadderatını ıslah ve 
bunlara yatırılan milyonlarca Devlet ve halk sermayesini sıyanet ve tenmiye hususlarını daha ya
kından murakabe ve temin mıaksadile sınaî tesis ve işletme vazaifini Sanayi ve maadin bankasın
dan ayırarak İktisat vekâletinin doğrudan doğruya murakabesinde fennî, iktisadî müstakil bir ida
reye tevdie lüzum görülmektedir. 

Memleketin iktisadî muvazenesinin süratle tanzimi ve istihsal imkân ve kabiliyetlerinnin tahak
kuku için icap eden sanayi teşebbüslerinin doğrudan doğruya Devlet tarafından vücude getirilmesi 
ve işletilmesi bir zaruret teşkil etmekte olduğu gibi Devletçe memleketin sanayi ihtiyaçlarına gö
re tanzim ve organize edilmiş bir iktisat siyaseti takibi Hükümetin kabul ettiği esaslara dahi teva
fuk etmektedir. 

Bu kanunla teşkili derpiş edilmiş olan Devlet sanayi ofisine tahmil edilen vazife yalnız sanayi 
ve maadin bankası tarafından devredilecek olan mevcut Devlet fabrikalarının idaresinden ibaret de 
ğildir. Son zamanlarda bazı Avrupa firmalarından şeker ve kimyevî sanayi gibi bir takım mühim 
sanayi tesisatı için büyük mikyasta krediler teklif edilmekte olduğu gibi bu defa Rusya ile yapılan 
anlaşma esasatı dairesinde alınan kredi mukabilinde bir çok fabrikalar tesisi de mevzubahstir. Bu 
suretle Devletçe muhtelif şekillerde anlaşmalar veya hususî mukaveleler neticesinde tesis edilecek 
fabrikaların büyük bir ehemmiyet iktisap etmek istidadında olan tesis ve işletmesi tamamen bu 
hususa hasrı mesaî eden bir Devlet ofisi tesisini istilzam etmektedir. 
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Devlet sanayi ofisinin, idaresi kendisine tevdi edilen ve edilecek olan fabrikalarla diğer müessö-

sattaki Devlet iştiraklerine olan tasarruf hakkı yalnız sanayi kredi bankası kanununda ve bu ka
nun lâyihasındaki mevaddı mahsusa ile takyit edilmiştir. 

îşbu kanunun 6 inci maddesi büyük sanayiden madut olup memleketin sürüm şeraiti dolayısile 
ancak mahdut miktarda kalan fabrikalarla gerekbu ve gerek sair sebeplerden dolayı fevkalâde hi
maye tedbirlerile sürümü temin edilmiş olan sanayiin tesis şartlarını tesbit eder. 

Hükümetler millî sanayiini adiyen harice karşı müdafaa ile mükellef olup dahilde tahaddüs ede
cek rekabetlere karşı alınacak tedbirler ise fevkalâde addolunur. Bu gibi tedbirler İcra Vekilleri 
heyetinin tasvibine iktiran edecek olan mukavelelerle tesbit olunacak ve bu madde mucibince mü
saadeye tâbi olan sanayi şubelerinin hangileri olduğu Hükümetçe tesbit ve ilân edilecektir. 

Ofis kârının sureti tevziine nazaran tesisat amortilerile ofis ihtiyat akçesi ve mübrem tevsiat ve 
ıslahat tahsisatları ofisin emrine terkedilmiş olup ancak bunlardan ve ikramiyelerden fazlasının 
Devletin mevcut fabrikalarda veya yeni sanayi teşebbüslerindeki tasavvuratına ve sanayi kredi 
bankasına ne nisbetlerde tahsis olunacağı îcra Vekilleri Heyetince tezekkür edilecektir. Tefrik 
olunan amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup ayrıca bir sermaye itfası mevzubahs değildir. 

Ofis heyeti umumiyesi 8 inci maddede tesbit olunduğu veçhile Büyük Millet Meclisi Bütçe ve 
İktisat encümenlerinden teşekkül eder. Yalnız blânçoların ihzarı tetkikatı İktisat vekâletinde mü
tehassıslardan ve alâkadar teşkilâttan mürekkep bir komisyon marifetile yapılacaktır . 

Ofisin esas teşkilâtı 10 uncu maddede tesbit edilmiş olup ayrıca tanzim edilecek olan nizam
namede salâhiyet ve vazifelerin hudut ve evsafı mufassalan tayin olunacaktır. Ayni suretle fabrika
lar hakkında da icap eden vezaif, idare muhasebe ve saire gibi hususatın nizamat ve talimat ile tes-
biti mukarrerdir. Ofis fabrikaları sanayi müfettişlerin umumî teftiş ve murakabesine tâbi oldu
ğu gibi ayrıca ofis muamelâtının iktisat ve Maliye vekâletleri tarafından birer murakıp tayin edil
mek suretile kontrolü temin olunmuştur. 

Devlet sanayi ofisi fabrikaları sanayi kredi bankasına karşı diğer hususî fabrikalar ve mües
seselerden katiyen farklı olmıyan bir vaziyette olup hiç bir rüçhana malik değildir. 

13 üncü maddede tesbit olunan münakaşa şeraiti dahi esas itibarile Devlet sanayi ofisine devlet 
mübayaatında bir rüçhan hakkı tanımamış ve ancak Devlet fabrikaları da dahil olduğu halde millî 
müesseseleri gayri meşru ve muzır rekabetlere karşı himaye ve siyanet edecek ve millî istihsalâ-
tm sürümünü temin eyliyecek tedabir ile iktifa edilmiştir. 

19 uncu madde, Sanayi ve maadin bankasının sanayi kredi bankasına kalbi esnasında fabrika
ların mütedavil sermayelerinin de mevkuf tutulmaması veya bunların istimalinde müşkülâta maruz 
kalmamak suretile fabrika işletmelerinin müteessir olmaması için esasen fabrikalara ayrılmış olan 
bu sermayelerin, fabrikaların bankadan ayrılma muamelesi ikmal edilinciye kadar millî bankalar
dan birisine ofis emrine tevdii münasip görülmüştür. 

İktisat encümeni mazbatası 
7\ B. M. M. 

Ihtısat encümeni 27- VI-1932 
Karar No. 43 

Esas No. J/373 
Yüksek Reisliğe 

Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlardan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş 
ve edilecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurulması müsaadeye tâbi veya mukaveleye 
bağlı olan fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında olup encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi İktisat vekili Mustafa Şeref Beyefendinin 
huzurile tetkik ve müzakere edildi. 
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İktısadî muvazenenin temini ve millî refahın tahassulü ve dolayısilc iktisadî istiklâlin tahak

kuku için her millet türlü türlü iktisadî tedbirler almakta ve bu nıcyanda kendi sarfiyatını 
bizzat kendinin imal etmesi çarelerini düşünmektedir. 

Sınaî tesisatının pek basit ve iptidaî bir halde olması yüzünden buna taallûk eden islihlâ-
kâtı için millî servetinin kısım azamini harice göndermeğe mecbur olan ve bu hususta kulla
nılacak iptidaî maddeleri için de mahreç aramak külfet ve zaruretinde kalan memleketimizde 
sanayi hayatı Cumhuriyetin teşekkülü arımdan beri kendisini hissettirmeğe başlamış ve son 
zamanlarda Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde de gittikçe ilerlemek istidadını göstermiştir. 

Kendi ihtiyacatım tatmine matuf bir sanayi hayatına malik olmak ve yetiştirdiği iptidaî 
maddelerin bir kısmını olsun imal ve tebdili şeklederek kıymetlendirmek ihtiyacında bulunan 
memleketimizde bu emrimühimmin tahakkuku için Hükümetimiz mevcut sınaî müessasata ahiren 
yaptığı anlaşmalarla mühim bir takını tesisatın dahi zam ve ilâvesini temin eylemektedir. 

Bir memlekette inkişaf etmekte olan sanayi hayatının o memleketin ihtiyaçlarına göre tayin 
ve tesbit edilmiş olan iktisadî siyasete uygun olması icap edeceğine göre bu hususun tatbik ve 
kontrolü ve diğer taraftan gittikçe -sayısı artacak olan Devlet teşekkül veya iştiraklerinin gerek 
teknik ve gerek iktisadî noktai nazardın hüsnü suretle idare edilmeleri için bunlarla yakından 
alâkadar olacak ve icap eden veçheleri verecek olan hususî bir Devlet makanizmasına her halde 
ihtiyaç vardır. İşte bu mühim vazifeyi gördürmek ve bu ihtiyacı tatmin eylemek maksadına 
matuf olması hasebile bu lâyihanın esas itibarile kabulüne eııcümenimizce karar verilmiş ve 
aşağıda yazılı sebepler dolayısile de bazı maddelerinde tadilât veya tashihat icrası zarurî görül
müştür. 

Kanun lâyihasının unvanının pek uzun olduğunu evvelemirde nazarı dikkate alan encümenimiz 
serlâvhanın maksadı temin edebilecek olan ve tesbit edilen şekle ircaını münasip görmüştür. 

Birinci maddedeki tadilât şahsiyeti hükmiye tabirinden sonra fuzulî görülen başlı başına 
temsil olunmak hakkı cümlesinin tayyından ve tavzih sadedinde yeniden konulan sanayi bankası 
cümlesinden ibarettir. 

İhtiva eylediği aynın gayri menkullere raci olduğunu ve yalnız bunların tarzı tasarrufları 
hakkında İktisat vekâletinden izin alınması lüzumu müessesenin muamelâtını teshil ve tesri 
ı oktai nazarından lüzumlu gören encümenimiz ikinci madde hükmünü ona göre tadil eylemiştir. 

Lâyihanın üçüncü maddesinin îlk fıkrasına göre sanayi ofisinin mülkiyetine girecek olan 
sermayelerin müesses kısımları ofisçe teklif ve İktisat vekâletince tasvip edilecek miktar ve şerait 
dahilinde hisse senedile temsil olunacakları beyan edildiği halde ikinci fıkrasında henüz daha 
teklif edilmiş miktar.n 25 rakamından ibaret olduğunu gösteren bu tezadın tashihi için bu 
maddenin hükmü ona göre değiştirilmiştir. 

İhtisas erbabının ofiste toplanmış olmalarına göre Devlet fabrikaları projelerinin de bu mü
essese tarafından tanziminin daha doğru olacağını ve binaenaleyh 4 üncü maddenin ( C ) fıkra
sının ona göre tadili ve (Ç ) fıkralı 2 nci hükmünün esasen mevcudiyetine binaen tayyını 
tensip eden encümenimiz aynı maddenin ( D ) fıkrasındaki nizamnamenin banka ve daha sair 
müessesat istatolarından ibaret olup Teşkilâtı esasiye kanununun 52 nci maddesinin derpiş 
ettiği nizamnameden ibaret olmadığı tasrihini faydalı görmüştür. 

Mukavelelere müsteniden tesis edilecek olan fabrikaların tesis' mukavelenamelerinde lâzım 
gelen şeraitin tesbiti ve binaenaleyh bu gibilerin de Devlet sanayi ofisine intikal edenler gibi 
idare şartlarına tâbi olmiyacakları tabiî olduğundan 5 inci maddenin ilk fıkrasının ona göre 
tadili ve Devlet sermayesinin iştiıâk hissesi % 50 den aşağı olan sınaî teşekküllerde müdürden 
gayri olan memurlara ve % 50 den fazla olanlarda imzaya salâhıyettar olanlardan birisinin ofis 
tarafıdan tayini tensip edilerek bu maddede ki. hükümlerin ona göre değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Altıncı maddedeki değişiklik berayi tavzih yapılan ilâvattan ibarettir. 
Memurlara verilecek olan ikramiyenin safî temettüden ayrılacağını tavzih zımmında 7 nci 

maddenin ( C) fıkrasını tadil eden encümenimiz bu ikramiye miktarının yüzde yerine azamî 
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iki aylık maaş nisbetinde olmasını da daha ziyade muvafık görerek mezkûr fıkranın hükümlerini 
ona göre değiştirmiştir. 

8 inci madde ofisin bütçesini tetkik edecek heyete Ziraat umum müdürünün de dahil ol
masını bu sanayiin mevaddı iptidaiyesini memleket istihsalâtının teşkil eylemesi ve bunların 
pek lüzumlu olan ıslahatında ziraatin amil bulunması noktai nazarından encümenimiz muvafık 
görerek ilk fıkrayı ona göre tadil eylemiştir. Elinde Devlet sermayesi bulunan bu müessesenin 
bütçesile Meclisi Alinin alâkası bilanço ve bütçenin Meclise getirilmesi şimdiye kadar alınan 
tecrübelere istinaden tabiî . görülmüştür. 

Ancak çok teknik hususat ve teferruatı ihtiva eden ve ticarî mahiyeti haiz olan bu teşekkülün 
Sanayi ve Maadin Bankası kanununda olduğu gibi bilanço ve bütçesinin bütçe, İktisat ve 
Ziraat encümenlerinden mürekkep bir heyet tarafından tasdiki bu suretle Heyeti umumiye va
zifesinin bu üç encümene tevdiini ve bu bapta itlihaz olunacak kararların bir raporla ıtla zım-
mında Büyük Meclise arzını encümenimiz muvafık görerek işbu maddenin son fıkrasını da ona 
göre tadil eylemiştir 

10 uncu maddede bir idare heyeti teşkil olunmak suretile tadilât yapılmış ve murakıplere 
ait olan n inci maddede bu vazifeyi deruhte edeceklerin Meciis haricindeki zatlardan mürekkep 
olmasını encümenimiz faydalı görmüş bilanço ve bütçenin Meclisten geçmesi hasebile bunların 
intihabının ofis heyeti umumiyesi tarafından yapılmasını tabiî görmüştür. 

12 nci maddenin birinci fıkrasının kanuna ilâvesinde bir zaruret görülmediği için tayye
dilmiş 2 nci fıkrada da cüzî tadilât yapılmıştır. 

17, 19 uncu maddeler tayyolunmak suretile diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

İktisat E. Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 

Aza 
İstambul 

A. hamdl 

Aza 
Bursa 

Dr. R. Ferit 

Aza 
Samsun 
Eteni 

Aza 
Aksaray 
Yaşar 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Ankara 
Eşref 

Aza 
Trabzon 
Danış 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 30 -VI -1932 
M. No. 182 
Esas No. J/373 

Yüksek Reisliğe 

Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlardan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş ve 
edilecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında 
İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 - V -1932 tarihli iç.timamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair olan Baş
vekâletin 22 mayıs 1932 tarih ve 6/1354 numaralı tezkeresile İktisat encümeni tarafından lâyihanın 
ihzar olunan muaddel şekli ve esbabı mucibesi encümenimize havale buyurulduğundan İktisat vekili 
Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu: 

Demlide edeceği vezaif lâyihanın mütaleasmdan anlaşılacağı veçhile çok esaslı ve şümullü bir 
mahiyet arzeden sanayi ofisinin teşkili ve sahai iştigalinin tayini hakkında bu hususta salâhiyettar 
olan teknik encümenin takdir ve mütalealarına herhangi bir mülâhaza ilâve etmeksizin encümenimiz 
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lâyihanın metni üzerinde gerek mevzu umumî ahkâm ve gerek malî hususat noktai hazarından bazı 
tadilât icrasile iktifa ederek lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eylemiştir. 

Bu tadilâttan zikre şayan olanlarını hulâsatan arzediyoruz: 
Lâyihanın birinci maddesinde ( hükmî şahsiyeti haiz ve bilcümle muamelâtında ticaret ve hususî 

hukuk ahkâmına tâbi...) denilmiştir. Encümenimiz Devlete ait müesseseleri dahi idare ile mükellef 
olacak ofisin bu müesseselerin Devlete ait bulunması dolayısile hususî ahkâma tâbi olması zarurî 
olacağını nazarı dikkate alarak bilcümle muamelât tabiri yerine ( üçüncü şahıslarla olan bilcümle 
münasebet ve muamelelerinde ) kaydini ikame etmeği lüzumlu görmüştür. 

İkinci maddede ( aşağıda yazılı menkul ve gayrimenkul mallar, Devlet sanayi ofisinin mülkiye
tinde bulunur ) kaydi üzerinde tavakkuf edilmiş ve Devlete ait bulunan gayrimenkullerin herhangi 
bir idareye temliki mevzubahs olamıyacağına nazaran (temlik) kelimesi yerine (idare) kelimesi ika
me edilmiştir. İktisat encümeni dahi (temlik) tabirinden tahaddüs edecek mahzurları nazarı dikkate 
alarak gayrimenkuller üzerindeki tasarrufun icapve şümulünü İktisat vekâletinin takdir ve tasdikı-
na bırakmak üzere ikinci maddenin sonuna bir fıkra ilâve eylemiştir. Encümenimiz bu mukayyet 
temlik yerine daha sarih ve her türlü tereddüdü bertaraf edecek mutlak idare hakkım ikame eyle
meği ve ofise gayrimenkul Devlet emvalinin satılabilmesi hususunda hiç bir suretle salâhiyet ver
memeği tercih eylemiştir. 

Üçüncü maddenin sonuna hisse senetlerinin ofis tarafından satıl amıyaeağı ve ancak nısıf mikta
rını geçmemek üzere bu hisse senetlerinin sanayi kredi bankası tarafından çıkarılacak obligasyonlara 
veya yapılack istikrazlara karşılık gösterilmesi hakkında bir fıkra ilâve edilmiştir. Hisse senetle
rinin ofis tarafında satılamaması Devlet emvali üze inde mülkiyeti haiz olamamasının bir neticei tabi iye
si ve haddi zatinde maslahatın zarurî bir icabıdır. Kezalik hisse senetlerinin lâalettayin teşekküller 
eline tamamen geçebilmesi mahzurunu da bertaraf etmek için bunların ekseriyetinin daima Devlet 
elinde kalabilmesi için obligasyonlarla istikrazlara karşılık gösterilebilecek miktarının da nısıf kay-
dile takyidinde de lüzum ve faide mülâhaza edilmiştir. 

On birinci maddenin sondan evvelki fıkrasına (sif kıymetinin nısfı veya nısfından fazlası derece
sinde gümrük resmine tâbi mevaddı imal eden alelûmum fabrikalar mamulâtı üzerine dahilî istihlâk 
resmi vazı hakkı mahfuzdur ) kaydi lâve edilmiştir. İbarenin mütaleasından dahi anlaşılacağı veç
hile gümrük resmile çok fazla himayelere mazhar olmuş bulunan sanayiin bu kanunla bahşedilen 
muafiyetlerden dahi istifade edeceği düşünülerek Devletin bunlar üzerine dahilî istihlâk resmi va
zetmek hakkının muhafaza edilmesi ve ileride bu hak üzerinde her hangi bir iddianın varit olup ola
maması için böyle bir kaydin ilâvesinde faide vardır. 

Lâyihanın diğer maddeleri üzerinde umumiyetle esaslı hükümler ilâvesini tazammun etmiyen 
gerek şeklin ve gerek tatbikatın ikmal ve ıslahı yolunda yapılmış bulunan tadilâtın esbabı muci-
besini icap ederse şifahen arzeylemek üzere lâyihayı müstacelen müzakere edilmek ricasile bu tadi
latla Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Konya Tokat Elâziz Bursa Kayseri İsparta 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya H. Tahsin Dr. Galip A. Hilmi Mükerrem 

Giresun Sivas Erzurum Aksaray Kırklareli 
Kâzım M. Remzi Aziz A. Süreyya Şevket 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanunu mahsuslarına tevfikan kurulmuş olanlar
dan maada Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edi
lecek fabrikaların ve Devlet iştiraklerinin ve kurul
ması müsaadeye tâbi veya mukaveleye bağlı olan 
fabrikaların sureti idaresi ve Devlet sanayi ofisi 

teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet teşebbüsü şeklinde ku
rulacak sanayi müesseselerinin doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tesisine hizmet ve kanunu mahsus 
ile kurulanlardan maada Devlet sermayesile tesis 
edilmiş ve edilecek her türlü fabrikaları ve Devlet 
iştiraklerini idare ile mükellef olmak üzere İktisat 
vekâletinin murakabesi altında hükmî şahsiyeti 
ve başlı başına temsil olunmak hakkını haiz ve 
bilcümle muamelâtında ticaret ve hususî hukuk 
ahkâmına tâbi bir ( Devlet Sanayi ofisi ) teşkil 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı menkul ve gay
rimenkul mallar, Devlet Sanayi ofisinin mül
kiyetinde bulunur. Ancak bu emvalin, ayinleri 
üzerindeki tasarrufunun icap ve şümulü İktisat 
vekâletinin tasdiklim bağlıdır: 

A - Türkiye Sanayi ve Maadin ban kasnım 
alacağı yeni şekil neticesinde mülkiyetleri mez
kûr bankadan tefrik edilen fabrikaların men
kul ve gayrimenkul tesisatı ve işletme ve amor
tisman sermayeleri, 

D - Alelûmum sanayi müesseselerindeki Dev
let iştirak hisseleri, 

C - A ve P> fıkralarındaki fabrika ve hisse
lerin satışından ve işliyen fabrikaların kârların
dan İcra Vekilleri Heyetince her sene »erek yeni 
tesisata ve gerek mevcut fabrikaların ıslah, tev
si veya idaresine tahsis edilmek üzere ayrılacak 
miktarlar. 

(J - İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile İktisat 
vekâletinin aktedeceği mukavelelere müsteniden 
kurulan fabrika sermayelerinin her sene amorti 
edilecek miktarı nisbetindeki tesisatı. 

D - Doğrudan doğruya Devlet bütçesine tah
sisat konulmak sııretile vücude getirilecek sanayi 
müesseselerinin İcra Vekilleri Heyeti kararile 
Devlet sanayi ofisine temlik edilen sabit ve mü-
tedavil sermayeleri. 

MADDE 3 — Bu kanunun ikinci maddesinin 
A, B, Ç ve D fıkralarile Devlet sanayi ofisinin 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet teşebbüsü şeklinde kuru
lacak sanayi müesseselerinin doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tesisine hizmet ve kanunu mahsu-
sile kurulanlardan maada bu gün Sanayi bankası 
tarafından idare edilmekte olanlarla Devlet serma
yesile tesis edilmiş ve edilecek her türlü fabrikaları 
ve Devlet iştiraklerini idare ile mükellef olmak üze
re İktisat vekâletinin murakabesi altında hükmî 
şahsiyeti haiz ve bilcümle muamelâtında ticaret ve 
hususî hukuk ahkâmına tâbi bir (Devlet sanayi 
ofisi) teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 •— Aşağıda yazılı menkul ve gay
rimenkul mallar, Devlet sanayi ofisinin mülkiye
tinde bulunur. 

A) Türkiye sanayi ve maadin bankasının ala
cağı yeni şekil neticesinde mülkiyetleri mezkûr 
bankadan tefrik edilen fabrikaların menkul ve 
gayrimenkul tesisatı ve işletme ve amortisman 
sermayeleri, 

B) Alelûmum sanayi müesseselerindeki Devlet 
iştirak hisseleri, 

C) A ve B fıkralarındaki fabrika ve hisselerin 
satışından ve işliyen fabrikaların kârlarından 
İcra, Vekilleri Heyetince her sene gerek yeni tesi
sata ve gerek mevcut fabrikaların ıslah, tevsi veya 
idaresine tahsis edilmek üzere ayrılacak miktarlar, 

Ç) İcra Vekilleri Heyetinin tasvibile İktisat 
vekâletinin aktedeceği mukavelelere müsteniden 
kurulan fabrika sermayelerinin her sene amorti 
edilecek miktarı nisbetindeki tesisatı, 

D) Doğrudan doğruya Devlet bütçesine tah
sisat konulmak sııretile vücude getirilecek sanayi 
müesseselerinin İcra Vekilleri kararile Devlet sa
nayi ofisine temlik edilen sabit ve mütedavil 
sermayeleri, 

Ancak bunlardan gayrimenkul olanların üze
rindeki tasarrufun icap ve şümulü İktisat vekâle
tinin tasdikma bağlıdır. 

MADDE 3 — Bu kanunun ikinci maddesinin 
A B (j ve D fıkralarile Devlet sanayi ofisinin 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet sanayi ofisi teşkili hakkında kanun lâyihast 

MADDE 1 — Devlet teşebbüsü şeklinde kuru
lacak sanayi müesseselerinin doğrudan doğruya 
veya bilvasıta tesisine hizmet ve kanunu mahsusu 
ile kurulanlardan maada Türkiye sanayi ve maa-
din bankası tarafından idare edilmekte olanlar
la Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edilecek 
her türlü fabrikaları ve Devlet iştiraklerini idare 
ile mükellef olmak üzere İktisat vekâletinin mu
rakabesi altında hükmî şahsiyeti haiz ve üçüncü 
şahıslarla olan bilcümle münasebat ve muamelele
rinde ticaret ve hususî hukuk ahkâmına tâbi bir 
(Devlet sanayi ofisi) teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı menkul ve gayri
menkul mallar, Devlet sanayi ofisinin idaresinde 
bulunur: 

A - Türkiye sanayi ve maadin bankasının ala
cağı yeni şekil neticesinde mülkiyetleri mezkûr banr 
kadan fekkedilen fabrikaların menkul ve gayrimen
kul tesisatı ve işletme ve amortisman sermayeleri, 

B - Alelûmum sanayi müesseselerindeki Devlet 
iştirak hisseleri, 

C -A ve B fıkralarındaki fabrika ve hisselerin 
satışından ve işliyen fabrikaların kârlarından İcra 
Vekilleri Heyetince her sen gerek yeni tesisata ve 
gerek mevcut fabrikaların ıslah, tevsi veya idare
sine tahsis edilmek üzere ayrılacak miktarlar, 

Ç - İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile İktisat 
vekâletinin aktedeceği mukavelelere müsteniden ku
rulan fabrika sermayelerinin her sene amorti -edi
lecek miktarı nisbetindeki tesisatı, 

D - Doğrudan doğruya Devlet bütçesine tah
sisat konulmak suretile vücude getirilecek sanayi 
müesseselerinin'. İcra Vekilleri Heyeti , kararile 
Devlet sanayi ofisine devredilen sabit .ve mütedavil 
sermayeleri, 

MADDE 3 — Bu kanunun ikinci maddesinin 
A, B, Ç, ve D fıkralarile Devlet sanayi ofisine ve-



mülkiyetinde bulunduğu tesbit edilen sermayele
rin müesses kısımları ofisçe teklif ve İktisat vekâ
letince tasvip edilecek miktar ve şerait dahilinde 
hisse senetlerile temsil olunur. Bu hisse senetferi 
yirmi beşer lira kiymetinde olup mezkûr sermayele
rin hisse ihracı esnasındaki kıymeti esas tutulmak 
suretile hesap edilir. 

MADDE 4 — Devlet sanayi ofisinin vazife ve 
salâhiyetleri berveçhi atidir: 

A - Bu kamunun 6 inci maddesi mucibince ku
rulması müsaadeye tâbi olan veya İktisat vekâleti 
tarafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilen mukavelelere tevfikan kurulan fabrikaların 
tesisine ve bilâhare bu fabrikaların mukavelelerinde 
mevcut olan işletme şeraitinin t atbikatına İkti
sat vekâletinin vereceği direktifler dahilnde ne
zaret etmek, 

B - İktisat vekâleti tarafından gösterilecek lü
zum üzerine yerli iptidaî maddelerin imal kabiliye
tini arttıracak ve sürümünü temin edecek teşebbüs 
ve tecrübelerde bulunmak, 

C - Projeleri İktisat vekâleti tarafından ihzar 
veya tasdik edilip ve İcra Vekilleri Heyetince Dev
let teşebbüsü şeklinde tesisine karar verilen fabri
kaları projelerine tevfikan kurmak, bu tesisatın 
projeleri muvafık olup olmadığının tayini İktisat 
vekâletine aittir. 

Ç - İktisat vekâleti tarafından lüzum gösterile
cek teftiş ve tetkikleri yapmak ve vekâlet tarafın
dan kendisine havale edilecek fennî meseleler ve 
sanayi tesisi projeleri hakkında mütalea beyan et
mek ve bizzat ofis tarafından tesis veya idaresi ve 
mukaveleleri şeraitine nazaran binnetice kendi mül
kiyetine intikali mevzubahs olan fabrikaların tesis 
projeleri kesbi katiyet etmeden evvel bunlar hak
kında ofisin mütaleası alınmış olmak lâzımdır. 

D - Bu kanun hükümlerine tevfikan idareleri 
kendisine tevdi olunan sanayi müesseselerinin ida
rî, malî, ticarî ve fennî bilcümle umur ve muame
lâtını İktisat vekâleti tarafından ihzar ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek ofis nizamna
mesine tevfikan tedvir ve bu müesseselerin senelik 
bütçelerini ve faaliyet programlarım tanzim eyle
mek. 

mülkiyetinde bulunduğu tesbit edilen sermayele
rin müesses kısımları ofisçe teklif ve İktisat ve
kâletince tasvip edilecek miktar ve şerait dahilin
de hisse senetleri ile temsil olunur. Bu his 
se senetleri mezkûr sermayelerin hisse ihracı 
esnasındaki kıymetleri esas tutulmak suretile he
sap edilir. 

MADDE 4 — Devlet sanayi ofisinin vazife ve 
salâhiyetleri berveçhi âtidir: 

A) Bu kanunun altıncı maddesi mucibince ku
rulması müsaadeye tâbi olan veya İktisat vekâleti 
tarafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince ka
bul edilen mukavelelere tevfikan kurulan fabrika
ların tesisine ve bilâhare bu fabrikaların mukave
lelerinde mevcut olan işletme şeraitinin tatbikatı
na İktisat vekâletinin vereceği direktifler dahilin
de nezaret etmek, 

B) İktisat vekâleti tarafından gösterilecek lü
zum üzerine yerli iptidaî maddelerin, imal kabili
yetini arttıracak ve sürümünü temin edecek teşeb
büs ve tecrübelerde bulunmak, 

C) İcra Vekilleri Heyetince Devlet teşekkülü 
şeklinde tesisine karar verilen fabrikaların proje
lerini ihzar etmek ve bunlardan İktisat vekâleti 
tarafından tasdik edilenlerini projelerine tevfikan 
kurmak, 

Ç) İktisat vekâleti tarafından lüzum gösterile
cek teftiş ve tetkikleri yapmak ve Vekâlet tarafın
dan kendisine havale edilecek fennî meseleler ve 
sanayi tesisi projeleri hakkında mütalea beyan et
mek, 

D) Bu kanun hükümlerine tevfikan idareleri 
kendisine tevdi olunan sanayi müesseselerinin ida
rî, malî, ticarî ve fennî bilcümle umur ve muame
lâtını İktisat vekâleti tarafından ihzar ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik edilecek ofis nizamnamesi
ne tevfikan tedvir ve bu müesseselerin senelik bütçe
lerini ve faaliyet programlarını tanzim eylemek, 
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rüen sermayelerin müessese kısımları ofisçe teklif 
ve iktisat vekâletince tasvip edilecek miktar ve şe
rait dahilinde hisse senetlerile temsil olunur. Bu 
hisse senetleri mezkûr sermayelerin hisse ihracı 
esnasındaki kıymetleri esas tutulmak suretile hesap 
edilir. 

İşbu hisse senetleri ofis tarafından satılamayıp, 
yan miktarını geçmemek üzere, bu hisse senetleri
nin Sanayi kredi bankası tarafından bu bankanın 
kanunu mahsusu mucibince çıkarılacak obligasyonla-
ra ve yapılacak istikrazlara karşılık gösterilmesi 
caizdir. 

MADDE 4 — Devlet sanayi ofisinin vazife ve 
salâhiyetleri berveçhi atidir: 

A - Bu kanunun altıncı maddesi mucibince ku
rulması müsaadeye tâbi olan veya İktisat vekâleti 
tarafından teklif ve İcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilen mukavelelere tevfikan kurulan fabrikaların 
tesisine ve bilâhare bu fabrikaların mukavelelerinde 
mevcut olan işletme şeraitinin tatbikatına İktisat 
vekâletinin vereceği direktifler dahilinde nezaret 
etmek, 

B - Yerli iptidaî maddelerin imal'kabiliyetini art
tıracak ve sürümünü temin edecek teşebbüs ve 
tecrübelerde bulunmak ve bu husul ar hakkında 
İktisat vekâletinden direktif almak, 

C - İcra Vekilleri Heyetince Devlet teşebbüsü 
şeklinde tesisine karar verilen fabrikaların proje* 
lerini ihzar etmek ve bunlardan İktisat vekâleti 
tarafından tasdik edilenleri tatbik etmek, 

Ç - İktisat vekâleti tarafından lüzum gösterile
cek teftiş ve tetkikleri yapmak ve vekâlet tarafın
dan kendisine havale edilecek fennî meseleler ve 
sanayi tesisi projeleri hakkında mutalea beyan et
mek, 

D - Bu kanun hükümlerine tevfikan idareleri 
kendisine tevdi olunan sanayi müesseselerinin idarî, 
malî, ticarî ve fennî bilcümle umur ve muamelâtını 
İktisat vekâleti tarafından ihzar ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek ofis nizamnamesine tev
fikan tedvir ve bu müesseselerin senelik bütçele
rini ve faaliyet programlarını tanzim eylemek, 



MADDE 5 — Devlet sanayi ofisi ikinci 
maddenin B ve Ç fıkraları mucibince kendisine in
tikal eden Devlet iştiraklerinin aaşağıda yazılı 
esaslar dahilinde idaresiel mükelleftir: 

A - Devlet sermayesinin iştirak etmiş olduğu 
bilûmum sanayi müesseselerinin fennî idaresi Dev
let sanayi ofisine mevdudur. Bu fabrikaların mü
dür ve mühendislerile imalât ve fen şube şefleri ve 
mütehassısları ofis tarafından tayin olunur. Diğer 
maaşlı memurlar, iştiraklerin mensup olduğu şir
ketler idare meclisleri tarafından intihap edilir. 
Ancak ofis bunların iş evsafını tesbit hakkına 
maliktir. 

B - Birinci fıkrada yazılı sanayi müesseselerinin 
idare meclislerinde Devlet sermayesi Devletin işti
rak hisseleri nisbetinde temsil olunur. Devlet his
selerinin reyi yalnız bir aza tarafından dahi istimal 
olunabilir. Devlet sanayi ofisi gerek müdür, mü
hendis ve imalât şeflerini ve fen mütehassıslarının 
ve gerek idare meclislerine göndereceği azayi lü
zumunda tebdil etmek salâhiyetini haizdir. 

O - Devlet sermayesinin iştirak nisbeti yüzde 
elliyi tecavüz ettiği halde şirket müdürü ve bulun
madığı takdirde idare meclisi reisi veya murahhas 
aza dahi Devlet sanayi ofisi tarafından tayin ve 
tebdil olunur. 

D - Birinci fıkrada yazılı sanayi müesseseleri-] 
nin tesisatının tadil, tecdit veya tevsii veyahut 
şirket sermayelerinin tezyidi Devlet sanayi ofisi-j 
nin muvafakatine bağlıdır. Ademi muvafakat ha
linde esbabı mucibesinin şirkete bildirilmesi icap 
eder. Ofis bu muvafakati, Devlet sermayesine bir 
külfet tahmil etmediği ahvalde idarenin hüsnü 
suretle devamını temin edecek şeraitin tayini su-
retile resen vermek salâhiyetini haizdir. Devlet 
sermayesine külfet tahmil eden tadil, tevsi veyaj 

MADDE 5 — Devlet sanayi ofisi, ikinci madde
nin B fıkrası mucibince kendisine intikal eden 
Devlet iştiraklerinin aşağıda yazılı esaslar dahilin
de idaresi 1 e mükelleftir: 

A ) Devlet sermayesinin iştirak etmiş olduğu 
bilûmum sanayi müesseselerinin fennî idaresi Dev
let sanayi ofisine mevdudur. Bu fabrikaların mü
hendislerile imalât ve fen şube şefleri ofis tarafın
dan tayin olunur. Bunlardan Devlet sermayesinin 
iştirak nis>beti yüzde elliyi tecavüz edenlerinin ida
re meclisi reisi veya murahhas aza gibi imza vazı-
na salâhiyeti olanlardan birini de ofis tayin eder. 

B) A fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin 
idare meclislerinde Devlet sermayesi Devletin 
iştirak hisseleri nisbetinde temsil olunur*. Devlet 
hisselerinin r.eyi yalnız bir aza tarafından dahi 
istimal olunabilir. 

C). A fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin 
tesisatının tadil, tecdit veya tevsii veyahut şirket 
sermayelerinin tezyidi Devlet sanayi ofisinin mu
vafakatine bağlıdır. Ademi muvafakat halinde 
esbabı mucibesinin şirkete bildirilmesi icap eder. 
Ofis bu muvafakati, Devlet sermayesine bir kül
fet tahmil etmediği ahvalde idarenin hüsnü suret
le devamını temin edecek şeraitin tayini sure-
tile resen vermek salâhiyetini haizdir. Devlet 
sermayesine külfet tahmil eden tadil, tevsi veya 
sermaye tezyidi hallerinde iktisat vekâletinin 
muvafakati, istihsal olunur. Ofisin ademi muvafa
katine rağmen şirket heyeti umumiyeleri tesisa
tın tadil ve tevsiine veya sermayenin tezyidine 
karar verdikleri takdirde bu kararın tatbiki için 
evvel emirde Devlet sermayesinin ofise iadesi 
şarttır. 

Ç) A fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin 
tesisatı fennî ve iktisadî esbabın icabına göre Dev-

sermaye tezyidi hallerinde İktisat vekâletinin ınu-flet sanayi ofisine t ay in olunacak nisbetlerde a-
vafakati istihsal olunur. Ofisin ademi muvafakati
ne rağmen şirket heyeti umumiyeleri tesisatın ta
dil ve tevsiine veya sermayenin tezyidine karar 
verdikleri takdirde bu kararın tatbiki için evvel 
emirde Devlet sermayesinin ofise iadesi şarttır. 

E - Birinci fıkrada yazılı sanayi müesseselerinin 
tesisatı fennî ve iktisadî esbabın icabına göre Dev
let sanayi ofisince tayin olunacak nisbetlerde amorti 
edilir. Bu amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup 
bunların muvakkaten sermayei mütedavileye ilâve 
edilebilmesi için ofisin muvafakati alınması 
lâzımgelir. 

morti edilir. Bu amortiler tesisatın tecdidine mah
sus olup bunların; muvakkaten sermayei müteda
vileye ilâve edilebilmesi için ofisin muvafakati 
alınması lâzımdır.: 

D): A fıkrasında yazılı müesseseler bir seneden 
fazla mütemadiyen faaliyetlerini tatil ettikleri 
takdirde Devlet sanayi ofisi bunun esbabını ve 
bu fabrikaların tekrar faaliyete getirilmesi veya 
tasfiyeye geçmesi için icap eden tedbirleri tktısat 
vekâletinin tetkikine arzetmekle mükelleftir. Bu 
gibi müesseseler vekâletin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tasfiye olunabilir. 
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MADDE 5 — Devlet sanayi ofisi ikinci madde

nin (B) fıkrası mucibince kendisine intikal eden 
Devlet iştiraklerinin aşağıda yazılı esaslar dahilin
de idaresile mükelleftir: 

A - Devlet sermayesinin iştirak etmiş olduğu 
bilûmum sanayi müesseselerinin fennî idaresi Dev
let sanayi ofisine mevdudur. Bu fabrikaların mü
dür ve mühendislerile imalât ve fen şube şefleri 
ye mütehassısları Ofis tarafından tayin olunur. 
Bunlardan Devlet sermayesinin iştirak nisbeti 
% 50 yi tecavüz edenlerinin idare meclisi reisi ve-
ya murahhas azası gibi imza vazma salahiyetli 
olanlardan birini de ofis tayin eder, 

B - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseseleri^ 
nin idare meclislerinde Devlet sermayesi Devletin 
iştirak hisseleri nisbetinde temsil olunnur, Dev
let hisselerinin reyi yalnız bir aza tarafından dâhi 
istimal olunabilir. , . . . . • 

C - (A) fıkrasında yazılı, sanayi müesseseleri-' 
nin tesisatının tadil, tecdit veya tevsii veyahut şir
ket sermayelerinin tezyidi Devlet Sanayi ofisinin 
muvafakatine bağlıdır, Ademi muvafakat halinde 
esbabı mucibesinin şirkete bildirilmesi icap eder, 
Ofis bu muvafakati Devlet sermayesine bir külfet 
tahmil etmediği ahvalde idarenin hüsnü suretle 
devamım temin edecek şeraitin tayini suretiİe resen 
vermek salâhiyetini haizdir, Devlet sermayesine 
külfet tahmil eden tadil, tevsi veya sermaye tez-; 
yidi hallerinde İktisat vekâletinin muvafakati istih
sal olunur. Ofisin ademi muvafakatine rağmen 
şirket heyeti umumiyeleri tesisatın tadil ve tevsiine 
veya sermayenin tezyidine karar verdikleri takdir
de bu kararın tatbiki için evvelemirde Devlet 
sermayesinin ofise iadesi şarttır. 

Ç - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseseleri-
nin tesisatı fennî ve iktisadî esbabın icabına göre 
Devlet sanayi ofisince tayin olunacak nisbetlercle 
amorti edilir, Bu amortiler tesisatın tecdidine 
mahsûs olup bunların muvakkaten sermayei mü-
tedavileye ilâve edilebilmesi için ofisin muvafakati, 
alınması lâzımdır, 

D - (A) fıkrasında yazılı müesseseler bir so
neden fazla mütemadiyen faaliyetlerini tatil et
tikleri takdirde Devlet sanayi ofisi, bunun esba
bını ve bu fabrikaların tekrar faaliyete getiril
mesi veya. tasfiyeye geçmesi için icap eden ted
birleri İktisat vekâletinin tetkikma arzetmekle 
mükelleftir. Bu gibi müesseseler vekâletin ofisin 
müracaati üzerine veya resen teklifi ve İcra Vekil
leri Heyeti kararile tasfiye olunabilir, 
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İ? - Birinci fıkrad ayazılı müesseseler bir sene

den fazla mütemadiyen faaliyetlerini tatil ettikleri 
talaürde Devlet sanayi ofisi bunun esbabını ve bu 
fabrikaları» tekrar faaliyete getirilmesi veya tas
fiyece geçAesi için ican eden tedbirleri İktisat ve
kâletinin tetkikine arzetmekle mükelleftir. Bu gibi 
müesseseler'vekâletin teklifi ve icra Vekilleri He
yeti kararile tasfiye olunabilir. 

MADDİ? 6 — Büyük sanayiden madut olup 
memleketin'sürüm şeraiti dolayısile ancak mahdut 
miktarda fabrikaların tesisine müsait bulunan ve 
yahut mevzu fevkalâde himaye tedbirleri ile sürümü 
Hükümetçe „temin olunan sanayiin tesisi iktisat ve
kâletinin teklifile icra Vekilleri Heyetince verilecek 
huşa» bir müsaadeye bağlıdır. 

Bu nevi-sanayiin bir listesi iktisat vekâletin
ce i-hçar olunarak gerek bu liste ve gerek bunun 
üzerinde sonradan ihtiyaca göre yapılacak tadil
ler "İcra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

B-u m a b e d e yazılı sanayi müesseseleri icra] 
Vekilleri Heyetinin tasvibine iktiran edecek olan 
mukavele veya müsaadenamelerinde musarrah 
ve teşviki sanayi kanununda tayin edilen esaslara 
muvafık veşrgi, rüsum ve saire muafiyetlerinden 
ve diğer himayelerinden müstefit olurlar. 

Bu:, maddede yazılı sanayi müesseselerinin 
kontrol şekilleri mukavelelerinde tesbit olunur. 

MADDE 7 — Devlet sanayi ofisinin senelik 
blânççsunun tanziminde aşağıdaki esaslar nazarı 
itibare alınır.: 

A - Fabrikalar tesisatının her sene ofisçe fennî 
ve iktisadî esbabın icap ettirdiği nisbetlerde 
tesbit edilecek amortileri ayrılır, 

Bu amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup 
icra Vekilleri Heyetinin kararile muvakkaten 
sermayei mütedavileye ilâve olunabilir. 

B - Amortiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
hâsılattan yüzde on ihtiyat akçesi tefrik olunur. 
Bu suretle her sene ayrılan ihtiyat akçesi umum 
sermayenin yüzde yirmi beşine baliğ olduktan 
sonra artık ihtiyat akçesi tefrik edilmez. 

C - ihtiyat akçesi de çıkarıldıktan sonra ge
riye kalan miktarın yüzde sekizi umum müdürlük 

MADDE 6 — Büyük sanayiden madut olup 
memleketin sürüm şeraiti dolayısile ancak mahdut 
miktarda fabrikaların tesisine müsait bulunan ve
yahut mevzu fevkalâde himaye tedbirlerile sürümü 
Hükümetçe temin oluan sanayiin tesisi iktisat ve
kâletinin teklifi ile İcra Vekilleri Heyetince verile
cek hususî bir müsaadeye bağlıdır. 

Bu nevi sanayiin bir listesi iktisat vekâletince 
ihzar olunarak gerek bu liste ve gerek bunun üze
rinde sonra da ihtiyaca göre yapılacak tadiler icra 
Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu maddede yazılı sanayi müesseseleri İcra Ve
killeri Heyetinin tasvibine iktiran edecek olan mu
kavele veya müsaadenamelerinde teşviki sanayi 
kanunundaki esaslara muvafık olarak tayin edilecek 
vergi rüsum ve saire muafiyetlerinden ve diğer 
himayelerinden müstefit olurlar. 

Bu maddede yazılı sanayi müesseselerinin kon
trol şekilleri mukavelelerinde tesbit olunur. 

MADDE 7 — Devlet sanayi ofisinin senelik 
bilançosunun tanziminde aşağıdaki esaslar nazarı 
itibare alınır: 

A) Fabrikalar tesisatının her sene ofisçe fennî 
ve iktisadî esbabın icap ettirdiği nisbetlerde tesbit 
edilecek amortiler ayrılır, 

Bu amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup 
İcra Vekilleri Heyetinin kararile muvakkaten ser
mayei mütedavileye ilâve olunabilir. 

B) Amortiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
hasılattan yüzde on ihtiyat akçası tefrik olunur. 

Bu suretle her sene ayrılan ihtiyat akçası u-
mum sermayenin yüzde yirmi beşine baliğ olduk
tan sonra artık ihtiyat akçası tefrik edilmez. 

C) İhtiyat akçası de çıkarıldıktan sonra geri
ye kalan safi hasılattan azamî iki aylık miktarı 



MADDE 6 — Büyük sanayiden madut olup 
memleketin sürüm şeraiti dolayısile ancak mahdut 
miktarda fabrikaların tesisine müsait bulunan ve
yahut mevzu fevkalâde himaye tedbirleri ile sü
rümü Hükümetçe temin olunan sanayiin tesisi 
iktisat vekâletinin teklifile îcra Vekilleri Heye
tince verilecek hususî bir müsaadeye bağlıdır. 

Bu nevi sanayiin bir listesi İktisat Vekâle
tince ihzar olunarak gerek bu liste ve gerek bu
nun üzerinde sonradan ihtiyaca göre yapılacak ta
diller icra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolu-
nur. 

Bu maddede yazılı sanayi müesseseleri icra Ve
killeri Heyetinin tasvibine iktiran edecek olan mu
kavele veya müsaadenamelerinde teşviki sanayi ka
nunundaki esaslara muvafık olarak tayin edilecek 
vergi, rüsum ve saire muafiyetlerinden ve diğer 
himayelerinden müstefit olurlar. (Sif kıymetinin 
nısfı veya nısfının fazlası derecesinde gümrük 
resmine tâbi mevaddı imal eden alelûmum fabrika
lar mamulâtı üzerine dahilî istihlâk resmi vazı 
hakkı mahfuzdur). 

Bu maddede yazılı sanayi müesseselerinin kon
trol şekilleri mukavelelerinde veya müsaadename-
lerinde tesbit olunur. 

MADDE 7 — Devlet sanayi ofisinin senelik 
blânçosunun tanziminde aşağıdaki esaslar nazarı 
itibara alınır: 

A - Fabrikalar tesisatının her sene ofisçe fennî 
ve iktisadî esbabın icap ettirdiği mabetlerde tesbit 
edilecek amortileri ayırır. 

Bu amortiler tesisatın tecdidine mahsus olup 
İcra Vekilleri Heyetinin kararile muvakkaten ser-
mayei. mütedavileye ilâve olunabilir. 

B - Amortiler çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
hasılattan % 10 ihtiyat akçası ve sermayeye verile
cek % 5 temettü tefrik olunur. 

Bu suretle her sene ayrılan ihtiyat akçası umum 
sermayenin % 25 sine baliğ olduktan sonra artık 
ihtiyat akçası tefrik edilmez. 

Ç - ihtiyat akçası ve sermaye temettüü de cı-
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ve fabriyalar memur ve müstahdemlerine ikra
miye ve mükâfatların şekil ve sureti tevziini tajnn 
eden nizamname mucibince verilecek senelik ikrami
yelere tahsis olunur. Bu ikramiyeler iki maaş 
yekûnunu tecavüz ettiği takdirde ikramiye nisbeti 
bu hadde tenzil edilir, işletme ikramiyesine tâbi 
olanlara senelik ikramiye verilmez. 

D - Bu tenzilâttan sonra kalan kârın yüzde onu
na kadarı İktisat vekâletinin tasvibile mevcut fab
rikaların mübrem tevsiat ve ıslahatına sarfedilmek 
üzere tefri'k edilerek mütebaki meblâğ İktisat ve
kâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti kararile 
9 uncu madde mucibince sarf ve tevzi olunur. 

MADDE 8 — Devlet sanayi ofisinin umumî 
blânçölarile fabrikalar blânçoları ve bütçeleri ve 
murakıp raporları ofis umum müdürünün veya ve
kilinin huzurile İktrsat vekâleti sanayi umum 
müdürü ve sanayi başmüşaviri, ticaret, ınaa-
din umum müdürlerile Maliye vekâleti muhasebei 
umumiye ve Sanayi kredi bankası umum müdürle
rinden veya bunların vekillerinden mürekkep bir 
komisyon tarafından tetkik edildikten sonra ekse
riyete iktiran eden mütaleaları havi birer raporla 
birlikte İktisat vekâletine tevdi edilir. 

Vekâlet gerek blânçoları ve gerek bütçenin ka
ti şeklini İcra Vekilleri Heyetinin tasdikimi arze-
der. 

MADDE 9 — 7 inci madde mucibince Devlet 
sanayi ofisinin, senelik blânçolarında gösterilecek 
kârın mezkûr maddede azılı tenzilâttan kalan mik
tarından İktisat vekâletince her sene yapılacak 
teklife göre Hükümetin mevcut fabrikalarda veya 
yeni sanayi teşebbüslerindeki tasavvurlarının kuv
veden file isal i için tahsis olunacak mebaliğ ayrı
lır ve geriye kalan meblâğ Sanayi kredi bankası 
sermayesine ilâve olunur. 

MADDE .10 — Devlet sanayi ofisinin bir tı
nı um müdürü, ticaret ve muhasebe şube müdür
leri ve icabı kadar fen şubeleri müdürleri bulunur. 

Ofis umum müdürü ve şube müdürlerile ida
re heyetinin ve murakıpların vazife ve salâhiyet
leri ve bunların haiz olmaları lâzımgelen evsaf 
ile umum müdürden maada ofis memur ve nıüs-

geçmemek üzere umum müdürlük ve fabrikalar 
memur ve müstahdemlerine ikramiye verilir. Bu 
ikramiyelerin tevzi şekil ve suretleri ofis nizam-
namesile tesbit olunur. İşletme ikramiyesine tâbi 
olanlara senelik ikramiye verilemez. 

D) Bu tenzilâttan sonra kalan kârın yüzde 
onuna kadarı İktisat vekâletinin tasvibile mev
cut fabrikaların mübrem tevsiat ve ıslahatına sar
fedilmek üzere tefrik edilerek mütebaki meba
liğ İktisat vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyeti kararile 9 uncu madde mucibince sarf ve 
tevzi olunur. 

MADDE 8 — Devlet sanayi ofisinin umumî 
blânçolarile fabrikalar blânçoları ve bütçeleri ve 
murakip raporları ofis umum müdürünün veya 
vekilinin huzurile İktisat vekâleti sanayi umum 
müdürü ve sanayi başmüşaviri, ziraat, ticaret, 
maadiıı umum müdürlerile Maliye vekâleti mu-
hasebei umumiye ve sanayi kredi bankası umum 
müdürlerinden veya bunların vekillerinden mü
rekkep bir komisyon tarafından tetkik edildikten 
sonra ekseriyete iktiran eden mütaleaları havi 
birer raporla birlikte iktisat vekâletine tevdi edi
lir: 

İktisat vekâleti blânço, bütçe ve raporları 
Meclisin bütçe İktisat ve Ziraat encümenlerin
den mürekkep olarak teşekkül edecek heyeti u-
mumiyenin tasvibine arzeder işbu heyeti umumiye 
kararını bir raporla ıttıla zımnında Büyük Mec
lise arzeder. 

MADDE 9 — 7 ııci madde mucibince Devlet 
sanayi ofisinin, senelik blânçolarında gösterilecek 
kârın mezkûr maddede yazılı tenzilâttan kalan 
miktardan İktisat vekâletince her sene yapılacak 
teklife göre Hükümetin mevcut fabrikalarda veya 
yeni sanayi teşebbüslerindeki tasavvurlarının kuv
veden file isal i için tahsis olunacak mebaliğ ayrılır 
ve geriye kalan mebaliğ Sanayi kredi bankası ser
mayesine ilâve olunur. 

MADDE 10 — Devlet sanayi ofisi bir umum 
müdürün riyaseti altında ticaret ve muhasebe şu
be müdürlerile icabı kadar fen şube müdürlerinden 
mürekkep bir idare heyeti vasıtasile idare olunur. 
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karıldıktan sonra geriye kalan safi hasılattan aza
mî iki aylık miktarı geçmemek üzere umum mü
dürlük ve fabrikalar memur ve müstahdemlerine 
ikramiye verilebilir. Bu ikramiyelerin tevzi şekil 
ve suretleri ofis nizamnamesile tesbit olunur, işlet
me ikramiyesine tâbi olanlara senelik ikramiye 
verilmez, 

D - Bu tenzilâttan sonra kalan kârın % 10 nıuıa 
kadarı ile (B) fıkrasında zikrolunan sermayenin 
temettü hissesi İktisat vekâletinin tasvibile mevcut 
fabrikaların mübrim tevsiat ve ıslahatına sarfedil-
mek üzere tefrik edilerek mütebaki mebaliğ İkti
sat vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile 9 uncu madde mucibince sarf ve tevzi olunur. 

MADÜE 8 — Devlet sanayi ofisinin umum 
blâncosu ile fabrikalar blânço ve bütçeleri ve mu
rakıp raporları Ofis umum müdürü, İktisat vekâle
ti Sanayi ve ticaret umum müdürlerile sanayi baş 
müşaviri ve Maliye vekâleti tarafından gönderile
cek bir murahhastan mürekkep bir heyet tarafın
dan tetkik edildikten sonra tanzim edilecek bir 
raporla birlikte İktisat vekiline tevdi olunur. İk
tisat vekâlöti blânço, bütçe ve raporları Büyük 
Millet Meclisinin Bütçe ve İktisat encümenlerinden 
mürekkep olarak teşekkül edecek heyeti umumiye-
nin tetkik ve tasdikına tevdi eder. İşbu heyeti 
umumiye, lüzum gördüğü takdirde arasından ayı
racağı bir komisyona blânço ve muamelâtı umu-
miyeyi dahi mahallinde tetkik ettirerek kararını 
verir ve bir raporla Büyük Millet Meclisi azasının 
ıttılaına arzeder. 

MADDE 9 — Yedinci madde mucibince Dev
let sanayi ofisinin, senelik plânçolannda gösteri
lecek kârın mezkûr maddede yazılı tenzilâttan ka
lan miktarından İktisat vekâletince her sene 
yapılacak teklife göre Hükümetin mevcut fabri
kalarda veya yeni sanayi teşebbüslerindeki tasav
vurlarının kuvveden file isali için tahsis oluna
cak mebaliğ ayrılır ve geriye kalan mebaliğ 
Sanayi kredi bankası sermayesine ilâve olunur. 

MADDE 10 — Devlet sanayi ofisi bir umum 
müdürün riyasetinde ticaret, muhasebe ve icabı 
kadar fen şube müdürlerinden mürekkep bir idare 
heyeti vasıtasile idare olunur. 
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tahdemininin sureti tayini ofis nizamuamesile 
tesbit olunur. Ofis umum müdürü İktisat vekâ
letinin inhası İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Re
isicumhurun tasdik."1 l.e intihap olunur. 

MADDE 11 — Devlet sanayi ofisi nezdinde 
daimî murakabeyi temin etmek üzere İktisat ve 
Maliye vekâletleri tarafından iki murakıp tayin 
olunur. 

MADDE 12 — Sanayi kredi bankası kanunu 
mucibince her sene mezkûr bankaya tevdii lâzım-
gelen tasaruflar mukabili verilecek para, sureti 
tevzii 9 uncu madde mucibince İcra Vekilleri He
yetine tevdi olunan kâr bakiyesinden ayrılır. 

Ofis ancak Sanayi kredi bankasına teminat 
göstermek suretile teminatlı kredi alabilip tesi
satını başka bankalara terhin ettiremez. 

MADDE .1.3 — Devlet sanayi ofisi Devlet ve 
belediyelerle hususî idarelerin ve mülhak bütçeli 
idarelerle imtiyazlı şirketlerin siparişlerine ait 
münakaşalara diğer hususî müesseseler gibi ser
bestçe iştirak eder. 

Birinci fıkrada yazdı idare ve müesseselerin 
imtiyazlı şirketlerden maadası tarafından tanzim 
edilip memlekette müesses millî fabrikalarca imal 
edilen eşyaya ait bulunan alelûmum münakaşa 
şartnameleri tiplerine İktisat vekâletinin müta-
leası alındıktan sonra nihaî şekilleri verilir. Bu 
münakaşalarda fabrikalarca maliyet fiatınm du
nunda bir fiat teklif edilmek suretile millî iktisat 
menafimi ihlâl edecek bir vaziyet tehaddüs ettiği 
takdirde İktisat vekâleti itiraz hakkına maliktir. 

İktisat vekâletile alâkadar vekâlet veya idare 
arasında bu hususta bir itilâf husule gelmezse ic
ra Vekilleri Heyeti kararile hallolunur. 

MADDE 14 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar Türkiye sanayi ve maadin bankası tarafından 
idare edilen fabrikaların teşviki sanayi muafiyet 
ruhsatnameleri Devlet sanayi ofisine devrolunur v° 
ofis merkezi, muamelâtı dolayısile dahi mezkûr mu
afiyetlerden istifade eder. »Sınaî şirketler hakkında 
teşviki sanayi kanununun 8 inci maddesi ahkânır 
ofise de şamildir. 

MADDE 15 — Devlet sanayi ofisinin 3 üncü 
madde mucibince çıkaracağı hisse senetleri resmî 
daire ve müesseseler tarafından yazılı kıymetleri 
üzerinden kefalet akçesi olarak kabul olunur. 

MADDE 11 — Devlet sanayi ofisi nezdinde da
im murakabeyi temin etmek üzere heyeti umumi
ye tarafından ve meclis haricinden iki nıurakip 
intihap olunur. 

MADDE 12 — Ofis tesisatını sanayi kredi ban
kasından başka bankalara teminat göstermek su
retile terhin edip kredi alamaz, 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi veçhile ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADED 15 — Hükümetin 
nen kabul edilmiştir. 

teklifi veçhile ay-



MADDE 11 — Devlet sanayi ofisi nezdinde 
murakabeyi temin-«fcmek-üie*e' Maliye ve İktisat 
vekâletlerince müştereken daimî bir ve indelicap 
iki murakip tayin olunur. 

MADDE 12 — Ofis, müessesatmı Sanayi kre
di bankasından başka bankalar» teminat suretrle 
terhin edip kredi alamaz. 

MADDE 13 — Devlet sanayi ofisi Devlet ve 
belediyelerle hususî • idareleri ve mülhak bütçeli 
idarelerle imtiyazlı şirketlerin siparişlerine ait 
münakaşalara diğer hususî müesseseler gibi ser
bestçe iştirak eder. 

Birinci fıkrada yazılı idare ve müesseselerin 
imtiyazlı şirketlerden maadası tarafından tan
zim edilip- memlekette müesses millî fabrikalarca 
imal edilen eşyaya ait bulunan alelûmum mü
nakaşa şartnameleri tiplerine İktisat vekâletinin 
mütaleası alındıktan sonra nihaî şekilleri verilir. 
Bu münakaşalarda fabrikalarca maliyet fiatının 
dununda bir fiat teklif edilmek suretile millî ik
tisat menafimi. ihlâl edecek bir vaziyet tahaddüs 
ettiği takdirde İktisat vekâleti itiraz hakkına 
maliktir. 

İktisat vekâletrle alâkadar vekâlet veya idare 
arasında bu hususta bir itilâf husule gelmezse 
İcra Vekilleri Heyeti kararile hallolunur. 

MADDE 14 — Bu kanunun neşri tarihine kadar 
Türkiye Sanayi ve maadin bankası tarafından idare 
edilen fabrikaların teşviki sanayi muafiyet ruhsat
nameleri Devlet sanayi ofisine devrolunur ve ofis 
merkezi, muamelâtı dolayısile dahi mezkûr muafi
yetlerden mevzu kanunlar hükümlerine göre isti
fade eder. Sınaî şirketler hakkında teşviki sanayi 
kanununun 8 inci maddesi ahkâmı ofise de şamildir. 

MADDE 15 — Devlet sanayi ofisinin muamelât 
ve sarfiyatı muhasebei umumiye ve müzayede, mü
nakaşa ve ihale kanunları ahkâmına ve Divam 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 
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MADDE 16 — Devlet sanayi ofisinin sarfiyatı, 

sarfedilmeden evvel ve sarfedildikten sonra Diva
nı muhasebat vize ve tetkikine ve usulü muhase-
bei umumiye kanunu ile münakaşa, müzayede ve 
ihalât kanunu hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 17 — Devlet sanayi ofisinin dahilî ni
zamnamesi İktisat vekâletinin teklif ile İcra Vekil
leri Heyeti tarafından tasdik olunur. 

MADDE 18 — Türkiye Sanayi ve muadili ban
kasının kerdi bankasına kalbi neticesinde mezkûr 
bankadan irtibatı kesilecek olan fabrikalarla bil
cümle Devlet iştiraklerinin Devlet sanayi ofisine 
devir ve teslim muamelesini ifa etmek üzere ofis 
umum müdürünün riyaseti altında İktisat vekâleti 
sanayi idaresinden tayin edilecek iki, Maliye ve
kâletinden bir ve Sanayi ve maadin bankasından 
bir azadan mürekkep bir tasfiye komisyonu bu ka
nunun neşrini müteakip teşekkül eder. Bu komis
yonun faaliyeti işe başladığı tarihten itibaren aza
mî üç ay zarfında ikmal edilmek lâzımgelir Bu 
müddet bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçme
mek üzere İcra Vekilleri Heyeti kararile temdit 
edilebilir. 

MADDE 19 — Türkiye Sanayi ve maadin ban
kasının idare ettiği fabrikalara ait olan mütedavil 
sermayeler fabrikaların mezkûr bankadan ayrılana 
muamelesi ikmal ediliııciye kadar Millî bankalar
dan birisine Devlet sanayi ofisi emrine tevdi olu 
nur. 

MADDE 20 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 21 — Bu kanunun tatbikına İktisat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

18 - V -1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsmet Zekât Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. 1. M. V. Gr. 1. V. Zr. V. 
U- Şeref Dr, Refik Ali Rana Muhlis 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi veçhile ay-
t kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 17 — Türkiye sanayi ve maadin ban
kasının kredi bankasına kalbi neticesinde mezkûr 
bankadan irtibatı kesilecek olan fabrikalarla bil
cümle Devlet iştiraklerinin Devlet sanayi ofisine 
devir ve teslim muamelesini ifa etmek üzere ofis 
umum müdürünün riyaseti altında İktisat vekâletin
ce sanayi idaresinden tayin edilecek iki, Maliye vekâ
letinden bir ve Sanayi ve maadin bankasından alı
nacak bir azadan mürekkep bir komisyon bu kanu
nun neşrini müteakip teşekkül eder. Bu komisyo
nun faaliyeti işe başladığı tarihten itibaren azamî 
üç ay zarfında ikmal edilmek lâzımgelir. Bu müd
det bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek 
üzere İcra Vekilleri Heyeti kararile temdit edile
bilir. 

Hükümetin 19 uncu maddesi tayyedilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 19 — Bu kanunun tatbikına İktisat ve 
Maliye vekilleri memurdur. 
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MADDE 16 — Türkiye Sanayi ve maadin ban
kasının kredi bankasına kalbi neticesinde mezkûr 
bankadan irtibatı kesilecek olan fabrikalarla bil
cümle Devlet iştiraklerinin İktisat ve Maliye vekâ
letleri ile Sanayi bankasından intihap edilecek 
birer murahhastan mürekkep bir heyet marifetile 
ofisin teşekkülünden itibaren üe ay zarfında Devlet 
sanayi ofisine devri icra edilir. Bu müddeti İkti
sat vekâleti icabı hale göre temdit dahi edebilir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun tatbikına İktisat 
ve Maliye vekilleri memurdur. 





SıraNo 260 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki kanuna 
müzeyyel 1/416 numaralı kanun lâyihası ve Maliye veBütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 27-VI-1932 
Sayı 611163 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsalerı kanununa zeylen Maliye vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-V1-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa zeylen tanzim kılınan 
kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Bankaların döviz tevdiyatı mukabilinde avans vermeleri bankalara mevdu dövizlerin satıl
masını tehir ve sektedar edebilecek bir mumele mahiyetinde olduğu cihetle 1447 numaralı 
kanunun 31 inci maddesile bu muamele m'?nedilmiştir. 

Ancak elde edecği dövizlerle icap ettikçe döviz piyasasını tanzim etmek ve bu suretle de 
parmızın kıymetini korumakla mükellef olan merkez bankasının mezkûr madde hükmüne tâbi 
tutulması bankanın bu şekilde temin edebileceği -dövizlerden mahrumiyetini mucip olmaktadır. 

Bu sebeple mezkûr hükümden merkez bankasının istisnasının temini zarurî gürülmüş ve bu 
muamele bankanın teşekkülüne dair 1715 numaralı kanun hükümlerine de muarız görülmemiş 
olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. Af. Af. 

Maliye encümeni ' 29 -VI - / 932 
Karar K° 85 
Esas M JJ416 

Yüksek Reisliğe 

1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa zeylen Maliye vekâletince 
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hazırlanıp Başvekâletin 6/1763 numaralı ve 27-6-Q32 tarihli tezkeresile gönderilen kanun lâyi
hası ve esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr kanunun otuz birinci maddesi: Bankalarla bankerlerin ecnebi kambiyosu veya 
nukudunu karşılık tutarak türk lirası üzerine avans yapmalarını menetrniştir. 

Esbabı mucibe mazbatasında da beyan kılındığı üzere elde edeceği dövizlerle ledelicap 
döviz piyasasını tanzim edecek olan bankanın mezkûr hükme tabi tutulması bu şekilde temin 
edeceği dövizlerden mahrumiyetini mucip olacağı cihetle bu hükümden istisnası zarurî görül
müş ve bunu teminen zikrolunan kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Esbabı mesrudeye binaen lâyiha encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 
Bu baptaki evrak havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek 

Reisliğe arzolunur. 
Maliye Encümeni Reisi N. 

Konya mebusu 
Refik 

M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
İstanbul mebusu Malatya Kütahya İzmir 

M, Ziya M. Nedim Ömer Kâmil 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 181 
Sıra No. 1/416 

Bütçe encümeni mazbatası 

30- VI- 1932 

Yüksek Reisliğe 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki kanuna müzeyyel Maliye vekâletince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 27-VI- 1932 tarihli içtimaında Vüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 
27-VI-1932 tarih ve 6/1763 numaralı tezkeresile Maliye encümeninin esbabı mucibesi encü
menimize havale buyurulduğundan Maliye vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik edildi. 

Hükümetin ve Maliye Encümeninin esbabı mucibe mazbatasında beyan olunan mütalealara 
encümenimizce de iştirak edilerek teklif lâyihası aynen kabul edilmiş olmakla mastacelen 
müzakere edilmek ricasile Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzeyleriz. 

Reis 
Gümüşane mebusu 

M. Fehmi 

Reis vekili 
Konya 

K- Hüsnü 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 

Aza. 
Afyonkarahisar 

Ali 

Aza 
Aksaray 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Çorum Elâziz Kayseri Giresun Bursa Sivas 

Mustafa ti. Tahsin A. Hilmi Dr. Galip 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa 
muzeyyel kanun lâyihası 

Madde 1 — 3 1 inci maddeye aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
« Ancak Merkez Bankası bu hükümden müstesnadır » 
Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur. 

27-VI-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. .V Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Adülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. O. İ.'V. Zr. V. 

Esat Hilmi M. Şeref D. Refik Ali Rana Muhlis 

* 





Sıra No 264 
Talebe olrnıyanların kasket giymemeleri hakkında 1/410 

numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

r. a 
Başvekâlet 21 - V7- 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1703 

B. M. M Yüksek Hcisligine 
Talebe olrnıyanların mektep kasketi geymemeleri hakkında Maarif vekâletince hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 9-VI-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

hmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Bazı uygunsuz kimseler mektep kasketleri giyerek kendilerini talebe olarak tanıtmakta ve bu 

kıyafetle fena vaziyetlerde görülmektedirler. Mektep talebesini eyi olmıyan zanlar altında bırak
mamak için bu gibiler takip ve bu hareketlere müdahale etmek lâzımgelmektedin Ancak 
bu günkü mevzuata göre buna imkân görülemediğinden mektep kasketlerini talebeden başka kim
senin taşıyamıyacağını bir kanunla tahkim etmek mecburiyeti hâsıl olmuş ve bu maksatla 
merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Kanunun birinci maddesi mektep kasketlerinin Maarif vekâleti tarafından tesbit edileceğini tasrih 
etmektedir. Her cins mektep için ayrı bir numune tesbit etmek icap ettiğinden numuneleri kanun 
metni ile tarif ve tayine imkân görülememiştir. 2 nci madde de yukarıda arzedilen memnuiyetİ 
vazetmektedir.'Kanunun tereddütsüz tatbikim temin için tatbik tarzını bir talimatname ile izah 
etmek muvafık olacaktır. 
Bu maksatla 3 üncü madde teklif olunmuştur. 

Maarif encümeni mazbatası 
T. B. Af. A*. 

Maarif encümeni 26-V1-1932 
M> A» 15 

Esas M 1/410 
Yüksek Reisliğe 

Talebe olrnıyanların mektep kasketleri geymelerini menetmek üzere teklif olunan kanun 
lâyihası ve esbabı mucibesi Maarif encümeninde mütalâa ve tetkik olundu: 

Mektep kasketleri numunelerinin Maarif vekâletince tesbitinden sonra uygunsuz kimselerin 
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bunları giyerek talebeyi fena zanlar altında bırakmalarına meydan vermemek lâzım ve bu lüzumu 
teyit eden kanun lâyihası muvafık görüldü. Yalnız bir talimatname tanzim edileceğine ait olan 
dördüncü maddenin tayyına ve diğer maddelerin aynen kabulüne karar verildi. Arzolunur. 
Ma. E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza A-zâ 
Erzurum Sinop Afyon Konya Ürfa Mersin Sivas 

Nafi Atııf İ. Alâettin İzzet Ulvi Naim Hazım Refet Ferit Celûl Rahmi 
Aza Aza 

Trabzon Yozgat 
Halil Nihat A. Cevdet 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye encümeni 
Karar M 42 30-VI-1932 

Esas JV 1/410 
Yüksek Reisliğe 

Talebe olmıyanlann mektep kasketleri giymelerini menetmek üzere teklif olunan kanun 
lâyihası da havale buyrulmuş ve Maarif encümeninin tadilâtı veçhile kabulü kajarlaştırılmıştır. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi olunur. 
Dahiliye E. Reisi Reis V, M. M. Kâ. Aza Aza 

Tekirdağ Tekirdağ Malatya Ş. Karan işar Kars 
Cemil Muttalip H. Reşit V. Raşit Baha Tali 

Aza Aza Aza Aza 
Amasya Ankara Elâziz Zonkuldak 
Esat Muslihittin Hüseyen Rifat 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M, M. 

Adliye encümeni 
Karar M 52 3Ö-Vt-1Q3'2 

Esas X- 1/410 
Yüksek Reisliğe 

Talebe olmıyanlann mektep kasketi taşımalarının mehi hakkinda Mâarif vekâletince hazır
lanıp Başvekâletin 21-VI-1932 tarih Ve 6/1703 numaralı tezkeresile Adliye encümenine havale 
olunan kanun lâyihası Maarif ve Dahiliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte tetkik Ve müzakere 
olundu* 

Talebeye mahsus kasketlerin numuneleri Maarif vekâletince tesbit edilerek talebe olmıyanlann 
bunları taşımalarının kanunla meni lüzumu encümenimizce de musip ve muvafık görülerek 
lâyihanın kabulüne karar verilmiştir. 

Lâyihadaki memnuiyetin cezaî müeyyidesinden bahis bulunan üçüncü hıaddesine encümence 
iki fıkra ilâvesi lüzumlu görülmüştür. Ekseriyetle gayri ahlâkî ve hususî maksatlarla talebe 
olmıyanlann mekteplilere mahsus kasket taşımalarının daha şiddetli bir ceza tehdidi altında 
bulunması ve ceza ehliyetini haiz olmıyan küçüklerin veli ve vasileri hakkında umumî hükümler 
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dairesinde muamele yapılmasının lâyihaya derci maksadın temini noktasından laideti olacağı 
mülâhazası, ilâve edilen bu fıkraların konmasına saik olmuştur. 

Lâyihanın yapılan tadilâtla kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olup Heyeti umumi* 
yeye arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E; Reisi N. Kâtip Aza Aza Aza Aza 
M. M. Kocaeli Yozgat Balıkesir Çanakkale Edirne Kayseri 

Salâhattin A. Hamdı Vasfi Osman Niyazi Şeref S. Azmi 

Aza Aza Aza 
Konya Trabzon Kars 

7\ Fikret Raif Nazif 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Talebe olmıyanlann mektep kasketi taşıma
maları hakkında kanım lâyihası 

Madde 1 — Mektep talebesinin giyecekleri 
kasketlerin numuneleri Maarif vekâletince tesbit 
olunur. 

Madde 2 — Mektep kasketlerini talebe 
olmıyanlar taşıyamazlar, 

Madde 3 — Bu kanuna muhalif hareket 
edenlerden Sulh mahkemeleri hükmü ile 25 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 4 — Bu kanunun tatbik tarzı tan
zim olunacak bir talimatname ile tesbit oluna
caktır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

9-VI-1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mİ V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi Mustafa Şeref 

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

4 -
ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Talebe olmıyanlann mekteplere mahsus kasket 
taşımalarının menine dair kanun lâyihası 

Madde 1 — Mektep talebesinin giyecekleri 
kasketlerin numuneleri Maarif vekâletince tes
bit olunur, 

Madde 2 — Mektep kasketlerini talebe ol
mıyanlar taşımaktan memnudur. 

Madde 3 — Memnuiyet hilâfına mektepli
lere mahsus kasketi giyenler yirmi beş liraya 
kadar hafif para cezasile cezalandırılır. 

Bunu hususî bir kasıtla taşıdıkları anlaşı
lanlar bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
veya yirmi beş liradan elli liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Mekteplilere mahsus kasketi taşıyan ceza 
ehliyetini haiz olmıyan küçüklerin veli veya 
vasileri hakkında Türk ceza kanununun 53 ün
cü maddesinin son fıkrası hükmü tatbik olu
nur. 

Madde 4 — Bu kanunun tatbik tarzı bir 
nizamname ile tesbit olunacaktır. 

Made — 5 Bu kanun neşri tarihinen mute
berdir. 

Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 



Sıra No 263 
Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hakkında 1/378 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Adliye encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 22-V-932 
Sayı 6/1352 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 18-V-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ed rim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Afyon mürekkebatı ticaretinin beynelmilel sahada azamî takyidata tâbi tutulması hakkında 

gerek Avrupada ve gerek Amerikada filî bir surette tecelli eden cereyan ve temayüller bu sa
hada aktedilen ve derdesti akit bulunan beynelmilel mukaveleler dolayısile memleketimizde 
afyon ticaretinin ve icabında ziraatinin mazbut kaideler altına alınması lüzumunu hâsıl eyle
miştir. 

Beynelmilel müzakerat ve mukarrerattan çıkan neticeye göre tahdidat hakkındaki tedabirden 
maada cihanın afyon mürekkebatına ait umumî harekâtı ticariyesini Devlet murakabesini üzerinde 
hissedecek teşkilâtlandırılmış merkezler marifetile idare etmek, umumî ve şamil bir fikir olarak 
kabul edilmesinden maada, halen filî sahada ve millî hudutlar haricinde tahakkuk eden kartel 
ittihatları muvacehesinde münferit teşebbüslerin zaif vaziyetlerini takviye ederek sarsıntılar 
tevlit eden büyük fiat temevvüçlerini salim ve sağlam esaslara istinat ettirmek gayesile, vekâ
letimiz afyon ticaretinin Hükümet murakabesi altında teşekküllere tevdiini faideli görmüş ve 
müstahsilin bu işten azamî faideyi temin etmesi için de teşkilâtın bilûmum müstahsillerin ortak 
oldukları bif kooperatif vasıtasile idare edilmesini muvafıkı maslahat bulmuş ve anifülarz esas
lar dairesinde mütekaddem kanun lâyihasını tanzim eylemiştir. 
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iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 28 - VI - 1932 
Karar No. 45 
Esas No. 1/378 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 - V - 1932 tarihli ihtimamda Yüksek Meclise arzı tekarrür edip encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi İktisat vekili Mustafa Şeref Beyefendi
nin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Beynelmilel ticaret aleminde bu gün görülen teşkilâtlanma temayül ve teşebbüslerinin afyon ve 
nıürekkebatı hakkında hemen tamamen tahakkuk etmiş bir vaziyette olması, ve bundan maada vaki 
müzakerat ve mukarrerata göre bu madde ticaretinin beynelmilel bir murakabe ve istatüye tâbi bu
lunması memleketimizde ziraat ve ticareti mühim ve iktisadî bir mevzu teşkil eden afyon hakkında 
bizim de teşkilâtlanmamıza ve bu suretle haricî teşekküllere karşı çiftçilerimizin menafimi koruya
cak ve halin icaplarına tevafuk edebilecek iktisadî bir teşekkül vücude getirmemize mec
buriyet hâsıl etmiştir. îşte bunu teminen Hükümetimizin Meclisi Âliye arzeylediği bu kanun lâ
yihası encümendmizce esas itibarile muvafık görülmüş ve yalnız aşağıda yazılı sebepler dolayısile 
bazı maddelerinde tadilât icrası faydalı sayılmıştır. 

Birinci maddedeki tadilât cümle tashihinden ibarettir. 
Arazi sahibi olmadığı halde bizzat ortakçılık suretile afyon ziraati yapanların fakir ve asıl hi

mayeye muhtaç çiftçilerden ibaret olduğunu ve bunların evleviyetle kooperatife aza kaydedilmeleri 
lüzumunu derpiş eden encümenimiz ikinci maddenin hükmünü ona göre değiştirmiştir. 

Her hangi bir zaruret hasebile bir mevsim afyon ekmiyenlerin azalıktan ıskat edilmeleri hem 
esası mesele ve hem de muamele noktai nazarından muvafık olamıyacağı mülâhazasile encümenimiz 
üç sene olmak üzere bir had konmasını, ve idare heyeti azalarının ücret almamaları kooperasiyon 
esaslarına muvafık ise de tatbikat sahasında bu esasın ne dereceye kadar kabiliyeti tatbikıyesi olup 
olmadığının şimdiden tesbiti mümkün olamıyacağından lüzumuna göre nizamnamesine hüküm kon
mak üzere idare heyeti azalarının ücret almaz cümlesinin tayyını tensip eylemiş ve ona göre üçün
cü maddeyi değiştirmiştir. 

Dördüncü maddedeki tadilât cümle tashihatından ibarettir. 
.Kooperatif umuru, mıntakalarda müntahap idare heyetleri tarafından idare edildiğine göre tâli 

mıntakalarda da ayni usulün tatbiki için beşinci maddenin hükmü değiştirilmiş ve bu tadilât dola
yısile altıncı maddedeki idare heyeti azalarmın sayısında da tebeddülat yapılması zarurî görül
müştür. 

Yedinci maddedeki değişiklik yukarıda arzolunan tadilâtın neticei zaruriyesidir. 
Kooperatifin teşekkül devresine ait intihap tarzı müddetinin bir seneye tenzilini muvafık gören 

encümenimiz sekizinci madde hükmünü ona göredeğiştirmiş ve onuncu ve on birinci maddede 
yalnız kelime tashihi yapmıştır. 

On ikinci maddenin «I» fıkrasındaki hükmün nizamnameye girebilecek hükümlerden olmasın
dan dolayı tayyına, ve diğer fıkralarda da kelime tashihatı icrasına karar verilmiş ve on altıncı 
maddede ayni tashihat yapılmıştır. 

Eğe mmtakası gibi bir kısım yerlerimizde afyonun idrak zamanının daha erken vaki olması do
layısile 1 mayıs tarihinin 1 nisan olarak tesbitinin daha muvafık olacağını düşünen encümenimiz 
19 uncu madde hükmünü ona göre değiştirmiştir. 

Bu kanunun hükümlerini icraya memur makamları tayin eden maddenin emsaline tevfikan mu
vakkat hükümleri müteakip tesbit edilmesi lâzımgeldiğinden 20 ne i maddenin ona göre yazılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Muvakkat 7 nci maddedeki değişiklik, kanunun meriyete girmesinden itibaren mevcut afyon-
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lar hakkında verilmesi mecburî olan beyannamelere ait müddetin tezyidi dolayısile vaki olan tadilât
tan ibarettir. 

Bu beyannameyi zamanında vermiş veya hakikate muagayir beyanname dolduranlardan alınacak 
olan para cezasının yapılan fiil ile mütenasip olması lüzumunu derpiş eden encümenimiz bunu temi-
nen para cezasını artırmış ve ondan dolayı bu maddede tadilât yapmıştır. 

Üçüncü muvakkat maddedeki değişiklik berayi tavzih yapılan tadilâttan ibarettir. 
Elinde afyon olan ve bu malından ihtiyacı hasebile terhin suretile istifade temin etmek ist iyen 

alâkadarların bu ihtiyaçlarını tatmin edebilmek üzere bir hüküm konması lüzumu encümenimizee 
derpiş edilmiş ve bundan dolayı da beşinci muvakkat maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. Yukarıda 
arzolunan madde ve hükümlerin gayrileri Hükümetin teklifi veçhile ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Eeisliğe takdim kılındı. 

Kâtip İktisat E. Reisi 
İzmir 

M. Rahmi 

Aza 
• Trabzon 

Danis 

M. M. 
Mardin 

Ali Kıza 

Aza 
Samsun 
Emin 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Aydın 
Fuat 

Aza 
Ankara 

Eşref 

Aza 
Aksaray 

Yaşar 

Aza 
İstanbul 

A. Ham di 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 51 
Esas No. 1/378 

28 - VI - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi hakkında İktisat vekâleti tarafından hazırlanıp 
Başvekâletin 22 - V - 1932 tarih ve 6/1325 numaralı tezkeresi]e Adliye encümenine havale edilen 
kanun lâyihası İktisat encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile 'birlikte İktisat 
vekili Mustafa Şeref Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 

Memleketimizde yetişen ve ihraç maddelerimiz arasında ehemmiyetlice mevkii olan afyonun ter-
kibatı itibarile ticareti serbest bırakılmayıp beynelmilel sıkı bir tahdit ve kontrola tâbi tutul
ması, Hükümetimizin de bu baptaki mukavelelere iştirak etmiş bulunması hasebile afyon tica
retinin kayıt ve zabıtlar altına alınması lüzumuna ve Devlet murakabesi altında bir teşkilât vü-
cude getirilmesine ve memleketimize temin edecek iktisadî menfaatleri azamî surette mahfuz bulun
durmak için afyon müstahsillerinin de ortak olacakları bir teşekkül vasıtasile afyon ticare
tinin idare edilmesi ve memleket dahil ve haricinde afyon satışının inhisar suretile bu teşek
küle ait olması faydalı olacağına dair İktisat encümeninin de kabul ve iştirak ettiği Hükü
metin esbabı mucibesi encümenimizee de esas itibarile musip ve muvafık görülmüştür. 

Ancak bu teşekküle kooperatif unvanı verilmesi yerine (birlik) denmesi daha muvafık görül
müş ve bu suretle lâyihanın unvanı ve maddelerdeki kooperatif tabirleri değiştirilmiştir. 

Memleketimizin bir çok yerlerinde afyon ekilmekte ise de bunların arasında az miktarda istihsa-
lâtta bulunan çiftçilerin teşkil edilecek birlik mmtaka ve tâli mıntaka heyetlerine satmak üzere teslim 
mecburiyetlerinde kalmaları müşkülâtı tevlit t edeceğinden bu yüzden çiftçilerin afyon ekmekten vazgeç
meleri ve netice itibarile memleketin hariçten gelecek ve ehemmiyeti istisgıar edilemiyecek iktisadî 
menfaatleri haleldar olacağı mülâhazasile dahildeafyonım elden ele satışının serbest kalması ve yal
nız teşekkül edecek birliğin ihraç ticaretini inhisarsuretile idare ve icra etmesi yolunda dermeyan edi
len mütalealar üzerine fktısat vekili Beyin bu lâyiha ile teklif edilen teşekkülün doğrudan doğruya 
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müstahsil çiftçiyi alâkalandırarak onların menfaatlerini muhafaza maksadile aradaki mutavassıt ve" 
meyancıları ortadan kaldırıp mahsullerini kendilerinden alınarak hariçte emin ve menfaatli müşteri
ler bularak satmak üzere vüeude getirilmesi düşünülmüş olup yalnız bir satış bürosu halinde afyo
nun ihraç işlerini ve bu ticareti yapmağa munhasırolacak bir teşkilât maksattan uzaklaşmak elemek 
olacağından kaıbulü muvafık olamıyacağı suretinde hulâsa edilen beyanatı üzerine cereyan eden mü
nakaşa ve müzakerelerden sonra lâyihanın maddelerinde derpiş olunan müşküllere karşı ve bilhassa 
cüzî miktarda istihsalâtta bulunan çiftçilere kolaylık verecek hükümler konabileceği teemmül olu
narak maddelerin müzakeresine geçilmesine karar verilmiştir. 

Memleket dahilinde afyon ticareti yapanların birliğe aza olmaları hakkındaki mütaleada istihdaf 
edilen maksada masal görülerek kabul olunmamıştır. 

Lâyihanın birinci maddesinde maksadı tamamileifade için afyonun satılmasının münhasıran birlik 
tarafından yapılacağı yazılmış ve ikinci fıkrada müstahsillere daha fazla kolaylık temini için hissei 
iştirak kıymetinin bir liradan yarım liraya tenzili muvafık görülerek o suretle fıkra değiştirilmiştir. 

İkinci faslın son iki maddesi idare meclisinin müntehap ve mensup azasından ve birliğin umu
mî kâtibinin tayini usulünden ve idare meclisindeki vazifesinden bahistir. 

Üçüncü fasılda birliğin vazife ve salâhiyeti tesbit olunmaktadır. Birlik azası olan afyon ye
tiştiricilerin istihsal ettikleri afyonu satılmak üzere birliğe teslim etmeleri ve müddeti idare mecli
since tayin ve ilân olunacağı 11 inci maddede yazılmıştır. Teslim keyfiyetinin 18 inci maddede 
cezaî müeyyide ile mecburî tutulması ve bu lâyihanın gözettiği maksat itibarile lüzumlu addedil
miştir. Afyon satışı her ne kadar bu lâyiha hükmünce memnu ise de müstahsiller nezdinde stok 
halinde bilinmesi ve satılmak üzere birliğe teslim olunmaması birliğin afyon ticareti zımnında 
faydalı görerek aktedeceği mukavele ve girişeceği taahhütlerin ifaya muktedir olamıyacak bir hale 
düşebileceğinden istihsalâtın yetiştiriciler tarafından muayyen bir müddet içinde birliğe teslim 
etmelerinin mecburiyet altına alınması ve bunun lâyihada sarahatle dercedilmesi encümence Lüzum
lu görülmüştür. Şu kadar ki her müstahsilin teslim için birlik mıntaka ve tâli mıntaka teşkilâtına 
bizzat müracaatları müşkülâtı istilzam edebileceğinden miktarları nizamname ile tayin olunacak had 
dahilinde müteaddit yetiştiricilerin* afyonlarınınyine yetiştirici birlik azası olan içlerinden biri ta
rafından teslim olunması ve onun namına kaydedilmesi hususu 11 inci maddede tasrih edilmiştir. 

Müstahsillerden cüzi miktarda afyon yetiştirenlerin mahsulleri birlik tarafından satılarak bedel
lerinin verilmesi zamanı tevakkuf edeceğinden idare meclisinin kararile ve cüziyet kaydi dahilin
de bu kabîl afyonların birlik tarafından satın alınabilmesi ve böyle alınacak afyonların azamî mik
tarının mahsulün idrakinden iki ay evvel tayin ve ilân edilmesi küçük müstahsiller lehine olarak 
bu maddenin sonuna ilâve edilen bir fıkrada gösterilmiştir. 

12 nci maddede birliğin idare meclisince yapılacak başlıca işler 11 fıkra ile iktisat encümeninin 
kabul ettiği esaslar dairesinde tadat olunmuştur. 

Birliğin hüriyetini gösteren ve lâyihanın üçüncü maddesinde yazılı olan hükmün bir fıkra ha
linde umumî hükümlerden bahis olan birinci maddeye ilâvesi tensip edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi arazi sahibi veya kiracı yahut ortak olarak afyon yetiştirenlerin bir
lik azasından olacaklarını göstermekte olup kısa ve vazih surette ifade edilmek üzere maddenin yazı
lış tarzı değiştirilmiştir. 

Azanın rey hakkını ait oldukları ve birlik teşkilatındaki heyetlere aza ve murahhas intiha etmek 
ve edilmek salâhiyetlerini gösteren üçüncü maddede afyon ziraatini terk sebebile azalık haklarının 
düşmesine dair hükümdeki müddet üç seneden dört seneye çıkarılmış ve bunu takip eden üç. sene için
de tekrar zeriyata başlıyanlarm azalık hakkının geri geleceği tesbit olunmuştur. 

Dördüncü madde birliğin mıntaka ve tâli mıntaka teşkilâtından bahsetmektedir. 
Beşinci, altıncı ve yedinci maddelerde mıntaka ve tâli mıntaka idare heyetlerinin ve birlik idare 

meclisinin aza adedile usul ve teferruatı nizamnamede tayin edilecek şekilde bunların intihabının 
yapılacağı gösterilmektedir. Kanunun meriyete girdiği sırada afyon yetiştirici azanın hemen mev
cut bulunmamasına binaen birliğin ilk kademedeki teşekkülü olan tâli mıntaka heyetlerinin tesisi 
için mahallî belediye meclisleri ve bulunan yerlerde ticaret ve ziraat odaları ve ziraat banka şu-
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besi veya sandıklarının idare heyetleri tarafından intihap yapılması 8 inci maddede tasrih kılın
mıştır. 

Mıntaka idare heyetlerile birlik idare meclisinin teşekkülü için bu kanunda esası kabul edilen ni
zamname ile teferruatı tesbit edilecek şekiller dairesinde intihapla tesisleri kabil olduğundan ilk se
neler için tâli mıntaka heyetleri hakkında kabul olunan mahsus bir tarzın bunlar için kabulüne lü
zum görülmemiştir. 

18 inci maddeye kadar olan hükümler iktisat encümeninin tasvibi veçhile encümenimizce de 
kabul edilmiştir. 

18 inci madde 2 fıkra olarak tesbit olunmuş ve birinci fıkra yukarıda tafsil edilen teslim mecbu
riyetinin' müeyyidesi olarak tayin edilen cezadan ve ikinci fıkrası da kanuna muhalif hareketlerin 
hapis ve para cezası tahfif edilerek sulh mahkemeleri tarafından hükmedilmeşi kaydile yazıl
mıştır. 

Bu kanunda zikri geçen ve mahiyeti itibarile umumî idareye taallûk etmiyen nizamnamenin 
tanzim ve tasvip mercilerini göstermek üzere müstakil bir madde konması lüzumuna binaen en
cümenimizce bu husus 19 uncu madde olarak bir madde tanzim ve lâyihaya ilâve olunmuştur. t 

Muvakkat hükümlerin ayrı ayrı madde halinde lâyihaya dercedilmesi emsali kanunlardan kabul 
edilen tarza göre muvafık görülmiyerek bu hükümler bir muvakkat madde halinde ve numara al
tında muhtelif fıkraları ihtiva etmek üzere yazılmıştır. 

Lâyihanın yapılan tadilâtla kabulüne encümenimizce karar verilmiş olmakla Heyeti umumiyeye 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye E. Reisi N. M. M. Kâ. Aza *Aza Aza Aza 
Kocaeli Yozgat Kayseri Edirne Konya Kars 

Salâhattin A. Hamdı S. Azmi Şeref T. Fikret Nazif 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Çanakkale Balıkesir Antalya Trabzon Edirne 

Osman Niyazi Vasfi Haydar Raif H. Hayri 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
* 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi 
hakkında kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hüküm 

MADDE 1 — Afyonun gerek memleket içinde
ki ve gerek ihracaatı ticareti, ancak teşkilâtı ikin
ci fasılda gösterilen « Türkiye afyon yetiştiriciler 
satış kooperatifi » tarafından yapılır. 

Kooperatifin sermayesi mütehavvil olup be
heri ıbirer liralık gayrimahdut hisseye münkasem-
dir. Faslı mahsusunda işaret edilen evsafı haiz 
müstahsiller şirketin azasını teşkil ederler. 

İkinci fasıl 

MADDE 2 — Türkiyede malik veya müstecir 
olduğu araziye afyon eken her çiftçi afyonun 
memleket dahilinde veya memleket haricinde 
satışı iti'barile « Türkiye afyon yetiştiriciler satış 
kooperatifi » azasındandır. 

Ortaklık suretile afyon yetiştirenlerden arazi
ye sahip olanlar kooperatifin azasmdandırlar. 
Araziye sahip olmadan ortaklık suretile afyon 
yetiştirenlerin afyonları kooperatif tarafından 
satın alınır. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi 
üçüncü fasılda yazrlı vazife ve salâhiyetleri ha
iz hukukça bir hükmî şahıstır. 

MADDE 3 — Azanın koopertife ait işlerde 
koopertif nizamnamesinde gösterileceği veçhile 
reye işticak etmeğe ve intihap olunmıya hakkı 
vardır. Her aza ayni derecede olup her biri bir 
reyi haizdir. Azalar murahhas ve idare heyeti 
azal iki arından dolayı ücret almazlar. Afyon ek
meği bırakanlar azalıktan düşerler. Tekrar başla
makla azâlık sıfatını iktisap ederler. Azalıktan 
düşenler »ellerinde bulunan afyonu ancak koopera
tife satabilirler. 

MADDE 4 — Afyon yetiştiriciler satış koope
ratifi itibarile Türkiye, mmtakalara ve bunlar da 
tâli mmtakalara ayrılır. 

Mmtaka ve tâli mıntakalar adedi nizamnameye 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi 
hakkında kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Jlmumî hükümler 

MADDE 1 — Afyon alım satımı münhasıran 
teşkilâtı ikinci fasılda gösterilen « Türkiye afyon 
yetiştiriciler satış kooperatifi » tarafından yapılır. 

Kooperatifin sermayesi mütehavvil olup beheri 
birer liralık gayrimahdut hisselere ayrılır. Faslı 
mahsusunda işaret edilen evsafı haiz müstahsiller 
şirketin azasını teşkil ederler. 

İkinci fasıl 

MADDE 2 — Türkiyede malik veya müstecir 
olduğu araziye afyon eken her çiftçi afyonun 
memleket dahilinde veya memleket haricinde sa
tışı itibarile « Türkiye afyon yetiştiriciler satış 
kooperatifi » azasındandır. 

Ortaklık suretile afyon yetiştirenlerden araziye 
sahip olanlarla araziye sahip olmadan ortaklık su
retile bizzat afyon yetiştirenler dahi kooperatif 
azasmdandırlar. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış kooperatifi, 
üçüncü fasılda yazılı vazife ve salâhiyetleri haiz 
hukukça bir hükmî şahıstır. 

MADDE 3 — Azanın kooperatife ait işlerde 
kooperatif nizamnamesinde gösterileceği veçhile 
reye iştirak etmeğe ve intihap olunmağa hakkı 
vardır. 

Her aza ayni derecede olup her biri bir reyi 
haizdir. Afyon ekmeyi sıra ile üç sene bırakanlar 
azalıktan düşerler. Tekrar başlamakla azalık sı
fatını iktisap ederler. Azalıktan düşenler ellerinde 
bulunan afyonu ancak kooperatife satabilirler. 

MADDE 4 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış 
kooperatifi itibarile mmtakalara ve bunlar da talî 
mmtakalara ayrılır. Mmtaka ve talî mıntakalar 
adedi nizamnameye göre tayin olunur. Bunların 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği 
hakkında kanun lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hüküm 

MADDE 1 — Afyonun satılması münhasıran 
teşkilâtı ikinci fasılda gösterilen Türkiye afyon ye
tiştiriciler satış birliği tarafından yapılır. 

Bu teşekkülün sermayesi mütehavvil olup behe
ri yarım liralık gayrimahdut hisselere ayrılır. 

Bu kanunda gösterilen evsafı haiz müstahsiller j 
birliğin azasını teşkil ederler. i 

Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği bu ka
nunda yazılı vazife ve salâhiyetleri haiz bir hük- j 
mî şahsiyettir. j 

İkinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 2 — Türkiyede malik veya kiracı ol
duğu araziye afyon eken her çiftçi afyonun mem
leket dahilinde veya haricinde satışı itibarile Tür-
kile afyon yetiştiriciler satış birliği azasındandır. 

Araziye sahip olmadan ortaklık suretile afyon t 
yetiştirenler dahi birliğin azasındandırlar. I 

I 

i 

MADDE 3 — Birlik azasının her biri bir reyi haiz 
olup teşkil edilecek heyetlere aza seçmek ve seçil
mek hakları vardır. 

Afyon ekmeği bir biri üstüne dört sene terke-
denler azalıktan düşerler. Bundan sonra üç sene 
içinde tekrar afyon ekmeğe başlıyanlarm azalrk 
hakları geri gelir. 

MADDE 4 — Türkiye, afyon birliği itibarile 
mıntakalara ve bunlar da tâli mmtakalara ayrı-' 
lırlar. Mıntaka ve tâli mıntakalar adedi nizamna-' 
meye göre tayin olunur. Bunların hudutları birlik i 



göre tayin olunur. Bunların hudutları kooperatif 
idare meclisi tarafından kararlaştırılır ve lüzum 
görülürse zaman zaman tadil olunur. 

MADDE 5 -— Her tâli mıntakada aza tarafın
dan bir sene için nizamnamede tayin olunacağı 
veçhile intihap edilmiş bir murahhas bulunur. 

MADDE 6 — Her mıntakada bunun ayrıldığı 
tâli mıntakalar murahhasları tarafından iki sene 
için seçilmiş üç kişilik mıntaka idare heyeti bulu
nur. 

MADDE 7 — Mıntakalar idare heyetleri 9 
uncu maddede gösterilen kooperatif idare meclisi
nin müntehap azasını nizamnamedeki usul veçhile 
seçerler. Ziraat bankası tarafından 17 nci mad
deye tevfikan kooperatifin malî hususları temin 
olunduğu müddetçe idare heyetini teşkil edecek 
üç kişiden birini Ziraat bankası seçer. 

MADDE «8 — 5, 6 ve 7 nci maddelerde yazılı 
intihaplar, işbu kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren kooperatif mıntaka ve tâli mıntakalarının 
teşekküllerile devamlı surette işliyebilmeleri için 
geçecek ilk iki sene içinde mahallî idareler Ziraat 
bankası şubesi ve ticaret, ziraat odaları gibi te
şekküller marifet ile yapılmak üzere nizamnameye 
icap eden esaslar konur. 

MADDE 9 — Kooperatif idare meclisi beşi ye
dinci maddede gösterildiği veçhile mıntaka idare 
heyetleri ikisi İktisat, biri Ziraat vekâletleri ve biri 
de Ziraat bankası tarafından iki sene için intihap 
olunmak üzere 9 kişiden ibarettir. 

Sekizinci madde hükmü mahfuz olduğu gitti 
Ziraat bankası on yedinci maddeye tevfikan koo
peratifin malî muamelelerini yaptığı müddetçe 
yukarıdaki fıkrada yazılı intihabı yapabilir. 

MADDE 10 — Türkiye afyon yetiştiriciler ko
operatifinin bir umumî kâtibi vardır. Umumî 
kâtip İktisat vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri 
kararile Reisicumhur tarafından tayin olunur. 
Umumî kâtip meclisi idareye iştirak eder. 

hudutları kooperatif idare meclisi tarafından ka
rarlaştırılır ve lüzum görülürse zaman zaman ta
dil olunur. 

MADDE 5 — Her tâli mıntakada aza tarafın
dan bir sene için nizamnamede tayin olunacağı veç
hile intihap edilmiş üç kişilik bir idare heyeti bu
lunur. 

MADDE 6 — Her mıntakada bunun ayrıldığı 
tâli mıntakalar murahhasları tarafından iki sene 
için seçilmiş beş kişilik mıntaka idare heyeti bu
lunur. 

MADDE 7 — Mıntakalar idare heyetleri doku
zuncu madede gösterilen kooperatif idare mecli
sinin müntahap azasını nizamnamedeki usul veçhile 
seçerler. Ziraat bankası tarafından 17 nci mad
deye tevfikan kooperatifin malî hususları temin 
olunduğu müddetçe mıntaka idare heyetini teşkil 
edecek beş kişiden birini Ziraat bankası seçer. 

MADDE 8 — 5, 6 ve 7 nci maddelerde yazılı 
intihaplar, işbu kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren kooperatif mıntaka ve tâli mıntakalarının 
teşekküllerile devamlı surette işliyebilmeleri için 
iki sene içinde mahallî idareler, Ziraat bankası şu
besi ve ticaret, ziraat odaları gibi teşekküller ma-
rifetile yapılmak üzere nizamnameye icap eden 
esaslar konur. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Türkiye afyon yetiştiriciler ko
operatifinin bir umumî kâtibi vardır. Umumî kâ
tip İktisat vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri He
yeti kararile Reisicumhur tarafından tayin olunur. 
Umum kâtip meclisi idareye iştirak eder, 
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idaje meclisi tarafından kararlaştırılır ve lüzum 
görülürse zaman zaman değiştirilebilir, 

MADDE 5 — Her tâli mıntakada birlik azası 
tarafından bir sene müddetle ve nizamnamede ya
zılı usule göre seçilmiş üç kişilik bir idıare heyeti 
görülür. ^ 

MADDE 6 — Her mıntakada bunun ayrıldı
ğı tâli mmtakalar murahhasları tarafından iki se
ne müddetle seçilmiş beş kişilik bir mıntaka idare 
heyeti bulunur. 

Ziraat bankası tarafından 17 nci maddeye gö
re birliğin malî işleri temin olunduğu müd
detçe idare heyetinin bir azası mezkûr bankaca 
tayin olunur. 

MADDE 7 — Birlik idare meclisinin mün-
tahap azası, mıntaka idare heyetleri tarafından 
nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilir. 

MADDE 8 — Beşinci maddede yazılı tâli mın
taka idare heyetleri bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten ilk iki sene için belediye ve bu
lunan yerlerde ziraat ve ticaret odaları ve Zi
raat banka şubesi veya sandıkları idare heyetleri 
tarafından nizamnamede gösterilen usul dairesinde 
seçilirler. 

MADDE 9 — Birlik idare meclisi # altısı 
yedinci maddede gösterilen mıntaka idare heyet
leri tarafından seçilecek ve ikisi İktisat ve biri 
Ziraat vekâletlerince tayin olunacak dokuz zattan 
terekküp eder. 

Ziraat bankası tarafından 17 nci maddeye göre 
(birliğin, malî işleri temin olunduğu müd
detçe altı azadan biri mezkûr banka tarafından 
tayin olunur. 

MADDE 10 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış birliğinin İktisat vekâletinin inhası üze
rine İcra Vekilleri kararile Reisicumhur tarafından 
tayin olunacak bir umumî kâtibi vardır. 

Umumî kâtip idare meclisinin tabiî azasmdan-
dır. 



Fasıl : 3 

Vazife ve salâhiyetler 

MADDE 11 — İkinci maddede yazılı olduğu 
veçhile kooperatife aza olanlar yetiştirdikleri 
afyonları satılmak üzere kooperatife teslim eder
ler. 

MADDE 12 — Kooperatif atideki işlerle uğ
raşır : 

a - Azasının kendisine teslim ettiği afyonların 
ticarî muamelâtını ve satış işlerini yapmak. 

b - a fıkrasında yazılı maksadı temin etmek 
ve kooperatifçilik prensibinden ayrılmamak üzere 
faideli göreceği her türlü taahhüde girmek, 

e - Kendini veya azalarını müddei, müddeia-
leyh, üçüncü şahıs olarak mehakim ve devair hu
zurunda temsil etmek ve ettirmek, 

d - Azalarına teslim ettikleri afyon mukabilin
de avans vermek ve ikrazatta bulunmak, 

e - Kendine tevdi olunacak afyonları işliyerek 
yeniden bir tasnife tâbi tutmak, 

f - Muayyen bir alâmeti farika, patent, imti
yaz, ruhsat, ihtira beratı ve sair müsaadat tale
binde bulunmak, bunları iştira ve sair suretlerle 
elde etmek ve ahare devredebilmek, 

g - Kooperatif için lüzumu olan gayrimeııkul-
lere malik olabilmek, 

h - Kooperatif için istifadeli görülen işlerde 
diğer şahıslarla ortaklık yapmak, itilâf ve mukave
leler aktetmek, 

I - Kitap, broşür, gazete gibi vasıtalar ve diğer 
suretlerle reklâm ve propaganda yapmak, 

I - Kooperatife ait paraları vakit vakit idare 
meclisinin kararlaştıracağı veçhile kârlı teşekkül
lerin esham ve tahvilâtına yatırmak veya diğer bir 
suretle istimalini temin etmek, 

K - Münasip şekillerde istikraz yapmak, 
L - Kooperatifin kendi muamelâtından mütevel 

lit vadeli senetleri, poliçeleri, konşimentoları, an
trepo, depo, ambar makbuzlarını varanları ve sair 

Üçüncü fasıl 

Vazife ve salâhiyetler' 

MADDE 11 — 2 nei maddede yazılı olduğu 
veçhile kooperatif azası olanlar yetiştirdikleri af
yonları satmak üzere kooperatife teslim ederler. 

MADDE 12 — Kooperatif atideki işlerle uğra
şır: 

A) Azasının kendisine teslim ettiği afyonların 
ticarî muamelâtını ve satış işlerini yapmak, 

B) «A» fıkrasında yazılı maksadı temin etmek 
ve kooperatifçilik prensibinden ayrılmamak üzere 
faydalı göreceği her türlü taahhüde girmek, 

0) Kendini veya azalarını müddei, müddei-
aleyh, üçüncü şahıs olarak mehakim ve devair 
huzurunda temsil etmek ve ettirmek, 

D) Azalarına teslim ettikleri afyon mukabilin
de avans vermek ve ikrazatta bulunmak, 

E) Kendisine tevdi olunacak afyonları işliye
rek yeniden bir tasnife tâbi tutmak, 

F) Muayyen bir alâmeti farika, patent, imti
yaz, ruhsat, ihtira beratı ve sair müsaadat tale
binde bulunmak, bunları iştira ve sair suretlerle 
elde etmek ve ahare devredebilmek, 

G) Kooperatif için lüzumu olan gayrinıenkul-
lere malik olabilmek, 

H) Kooperatif maksadı teşekkülü için istifa
deli görülen işlerde diğer şahıslarla ortaklık yap
mak, itilâf ve mukaveleler aktetmek, 

1) Kitap, broşür, gazete gibi vasıtalar ve diğer 
suretlerle reklâm ve propaganda yapmak, 

K) Münasip şekillerle istikraz yapmak, 
L) Kooperatifin kendi muamelâtından müte

vellit senetleri, poliçeleri, konşimentoları, an
trepo, depo, ambar makbuzlarını, varanları ve sa
ir cirosu kabil olan ve olmıyan senetleri ihzar, 
kabul ve ciro veyahut iskonto etmek, 

M) Yaptığı istikrazlarda azasının kendi nez-
dinde bulunan afyonlarını karşılık göstermek su-



f&aıl 

Vazife ve salâhiyetler 

MADDE I I — Birlik azası yetiştirdikleri 
afyonu satılmak üzere idare meclisinin t ayin etti
ği zamanda birliğe teslim ederler. Şu ka
dar ki nizamnamede t ayin olunacak miktarlar 
dahilinde olmak üzere müteaddit yetiştiricilerin 
afyonlarını içlerinden seçecekleri biri vasıtasite ve 
onun namına kaydettirerek birliğe teslim edebilir
ler. 

îdare meclisi kararile cüzî miktarda afyon ye
tiştirenlerin mahsulleri birlik hesabına mahal
lerinde satın alınabilir. Meclis, bu miktarın azamî 
haddini her «ene mahsulün idrakinden iki ay evvel 
tayin ve ilân eder. 

MADDE 12 — Türkiye afyon yetiştiriciler sa
tış birliği idare enstitüsü aşağıda yazılı işleri 
yapabilir: 

1 - Aaanm kendisine teslim «ttiği afyonları 
ticarî muamelâtını ve satış işlerini yapmak v« fay
dalı göreceği her türlü taahhütlere girmek, 

2 - Birliği mehakim ve devairde her sıfat
la temsil etmek veya ettirmek, 

3 - Azasına teslim ettikleri afyon mukabilinde 
avans vermek ve ikrazatta bulunmak, 

4 - Kendisine teslim olunacak afyonları işliye-
rek yeniden tasnife tâbi tutmak, 

f> - Muayyen bir alâmeti farika, patent, imti
yaz, ruhsat, İhtira beratı ve sair ttıüsaadat tale
binde 1)ulunmak, bunları iştira ve sair suretlerle 
elde «tmek ve alıare devredebilmek, 

6 - Birlik için lüzumlu olan gayrimenkul-
tere malik olabilmek, 

7 - Birlik teşekkülünün aaaksadıftıa nyigun 
ve istifadeli olan işlerde diğer şahıslarla ortaklık 
yapmak ve itilâf ve mukaveleler aktetmek, 

8 - Kitap, broşür, gazete gibi vasıtalar ve di
ğer suretlerle reklâm ve propaganda yapmak, 

9 - Münasip şekillerde istikraz yapmak, 
10 — Birliğin kendi muamelâtından doğan 

vadeli senetleri, poliçeleri, konşimentolara, «tntre-
po, depo, amibar makbuzlarmı, varanları ve sair 
cirosu kabil olan ve olmıyan senetleri ihzar, kabul 
ve ciro veya iskonto etmek, 

11 - Yaptığı istikrazlarda azasının kendi nez-
dinde bulunan afyonlarını karşılık göstermek su-
retile birliğin taahhütlerinin ifasını temin et
mek, 
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cirosu kabil olan ve oİmıyan senetleri ihzar, kabul I 
veyahut iskonto etmek, 

M - Yaptığı istikrazlarda azasının kendi nezdin-
de bulunan emvalini karşılık göstermek suretile 
kooperatifin taahhüdatmm ifasını temin etmek, 

N - Hâsılı gayesine varmak için zarurî görülen 
her türlü muamelâtı icra etmek. 

MADDE 13 — Kooperatif azası tarafından tes
lim olunan afyonlar aza tarafından harice teminat 
gösterilmiş veya azanın alacaklısı tarafından hac
zedilmiş olsa bile yine kooperatif tarafından satılır 
ve üçüncü şahısların teminat ve hacizden mütevel
lit hukuku kendiliğinden bedel üzerinde teessüs eder. 

MADDE 14 — Kooperatifte mevcut afyonlar 
kooperatiften alacağı olanlara karşı teminat ola
rak gösterilmemiş ise bunların satışından hâsıl 
olan paralar koopertifin alacakları tarafından alı
namaz. 

MADDE 15 — Kooperatif, azanın kanunî yollara 
müracaat hakkı mahfuz kalmak şartile kendisine 
borçlu olan bir azanın satış bedelinden olan istih
kakını dava ikamesine ve hüküm istihsaline muh
taç olmaksızın alacağına mahsup edebilir. 

MADDE 16 — Miktar ve nisbeti kooperatif 
idare meclisi tarafından tayin ve Hükümetçe tas
dik edilecek olan umum idare masraflar ile sigorta, 
depo, nakliye ücretleri ve komisyon gibi satış mu 
amelesinin ifa ve ikmaline müteallik masraflar 
satış bedelinden tenzil edildikten sonra geri kalan 
kısım, teslimat nisbetinde kooperatif azasına tev
zi olunur. 

MADDE 17 — Geçen maddedeki masrafları 
karşılamak ve kooperatif azasına teslim ettikleri 
afyonlara mukabil avans vermek üzere Ziraat 
bankası tarafından kooperatif emrine kâfi mik
tarda kredi açılır. 

Bu kredinin miktarı Ziraat bankası mümessi
linin iştirakile her sene mahsulün idrakinden ev
vel idare meclisi tarafından tayin olunur. 

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine muhalif 
olarak afyon alıp satanlar bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve 1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
para cezasile tecziye edilir. 

retile kooperatifin taahhüdatmm ifasını temin el-
mek, 

N) Gayesine varmak için zarurî görülen her 
türlü muamelât icra etmek, 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi veçvile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Miktar ve nisbeti kooperatif 
idare meclisi tarafmdan tayin ve iktisat vekâle
tince tasdik edilecek olan umum idare masrafla-
rile sigorta, depo, nakliye ücretleri ve komtisyon 
gibi satış muamelesinin ifa ve ikmaline müteallik 
masraflar satış bedelinden tenzil edildikten sonra 
geri kalan kısım, teslimat nisbetinde kooperatif 
azasına tevzi olunur. 

MADDE 17 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 



İ2 — Gayesine varmak için zarurî görülen her 
türlü muameleleri icra etmek. 

MADDE 13 — Birlik azası tarafından teslim 
olunan afyonlar aza tarafından harice teminat gös
terilmiş veya azanın alacaklısı tarafıdnan haczedil
miş olsa bile yine birlik tarafından satılır ve üçün* 
cü şahısların teminat veya hacizden doğan hakları 
kendiliğinden bedel üzerinde teessüs eder. 

MADDE 14 — Birlikte mevcut afyonlar birlik
ten -alacağı olanlara karşı teminat olarak gösteril* 
memişse bunların satışından hâsıl olan paralar bir
liğin alacaklıları tarafından alınamaz. 

MADDE 15 — Birlik, kanunî yollara müracaat 
hakkı mahfuz kalmak şartile kendisine borçlu olan 
bir azanın satış bedelinden olan istihkakını dava 
açmıya ve icra takibinde bulunmıya hacet olmak
sızın alacağına mahsup edebilir. 

MADDE 16 — Miktar ve nisbeti birlik idare 
meclisi tarafından tayin ve îktısat vekâletince tas
dik edilecek olan umum idare masraflarile sigorta 
depo, nakliye ücretleri ve komisyon gibi satış mu
amelesinin ifa ve ikmaline müteallik masraflar sa
tış tutanndan tenzil edildikten sonra geri kalanı 
teslimat nisbetinde birlik azasına dağıtılır. 

MADDE 17 — Geçen maddedeki maksatları 
karşılamak ve birlik azasına teslim ettikleri afyon* 
lara mukabil avans vermek üzere Ziraat bankası 
tarafından birlik emrine kâfi miktarda kredi açılır. 

Bu kredinin miktarı Ziraat bankası mümessili
nin iştirakile her sene mahsulün idrakinden evvel 
idare meclisi tarafından tayin olunur. 

MADDE 18 — 11 inci madde mucibince yetiş
tirdikleri afyonları birliğe teslim etmiyenler 
bir aya kadar hafif hapis veya iki yüz liraya ka
dar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak afyon 
alanlar ve satanlar sulh mahkemelerince bir haf
tadan altı aya kadar hapis ve yüz liradan aşağı ol* 
mamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
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Muvakkat maddeler 
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Afyon 

tacirleri bu kanunun meriyet mevkiine girdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde mevcut afyonları
nın evsafını, miktarını, nerede bulunduklarını bir 
beyanname ile kooperatife bildirmeğe mecburdur
lar. 

İKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — Birinci mu
vakkat maddede yazılı beyannameyi vermiyen ve
ya verdikleri beyannamenin hakikate uygun bu
lunmadığı sabit olanlardan gizledikleri afyonun 
her kilosu için yedi lira para cezası alınır. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Afyon ta
cirleri ellerinde bulunan afyonları bu kanunun me
riyetinden itibaren iki ay içinde ihraç etmeğe 
mecburdurlar, ihracatın beyannamelere muvafakati 
kooperatif idare meclisi tarafından tasdik edilmek 
lâzımdır. 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Kanu
nî müddet içinde ihraç edilmiyen afyonlar sahip
leri tarafından afyon yetiştiriciler kooperatifine 
teslim edilir. 

BEŞİNCİ MUVAKKAT MADDE — Koope
ratif bu afyonların bedelini satış yaptıkça satış be
delinden masarifine mukabil % 10 komusyon tevkif 
ederek sahiplerine öder. 

ALTINCI MUVAKKAT MADDE — İhzari 
devreye ait masraflar için Ziraat bankasınca kâ
fi miktarda avans verilir. İşbu avans 16 ncı mad-1 
de mucibince kooperatif tarafından tesviye olunur. 

MADDE 19 — Bu kanunun tesis ettiği inhisar 
1933 senesi mahsulüne şamil olmak üzere 1 mayıs 
1933 tarihinden itibaren meridir. 

Ancak kooperatifin teşkilât ve nizamnamesinin 
yapılması ve diğer müteferri ihzari muamelâta ka
nunun neşri tarihinden itibaren başlanır. 

MADDE 20 — İşbu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Ziraat ve iktisat vekilleri memurdur. 

19 - V - 1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
lk. V. S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis j 

Muvakkat maddeler 
BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Afyon ta

cirleri 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren dört ay 
içinde mevcut afyonlarının evsafını, miktarını, 
nerede bulunduklarım bir beyanname ile koope
ratife bildirmeğe mecburdurlar. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — 1 inci mu
vakkat maddede yazdı beyannameyi vermiyen 
veya verdikleri beyannamenin hakikate uygun bu
lunmadığı sabit olanlardan gizledikleri afyonun 
her kilosu için 25 lira para cezası alınır. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Afyon 
tacirleri ellerinde bulunan afyonları 1 nisan 1933 
tarihine kadar ihraç etmeğe mecburdurlar. İhra
catın beyannamelere muvafakati kooperatif idare 
meclisi tarafından tasdik edilmek lâzımdır. 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Kanu
nî müddet içinde ihraç edilmiyen afyonlar sahip
leri tarafından Afyon yetiştiriciler kooperatifine 
teslim edilir. 

BEŞİNCİ MUVAKKAT MADDE — Koopera
tif bu afyonların bedelini satış yaptıkça satış be
delinden masarifi çıkarıldıktan sonra % 2 komus
yon tevkif ederek sahiplerine öder. 

Tüccar tarafından kooperatife teslim edilecek 
afyonlar kooperatifin malûmatile sahipleri tara
fından bankalara terhin edilebilir. 

ALTINCI MUVAKKAT MADDE — Aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 19 -—- Bu kanunun tatbikına ait ni-1 

zamname iktisat vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyeti tarafından tasdik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 
1 - Afyon tacirleri 1 mayıs 1933 tarihinden iti

baren dört ay içinde mevcut afyonların evsafını, 
miktarını ve nerede bulunduklarını bir beyanname 
ile birliğe bildirmeğe mecburdurlar. 

2 - 1 numaralı fıkrada yazılı beyannameyi ver-
miyen veya verdikleri beyannamenin hakikata uy
gun bulunmadığı sabit olanlardan gizledikleri af
yonun her kilosu için sulh mahkemelerince yir
mi beş lira para cezası alınmasına hükmolunur. 

3 - Afyon tacirleri ellerinde bulunan afyon
ları 1 nisan 1933 tarihine kadar ihraç, etmeğe mec
burdurlar. İhracatın beyannameye uygun olduğu 
birlik idare meclisi tarafından tasdik edilmek 
lâzımdır. 

4 - Kanunî müddetler içinde ihraç edilmiyen 
afyonlar, sahipleri tarafından birliğe teslim edilir. 
Birlik bu afyonların bedelini satış yaptıkça satış 
tutarından masrafı çıkarıldıktan sonra % 2 ko-
musyon alıkoyarak üstarafını sahiplerine öder. 

5 - Tüccar tarafından birliğe teslim edilecek 
afyonlar birliğin malûmatile sahiplerince bankala
ra rehnedilebilir. 

6 - İhzari devreye ait masraflar için Ziraat ban
kasınca kâfi miktarda avans verilir. Bu avans 16 I 
inci madde mucibince birlik tarafından ödenir. I 

MADDE 20 — Bu kanunun tesis ettiği inhisar 
.1933 senesi mahsulüne şamil olmak üzere 1 mayıs 
1933 tarihinden itibaren meridir. 

Ancak birliğin teşkilât ve nizamnamesinin ya
pılması ve diğer müteferri ihzarı muameleler kanu
nun neşri tarihinden itibaren başlar. 

MADDE 21 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye, İktisat ve Ziraat vekilleri memurdur. 





Sıra No 259 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında 1385 numaralı kanun lâyihası ve 

İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30- V- / Ç32 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1501 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun bazı maddeler mi n tadili 

haklında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 6 - V - 1932 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbaba mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. fâefik 

Esbabı mucibe lâyihası 

1715 numaralı kanunla teşkil edilen Cumhuriyet Merkez bankası istatüsünde bazı tadilât 
icrasına banka meclisi idarsince lüzum görülmüş ve bu maksatla banka heyeti umumryesi 
içtimaa davet edilmiştir. 

Mevzubahis tadilâtı icap eden sebepleri natık banka heyeti umumiyesinde kıraat edilen 
sureti merbut meclisi idare raporu ile kanun istihsaline talikan, bu tadilata dair heyeti umu-
miyece ittihaz olunan karar suretleri bankaca tarafımıza gönderilmiş ve bittetkik mezkûr ka
rarlar muvafık görülmüştür. 

FUJıakika merkez bankaları muamelâtı, tediye edilmiş sermayeden ziyade emisyon salâhiye
tine istinat eylemekte olduğuna ve on beş milyon liralık sermayenin şimdilik % 70 inin tah-
silile iktifa edilmesi ve mütebaki % 30 un zamanı tahsilinin Hükümet ve banka meclisi ida
resinin mutabık kalacağı ihtiyaç zamanına taliki ve Hazine hissesinin % 25 nisbetine iblâğı 
memleket ve Hazine menfaatlerine uygundur. 

Bundan başka ticarî senedat mukabilinde istimal edilecek emisyon salâhiyetinin muayyen 
nisbet ve hadler dahilinde ziraî senedata ve Hazine bonolarına teşmili ve,ancak banka serma
yesinin tamamen tahsili gayrimuayyen bir atiye ter kedi] mekte olduğuna nazaran mevcut ah
kâmı kanuniyede sermayenin tamamen tahsiline muallâk bulunan bu keyfiyetin de gayrimuay
yen bir müddete taliki muvafık olmıyacağından sermayenin yüzde yetmişi tahsil edilince bu 
hususa imkân bahşetmek bu günkü ihtiyacın ve banka faaliyetinin zarurî icaplarıudandır. 
Kezalik bankanın her hangi bir ihtimal karşısında duçar olabileceği zararın müeyyidesi olan 
sermayesi emin şekillerde tenmiye ve ayni zamanda Hazinenin muhtaç olduğu kısa vadeli avans 
ihtiyacını asgarî faizlerle temin edebilmek gayelerile sermayenin tahsil edilmiş kısmından mu
ayyen hadler dahilinde Hazine bonolarının resen iskonto edilebilmesi ve kote edilmiş bazı 
tahvilâtın muayyen kayit ve şartlar altında bankaca mubayaa olunabilmesi lüzumlu görülmüştür. 
Murakıplere gelince: 
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Esasen tekrar intihapları caiz olmıyacağı esasına göre ınümareselerinden daha fazla 

istifa.de temini mülâhazasile müddetlerinin iki seneye iblâğı ve her sene nısfının tebdili daha 
münasip olacağı mutalea edilmekte olduğundan bu cihet hakkında da kanunda bazı tadilât 
icrası faideli addedilmiştir. 

Hulâsa, icrası mukarrer olup Iıututu esasiyesi yukarıda arzedilen tadilât diğer devlet ban
kaları teşkilâtına ait metinlere ve merkez bankalarının istinat ettiği ilmî ve tatbikî esaslara 
tamamen muvafık olduğu gibi bankanın emin hatyeterle çalışabilmesi istihdaf edilerek tevsii 
derpiş edilen salâhiyet ve muamelelerinde mütlamil esas ve nisbetlere nazaran asgarî hadler 
kabul edilmiştir. Bu sebeple Heyeti umumiye içtimaında ittihaz edilen kararlara mütenazır 
olmak üzere merbut kanun lâyihası tanzim edilerek arz ve takdim kılınmıştır. 

iktisat encümeninin mazbatası 
T. B. M. M. 

iktisat encümeni 11 - VI • 1932 
Karar No. 39 
Esas No. 1/385 , 

Yüksek Reisliğe 
1715 numaralı kanuna tevfikan teşekkül eden Cumhuriyet merkez bankası sitatüsündc bazı tadi

lât yapılmasına dair Başvekâleti Celilcdcn mevrut ve encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
müzakere ve tetkik olundu. 

Diğer merkez bankalarında kabul edilen esaslardan ayrılmamak üzere işbu tadilâtı lüzumlu gören 
banka idare meclisi heyeti vımumiyeyi içtimaa davet ederek kanun lâyihasında gösterilen tadilâtı 
kabul edilmiştir. 

Merkez bankalarının muamelâtında sermaye . mefhumunun tâli bir mevkii olup ekseri vazifeleri 
emisyon salâhiyetine istinat eylemektedir. Binaenaleyh on beş milyon liralık sermayenin % 70 inin 
tahsilile iktifa olunarak mütebaki % 30 unun tahsilinin Hükümet ve banka meclisi idaresinin muta
bık kalacakları bir zamana taliki ve Hazine hissesinin % 25 nisbetine iblâğı ve Hazine bonolarını 
iskonto edebilmek gibi hususat memleket ve Hazine menfaatlerine tevafuk eylemektedir. Bankanın 
ticarî ve ziraî sahada iıizmet emelilc yapılan tadilâtı encümenimiz memleket iktisadiyatına ve bil
hassa muhtaç olduğumuz ziraî kredi ihtiyaçlarının tatminine uygun bulunmaktadır. 

Altıncı maddede bu miktarlar tediye edilmiş sermayenin % 15 i olarak tesbit edilmiş olup encümeni
miz bunu asgarî hak olarak kabul eylemiş ve bu nisbetlerin tezyidi salâhiyetini banka heyeti umu-
miyesine terketmeği prensibe daha tevafuk eder bir şekilde görerek maddeyi ona göre tadil eylemiş
tir. Bankanın Hazine bonoları ile ticarî ve ziraî senetler üzerine avans ve kredi vermek hakkına 
sahip bulunması keyfiyeti de tensip olunmuştur. 

Murakıplerin tekrar intihapları caiz olmadığına nazaran bunların tecrübe ve ınümareselerinden 
daha ziyade istifade olunabilmesi için müddetlerinin iki seneye iblâğ ve her sene nısfının tebdili hak
kındaki teklif t e faydalı görülmüştür. Talep edilen tadilât neticesinde bankanın sermaye ve. salâhi
yetlerinden daha geniş istifadeler temin olunacağına ve esasen bu tadilâtın diğer Devlet bankaları 
teşkilâtında da mevcut ve ilmî esaslara müstenit hususattan ibaret bulunmasına binaen yalnız altıncı 
maddesi tadil edilmek sııretile diğer maddeler Hükümetin teklifi veçhile encümenimizce aynen ve 
müttefikan kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
fktısat E. Rs. Bu M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 

Aksaray Maraş Aydın Bolu Bıısra 
M. Rahmi Yaşar Nuri Fuat Şükrü Iî. Ferit 

Aza Aza Aza 
Konya Ankara Eskişehir 

A. Haindi Eşref Emin 

http://istifa.de
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Maliye encümeni mazbatast 

'İ\ B. M. M. 
Maliye encümeni 21 - Yİ - 1932 

' Karar No. 75 
Esas No. 1/385 m 

Yüksek ReisJiğe' 

İ715 numaralı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
Başvekâletten gönderilip encümenimize tevdi büyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tası ile İktisat encümeninin bu baptaki mazbatası Cumhuriyet Merkez ıbaıVkâsı ümürh müdürü ve 
Maliye vekâleti nakit işleri müdürü hazır oldukları halde mütalea ve tetkik edildi. 

Danka sermayesinin şimdilik yüzde yetmişinin tahsilile iktifa olunması, Hazine hissesini yüzde 
yirmi beş nisbetine iblâğ edilebileceği, ticarî scnedat mukabilinde istimal olunacak emisyon salâha 
yetinin ziraî senedata ve Hazine bonolarına teşmili ve sermayenin tahsil edilmiş kısmından Hazine bo
nolarının resen iskonto edilebilmesi ve kote edilmiş olan bazı tahvilâtın bankaca mubayaa olunabilmesi 
ve murakıplık müddetinin iki seneye iblâğı gibi hususata taallûk eden ve Heyeti umumiyenin ka
bulüne iktiran eyliyen tadilâtın diğer Devlet bankaları teşkilâtına ve Merkez bankalarının istinat 
ettiği ilmî ve tatbikî esaslara muvafık bulunduğu gerek esbabı mucibe mazbatası mündericatından 
gerek umumî müdür tarafından şifahen verilen izahattan anlaşılmış olmakla maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Birinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
İkinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Mezkûr dördüncü maddede Merkez bankası kanununun 26 ncı maddesine ilâvesine lüzum gösteri

len fıkrada: A sınıfı hisse senedatmın, sermayenin yüzde yirmi beşine kadar iblâğ edilebileceği kabul 
edilmiş olmasına nazaran bu fıkranın hükmü 33 üncü maddenin son fıkrasındaki "bidayeten" keli-
mesile tezat teşkil etmekte bulunmuş ve binaenaleyh bu kelime maddeden çıkarılarak yerine "kanu
nen" kelimesi ikamıe olunmak suretile maddede bir kelime tashihi yapılmıştır. Binaenaleyh bu tas
hih keyfiyetinden dolayı lâyihaya beşinci madde olarak bir madde ilâve edilmiştir. 

Hükümetin beşinci maddesi: Altıncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Hükümetin altıncı maddesi: Hükümetin teklifinde vadesi dokuz ayı tecavüz etıniyen ziraî se

netlerin de ticarî senetler hükmünde iskontoya kabul edilebileceği ve şu kadar ki bunların miktarı 
tediye edilmiş sermayenin yüzde on beşine muadil mablâğla ticarî iskonto cüzdanının yüzde on beşi 
yekûnunu tecavüz etmiyeceği yazılmıştır, iktisat encümeni ise ziraî senetlerin bu yüzde on beş mik
tarını asgarî olarak kabul etmiş ve bu nisbetin jnutlak olarak tezyidi salâhiyetini banka heyeti umumi 
yesine terketmeği muvafık görmekle maddeyi ona göre tadil eylemiştir. Halbuki mezkûr yüzde on 
beş nisbetin asgarî bir hat olarak zikredilmesi bundan aşağı bir miktarın iskontaya kabul edilemiye-
ceği manasını ifade ettiği gibi buna azamî bir hat tayin olunması da, pek ziyade ihtimama şayan 
olan emisyoin miktarının tezyidi için hatsiz bir salâhiyet verilmiş demek olacağına mebni bu gibi 
telâkkilere mahal kalmamak üzere heyeti umumiyeye verilecek salâhiyet haddinin azamî olarak 
yüzde yirmi beşe iblâğını encümenimiz muvafık görmüş ve maddenin yalnız bu fıkrasını tadil ede
rek sair fıkraları aynen kabul etmiştir. Bu madde lâyihada yedinci madde olarak gösterilmiştir. 

Hükümetin yedinci maddesi: Bu maddede kanunun elli birinci maddesine ilâvesine lüzum gösteri
len fıkra, bankanın döviz.tevdiatını kabul salâhiyetini teyit ve karşılıklı ve karşılıksız avans alınabil
mesini temin maksadını istihdaf etmekle beraber Devlet müesseselerinin tevdiatına faiz vermemesi 
hususunun Türk evrakı naktiyesine münhasır olduğunu ve döviz tevdiatile avanslarda faiz haddine 
dahi tâbi olmadığını göstermekte olduğundan keyfiyet esbabı mucibe mazbatamızda tavzihan beyan 
edilmek suretile maddenin sekizinci madde olarak aynen kabulü münasip görülmüştür. 

Hükümetin sekizinci maddesi: Dokuzuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin dokuzuncu Maddesi: Onuncu madde olarak aynen kabul edilmişti!'; 
Hükümetin onuncu maddesi: On birinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Hükümetin on birinci maddesi: On ikinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur, 

Maliye E. Reisi 
Corum 
İsmet 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

M. 

Aza 
Aydın 

Adnan 

M. Kâtip 
İstanbul 

M. Ziya 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Aza 
İzmir 

Kâmil 

Aza 
Kütahya 

Ömer 

Aza 
İsparta 

Kemal Türün 

Aza 
Sivas 

Şemseddin 

Aza 
İçel 

Emiı 

Bütçe encümeni mazbatası 

2'. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 179 
Esas No. 1/385 

29-V1-193.Û 

Yüksek Reisliğe 

1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26 - V - 1932 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı nmcibesinin takdim kılındığına dair Başvekâle
tin 30 mayıs 1932 tarih ve 6/1501 numaralı tezkere sile İktisat ve Maliye encümenlerinin lâyiha üze
rindeki tadilâtı ve esbabı mucibesi encümenimize havale buyurulmuş olduğundan Maliye vekili 
Beyle Merkez bankası hukuk müşaviri Bey hazır bulundukları halde mütalea ve tetkik olundu. 

1715 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanunu hakkında bu lâyiha ile teklif olu
nan tadilât ve ilâveler hulasaten şunlardır: 

1) 14 üncü maddenin « istikrar kanununun meriyete vasrna kadar banka, beşinci madde muci
bince uhdesine aldığı evrakı naktiye miktarını artırmıyacaktır, Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî 
senetlerin mükerrer Iskonto yapılmasına dair 35, 36, 37, 38 ve 39 Uncu maddelerde gösterilen şart 
ve hadler dahilindeki emisyon bu hükümden müstesnadır.» İstisna eylediği emisyon meyanma ziraî 
senetlerin iskontosile senedat mukabili kredi ve avanslar dolayısile yapılacak emisyonların dahi 
ithali, 

2) Bankanın, sermayesinin tamamı tediye edilmiş bulunacağı tarihten beş ay sonra mükerrer ıs
konto mukabili emisyon yapabilmesini âmir olan kanunun 20 inci maddesindeki hükmün mükerrer 
Iskonto mukabili emisyonun sermayenin % 70 sinin tahsilinden başlıyabileeeği tarzında tadili, 

3) 23 üncü maddenin hisse senetleri nominal kıymetlerinin muhtelif kesirlerinin tediye müddetleri 
hakkındaki ahkâmının bu müddetlerin Hükümetin muvafakatile ikişer misline irca edilebilmesi ve 
üçüncü taksitin lüzum görüldüğü kadar tecil edilebilmesi suretinde tadili, 

4) 26 ncı maddenin (A) sınıfındaki hisse senetlerinin sermayenin yüzde on beşini tecavüz ede-
miyeeeği ve her birinin asgarî yüz hisselik olacağı hakkındaki hükmünün bu hisse senetlerinin yüzde 
yirmi beşe kadar iblâğ edilebileceği ve yüzlük kupür olmasının şart olmadığı tarzında tadili, 

5) Banka muamelâtına dair olan 34 üncü maddeye bankanın kendi sermayesinin % 40 miktarına 
kadar Hazine bonolarını resen iskonto edebilmesi; borsada mukayyet Devlet tahvilâtını veya Devlet 
kefalet ve taahhüdünü haiz olup resülmal ile faizinin altın esasile tesbit edilmiş bir para ile tediyesi 
meşrut tahvilâtı ve sermayesi en az beş milyon Türk lirası olan Türk bankalarının tahvilâtını 
tediye edilmiş sermayesile ihtiyat akçası mecmuunun yüzde ellisi nisbetinde alıp satması hususunda 
mezuniyet veren fıkralar ilâvesi, 
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(j) Bankanın vadesi dokuz ayı geçmiş ziraî senetleri dahi ticarî senetler gibi iskontoya kabul ey

lemesi ve bundan başka hitamı vadesine üç ay Salmış olan ve bir banka tarafından ibraz edilen 
üç imzalı Hazine bonolarını da ticarî senedat gibi emisyon mukabili iskonto edebilmesi ve iskontö 
etmek salâhiyetini haiz bulunduğu Hâzine bonoları ile ticarî ve ziraî senetler üzerine avans ve kredi 
vermesi hususunda müesseseye- salâhiyet ve mezuniyeti tazammun etmek üzere kanunun 38 inci mad
desine bazı hükümler ilâvesi, 

7) Döviz tevdiatını kabul ve avans almak ve bu muamele mukabilinde icabında faiz vermek 
hususunda bankaya salâhiyet verilmesini mutazammın 51 inci maddeye bir fıkra ilâvesi, 

8) Nihayet murakabe komisyonu azalarının kanunun 72 nci madde ile muayyen ve bir seneden 
ibaret olan müddetlerinin iki seneye iblâğı ve bir nısfın her sene tebdili için bü maddenin tadili. 

Encümenimiz bu tadilât ve ilâvelerle teklifi hututu umumiyesi itibarile Bankayı vazifei esası-
yesi paranın istikrarını temin edecek şeraiti teshil ve istikrar kanununa kadar deruhde eylediği 
evrakı naktiye kıymetini muhafaza ve tedavülünü tanzimden ibaret olan merkez bankası vazaifinin 
tatbikatını kolaylaştıracak mahiyette görmemekle beraber banka heyeti umumiyesince kabul ve Hü
kümetçe de tasvip edilmiş bulunmak ve gayede Hazinenin menafiini temin ile beraber bankanın da 
halen muattal kalan sermayesini işletmesine medar olmak dolayısile esas itibarile kabul eylemiştir. 
Zaten bu günkü umumî şerait dahilinde bankanın deruhde eylediği aslî vazaifinden mühim bir kıs
mını ifa edebilmesi maddeten müşkül olduğu gibi önümüzdeki senelerde dahi bu vazifelerin ban
kanın teessüs anında düşünülmüş bulunan şekiller dahilinde, ifa edilebilmesi müstebat görünmekte
dir. 

Memleket dahilinde tedavülde bulunan naktin tevezzü şeraiti, faiz hadleri ve muhtelif ziraî ve 
iktisadî teşebbüslerin hali hazırdaki buhranlı devirde temin edecekleri menafim umumî manzarası, 
mükerrer iskonto için bankaca ilân olunan had şimdiye kadar bankaya mükerrer iskonto için ti* 
carî senedat arzını icap ve teşvik edecek mahiyette bulunmadığından bankanın kendi sermayesile dahi 
mükerrer iskonto işleri yapamaması neticesini vermiştir. 

Bu lâyihanın birinci maddesile bankaya yukarıdaki hulâsada dahi işaret edildiği gibi emisyon 
mukabili olarak yalnız altın ve döviz iştira ve ticarî senedatın iskontosu değil ayni zamanda ziraî 
senetlerin dahi iskonto edilmesine ve senedat mukabili kredi ve avanslar aktine dahi salâhiyet ve» 
rilmektedir. 

Emisyon mukabili olarak yapılacak mükerrer iskonto dolayısile vâki olacak ihraç miktarlarının 
memleketin ticaret hacmile mütenasip olmasma fevkalâde itina edilmesi elzemdir, Bü ölçü geniş 
tutulduğu takdirde evrakı naktiye hâmillerinin hukukunu az çok alâkadar edecek bir mahiyet ala
bilir. Bu itibarla bankanın ihraç işlerinde azamî teyakkuz ve hassasiyet göstermesini kaydey-
İçmekle beraber diğer taraftan icapsız olarak iskonto haddinin yüksek tutulmasından mütevellit ikti
sadî zararları dahi derpiş ederek işin nezaket ve ehemmiyetile mütenasip olacak isabetli kararları
nı bekleriz. 

Bundan başka tahsil edilmiş sermayeye mukabil hisse sahiplerine muvakkat hisse «enedinİh ve* 
fümesini Ve evvelce verilmiş olan vesikalardan kay de müstenit olanlar mukabilinde zayi olmuş olsa 
dahî hak sahiplerine en küçük bir hakkından bile mahrum edilmemek üzere muvakkat hisse senetle
rinin verilmesini ehemmiyetle nazarı dikkate arzeylemeği lüzumlu görürüm 

Bu umumî mülâhazalardan sohr'a encümenimizce lâyiha üzerinde yapılmış bulunan tadilâtı hulâsa-
tan arzediyoruz, 

Encümenimiz bankaya yapılacak döviz tevdiatında bankaca yalnız Hazine tarafından yapılacak 
tevdiata fiz verilmesini ve diğer döviz tevdiatının bu haktan istifade ettirilmemesinde faide mülâ
haza ettiğinden 8 inci maddeye buna dair bir hüküm ilâve eylemiştir. 

Bundan başka bankanın mesuliyetini deruhde eylediği halde bunun netayiç ve icabatını üzerine 
almasına maddeten imkân bulunmıyan evrakı naktiye mukabilinde Hazine tarafından verilen bono
ların faizini aldığı halde Hazine mevduatına.velev cüzî olsun bir faiz verememesi tabiî ve mantıkî 
görülememiştir. Maliye vekâletile İm hususta varılacak anlaşma tarzına göre ileride Hazine mevdu
atına bir faiz verilebilmesi imkânını hazırlamak için bu hususta bankaya mezuniyet verilmesini ta-
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zanlımın etmek üzere bu maddeye ayrıca bir hüküm daha ilâve edilmiştir1: 

Murakıplerin devamı vazifelerine ait nıüddetyı tadiline ve buna müteferri hükümlere dair olan' 
9 uncu madde de tadil edilmiştir. Murakabe komisyonu azaları müddetinin iki seneye çıkarılınasmda 
isabet görülmüştür. Ancak bu işin ieap ettirdiği evsafı haiz olmak üzere aza bulunması hftli hazırda 
pek kolay olamıyaeağı nazarı dikkate alınarak üstüste iki defadan fazla intihap edilmek Caiz olma
mak şartile müddeti hitam bulan azanın tekrar intihap edilebilmesi muvafık görülmüş ve madde bu 
esasa göre tadileh yazılmıştır. 

Diğer maddelerde ibare tadilâtından başka zikre şayan tadilât yapılmamiş ve bu maddeler Maliye 
encümeninin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Bu ilâve ve; tadilâtla yeniden hazırlanmış bulunan lâyihayı Umumî heyetin Yüksek tasvibine ar-
zeyleriz. 

Lleis Reis V. M. M. K;1. 
Oümüşane Konya Konya 'Tokat Bursa, (lorum Eİâziz İsparta 
If. Fehmi İd Hüsnü K.Zaim Süreyya Dr. Galip Mustafa II. Tahsin Mükerrem 

Kayseri Erzurum 
A. Hilmi Aziz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

17.15 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
bankası, kanununun bazı maddelerinin 

tadiline dair konun lâyihası 

MADDE 1 — 14 üncü maddenin son cümlesi 
aşağıda yazdı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî, ziraî se
netlerin ıskontosuna ve senedat mukabili kredi ve 
avanslara dair 20, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu mad
delerde gösterilen şartlar ve haller dahilindeki 
emisyon bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 2 -— 20 nci madde yerine aşağıdaki 
madde konulmuştur: 

Senedat iskontosuna veya senedat mukabili 
kredi ve avanslara tahsisen bankanın yapacağı 
emisyon banka sermayesinin % 70 inin tahsilinden 
sonra yapılabilecek ve bu emisyon miktarı kanunun 
39 uncu maddesi mucibince teşekkül edecek bir 
komisyon tarafından tesbit edilecektir. 

MADDE 3 — 23 üncü maddenin son cümlesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Banka idare meclisi lüzum gördüğü takdirde 
Hükümetin muvafakatile bu müddetleri ikişer 
misline iblâğ ve üçüncü taksitin tediyesini lüzum 
gördüğü kadar tecil edebilir. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1715 numaralı Türkiye Cumhuriyet merkez 
bankası kanununun bazı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi vçehile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADlLl 

1715 numaralı Türkiye Cumhuriyet merkez bankası 
kanununun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hü

kümler ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun 14 üncü-maddesinin son cüm
lesi aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Ancak altın ve döviz iştirasına, ticarî ve ziraî 
senetlerin iskontosuna ve senedat mukabili kredi 
ve avanslara dair 20, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu mad
delerde gösterilen şartlar ve haller dahilindeki emis
yon bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 20 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Senedat iskontosuna veya senedat mukabili 
kredi ve avanslara tahsisen bankanın yapacağı e-
misyon banka sermayesinin % 70 inin tahsilinden 
sonra yapılabilecek ve bu emisyon miktarı kanunun 
39 uncu maddesi mucibince teşekkül edecek bit ko
misyon tarafından tesbit edilecektir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 23 üncü mad
desinin son cümlesi aşağıda yazılı olduğu veçhile 
tadil edilmiştir: 

Banka idare meclisi lüzum ördüğü takdirde Hü
kümetin muvafakatile bu müddetleri ikişer misline 
iblâğ ve üçüncü taksitin tediyesini lüzum gördüğü 
kadar tecil edebilir. 
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MADDE 4 — 26 neı maddeye aşağıdaki fıkra 

ilâve edilmiştir: 
Hükümetin talebi ve meclisi idare kararile 

işbu (A) sınıfı hisse senedatı sermayenin % 25 ne 
kadar iblâğ edilebilir. Munzam hisseler bedelinin 
altın olarak tesviyesi mecburî olmadığı gibi bu his
selerin yüzlük kupür olması da şart değildir, 

MADDE 5 — 34 üncü maddeye şu fıkra tezyil 
edilmiştir: 

Banka Hazinenin hitamı vadesine azamî üç ay 
kalmış bonolarını resen iskonto edebilmek salâhi
yetini haizdir. Şu kadar ki bu işe bankanın tesviye 
edilmiş sermayesinin % 40 ından fazlası tahsis 
edilemez. Bu suretle iskonto edilecek olan Hazine 
bonolarına tatbik edilecek faiz nisbeti banka meclisi 
idaresince ayrıca tayin olunur. Banka borsada 
mukayyet Devlet tahvilâtını veya Devlet kefalet 
ve taahhüdünü haiz olup resülmal ile faizinin 
altın esasile tesbit edilmiş bir para ile tediyesi 
meşrut tahvilâtı veya tediye edilmiş sermayesi 
akalli beş milyon t ürk lirası olan türk bankaları
nın tahvilâtını alıp satmak hakkını haizdir. An
cak bu işe Merkez bankasının tesviye edilmiş 
sermayesile ihtiyaç akçası mecmuunun % 50 sin
den fazlası tahsis edilemez. Ayni zamanda alım 
muamelesinin icrası için meclisi idare azasından 
asgarî beşinin ittifakı şarttır. 

MADDE 6 — 38 inci maddeye aşağıdaki fık
ralar ilâve edilmiştir: 

Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyen ziraî senetler
de ticarî senetler hükmünde ıskontoya kabul edile
bilir. 

Şu kadar ki bunların miktarı tediye edilmiş ser
mayenin % 15 ine muadil meblâğla ticarî iskonto 
cüzdanının % 15 i yekûnunu tecavüz edemez. 

Bundan başka hitamı vadesine azamî üç ay 
kalmış olan ve bir banka tarafından ibraz edi
len üç imzayı muhtevi hazine bonoları da ticarî 
senetler hükmünde ıskontoya kabul edilir. Ancak 
bu nevi senedatın yekûnu Merkez bankasının te
diye edilmiş sermayesinin % 40 ma muadil miktarı 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 38 inci maddeye aşağıdaki fıkra
lar ilâve edilmiştir: 

Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyen ziraî senet
ler de ticarî senetler hükmünde iskontoya kabul 
edilebilir. Şu kadar ki bunların asgarî miktarı, 
tediye edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meb
lâğla ticarî iskonto cüzdanının % 15 i yekûnuna 
muadil meblâğdan ibarettir. Bu nisbetlerin tezyi
di Heyeti umumiye kararile caizdir. Bundan başka 
hitamı vadesine azamî üç ay kalmış olan ve bir 
banka tarafından ibraz edilen üç imzayı muhtevi 
Hazine bonoları da ticarî senetler hükmünde is
kontoya kaıbul edilir. Ancak bu nevi senedatın ye
kûnu merkez bankasının tediye edilmiş sermayesi-
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MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 33 üncü maddenin ikinci fıkrası 
aşağıda yazıldığı veçhile tadil edilmiştir: 

(A, B) sınıflarında bulunan hisse senetleri mik
tarları sermayenin tezyidinden mütevellit hal müs
tesna - hiç. bir veçhile kanunen kabul edilen miktar
ları tecavüz etmez. 

MADDE 6 — Hükümetin beşinci maddesi altın
cı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 38 inci maddeye aşağıdaki fıkralar 
ilâve edilmiştir: 

Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyen ziraî senetler 
de ticarî senetler hükmünde iskontoya kabul edile
bilir. Şu kadar ki bunların miktarı tediye edilmiş 
sermayenin % 15ine muadil meblâğla ticarî iskonto 
cüzdanının % 15 i yekûnunu tecavüz edemez. Ancak 
banka heyeti umumiyesi, tediye edilmiş sermayenin 
yüzde on beş nisbetini yüzde yirmi beşe iblâğ edebi
lir. 

Bundan başka hitamı vadesine azamî üç ay kal
mış olan ve bir banka tarafından ibraz edilen üç 
imzayi muhtevi Hazine bonoları da ticarî senetler 
hükmünde iskontoya kabul edilir. Yalnız bu nevi 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 26 ncı madde
sine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Hükümetin talebi ve meclisi idarenin kararile 
işbu (A) sınıfı hisse senedatı sermayesinin % 25 
ine kadar iblâğ edilebilir. Munzam hisseler bedeli
nin altın olarak tesviyesi mecburî olmadığı gibi bu 
hisselerin yüzlük kupür olması da şart değildir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 33 üncü madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu veçhile ta
dil edilmiştir: 

(A) ve (C) sınıflarında 'bulunan hisse senetleri 
miktarları - sermayenin tezyidinden mütevellit hal 
müstesna - hiç bir veçhile işbu kanun ile kabul 
edilmiş olan miktarları tecavüz edemez. 

MADDE 6 — Mezkûr kanunun 34 üncü mad
desine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Banka Hazinenin hitamu vadesine azamî üç ay 
kalmış bonolarını resen iskonto edebilmek salâhi
yetini haizdir. Şu kadar ki bu işe bankanın tediye 
edilmiş sermayesinin % 40 ından fazlası talısis edi
lemez. Bu suretle iskonto edilecek olan Hazine bo
nolarına tatbik edilecek faiz nisbeti banka meclisi 
idaresince ayrıca tayin olunur. Banka borsada 
mukayyet Devlet tahvilâtını veya Devlet kefalet 
vo taahhüdünü haiz olup resülmal ile faizinin 
altın esasile tesbit edilmiş bir para ile tediyesi 
meşrut tahvilâtı veya tediye edilmiş sermayesi e-
kalli beş milyon türk lirası olan türk bankaları
nın tahvilâtını alıp satmak hakkını haizdir. An
cak bu işe Merkez bankasının tediye edilmiş ser-
mayesile ihtiyat akçası mecmuunun % 50 sinden 
fazlası tahsis edilemez. Ayni zamanda alım muame
lesinin icrası için meclisi idare azasından asgarî 
beşinin ittifakı şarttır. 

MADDE 7 — Mezkûr kanunun 38 inci madde
sine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyen ziraî senet
ler de ticarî senetler gibi iskontoya kabul edilebilir. 
Şu kadar ki bunların miktarı tediye edilmiş ser
mayenin % 15 ıine muadil meblâğla ticarî iskonto 
cüzdanının % 15 i yekûnunu tecavüz edemez. An
cak banka heyeti umumiyesi, tediye edilmiş serma
yenin % 15 nisbetini % 25 e iblâğ edebilir. 

Bundan başka hitamı vadesine azamî üç ay kal
mış olan ve bir banka tarafından ibraz edilen üç 
imzayı muhtevi Hazine bonoları da ticarî senet
ler hükmünde iskontoya kabul edilir. Yalnız bu 
nevi senedatın yekûnu Merkez bankasının tediye 



- 10 
tecavüz edemez. Şu kadar ki meclisi idare bu mik
tarı ve vadeyi azamî iki misline iblâğ edebilir. Bu 
nevi hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye ve-
kâletile banka idare meclisi arasında takarrür etti
rilir. 

Yukarrki fıkralarda zikredilen kuyut ve şurut 
mahfuz kalmak şartile banka iskonto etmek salâhi
yetini malik olduğu hazine bonoları ile ticarî ve zi
raî senetler üzerine avans ve kredi vermek hakkına 
da sahiptir. 

MADDE 7 — 51 inci maddeye aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Banka döviz tevdiatı kabulüne ve karşılıklı kar
şılıksız avans almağa mezundur. Bu kabil muame
leler için icabında vereceği faizin miktarı yukarı
daki tahditlere tâbi değildir. 

MADDE 8 — 72 nci maddenin son iki cüm
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Murakabe komisyonu azalarının müddeti iki se
nedir. Her sene nısfı tebdil olunur. Yeniden in
tihap edilemezler. 

MADDE 9 — 97 inci maddenin muvakkat mad
deler faslına 9 numaralı aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir : 

î lk .murakıpların biri (B) ve (C) diğeri (D) 
sınıfı hissedarları tarafından intihap edilenlerden 
olmak üzere ikisi kura ile 1933 adi heyeti umumi-
yesinde tebdil ve yerlerine yenileri intihap olunur. 
Diğer ikisi de 1934 adi heyeti umumiye içtimama 
kadar hizmette devam eder. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

nin yüzde kırlana muadil miktarı tecavüz edemez. 
Şu kadar ki meclisi idare bu miktarı ve vadeyi 
azamî iki misline iblâğ edebilir. Bu nevi Hazine bo
nolarının iskonto nisbeti Maliye vekâletile banka 
idare meclisi arasında takarrür ettirilir. 

Yukarıki fıkralarda zikredilen kuyut ve şurut 
mahfuz kalmak şartile banka iskonto etmek salâ

hiyetine malik olduğu Hazine bonolarile ticarî ve 
ziraî senetler üzerine avans ve kredi vermek hak
kına da sahiptir. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi veçhile, aynen 
kalul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi veçhile aynen. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10 -
kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi veçhile aynen; 
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senedatm. yekûnu Merkez bankasının tediye edilmiş 
sermayesinin yüzde kırkına muadil miktarı tecavüz 
edemez. Şu kadar ki meclisi idare bu miktarı ve 
vadeyi azamî iki misline iblâğ edebilir. Bu nevi 
Hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye vekâletile 
banka idare meclisi arasında takarrür ettirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyut ve şu-
rut mahfuz kalmak üzere banka ıskonto etmek sa
lâhiyetine malik olduğu Hazine bonolarile ticarî 
ve ziraî senetler üzerine avans ve kredi vermek 
hakkına da sahiptir. 

MADDE 8 — Hükümetin yedinci maddesi se
kizinci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 •— Hükümetin sekizinci maddesi do
kuzuncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin dokuzuncu maddesi 
onuncu madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 11 — Hükümetin onuncu maddesi on 
birinci madde olarak kabul edilmiştir. 

edilmiş sermayesini % 40 na muadil miktarı tecavüz 
edemez. Şu kadar ki meclisi idare bu miktarı ve 
vadeyi azamî iki misline iblâğ edebilir. Bu nevi 
Hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye vekâle
tile banka idare meclisi arasında takarrür ettirilir. 

Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyut ve şu-
rut mahfuz kalmak üzere banka iskonto etmek salâ
hiyetine malik olduğu Hazine bonoları ile ticarî 
ve ziraî senetler üzerine avans ve kredi vermek 
hakkına da sahiptir. 

MADDE 8 — Mezkûr kanunun 51 inci madde
si aşağıda yazılı olduğu veçhile tadil edilmiştir: 

Hazineye ve inhisar idarelerine ait nakitler 
Cumhuriyet merkez bankasına tevdi olunur. 

Merkez bankası Hazineye ve inhisar idarelerine 
ait nakit mevduatına faiz verebilir. Bu faizin mik
tarı Maliye vekâleti veya alâkadar müesseselerle 
banka idare meclisi arasında takarrür ettirilir. 

Hususî mevduata merkez bankasının vereceği 
faiz % 2 yi geçemez. 

Banka döviz tevdiatı kabulüne ve karşılıklı 
karşılıksız avans almağa dahi mezundur. Bu ka
bil muameleler için icabında verilecek faizin mik
tarı yukarıdaki tahditlere tâbi değildir. Şu kadar 
var ki döviz tevdiatına faiz verilebilmesi yalnız Ha
zine mevduatına maksur ve münhasırdır. 

MADDE 9 — Mezkûr kanunun 72 nci "maddesi
nin son iki cümlesi aşağıda yazılı olduğu veçhile 
tadil edilmiştir: 

Murakabe komisyonu azalarının müddeti iki se
nedir. Müddeti hitam bulan azanın tekrar intihabı 
caizdir. Ancak araya fasıla girmedikçe bu aza bir 
birini müteakip iki defadan fazla intihap edilemez
ler. 

MADDE 19 — Mezkûr kanunun muvakkat 
maddeler kısmına IX numaralı aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

ilk murakıplerin biri (B) ve (C) diğeri (D) sı
nıfı hissedarları tarafından intihap edilenlerden ol
mak üzere ikisi kura ile 1933 âdi heyeti umumiye-
sinde tebdil olunur. Diğer ikisi de 1934 âdi heyeti 
umumiye içtimaına kadar hizmette devam eder. 

MADDE 11 
berdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mute 
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MADDE 11 — Bu kanunun hükmünü icraya îc-

ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 11 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 



- 1 3 -
MADDE 12 — Hükümetin on birinci maddesi 

on ikinci madde olarak kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini icray 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 




