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2 — HAVALE EDILEN EVRAK
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diger fizyoterapi miiesseseleri hakkmda kanun layihasi ve Sihhat ve i^timai muavenet ve Adliye enciimenleri mazbatalan (1/134) (Ruznameye)
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BA§KAN — Relet Canrtez
KATlBLER : Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Ziya Gevher Etili (§anakkale)

BALKAN — Celse agrimiSjtir.
3 — RtYASET DlVANININ HEYETl UMUMtYEYE MARUZATI
1 — Gazi Anteb mebusu Numan Menemencioglunun Hariciye vekdleti siyasi muste§arkgina
tayin edildigine dair Ba§vekalet tezkeresi.
BA§KAN — Hiikumetin bir tezkeresi var
okunacaktir.
Biiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Hariciye vekilligi Siyasi imuste^arligiina

2 - IV - 1937 tarihli kararname ile Gazi Anteb
mebusu Numan Menemencioglunun tayin edildigini arzederim.
5 - IV - 1937
Ba^vekil
I. Inonii
(Allah muvaffak etsin sesleri).

4 — BEYANAT
1 — Hiikumetin, Suriyeden memleketimize
giren eskiyaya dair beyanah ve bu hususta cereyan eden miizakereler.
BALKAN — Soz Dahiliye vekilinindir.
DAHIUYE VEKILI §UKRtJ KAYA (Mugla) — Arkadaslarim, son zamanlarda bazi vilayetlerimizde gok senelerden beri alismadigimiz
vakalar oldu ki bunlartn iizerine hem raiemleket
gok hassasiyet gosterdi, hem Hiikumet hususi
tedbirler aismaga mecbur oldu. Bu vaziyetten
Biiyuk Millet Meclisini derhal haberdar etmegi
acil bir vazife bildim.
Her ay nesrettigimiz mufassal vakayi raporlari gosterir ki senelerden beri memleketimizde
yol kesicilik, soygunculuk gibi vakalar goriilmemiS/tir. Eski devirlerin, mutareke senelerinin
anarsik idareleri altmda surada, burada siksik
tesadiif edilen bu kotu itiyadlardan bugiin eser
kalmamistrr. Adi vakalar ise huzur ve sukuna
nail olmus herhangi bir memleketiii asla fevkine
gikmayan adli hadiselerden ibaret kalmaktadir.
I'urkiye halki yuksek bir sukun ve huzur iginde
sahsi ve milli refahm inkisafma galisryor. Turk
milleti mazinin iihmali ve yahud hadisatm icbari
yuzunden olsun iktisadi ve igtimai sahalardaki
bosluklari, gerilikleri metodlu ve pilanli galismalarla doldurmakla mes^uldiir. Bu verimli
faaliyetila maddi ve fill eserleri herkesin gozii
oniinde her gun daha ileri bir nisbetle artmaktadir. Atatiirk devrinin ana vasrflarmdan biri,
hariote sulh, dahilde sukiindur. Yuksek tedbirlerinizle ve biiyuk fedakarliklarla elde edilen

bu emniyet ve asayis, milletin tekafulii umumisi altmda muhafaza edilen bir emanettir. Bu
emanete tecaviiz edenler daima ve her yerde
CumhuriyetitaL ciddi ve getin gehresile ve metin
ve kahir icraatile 'karsdasmi^lardrr. Bu miitecavizlerden nig birinin cezasiz kalmadigmi sbylemek giplak bir hakiikattir. Bundan sonra da ner
kimin tarafmdan her nerede her ne suretle olursa olsun boyle gafletlere dusecekleiin akibeti
boyle olacaktrr. (Bravo sesleri).
igeride vaziyet boyle*oldugu gibi aldigimiz
tedbirler ve iyi ve diirust kom§uluKlar sayesinde
hududlanmizm biiyuk bir kismmda da seneierdenberi emniyet ve sukun hukumiermadir. Suriye hududunda bize kar§i yapilan hirsizlik, kagakgilik, soygunculuk vakalan bizim aldigmiiz
tedbirler sayesinde haddi asgariye indirilmigtir.
1935 senesine kadar muhteln zamanlarda oize
saldiran Yado, Ado, Seyidhan, Alican gibi soygunculuk geteieri son hirsizma kadar igeride imna ediimigtir ve hig biri geri donmemiscir.
1936 yilmm son nisiinda cenub hududlarimizda tenrar muhtelil getelerin taarruziarma
§ahid olduk. Bu geteler de eKseriyetle tenKil
olundu. Bunlarm aa hudud hancmae nazirianarak ve te§vik olunarak memleket dahiline gonderildikleri delilierile sabittir. Beyneimiiei bir
curmu me§hud mahKemesi olsaydi ounian mankum edeceK deliiierimiz mevcuttur. Bu vuKuat
1937 yin ba§mdanberi daha iaal bir manzara
aldi. xviartm 10 nci gunii u>iyarbekirie ivxaram
arasmda Karakopru mevKiinae bir soygun vaKa-
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si oldu. Senelerdenberi asayi§ bu yolda haleldar
olmami§ti. Ahalinin hakiki bir emniyet kayidsizligi iginde bulundugu bir sirada bu soygunculuk yapildi. Ayni tarihlerde Dersimde takib
ettigimiz islahat programma kar§i bazi eski
agalarm harigten gelme mii§evviklerin tesirile
Hiikumet tedbirlerine mukavemet etmek istediklerini ogrendik. Diyarbekirde Karakoprii vakasmi yapmig olanlan mahalli idari kuvvetler
takibe ba§ladiklari zaman bunlarm hududun ote
tarafina gegtiklerini ve galdiklan mallari, hayvanlan sevingli ve giirultiilii numayi§lerle alenen sattiklarini ve herkesin gozii oniinde muvaffakiyet §enlikleri yaptiklarmi ogrendik.
Hadisata hususi bir ehemmiyet atfettigimiz
bir sirada diger bir hirsiz getesile Gergiis, civarmda temasa geldik. Qete blii ve yarali brrakarak dagildi. Tahkikat neticesi anladik ki bunlar
cenub hududlarimizm otesine iltica etmigler.
Her iki gete efradmm cenuba iltica eden eski
§akilerden oldugu ve harigte hazirlanarak memleket igine girdiJkleri anla^ildi. Bu miitevali ve
maddi misailerle cenub hududumuz haricinde ve
civarinda kolaylik ve cesaretle gete hazirligi
yapildigi ve takib harekatimizdan kurtulduklari
ve sikigtiklan vakit hudud haricinde melee bulduklan kanaatine vardik. Hukumetiniz meseleyi
ciddiyetle tetkik etti. Nerede ve ne suretle gelirse gelsin memleket asayi§ini muhafaza etmek
igin alinmasi lazim gelen tedbirleri tamamile aldik. Idare makanizmasmin ihlal edilmek istenilen vaziyeti siiratle iade ve takviye edilerek
Tuncelinde takib ettigimiz islahat programmi
dogru yoldan §a§an a§iretlere asla cesaret vermiyecek bir surette tanakkuk ettirmek kararmi
teyid ettik. Tuncelinde bir kag senede yapacagimiz islahati tacil ederek viicude getirmege buradaki programimiz B. M. Meclisinm malumudur.
Yol, mekteb yaparak ihmal edilmig olan bu mmtakayi medeni ve iktisadi bakimdan yiikseltmek
ve bunun kuvvei teyidiyesi olarak jandarma ve
idare teskilatmi §imdiye kadar girmedigi yerlere sokarak Devlet otoritesini yerlegtirmek ve
vatanin her tarai'mda cari olan medeni ve kanuni hayati tesis etmek, umumi hatlarmi gizdigim
bu programi Tuncelinde derhal tatbiki igin I»orduncii umumi mufetti§ligi tekrar yeni kuvvetlerle teghiz ettik. Program tereddiitsuz ve teahhursiiz tatbik olunacaKtir. Orada da Cumhuriyetin kanunlari behemehal tatbik olunacak ve
ora halkinm her f erdi de butun Turk vatanda§lan gibi Cumhuriyetin irfanmdan, iimranmdan,
medeniyetin icablarindan behemehal mustelid
olacaklardir (Alki§lar).
Birinci umumi mut'etti§lik dahilinde halk
umumiyetle Cumhuriyetin tesis ettigi esayi§ ve nizam politikasma candan taraftardir.
Qeteleri ve gete efradmi takib miifrezelerimizle
birlikte imha etmektedirler. Huzur ve refah iginde gali^an bu vatanda§lari siirpirizlerden koru-
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mak igin vaziyeti takviye etmege karar verdik.
Normal idare ve umumi jandarma tedbirlerinden baska hususi tedbirler de aldik. Bir firkamizi ihtiyat efradile yiiksek mevcuda iblag ederek muhtemel hadisata tekaddiim ve tefevviik
etmenin faydali olacagma karar verdik. Bu
maksadla bir hafta evvel celbettigimiz ihtiyat
efradi mahallerine vasil olmu§ ve askeri vaziyet
ehemmiyetli surette takviye edilmis bulunuyor.
Ihtiyat efradmm bbyle mahdud bir sahada
celbedilmesi esbabmi izah ederken aldigmiiz
tedbirlerin mahiyetinden Biiyiik Millet Meclisi
huzurunda memleketi agik bir surette haberdar
etmis oluyoruz. Bazi haberlere gore cenub hududumuzun otetarafinda diger getelerde hazirlanmis veya hazirlanmaktadir. Biiyiik Millet
Meclisine ve Biiyiik milletimize emniyetle ifade
edebilirim ki, hazirliklarm ve hadiselerin mahiyeti ne olursa olsun vaziyet tamamile Devlet kiivvetlerinin hakimiyeti altindadir.
Gayritabii bir hududun arizi ve tabii kolayliklarmdan istifade ederek igeriye girebilenlerden bir gogu tekrar Suriyeye sigmmak firsat
ve imkanmi bulamamislardir. Oiimhuriyetin
huzuru iginde kanun ve medeniyet sartlarma
uygun olarak bu giiniin ve yarmin miireffeh hayatmi kazanmaga galrsan vatndaslarmiizm hakli olarak ve hak olarak istedikleri himaye ve
emniyet sartlannin tamamile mevcud ve miiesses oldugunu soyleyebilirim (Bravo sesleri).
Meselenin dahili cephesi budur.
Harici cephesine gelince: Harici cephenin
vatandaslara da hakiki bir elem ve Hukumete
kar§i onlarda ciddi bir taleb uyandrrmuji oldugunu gizlemek ve ortmek elimden gelmez.
Tiirkiye - Suriye hududu 800 kilometrelik her
tiirlii tabii hudud kolayliklarmdan mahrum bir
fasiladir. Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi Hiikumeti kuruldugu ilk giinden itibaren bizim Suriye ve mandater Hiikumetle miinasebatimizm
temel noktasi hudud iizerinde asayis ve emniyetin tesisi olmustur. Bu neticenin ancak iki tarafm hiisnii niyetle samimi olarak tesriki mesaisinden baska suretle temin olunamayacagma
daima inandik. Bu maksadla bir gok mukaveleler ve protokoller tanzim olunmus ve bunlara
gore boyle hudud vakalannda iki taraf memurlannm tesriki mesaisi derpi§ edilmistir. Bu gibi hadiseler vukuunda mukaveleleri isletmek
igin vaki olan tesebbiislerimiz kar§i tarafm
mahalli memurlan tarafmdan zamanmda ve
miisbet olarak kars.ilanmamis,tir.
Hiikumet, hudud haricinde memleketimizin
emniyeti aleyhinde vukubulan bu tegebbiislere
mandater Devletin ciddiyetle nazan dikkatini
celpte teahhiir etmedi. Ora memurlarmm maksadli veya hatali tesirleri yiiziinden memleketimizin ve halkimizm emniyeti ve serveti aleyhine vukubulan taarruzlarm bizim yalniz ve
bizzarure passif tedbirlerimizle izale olunama-
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yacagini mii§ahedede Hiikumetiniz gecikmedi.
Filhakika hudud haricinden vukubulacak taarruzlarm, beynelmilel vazifeler harekete gelmedikge zararlarmm ve tesirlerinin tahdid olunacagmi tasavvur etmek imkansizdir. Hatay
davasmm meydana gikmasmdan itibaren hududun ote tarafmda kasti ve suni bir surette
kbriiklenen Turk dusmanligi propagandasi bu
salgm te§ebbuslerinin men§ei ve besleyicisi oldugunu reddetmege mahal yoktur. Biz davamizi biitiin ciddiyetile fakat beynelmilel usullerin miisaade ve cevaz verdigi esaslar dahilinde ortaya koyduk. Cemiyeti Akvam Meclisinde vanlan neitice ile bu memleket miiteselli ve
kanaatkar olmustur. Aleyhimizde gayrime§ru
propaganda ve haksiz salgmlarla Cemiyeti Akvamda istihsal ettigimiz neticeden vazgegecegimizi zannedenler varsa, bunlarm en nihayet beynelmilel miinasebetlerin bozulabilecegini, fakat bizim hakkimizdan ve kazandigimiz
haklardan asla feragat etmeyecegimizi bilmeleri faydalidir. (giddetli alki§lar, bravo sesleri).
NA§ID ULUG (Kiitahya) — Elbette, elbette.
DAHtLiYE V. §tJKRU KAYA (Mugla) —
Bu miilahazalari soylemekten maksadim, Hiikumetin Hatay davasmdaki agik ve me§ru
hareketi bizim aleyhimize taarruzlar hazirlamasini asla muhik gostermeyecegini tebariiz
ettirmektir. Meselenin bu cephesi yani Suriye ile aramizdaki miinasebat noktasmdan olan
kismi Hariciyemizle Fransa arasinda miinakasaya konmu§tur. Kendi hareketlerimizin diiriistlugiine o kadar giiveniyoruz ve Fransa ile
iyi miinasebatin idamesi igin muharriklerin
biitiin zid temayiillerine ragmen gayret etmek
azminde o kadar samimiyiz ki bu getelerin hazirliklarmin ne serait altmda vukubuldugunun beynelmilel bir usul ile tetkik edilmesine
bile hazir bulunuyoruz. Hiikumet namina olan
bu maruzatim, vaziyeti oldugu gibi soylemek,
igeride aldigimiz tedbirlerle haricte takib ettigimiz hatti hareketi acik bir surette memlekete bildirmek igindir. Memleket asayisinin
emniyetle muhafaza olunacagina kanaatimiz
vardir. Eger aldigimiz tedbirler kafi gelmezse daha vasi tedbirler almakta bir an teahhur
etmeyecegimizden Biiyiik Millet Meclisinin haberdar olmasmi isteriz. Harici sahada da vaziyetin icab ettirdigi te§ebbiislerden ve muteakiben almacak tedbirlerden Biiyiik Millet Meclisini daima haberdar edecegiz.
Arkada§lar; hig bir kimse tarafmdan gaflet edilmemesini hatirlatmak istedigim bir hakikat ta sudur:
Tiirk milletinin kuvveti, her nerede ve her
kime kar§i olursa olsun hakkmi ve haysiyetini korumaya daima hazrr ve kadirdir. (Siirekli
alki§lar).
MAZHAR MUFtD KANSU (Denizli) — Arkada^lar, Muhterem Vekilin mufassal izahatm-
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dan, beyanatmdan anliyoruz ki, yakmlarda Diyarbekirde husule gelen vakamn, hadisenin tekerriirunii men igin gok kati tedbirler alinmi§tir. Fakat bu hadisenin vukuundan evvel Tiirkiye hududlanni tecaviiz etmek igin geteler hazirlandigmi, silahlar tevzi edildigini gazeteler
uzun uzadiye yazmi§ iken ve bu getelerin hazirlanmakta oldugu malum iken elbette bu hadiseden evvel de tedbir almak lazim gelirdi ve almdigma da §iiphe yoktur. Hadisenin vukuundan
ewel tedbir almmi§ ise iki vatanda§m §ehadeti,
700 - 800 kiginin soyulmasi; vazifedar olanlarin
ifayi vazifede miisamahalan, teseyyiibleri, kayidsizliklerini gok a§ikar isbat etmektedir. Binaenaleyh Hiikumetin aldigi ve alacagi tedbirler
meyanmda en miiessir bir tedbir de, zannederim
ki ibreti miiessire olmak iizere vazifesini suiistimal edenlerin tecziyeleri olmalidir (Bravo sesleri).
Arkadaglar, kanun, nizam, talimat, usul, tedbir.. Fakat bunlar ne kadar miikemmel olursa,
olsun, bunu icra edecek ellerde miisamaha bulundukga, bunu icra eden eller kayidsiz bulundukga bu giizel ve miikemmel kanundan ve tedbirden bir faide memul degildir. Binaenaleyh
Muhterem Dahiliye vekilimizden gok rica ederim
almmi§ olan tedbirler, hie §iiphesiz almmi§trr,
tatbikatinda musamahasi, tfiseyyiibii gfy^iftiiiftri, nasil ki olenlerin bilmem anasina, karde§ine
miikafatta Jau^unmuslarsa. bu oliime sebebiyet
veren, vazifesini ifa etmeyenleri de behemehal
tecziye etmelidirler.
Muhterem vekil 335 - 336 senelerinde de hududun haricinde getelerin hazirlandigmi, silahlar tevzi edildigini ve huduttan gegirilmek istendigi hakkinda malumattar olduKlarmi beyan
buyurdular. Bunlari Mm hazirliy.or?__
Arkadaglar; bu silahlan dagitan kimdir,
memleketimize bunlari sevkeden kimdir? Bunlara para veren kimdir? Bizim gerek ig ve gerek
di§ siyasetimizde bir prensibimiz vardir; agik
ve samimi olmak ve hakikati oldugu gibi soylemek.
Agik soyliiyorum, bunlari hazirlayan, bunlari
teslih eden dost perdesi altmda hareket eden
Fraj,gadir_j(Bravo sesleri). Arasira goriiyoruz,
Bliim kabmesinin. bizimle dostluga temayiUii
var. Her frrsatta bu dostluk temayulunii gosteriyorlar. Fakat bu dost maskesi altmda, dostluk
perdesi altmda hududun hemen kargismda yapilmakta olan ihzarat, verilmekte olan silahlar,
tesvikat, paralar, bunun dostlukla nasil kabili
teni olabiiecegine ben hayret ederim. Denilebilir ki, miistemleke memurlajcmm bulunduklan yerlerde gok vasi menafii^gahsiyeleri ^ardir, onlar jrapryor. Nasil -oiurV KosKoca Blum
kabinesi kendi memurlarmm bu gibi ahvalii
harekatmdan haberdar degil midir? Binaenaleyh bunun miisebbibi Fransa ve onun peyki
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adi, vahgi muvaffakiyetlerinin genhklen biolan Suriyelilerdir. Fakat arkada§lar, takdir
zim kulaKlarimiza gelecek kadar inikasat yapbuyurursunuz ki, bizim hududumuza tecavuznug. Arkadaglar, biz agagi yukan iig devrin
lerle, memleketimizin refah ve saadetini izrar
edecek, vatanda§larm rahatmi bozacak, bilidare hayatinda, ya mesuiiyet almig, ya bu
hassa ve bilhassa Hatayda Turk kanmi akitahayatin seyrine gahid olmug, hig olmazsa mecak zalimane hareketlere kar§i asla susamayiz.
naKibini dmlemek suretile mahiuzatta bulun(Bravo sesleri). Gbnul arzu eder ki, boyle
mu§ bir nesliz. Abdiilhamid devrinin asayig
maske ve perde altinda dostluk sbzlerile rol
ve inzibatini, megrutiyet devrinin asayig ve
oynayacak bir dost olacagma ke§ke merd bir
inzibati takib etti ve nihayet iginde buiundudii§man olsaydi biz onu tercih ederdik. Qete
gumuz devrin asayig ve inzibati, bagka medemi arkada§lar, biz onu Fransadan, Suriyeden
ni memleketlerin gipta edebilecegi bir haleti
daha iyi biliriz. Fakat biz perde arkasinda
ruhiye hasil etti. HJmniyet tarn manasile, biikaragoz oynatacak gete yapmayiz, tenezziil
tiin vatandaglann, eski yagayiglara aligmig olanetmeyiz. Biz hareketimizi biitiin cihanm gozii
larin ruhlannda tamamile bir aksiilamel yaponiinde apagikar yapanz. Ben anliyorum ki,
ti. Yeni gelen nesilde, asayigsizlik hakkinda
bir gok protokoller, bir gok hudud mukavelehig bir fikir vermeyecek kadar siikunet ve
leri yapilmigtir. Fakat buna mukabil bir gok
emniyet tesis etti. ullbette bu muvaffakiyet,
tecaviizler ve menfi hareketler gdriilmiigtur.
kuvvetli tutumla, bir Devlet ve millet hayaMuhterem vekilin sbyledigi gibi, biz artik
tinin ancak emmyetle yagayip devam edebiTiirk kani dokemeyiz, artik maske altmda
lecegi kanaatinin esasli bir iman halinde tecelli
dostluk oyunlanna gelemeyiz. Sabur ve tahametmesinden dogan bir netice idi ve itiraf etmiiliin de bir derecesi vardir, bu derece artik
mek lazimgelir ki, bagmda altm tepsi ile gea§mi§tir. Hiikumetten rica edelim; cezri ve
zebilecek bir devirde yagadik ve yagiyoruz.
kati hareket igin adim atsmlar. Bizim, HiikuBahiHye vekilimizin dedigi gibi, vukua gemete tarn bir itimadimiz vardir, tarn bir itimalen
hadisat ancak adli sahaya intikal eden vukudimiz olduguna hig siiphe yoktur. 0 itimadm
ati adiyedir. Kendine bu kadar giivenen bir
bana verdigi kanaatle soyluyorum ki, Hiikumet
artik yazmakla, gizmekle, politika imig, yok bil- memleKetin, bir milletin, bu yeni hadiseye temem beynelmilel miinasebata halel iras edermig kaddum eden zamanlarda gaftl bulunacagmi
falan demesin. Bundan sonra Hiikumet cezri hig zannetmedik. Qiinku bu, Kendilerine simaiye
tedbir almali, kati harekete gegmelidir ve Ha- kadar besiedigimiz itimadm dogru olmadigmi
tayda ne bir Turkiin zulme ugramasma ve ne gosterir. isilaKis her zaman ve her vakit asla gaflet dahilnde bulunmadi ve her tiirlii tedbirler
de bir Turkiin kaninm dokiilmesine ve ne de
almdi. Milletge ve Devletge icab eden tedbirlerin
hududdaki irkdaglarimizin refah ve saadetlerine halel iras edilmesine ve kanlarmm dokiil- almdigi hepimizce malumdur. Buna ragmen,
kanaati umumiyemizle istihza teskil eden bu
mesine meydan vermemek igin yapilacak §ey
mesele
fevkalaae aksi tesir yapryor. Igte bugiin
kati ve cezri bir §ekilde hareket etmektir. (Bradinledigimiz bu beyanat, almmasi laznn gelen
vo sesleri).
Arkadaglar; tekrar ederek bagmizi agrit- makiil ve mantiki tedbirlerin em dogru bir geklini
mamak igin soziime nihayet verecegim. Bu ge- il'ade eder. Hadiseyi alelade bir vaKa telakki etteleri hazirlayanlara, te§vik edenlere ve onla- meyelim. Dahili ve harici noktai nazardan mura para verenlere soyluyorum, milletimin mu- haKeme edilem bir hadisenin altmda miindemig
manalari tetkik ederek dahili ve harici tedbirvacehesinde soyluyorum:
lerle oniinii almak yolundaki kararlar, hakikaPerde altinda, dost maskesi altinda boyle
ten sayani takdirdir.
gilliigig yapacagmiza kargimiza mert dugman
gibi gikmiz, Turkler mertlikten hazzederler.
Bu beyanattan anlayacagimiz su oluyor: bi(Bravo sesleri, alkiglar).
zim hududumuzun cenuoupida, hakikaten bizimle
^L REFIK INCE (Manisa) — 15 - 20 giin ev- mesgul olan, sivil nami altmda fakat resmi miivel DahiHye vekilimizin hususi bir trenle §ar- esseselerin elemani okin anasir vardir. Bu anasir;
ka dogru gittigini ogrenince sebebleri uzerin- ya bizim kovduklanmiz, ya bizim tutarak oldiide tabii bir tevakkui hasil olmugtu. Millet igrecegimiz, yahud bize evvelce hiyanet etmis
lerine yakindan alakadar olmanin verdigi vaolanlarm teskil ettikleri bir kafilei §enaat veya
zife dolayisile ogrendik ki, bir takim egkiya
hud tipki bu giin oldugu gibi, ecneoi bir bevgeteleri Cenub hududumuzda yiiz kilometreye
letin vasitai siyaseti olan Suriyelilerdir. Suriyakin mesafe kadar igeriye girmig, vatandasyelilere acidigimi bir defa daha huzurunuzda
lann bir kag tanesini oldiirdukten ve bir kisifade etmekle teessiir duyuyorum. Kendi akilmini soyduktan sonra ve nihayet bir takim
larmin ve mantiklarmm gergevesini tanzim edenfirsatlardan istifade ederek yine ayni veya
ler, dim bizden ayrilan bir zavalli millet ki, bu
bagka yoldan gegmigler. Bu gegmegi muteagiin akilsizliklarile biiyiik bir Devletin kor aleti
kib, hududumuzun kargisinda yaptiklan bu
olarak, emellerini tecelli ettirmek istiyorlar.

— 20 —

t : 45

7-4-1937

Qok zannederim ki, bu korliikleri kendilerinin
hayatma malolacaktir.
Arkada«*lar, medeniyet davasi, her dava gibi.
behemehal elinde delil bulundurma^a tevakkuf
eden bir davadir. Medeniveti iki cepheli gbsterib. bunu iddia eden milletlerin kendilerine taalluk edenlerine ayri bir program, maadasma ayri bir program tanzim etmek
zannederim ki, medeniyet mefhumile kabili
telif deoildir. Onun icin Cemiyeti Akvam namma mandeteri bulundugu Suriyeve medeniyet
getireceqim iddiasinda bulunan Fransa Devletinin bizden kacmis eskiyayi himaye etmis olmasma ve orada bize yaprlan tertibata ie-maziayin etmesine, bir kac arkadasimm dedigi gibi,
sureti mahsusada tesvik etmis olmasma, bence,
medeniyet denemez. Yaptiklan seye. do^rudan
dooruya, eskiya yatakhgi denir. Medeni bir
milletin, asayisi bozmak yolunda adim atmasinm manasmi, simdiye kadar vermis olduklan su
veva bu mefhumla ben kabili telif gormiiyorum.
Tulii 800 kilometroyi gecen hudud iizerinde her
sene icin ihtiyar ettioimiz kiilfetlerin ve tedbirlerin karsismda senlikler yaptio'mi gordiigii bir
kafilenin vaziyetlerini miisamaha ile goren medeni bir Hiikiimet karsismda bulunuyoruz.
Arkadaslar, oyle bir devirde bulunuyoruz ki,
miicrim denilenlerin siyasi kisrmlarmi Devletler, mutekabilen affetmek usuliinii: simdiye kadar yapmislar iken, Surivelilerin husule getirdikleri biitiin feci vaziyetleri beynelmilel hadisatr hukukiveden savmak istiyorlar. Nitekim
Dahiliye vekilinin dedioi gibi. e#er beynelmilel
bir ciirmii meshud mahkemesi olsaydi bu eskiyanm heveti mecmuasmin o mahkeme huzurimda mahkum olacaklarma dair ellerimizde deliller vardir. Bu eskiyayi ve hirsizlan siyasi
miicrim olarak tanimak, hakiki katilleri muhafaza etmek bence, dosrudan dogruya medeniyetle hie alakasi olmayan bir harekettir (Bravo
sesleri).
Beyanatin iqerisinde <?ok tevakkuf edilmesi
lazimgelen ve dogrudan dogruya Fransa kanaati siyasiyesinin Tiirkiye hakkindaki tecellisinin
bir delili olmak iizere sbylenen bir fikra vardir.
«Siyasi tegebbuslerimiz miisbet ka,rsTlfl,-nmfl,mTstir». 6 halde menfi karsilanmis,tir. Biitiin e§kiya
hakkinda Tiirkiye sikayet ediyor, manda zabit
ve memurlarmm bunlar hakkinda tedbir almadigmi, igmazlarmi delillerle ve vesikalarla gosteriyor, buna karsi Fransa Hiikumeti, Mazhar
Miifidin dedigi gibi, iki yiizliiliik yaparak bize
miisbet cevab vermiyor. 0 halde menfi cevab
kar§isindayiz. Bunun manasi da, bize karsi yapilan bu hareketlerin yine devam edecegidir. Zahiren ve filen tecelli eden bu iki yiizlii siyasete;
milli Tiirkiye, millici ve davalarmda agik siyaseti olan Tiirkiye, asla muvafakat edemez.
Beyanatin icerisinde hepimizin ruhuna terciiman olan 90k giizel sozler vardir. Hareketli,
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canli ve programli bir Hiikumetin; bu ruhu tastvan bir milletin hakiki miimessili olan bir
Hiikumetin ifadesi, elbette bundan baska bir
sev olamazdi. Divorlar ki «Bevnelmilel vazifeler
harekete gelmedikne zararlar tahdid olunamaz». 0 halde Hiikumet demek ki yalniz Fransaya karsi tedbirler almamis, biitiin meseleleri
beynelmilel bir hal yoluna kovarak TiirMveyi,
kendi havsivet ve namusunu kurtarmak hususunda ne kadar hassas ve kudretli ellerin idare
etmekte oldugunu bir daha g-ostermek azmini
gostermis oluyor ve Siikrii Kaya ilave ediyor:
Hatayda kazanmi§ oldugumuz siyasi zaferden
bir sey koraarmak azmile, kastile eger bu kiicuk
ve adi tedbirlere tevessiil ediliyorsa - ba#inyor bunu bir hayali ham telakki etsinler; Turk, kazanilmis olan davasmdan bir sey feda etmemek
ve milli davasmdan fedakarlik iizerinde en kiicuk bir seye dahi miisamaha etmemek vaziyetindedir. Vatanperverligin en kuwetli ifadesi olan
bu sozlerin huzurunda hiirmetle egilmekten ba§ka yapilacak bir s,ey yoktur.
Arkadaslar! Oyle anlasiliyor ki, Fransa haricte haksiz olarak tuttug-u davayi, sivaset noktasmdan kazanamaymca, elindeki cahil anasiri,
bize hasim olan unsurlari aleyhimize kullanmak
suretile, eski devrin politikasmi yapmak istiyor.
Yani kaleyi i?inden yikmak istiyor. Bunun bir
manasi vardir: Fransa kalemizin di§mdan kuvvetli olduo-ulna kani olmus ta icinden zafa u»-ratmak istiyor. Fakat sunu bilmelidir ki, harig
ve dahilimiz yekdigerinden zerre kadar farkli
olmayacak kadar kuvvetlidir. Yalniz onlara tavsiye ederiz ki, alti subat hadisesile, Klisi hadisesile, her gun kendi memleketinde, kendi sahasinda Qikan binlerce isyanlann oniine gecsin
ve kendi dahilini kuvvetlendirsin, kendi dahilindeki zafin oniine gfe^sin. Yoksa kuwetli olan ve
asla tezelzule ugramayan bir memleketin dahilinden istifade etmek izaansizligmi gostermesin.
Binaenaleyh arkadaslar, biitiin bu kanaatlerimizin en eyisi, en vecizi ve en lazimlismi soyliyen Hiikumete, hepimize, Hiikumete en dogru
yolu gbsteren Atatiirk olduguna gore biz, bundan evvelki davalarda oldugu gibi, bu davada
da en ufak bir vakfei tereddiid gostermeksizin >
itimadla, emniyetle ve kemali kuwetle onlara
bagli oldugumuzu ve milletin dahi bu baglilikta mii§terek bulundugunu ve bizimle beraber oldugunu ifade etmegi vicdani ve vatani borglanmizm en biiyiigii tanimakla soziime nihayet veriyorum (Bravo sesleri, alki§lar).
ZlYA GEVHEE ETlLl (Qanakkale) — Arkadaslar; Saym Igbakanmm Hiikumet namma
yaptigi beyanati biiyiik bir haz ve itminan ile
dinledim, ve onun tesiri altmda iki arkadasmun
buradaM candan gelen sbzlerinin tesiri altmda
kalarak bir taknn miikayeseler yapmakla mes-
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guldum. tgbakannnm bu beyanati olmus, bir Devlet adaminm ve yine olmus bir milletin, olmus
bir Hiikumetin Devlet isinde ap-irbasli, tedbirli
ve hakikaten asra layik olan bir Devletgilige ne
kadar tamamile miitabik! Di£er taraftan ismi
biiyiik Devletler arasmda sayilan, hatta tabiri
mahsusla duveli muazzamadan olan bir Devletin,
igerdeki dismdaki slkmtilari arasmda ne yaptigmi bilinez bir politika iginde girprntio-ini ve bu
crrpmtilarm bizim hududlarrmiza kadar geldi^ini diisiinerek onlara acidim.
Arkadaslar; biiyiik bir Devletin bizim gibi
kendi kudretini o biiyiik Devlete gostermis olan
bir Hukumete karsi yapacagi isler, iki tane sakiyi hudud igine salmak, arkadan vurraiak igin
gbndermekten ibaret midir? Boyle bir Devlete bu
asirda boyle adi bir politika yakisir mi? Benim
yaptis'im niiikayese demindenberi hen tasidigrmiz yiiksek ruh ile bu adi politika idi.
Arkadaslar; biz bir Devlet kurdueimiuz zaman, onun esas bir umdesi vardi. Agik dusiinmek, acik soylemek, islerini agik yapmak. Tiirkiye Ciimhuriyetinin biiyuk yapicisi Devleti bu
esa s uzerine kurdu. Biz maglub oldugumuz zaman
bile de biz mao-lubuz dedik, g-alib ffeldigimiz zampjn da dimdik herkesin oniinde hakkimizi aradik. Savm tQibakanimizm beyanati bu aciklie-m
giizel bir ifadesi ve politikamizm en bariz bir
numunesidir.
Arkadaslar dusiinelim bu miicadele nerede
oluyor?. dyle bir sahada ki, daha diinkii neticesinin kahramanlan igimizde yasayor. Ve daha
o diinkii miicadele diinyamn en muntazam
kuvvetlerile, bir milletin sadece ruhu arasmda
olub, biz onlarla karsi kar§iva geldigimiz zaman
daha heniiz tesekkiil etmek iizere idik. Onlar
gok kuvvetli ve bir cok harplerden gulib gikmis
ve gok pratik gbrmus askerlerini karsimiza koymuslardi? ne oldu arkadaslar. Bu mucadelenin
neticesi ne oldu? Onlar bizim bir avuc, kuwetimiz karsismda cekildiler ve dost elini uzattilar
o giinler unutulmayan hatiralardir, ve gulling
§ey, bizi tekrar bu sahalarda mucadeleye sevkediyorlar..
Arkadaslar, Turk asla getecilik yapmaz ve
orada da gete harbi yapmayacagiz.. Devletimiz,
ananemiz, millivetimiz boyle kiigiik oyunlara
ve adi islere girismege musaid degildir. Qetecilik ancak arkadan vurmak politikasmi takib
eden gayri asil ruhlarm eseridir. Ve onlari himaye eden miistemlekecilerin eseridir. Biz miicadelemizi agik almla yapariz. Bir arkadas,im
bu tecaviizlerin perde arkasmdan yapildigmi soyledi. Hayir bu isler, perde arkasmdan gikmi§, agik bir miicadele §eklini almi^tir.
Bu miicadele turklugu ve Tiirk Devletinin haklarmi muhafazadaki gayretine agik olan miicadelesine karsi entirika ile, dolabla, serefsizlOde
mucadeledir, agiktir. Kimin arasmda oldugu da
agiktir. Bu gun ne Arabdan, ne Suriyeden, ne
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Suriye devletinden bahs etmek dogru olmaz
Bunlar sadece bir oyuncak ifade eder. Asil
i§in ba§inda olan Fransadir. Perdeyi yirtmi§tn\ agikca miicadele ediyor, bizim ruhumuzun
kabul edemiyecegi bir tarzda miicadele ediyor.
Eger biz gete teskiati yapipta Suriye hududlari
igine girecek olursak bir gavusumuzun degil,
bir onbasimizm sehirleri ayaga kaldiracagma
kimse zannederim M, inkar edemez. Benim bir
gavu§umun kumandasi altmda gidecek olan
her hangi bir krta Suriyede yer yer halki ve
sehirleri kaldirmak iktidarmdadir Bunu da
agikca bilmeyenlerin bilmesi lazimdir. Biz Suriyeyi gok iyi biliriz. Suriyede gok kan doktiik,
emek sarfettik. Qok yol yuriidiik, insanlarmi
tanidik, huyunu ogrendik her kan§ topragini
biliriz. Bunu Suriyede bir hayli kalmis bir
fert olarak soyliyorum. Bizim buraya atacagimiz krvilcima sadece Suriyede kalmaz orada
Fransanm ana vatan topraklari karsismdaki
ihtilale muheyya sahillerine kadar sirayet eder.
Ama biz boyle getecilikle, arkadan vuruculukla
ugrasan insanlar degiliz. Kar§imizdakiler bizimle miicadele etmek istiyorlarsa emin olsunlarki ben oyle goriiyorum, giinii gelecektir, biz
de o miicadeleyi yapacagiz mukabil mucadeleyi
kahramanca yapacagiz. Bir arkadasim bazi ihmallerden ve onlarm cezalanmasmdan bahsettiler. Ben uyurken beni vuran bir adama ben
ne yapabilirim. Elimde ne vardn*. Bu hiyanete
kar§i, bu namertlige karsi kim ne yapabilir.
Binaenaleyh bu kagakcilik hareketi gayet agiktir ve agik olarak yapmamiz lazimdir.
Arkadaslar; isin agik tarafi, bir eskiya getesi
bizim memleketimize giriyor, bu eskiya hudud
dismda silahlandirdryor, -tertib ediliyor, para
veriliyor ve hududu bir takim devlet vasitasile
asryor, icimize sevkediliyor, Yapilan is agiktir, hig gizli tarafi yoktur. Hududun ote tarafindaki devlet de haberdardir, bu oyuna Tiirk
milleti de haberdardir. Eger Fransa hiikumeti
veya onlarm peyki olan Suriyeliler bu halin
bniine gegmezlerse ve normal vaziyeti iade
etmezlerse bize dii§ecek vazife ne §ekavete
sekavetle durmaktir, ne de entrikaya entrika ile
mukabele etmektir Agikca bu sakilerin pesine
diisiip, bunlann yuvasma girib beslendigi yerde,
hududun ote tarafinda bu yilani yuvasinda imha
etmektir. Huzur ve sukuna hak kesbetmis olan
bu milleti ?imal sark ve garp hududu kadar asayis ve inzibati ve sulhu burada da temin edecektir. Icab ederse bunu yapacagiz. Ordu da
gondeririz ve hain yuvalari imha ederiz Bundan baska yapacak big bir j-iey yoktur. Bunu
bu millet her an yapabilir, yapar. (Bravo sesleri, alkislar).
Dr. MAZHAR GERMEN (Aydm) — Heyecanli ve hararetli miizakereye sebebiyet veren
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hadisenin miisebbibleri, pek agik soylenegelmi§ olduguna gore, ben de tekrar edeyim;
Fransa ve Suriye idaresi, Hiikumetleri goruliiyor. Daha Harbi umumi ve Milli miicadelenin nihayetlerinde Suriye hududlan tesbit edilirken Fransanin hudud meselesinde gosterdigi israra kar§i, Tiirklerin kanma ve canma
yillardan beri her tiirlii ihaneti yapmagi kendileri igin bir vazife ve sanat haline getirmi§
olan Kiirdler, Tiirkiye hududu haricine gikarildiktan sonra, tarn hududumuza yakin yerlere bunlarm iskan edilmis, olmalan Tiirkiyeye
kar§i Fransanin takib edecegi siyasetin ileri
hiicum hatlari ve istihkamlan olacagmi gbrmekle Tiirkiye 50k hakli olarak tereddiid etmi§tir. Bugiiniin yepyeni , taptaze bir hadisesinin heyecanmi mi yasjyoruz? Hayir. Yillarca devam eden ve her dakika intizar edilebilen hadiseler kargisinda daima kendimizi goriiyoruz. 800 kilometrelik gayritabii hudud
diye tavsif edilen bir yerde, 3 - 5 §akinin
gizlice gegmesine mani olmak kolay bir is. midir? Dostane miinasebet idamesi iddia edilen iki Devlet hududunda 3 - 5 sakinin gegmesine mani olmak igin tedbir almmasi bir Devlet idaresinde tasavvur olunacak bir §ey midir? Ne bileyim, her hangi bir yerde mantar gibi bitecek bir §eyin, bin kilometreye vasil olan topragm bin bir gegidinin arasmdan
gecmesini menedecek tedbirler ne ile, nasil
kabil olur ve hem nicin bbyle bir §ey tasavvur
edilmeli? Bu, ancak kar§i kar§rya harbeden
siper icindeki iki ordudan biri veya digeri tarafmdan almacak bir tedbirdir.
Arkada§lar; 50k acik olarak goriilegelmektedir ki, esasen somiirgeci olan Devletlerin ve bu meyanda mevzubahs olan Devletin
muhtelif yerlerdeki idare usullerini az gok biliriz. Bilhassa bu Devletin, kelimenin tavsif
ettigi manaya gore hakikaten somiiriip yutan
ve somurgesini yutmak igin her seyi miibah
goren, nazik ve kibar gorunen haline ragmen,
idaresi altma almi§ oldugu milletleri tamamen
somurup yutmagi prensib ittihaz eden bir canavar halinde oldugunu tasavvur etmekte
zannederim asla miibalaga yoktur. Bu Hiikumet, medeniyet gotiiriiyoruz, temdin edecegiz
diye elle pilav yemegi te§vik etmek, mekteb
tesis etmek degil, varsa kokunii kurutmak ve
onlari hayvan siiriisu halinde idare etmek igin
yapabilecegi ne varsa daima tatbik edegelmekte olmu§tur.
0 memleketin, zavalli diyecegimiz, insanlanni ne yolda ve nasil kullandigmi bilmeyen yoktur. 0 Hukumetin bu gayri insani hareketlerine,
srrf bir komsuluk ve insanlik gozii ile bakarken dahi insanm soguk kanlilik ve siikununu
kaybetmemesi miimkiin degildir. Suriyelilerin,
gok yakindan bildikleri kahraman Tiirklerin
insam idarelerle simdiki idareyi karsila§trrarak

C :1

anlamalari giig miidiir?
Ne bekliyecegim Fransiz idaresinden? Nihayet yillarca ve yillarca gok yakindan temasa
geldigimiz Suriye halkmm bu badireler igerisinde hangi yolu, hangi izi takib edecegini bilemiyecegini ve bunlarm igerisinde bocalayip kalacagmi tahmin etmek te bizim igin giig degildir.
Zavallilar. Onlara zavallilar demekte bir
taraftan kendimi gok hakli goriiyorum. Bizim
Hatay davasmda Suriyelileri gayrimemnun edecek bir vaziyete suriiklemek istedHer. Nihayet
guya Arab ittihadi, Islam ittihadi viicude getirecegiz diyerek, haklanmizi zayiflatmak yolunda vaki olan davalarmi bize yutturmaga gali§mi§lardrr. Bunlar yetmiyormu§ gibi, Tiirkiyenin
igerisinden kovulub gitmi§, Tiirkiye igin bir diken olmaktan ba§ka bir rol oynamami§, hayat
ve mai§etlerini §ekavet yolunda temin etmi§ bir
takim hizipleri, kiitleleri Suriyede, §urada ve
burada yerlestirerek onlari, Suriye halkmm haklarmi iktisab yolundaki hareketlerini kar§ilamak igin te§kilatlandrrmi§ olarak gozuken bu
Fransa, elbette bu vadide Turkiyeyi agikta birakamazdi. Bir taraftan, Suriyelilere kar§i kullandigi bu adamlardan bir kismmi, Turkiyeyi
rahatsiz edecek bir §ekle soktugu gibi; diger taraftan da; Tiirklerin, Suriyenin^bir pargasmi
her nasilsa bir gare bularak kopafdigi iddiasmi
ileri siirerek Tiirkler iizerine onlari musallat
etmekle guya Suriyelilere moral bir garei teselli
vermi§ olduklarmi zannettiklerini tahmin ediyorum. Vaziyete bakilinca goriilebilir M, bu
Devlet, Avrupada senelerden beri takib edegeldigi siyasette ne kadar gayri muvaffak olduysa,
daha dun elinden dost diye tuttuklarma ve en
yakm miittefiki gibi addettiklerine dahi ne kadar ademi itimad ve emniyetsizlik telkin ettise
yani bu vadilerde ne kadar ayagi siirgiiyorsa,
yeni ba§ladigi §arktaki bu tarzi hareketlerinden
de ayagmm daha kuwetle siirgecegini ve muhakkak tepesi iistu gidecegini tahmin etmek, bizim gibi o havalinin vaziyetini gok yakmdan goren ve Tiirkun halini bilenler igin, uzak degildir. Bunlar uzerinde gok daha kuwetle durmamiza imkan vardrr.
Goriiliiyor ki. Fransizlarm veya ona mumasil
her hangi bir idarenin veya eshasm alabilecegi
fena vaziyetlere karsi her turlu tedabiri ittihazda ve defii tenldlde veya menetmekte, karsilamakta bihakkin kudretli ve onden goriir ve
her seyi yapar oldugunu binbir misalle tecrube
ettigimiz, gordiigumiiz Hiikumetimizin, Devletimizin basmdaki seflerimizin esasen hig siiphe
ve tereddiid etmedigimiz karar ve icraatlarmdan
miisterih olduiktain sonra, benim kendilerinden
isteyebilecegim bir sey vardrr. Notclar, vesaireler ne olursa olsun, istihdaf olunacak sey ancak
su olmalidir. §u veya bu hareket, 10 senedenberi
hallolunmadi ise arttk hadisat gosteriyor ki,
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bu islerin, daha mulayim bir tarzla ba^layarak,
uzun da oka, bir hiisnii neticeye iktiranma intizara vaktimiz miisaid degildir. tsteyecegim sey
sudur:
Suriye hududunun mutlaka islahi, tashihi,
Suriye hududu uzerinde iskan edilmis biiitun o
anasrrm bu havaliden kamilen kaldiriknasi.
(Bravo sesleri).
S. tQOZ (Yozgad) — Siiriibnesi.
Dr. MAZHAR GERMEN (Devanila) — Biz
hakli, insani, milli olan her hangi bir davayi
mutlaka ayni hislerin ve ayni elemanlaritn tesiri
altmda yapmagi siar edinmte ve yapagelmis,
muvaffak olanus insanlar oldugiiimuzdan, bu vadide herfaangi bir endiseye diismea-e saik bir
vaziyeti miitalea ©decek bir millet degiliz. Yani,
daha agik olarak soylemek laznn gelirse, mutlaka arkadaslarimm ifade etmek istedikleri gete
harbi gibi menfur bir hadiseyi tasawur etmek
sbvle dursun, yani Fransayi, pek yakmmiizda
olaja hududu iizermde tehdid edebiliriz gibi, acaba bizi tehdid mi ediyorlar gibi bir kanaate meydan verecek derecede dahi dusunmiivoruz. Qiinkii o bizi mecbur ©derse, nihayet bu haklarm
kati ve cezri olarak Tiirkler tarafmdan temin
edilecegini Fransa anlamayacak kadar cahil deglldir.
ZtYA GEV2IER ETlLt (Qanakkale) — Qok
cahildir.
Dr. MAZHAR GERMEN (Devamla) — 0,
Ziya Gevher arkadasimizm soyledikleri gibi
bizi; iig bes tane Devlet tarafmdan isgal edilib,
ieimizden de bir birimizi yemekle mesgul oldugumuz bir zamanda Maras, Anteb, ve havalisinde de gbrdii ve bundan evvel de Qanakkalede
miisahede etti. Qanakkalede iig bes biiyiik miittefikinin yanmda gemi toplarmm altmda ve her
sekilde bizi gormiis olan Fransanm, Suriye hududlarmda bu giinkii Tiirkiye Ciimhuriyetinin
vaziyetini takdir etmemesine imkan yoktur.
Ancak otedenberi tuttugu savsaklama siyasetini, gizli dalavere siyasetini yeni kurulan Devletlerin yeni idaresine, yeni sistemleiine karsi hala
ayak uyduramamis olmalarmda bulurum.
Tahmin ederimki, bu Hiikumetler, 50k kisa
bir zamanda, ciddiyetini anlamis bulunduklarr
Tiirkiye Devletinin dostlugunu tarn ve agik manasile kazanmamn kendileri icin 50k hayati ve
faydali oldugunu miitalea ve asabimizin tahammuliinii suiistimal etmeyerek bu cibanlan yerinden tarn olarak atacaklarmi ve bu neticeyi
meydana getirmek icin bizden fazla galis,acaklardrr. (Bravo sesleri, alkislar) .
HALtL MENTEfE (Izmir) — Arkadaslar,
Atatiirkiin yiiksek sevgisi emsalsiz prestijinin
hakikaten giizel bir nizam teessiis etmistir. Emniyetli nizam, istikrarli
nizam, inkisafli nizam ve diinyanm bu
giin maruz oldugu igtimai ve siyasi anarsi ile
bu nizam karsilastirilmca, bunun krymetine hie
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bir olgii tahammiil edemez. Binaenaleyh, bu nizama karsi milletimizin gayet hassas ve kiskang
bulunmasi tabiidir. Bilhassa bu nizama karsi
vukubulacak suikasd haricten gelirse, o vakit
yalniz dahilde ufak bir vaka kar§ismda degil,
biitiin milli mevcudiyete karsi bir suikasd karsismda bulundugumuzu goruriiz ve hassasiyetimiz 0 derece artar. Dahiliye vekilinin ifadelerinden anlasildigma
gore; vaka ihdas igin
Suriyede tertib edilib dahile bir takim ceteler
gonderiliyor ve dahilde gafil vatandaslar arayarak, Devletimizle vatandaslarimiz arasindaki
bu giizel ahengi ihlal edecek bir takim vakialar
karsismda bulundugumuz anlasilryor. Vaka Suriyeden olduguna gore, alacagmiiz tedbirleri
alirken, Suriyenin vaziyetini goz oniinde tutmak
lazmigelir. Orada bir mahalli Hukumet vardir.
Fakat manda altmda bir Hukumet. Orada da
mandater bir Devlet var. Fransa ile olan miinasebatimizm mahiyetini evvel emirde goz online almak lazimdir kanaatindeyim. Fransa harbi umumiden tamamile satisfe crkmis bir Devlettir ve 0 giinden beri devam eden biitiin siyaseti bu statiikoyu, yani harbin kendi biitiin emellerini tatmin eder surette tesis etmis oldugu
statiikoyu muhafaza etmek kaygusundadir ve
bundan dolayidir ki, umumi sulh meselesinde
daima harigten kendisine yardimci aramaktadir
ve umumi sulh davasmdaki bizim samimi bir kanaatle tamamile kendisile miisterek oldugumuzu elbette bilmek lazmigelir.
Sonra arkadaslar, hogaz meselesini hallederek, bogazlari tamamile hakimiyetimiz altma
alarak bu giin Avrupada haznianmakta olan
harbin anahtanni elimize alrni^ bulnuyoruz.
Fransanm Bahri siyahtaki miittefiklerinin hazirlanmakta olan yeni harbe miiessir surette ordularmi istirak ettirebilmesi icin yegane yol bu
giin bogaz yoludur. Gerek umumi sulh davasinda ve gerek bu hayati meselesinde nazarmda
bu derece krymeti olmasi lazimgelen Tiirkiyeyi,
Fransanm ihmal ederek ve ankasdin Suriyede
harbe tahrik ederek bir muharebe safnasi agxnasma ben ihtimal vermiyorum.
Yalniz, Suriyede bir mandater Hukumet, bir
de mahalli Hukumet vardir. Orada vataniler
hakimdir. 0 vataniler eger Hatay meselesinde Fransa ile bizi harbe tahrik edebilselerdi
elbette memnun olacaklardi. Binaenaleyh meseleyi §u iki cepheden miitalea etmek lazmigelir kanaatindeyim : Fransa istemiyor da mahalli Hiikumet yapiyorsa, mademki Fransa
orada emniyet ve esayi§in mesuliidiir, binnetice biz Fransa ile hesablasmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh Fransa bizimle beynelmilel miinasebatta bilhassa Bogazlarm hususi vaziyeti dolayisile biiyiik ehemmiyeti olan Tiirkiyenin dostlugunu takdir etmesi lazmigelir.
Fransa orada dogrudan dogruya amil olmasa
bile emniyet meselesini daruhde ettigi Suriye-
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nin tahrrkatile miitemadiyen bizi emniyetsizlik
ve anarsi igerisine getirmege miisaade etmesine tahammulumiiz olmadigmi elbette Hariciye vekUi Pransa kabinesine soylemiglerdir. Binaenaleyh bu hususta bizi tenvir etmelerini istiyorum. Bu suretle vaziyet te tebaruz etmi|
olur.
ILYAS SAMl MU§ ( Coruh ) — Arkada§lar, geni§ hududlarda ya§ami§ ve at oynatmi§
Turkler, Ciimhuriyet idaresinin laik ellerde
tarihi imrendiren siikun ve huzur iginde medeni yiiceliklere ko§arken bu huzuru ihlal etmek tarihe kar§i en biiyiik cinayettir. Ciimhuriyet esaslarmdan birisi de vatanda§m, ne
kadar kiiguk olsa da hayatina lakayid kalmamaktir.
Basrada tecaviize ugrayan bir Ingiliz igin
bir filo geken Ingiltere Hiikiimeti, orayi yakip yiktiktan sonra Basra limanma astigr bir
levhaya §u beyti yazmi§tir:
«Cehaletle tecaviiz etmeyin siz»
«Silahi cehlolandan cahiliz biz.»
Ben, bu giin Yiiksek heyetinize, milletime
ve tarihe kar§i mecburiyetle haykinyorum.
Turk huzur ve siikununu ihlal edenler, Hatayda, hudud boylarmda Turk vatandasma tecaviiz edenler esmayi iizerine sigratanlar olacaktir.
FUAD G6KBUDAK (Urfa) — Arkada§larim; ben buraya ne her hangi milli meselede daima bir Inbnii ve Sakarya mesuliyeti hisseden
Hiikumete ve ne de bu Hukumetin etrafmda
Partimizin ve Parti haricindeki arkada§larm
daima ve tamamen samimi bir vahdeti milliye
gbsteren ifadelerine bir gey Have etmek igin gelmedim. Ben kendi dairei intihabiyem olan Urfaya giderken yakm kom§u Pransizlar hakkmda
dugundiiklerimi Meclis kiirsusunden i§aret igin
buraya ciktrm.
Bu Fransizlar ne bigim insanlardir? Zekalarma hayraniss. 0 derecede hayraniz ki lisanlannm ve kiilturlerinin biitiin inceliklerini bilmek
igin kendilerinin lisanmi once oldugu gibi bu
giin dahi memleketimizde ikinci bir lisan olarak
biiyiik bir endi§e ve ihtimam ile dgretmege caligryoruz. Bu ltizumu o derece hissetmi§iz ki, bir
Turk koyliisii de miihim bir alaka ile koydeki
gocuguna fransizca ogretmegi dii§iiniir. Kiiltiiriine bu mertebe ve hemen biitiin milletce hayran oldugumuz Fransizlarm siyasette daima dalalet ve mantik bozuklugunu goriiriiz.
Biitiin milli miicadelemiz Fransiz mantigmdaki bu bozukluk ve dalaletle ugra§makla gecmigtir. Fransiz mantikmdaki dalaleti, yenmek
igin hall ve miitemadiyen ugra§maktayiz. Bu
miicadeleyi bu giinkii en kuwetli kiitle halimizde mutesanid ve miitekamil bu giinkii en modern Hukumetlere nazire olabilecek bir hale gelmi§ olan bu giinkii Htikumetle degil, daha miin-
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zevi vaziyetlerde bulundugumuz zaman dahi
Fransizlarm bu dalaletile miicadele etmi§ ve
muvaffak olmu§uzdur.
Ne acayib? Bu giin sanki Fransada iki Hiikumet vardir. Bir tarafta Fransada akil ve mantikla idare edilen bir Hiikumet vardir, bir de
mihtaristlerin idaresinde ayri bir Hiikumet vardir diyecegimiz geliyor. Nedir bu §uursuzluk?.
Fransizlarla mantik ve hukuk yolile ugra§ryoruz. Matbuatimiz mantiki miicadeleler yapiyor
ve nihayet Oemiyeti Akvama gidiyoruz. Orada
bu mesele hallediliyor. Ondan sonra el altmdan
Fransiz ioUal ve igfalatmi goriiyoruz. Ben bu
noktada kendimizi asla dii§iinmeksizm Fransiz
mantikmdaki bu dalalete acimak igin kiirsiiye
gikmigtmi.

DAHlLtYE VEKILl §ttKRtJ KAYA (Mugla) — Arkadas>r, sayin hatiblerin cenub hududundaki vukuat iizerinde gosterdikleri hassasiyet grayet tabiidir. Ayni hassasiyet memleket
efkari umuimiyesinde de vardir. Hukumetinizin
de bu hassasiyetle muvazi olarak tedbir almasmi da tabu, zaruri ve mantiki bulursunuz. Biz
de bu hassasiyete muvazi olarak tedbirlerimizi
almis ve bunlarm ana hatlarmi Biiyiik Millet
Meclisine ve vasitasile biiyiik millete arzetanis,
buLunuyoruz. Suriyede {mandator Devletin, Hiikumet merkezindeki esas politdkayi Turkiye ile
iyi nrunaseibet politikasmi kiymetsiz birakacak
bir zihniyette oldugunu heniiz tahmin etmiyoruz. Bu sebeble Hatay davasi ameH Snoktad nazardan yarida iken ve yeni hudud hadiseleri
sebebile iki Devlet arasmda heniiz muhabere cereyan ederken menfi teshislere istirak etmek
istemiyoruz. Suriyede koyu bir Turk diisjmanlio-i propag-andasi yapMigmi ben de beyanatimda zikretmistim. Ancak bu propagandaya
karsi simdi^e kadar soguk kanlilikia ve keindimizi tahrikata kaptirmayarak hareket ettik.
Daima kaniiz ki Suriye halki bizim kendilerine
karsi iyi nivetimizden emindir. Hatibler de bu
ciheti tebariiz ettirdiler. Tahrikat yalniz politikacilarm eseridir. Bu hakikat turlii sebeb ve
vesilelerle ne kadar gizlemek istenirse istenilsin elbette M yakm bir atide meydana cikacaktn* ve hatta simdiden de gikmistir bile denilebilir.
Bize karsi soylenen sozlerin,
yapikm iftiralarm
ve vaM olan tasavvuratm hatiblerin soylediginden fazla oldugimu sovleanek istiyorktr. Amma iftira mahiyetinde oldugunu bizzat Suriyeliler bdlirler.
Zannediyorum ki Basvekilimizin bir iki vesiie
ile komsu milletlere karsi gosterdigi hassasiyete
uyarak sabirli davramarak Suriye milletini bize
gosterdigi mibi diisman olarak kabul etmemekli^imiz daha muvafiktir. Asd Suriye halkmm
malusmu olmak lazim gelen hakikat sudur M, Suriye vahdetini bozan ve onu taksim eden ne Tiirklerdir ve ne de Tiirkiyedir. Bilakis daima taleblerimizle bu vahdeti temin etmek istedik. Bu
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gayret gosterdilerse, simdiki manzara, komitecilerin telkinatmm yer buldugu merkezindedir.
Fakat bizce bu dahi zahiri ve muvakkattir.
Bizim nazarimizda Ermeni milletinin bizimle
beraber olmakta gosterdigi samimiyetin krymeti azalmamistir.
Arkadaslar, son soz olmak uzere arzetmek
isterim ki Turklerin buzur ve hukukunu ve
memeleketin hududunu mahfuz bulundurmak
igin Turk milleti Biiyiik Millet Meclisine ve
onun itimad ettigi Hiikumete verdigi kudreti
ve salahiyeti icabinda en miiessir bir surette
kullanacagimiza kimsenin §iiphesi olmamalidir. (Bravo sesleri, alki§lar). Bunun, huzurunuzda tekrar bir defa daha agik olarak ifadesini cihan sulhii icin de bir yardim telakki ederim. (Bravo sesleri, alki§lar).
BALKAN — Muzakere bitmistir. Ruznameye geciyoruz.

hakikat Hatay hususiyetini taglit ederek tahrif
etmeye imkan olmavacak derecede asikardn*. §unu arzetmek isterim ki, bir de hatiibler oradaki
anasin muhtelifeden bahsettiler. Bu anasrr arasii&da niatbuatta gbruldugii gibi ennenilerden
de bahsolundu. Hatiblerin ima ettikleri anasrr
da bu olmak ererektir. Buna dair de maruzatta
bulunmak isterian. Tiirklerle ermeniler arasmda
teskin olunnnaz bir diismanlik mevcud oldugu
nazariyesini ileri siirmek bazi politikacilarm gecim vasitasi olmustur. (Bravo sesleri).
Hatay davasi esnasmda Tiirklerle Ermeniler
arasmdaM miinasebet bir defa da miinakasa
mevzuu oldu, Tiirklerle Ermeniler, hakiki ve tabii
menfaatlarmm ilcasile enstenktif olarak yeniden
bir defa dafaa birbirlerile yakmlik hissettiler.
Hakiki vaziyet budur. Fakat eski komiteciler
tekrar araya girdiler ve Hatayda iki millet arasmda yeni bir diismanlik havasi yaratmak igin

MtJZAKERE EDiLEN MADDELER
ADLlYE ENCtJMENt NAMINA MtJMTAZ
OKMEN (Ankara) — Bu layiha vakia gecen
sene Adliye enciimeninde muzakere edilmi§tir.
Bu seneki enciimen tekrar tetkik etmek istiyor,
Adliye enciimenine verilmesini rica ederim.

1 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankast kanunu l&yihasi ve Ziraat, tkhsad, Maliye ve Biltge enciimenleri mazbatalari (1/634) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi?
ADLlYE ENCtJMENt NAMINA MtJMTAZ
OKMEN (Ankara) — Layihayi enciimen namina istiyoruz.
BALKAN — Layihayi Adliye enciimeni istiyor, gonderiyoruz.

MlLLI MtJDAFAA ENCtJMENt M. M. §tJKRtJ KOCAK (Erzurum) — Bu layihanm 21 nci
maddesi askeri usulii muhakeme kanununun
282 nci maddesini kaldiriyor. Bu bakimdan
Milli Mudafaa enciimenine de verilmesini rica
ediyorum.

2 — Umumi mahkemeler ve karar hdkimleri
ve mustantiklarla umumi ve hususi kaza sildhiyetini haiz makamlar arasindaki ihtilaftn halli
hakkmdaki kanunu degistiren kanun layihasi
ve Adliye ve Dahiliye enciimenleri mazbatalari
(1/227) [2]

BALKAN — Layihayi Adliye enciimenine
veriyoruz, bundan sonra da Milli Mudafaa enciimenine gidecektir.
Ruznamede ba§ka bir §ey kalmamigtir, cuma giinii saat 15 te toplanmak iizere celseyi tatil ediyorum.

[1] 118 sayili basmayazi zaptm sonundadir.
[2] 119 sayili basmayazi zaptm sonundadir.

Kapanma saati : 16,30
^•ii

DtJZELTME
42 nci inikad zabtmm 265 nci sayrfasmdaki
ler: 1), (Mliinhaller: 1) seklinde duzeltilmi§tir.

tayini esami cetvelinin basmdaki

(Miistenkif-
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T. B. M. M. Matbaasi

S. Sayisi: 118
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanunu layihasi ve
Ziraat, iktisad, Maliye ve Biitge encumanleri mazbatalan
(I/634)

T.C.
Ba§vehdlet
Kararlar miidilrlugu
Sayi : 6/3453

31 - X -1936
Biiyuk Millet Meclisi Yuksek Reisligine

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi hakkmda Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri
Heyetince 27 - VIII -1936 tarihinde Yuksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. tnonii

Esbabi nracibe
Tanm bankamizi daha qdk qiitqi ve koylu ekonomisine yararh bir hale getirmek ve onu kanun
esaslarma gore kontrol imkanrai saglayacak sekilde sahiblendirmek gayesile « Turkiye Cumhuriyeti
Ziraat bankasi » kanun layihasmi yuksek huzurunuza sunmus bulunuyoruz.
Bu layiha; elde bulunan kredi kaynak ve imkanlanndan Turkiye ekonomisine yararli istahsalde
bulunan ve memleketimizin bel kemigi olan hakiki <jift<»iyi faydalandirmak iilkusunii tasimaktadir.
Bu gunku dar kredi membalanmizi; ziraatle, zirai istihsal ile fill hiq bir alakasi kalmamis bulunanlara, sadeee toprak sahibi olmaktan baska bir igtimai rolii olmayanlara kaptirmamak kararmdayiz.
' Bir tanesi bile bir milleti ortadan kaldirmaga yeteeek gok getin ve zorlu imtihanlan ve gecjtleri atlatabilmis isek bu neticeyi ailesile birlikte aile topraklanni bizzat isleyen Tiirk ciftQisine ve
koyliisune borgluyuz.
Bu kanaat; layihanin tasidigi biitun esas ve prensiblere hakimdir.
Zirai servet kaynaklarimizdan azami menfaatintemin edilebilmesi igin sarfetmekte oldugumuz
emeklerin yaninda zirai isletme sermayesinin de gok muhim bir mevkii olduguna, isletme sermayesine dayanmayan arazinin iktisadi bakimdan bir deger ifade edemeyecegine §iiphe edilemez. Bu
itibarla oldugu gibi igtimai hayatimizdaki genis rolii ve tesiri itibarile de hususi tesebbiislerin basaramayaeagi bir mahiyet ve ehemmiyette olan zirai kredi meselesini layiha, bir Devlet faaliyet
mevzuu olarak ele almi§ bulunmaktadir.
Bu mevzuda vazife ve mesuliyet alacak Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi, kooperatif§iligi ana
prensiblerinden sayar. T a n m kredi kooperatifleri ile toprak urunlermin hakiki degerinden uretmenleri faydalandiracak olan satis kooperatiflerinin kurulmasmda, §ogaltilmasmda, canlanib gelismesinde rol oynar. Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi, t a n m kooperatiflerinin ana bankasidir.
Yuksek huzurunuza sunulmus olan kanun layihasmin milli hayatta canli bir mevcudiyet iktisab
edebilmesi, nazari bir temenni halinde kalmaga mahkum olmamasi i§in sermaye faslmdaki teklifimizin kabuliinii dileriz.
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Bankanm sermayesini zirai hareket ve faaliyetlerin inkisafmi temin edecek kiymete eikarmak aneak bu suretle miimkiin olabilecektir.
Banka esas vazifesinden baska bu kanunda ve statiisimde yazili diger banka muamelclerini de
yapabileeektir.
Layihada yer bulan esaslar Biiyiik Millet Meclisinin yiiksek tasvibine iktiran ettigi gun Oiimhuriyetin ve onun yarattigr inkilabm prensiblerine ve ihtiyaea uygun yeni bir milli miiessese dogaeak ayni zamanda esasli zirai bir reformun tahakkukuna baslangig olacaktir,

Ziraat encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Ziraat encumeni
Karar No. 5
Esas No. 1/634

8 - XII - 1936

Yiiksek Reislige
Enciimenimize havale buyurulmus olan Tiirkiye Ziraat bankasi kanunu layihasi, Iktisad vekili Celal Bayar ve banka umum mudiirii Kemal
Zaim huzurile miizakere olunmustur.
Bu layihanin dayandigi esas ve prensipler
ve bu meyanda hassaten giftgilere kredi vermek ziraat kredi ve satis kooperatiflerinin kurulmasi, gogalmasi ve gelismesi islerinde vazife
almak ve bu kooperatiflerin ana bankasi olmak
gibi dogrudan dogruya yurdumuz ziraatinin ilerlemesinde 50k onemli ve tesirli bir rol oynayaeak olan Ziraat bankasinin bu miihim vazifelerini geregi gibi basarabilmesini temin icjn yeni
esaslar dahilinde teskilatlandirilmasi ve bir Devlet miiessesesi haline konmak suretile sahiblendirilmesi; bankadan beklenilen bu miihim hizmetlerin yapilabilmesi iein sermayesinin Hiikfimet yardimile tedricen arttirilmasi; ciftgiye kredi verilirken sahsi ve maddi teminat esas tutulmayip zirai istihsalin sart kosulmasi; bankanm
bu giinkii menbalarmin miisaadesine gore bu
miiessesenin daha ziyade kiigiik giftgi ve koylii
ekonomisine yararli bir hale getirilmesi gibi
esaslar cok isabetli goriilmiis ve enciimenimizce
de kabul olunmustur.
Bu esaslar enciimenimizce aynen kabul olunduktan sonra bazi maddelerde, goriileri liizum
iizerine gereken degisiklikler yapilmistir.
Layihade kelime, ibare ve teknik tabirlerin
degistirilmesi ve redaksiyon gibi
hususlar
miistesna olmak sartile yapilan baslica degisiklikler sunlardir:
3 ncii maddedeki
kiigiik
ve
biiyiik

giftgi tabirleri klasik bir tasnife istinad etmeyip memleketimizin zirai biiiiyesi, Ziraat
bankasinin serinaye vaziyeti ve bu layihanin giittiigii amaglar goz oniinde tutularak yapilmis
bir tasnife matuf bulundugu anlasilmis ve o suretle kabul cdilmistir. Fenni
giftgilik yapip
muhiti igin de iyi bir ornek olmaga muvaffakiyet gosterenleri tesvik maksadile 8 nci maddeye bir fikra eklenmistir.
Memleketimizdeki ehemmiyeti herkesce malum olan hayvan yetistiricilerin, hayvan yemi
miistahsillerinin ve bu meyanda kiimes hayvanlari yetistirimi, ipekbocekgiligi ve ancilik
gibi ziraat subelerile ugrasanlarm kredi ihtiyaclanni karsilamak maksadile 9 ncu n^addeye 2
fikra eklenmis oldugu gibi haddi zatinda ziraatle mesgul olmakla beraber senenin muayyen zanianlannda kiigiik mikyasta ormaneilik isleri
de ugrasan miistahsillerin kredi ihtiyaglari da
derpis olunarak bu maddeye bir fikra ilave edilmistir.
Hiikiimlerdeki teselsiilii temin igin JO ve
11 nci maddelerin yerleri degistirilmistir. 11 nci
niadde mucibince, zirai kredilerde aranilacak
karsiliklar meyanrna (Devletin veya mahallt
idarelerin kefaleti) de ilave edilmistir.
22 nci maddede, simdiye kadar hususi kanununa gore yapilmis olan silo ve ambarlar
hakkmda bir kayid goriilemediginden bu maddeye buna dair hukiim konmustur.
20 nci madde mucibince ziraat mahsullerini
ve ziraat usullerini islah maksadile Ziraat bankasinin kurabilecegi ufak tecriibe istasyonlari
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nlimune isletmeleri ve meyva fidanliklarinm Ziraat vekaletinin teknik direktif ve yardimile
viieude getiriknesi enciimenimizce tabii gortilmiis oldugundan bu maddeye buna dair hiikum
konmami§tir.
23 ncu madde ile banka tarafindan yapilmasina miisaade edilen ticari muameleler, bankanin bir zirai kredi miiessesesi olmak kalitesine
hig bir veghile halel gelmemek §artile enciimenimizce kabul olunmus. ve ancak hakiki ve hiikmi
sahislara borglu hesablar agmak, avanslar ve
akreditifler yapmak gibi bankacilik noktasmdan riski biiyiik olan islerde Iktisad vekaletinin
tasvibi sart kosularak bu maddenin 7 ve 8 nci
fikralarmda ona gore degisiklik yapilnustir.
Gorulen liizum iizerine bu maddenin 11 nci fikrasina da bir ek yapilmistir.
Bankanm umumi heyetine segileeek azanm
segim miiddetlerinde birlik temini igin Biiyiik
Millet Meclisinin alakali enciimenlerinden bu heyete segileeek kimselerin de her yil segilmesi
uygun goriilmiis ve 28 nci madde ona gore degi§tirilmi§tir.
Enciimenimizce gorulen liizum iizerine 32 nci
maddenin (A) fikrasma (Ziraat vekaleti) kaydi
ilave olunmu§tur. Bundan baska 36 nci maddenin son fikrasi, taallukuna binaen 32 nci maddenin sonuna eklenmi§tir.
Bankanm fevkalade ihtiyatmda birikmis
olan para umumi heyetge kafi goriildiigu takdirde bu ihtiyata ayrilan membalarm atil bir
halde kalmamasmi temin igin sermayeye tahsisi
liizumlu goriilmiis ve 39 nc-u maddeye buna
dair bir kayid konmustur. Bundan baska safi
kardan % 20 sinin sermayeye ve % 75 inin de
bankanm emniyet mekanizmasi olmak itibarile
biiyiik bir ehemmiyeti haiz olan adi ve fevkalade ihtiyat akgelerine tahsisi zaruretini kabul
eden encumenimiz bu maddeyi ona gore degi§tirmistir.
45 nci maddede yapilan degisiklik bir tavzihten ibarettir. 46 nci maddedeki (imza) kelimesinin yanina veya (muhiir) ibaresi ilave edilmi§tir.
48 nci maddede vadesinde odenmeyen zirai
alacaklar igin tahsil aidati ve masraflari olarak

teklif olunan % 3 nisbeti fazla goriildugiinden
% 2 ye indirilmi^tir.
Kuraklik, dolu, sel, hastahk ve saire gibi
afetlerden ileri gelen zararlar dolayisile giftgi
borglarmm miinferid veya mmtakavi bir sekilde
tecili hakkmdaki miiracaatlerin kisa yoldan
ve miimkiin olan siiratle neticelendirilmesi meselesi iizerinde ehemmiyetle duran encumenimiz
banka umum mudiirii ile idare meclisinin bu husustaki salahiyetlerinin tevsi ve tensik edilmesi,
aneak mmtakavi afetlerden ileri gelen tecil taleplerinin lera Vekilleri Heyeti kararma baglanmasi ve bu yolda vukubulacak miiracaatlerin neticelendirilmesine kadar bankaca, bu alacaklarm
tahsiline aid takibatin durdurulmasi gibi esaslar
dairesinde 50 nci maddeyi yeniden kaleme almi§tir.
58 nei maddedeki degisiklik tavzih maksadile
yapilmi§tir.
Hiikumetge bu layiha hazirlandigi zaman bankanm 1935 yili blangosu heniiz Umumi heyetge
tasdik edilmemis bulundugu ve halbuki bu gun
bu i§in intag edilmis. oldugu nazari dikkate alinarak 4 ncii muvakkat madde metnindeki 1935
yili 1936 ve 1936 yili da 1937 olarak degistirilmi§tir.
Layihanm diger maddeleri enciimenimizce aynen kabul edilmis. olmakla Umumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ziraat E. R.
Izmir
B. Koken

M. M.
Manisa
Yasar Ozey

Maras
Nuri Ural

Seyhan
Tevfik Tarman

Ankara
M. Ayasli

Kirsehir
A. B. Esen

Katib
Bolu
Is. Hak. Uemay

Seyhan
Bazi maddelerine
muhalifim.
D. Arikoglu
Nigde
C. Oral

Bolu
Heyeti umumiyesinin iki maddesi harig olmak
iizere taraftarim. Heyeti umumiyede izah edeeegim veghile bazi maddelerine muhalifim.
$ukru Gulez
Balikesir
Denizli
Kirklareli
B. SelQuk
E. Asian Tokat
Z. Akin
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tktisad enciimeiii mazbatasi
T. B. M. M.
IkUsad encumeni
Esas No. 1/634
Karar No. 9

6 - I - 1937

Yuksek Reislige
Tiirkiye Ciimliuriyeti Ziraat bankasi kanun
layihasi, tktisad vekili Celal Bayarla Banka
umum miidiirii Kemal Zaim hazir olduklari halde miizakere olunmustur.
Kredi igin. zirai istihsali esas tutmak, ziraat
islerinde kendileri ve aileleri filen galisan ve bir
gok bakimdan asil istihsal kollarini teskil eden
giftgdleri, koyliileri on safta bulundurmak, istihsaleileri teskilatlandirmak, zirai istihsal islerinin
verimini arttirmak iizere icab eden her tiirlii
yardimlarda bulunmak gibi esasli amaglari ilitiva
eden bu layiha encumenimdzce de esas itibarile
kabul edilmistir.
Pegistirilen maddeler sunlardir:
Teklifteki ikinci madde elli altmci madde
olarak kabul edilmistir.
Madde 4 : Teklifte besinci madde olarak goriilmektedir. §eklen degistirilmistir.
Madde 5 : Otiiz sekizinei madde hukumlerine
gore nakledilebileceik paranin da fevkalade ihtiyattan oldugu bu madde ile de ayrica tasrih edilmistir.
Madde 6 - 11 : §eklen degistirilmistir.
Madde 15 : Kooperatiflere, zirai istihsallerine
luzumlu ve ortaklarmin istihlak edecekleri seyleri her tiirlu istihsal vasitalarmi temin edebilmeleri maksadile kredi verilmesine dair olan hiikiim
tavzih suretile yazilmis, giftgilerin bu ihtiyaglarim temin igin Ziraat bankasmin dogrudan tesebbiise girebileoegi de ilave olunmustur.
Madde 21 ila 25 : seklen degistirilmistir.
Madde 26 : §imdiye kadar Ziraat bankasina
bagli bulunan Istanbul emniyet sandigimn vaziyetini tesbat ve idare seklini tayin etmek iizere
bu madde yeniden yazilmistir.
Madde 28 : Bu maddeye banka umumi heyetinin tetkik ve murakabe isine dair esaslar ilave
olunmustur.
Madde 31 : Bu maddenin sonuna, yazi, zabit
ve dosya islerini gormek iizere idare meclisi emrinde bir biiro bulunaeagi hakkmda bir fikra ilave edilmistir.

Madde 32 : §eklen degistirilmis ve 33 ncii
madde ile birlestirilmistir.
Madde 33 : §eklen degistirilmistir.
Madde 34 : Bu madde kisrnen tavzih edilmis
ve idare Meclisinin emrindeki memuiiar umum
mudiir emrinden harig tutulmustur.
Madde 35 : Tayinleri idare meclisinin tasvibine bagli olmayib dogrudan dogruya umum miidiirliige aid bulunan memurlarin azillerinde idare
meclisinin tasvibini sart kosmanin dogru olmayacagi dusimiilmus bu hususta idare meclisinin ittilai kafi gorulmiistur.
Madde 36 : 35 nci maddede yazili sebeb dolayisile idare meclisinin tasdikina arz hususu bu
maddeden de §ikanlmistir.
Madde 39 : Ipotek kaldinlmasi keyfiyetinin
de ipotek muamelelerinin ifasi gibi siiratle ve >ayni suretle yapilmasi cihetinin tasrihi maksadile
bu maddeye bir fikra eklenmistir.
Madde 40 : Zirai deyin karsiligi bankaya teminat gosterilmis olan gayrimenkullerin igerisindeki butiin menkullerin merhun hiikmiine tabi
tutulmasi, bu menkuller
igerisinde
tencere
ve tabak gibi zirai isletme ile ilgisi olmayan seylerin de bulunabilmesi dolayisile dogru goriilmemistir. Bundan baska, mahsulat ile isletme tef erruatmm kayidsiz ve sartsiz rehin halinde birakilmasi da, miinasib bulunmamis, borcun vadesi
gelmedikge bunlarm sahibi tarafmdan serbestge
tasarrufuna mudahale olunamayacagi esasi kabul
edilerek madde degistirilmistir.
Madde 41 : tpotekli zirai alacagm vadesi geldigi halde odenmemesi takdirinde yapilacak muameleler arasmda gayrimenkul, banka tarafmdan
acjk artirma suretile satiliga cjkarildiktan sonra,
alici gikmadigi veya vurulan pey borcun tamammi kapatmadigi gorulurse, agik arttirma miiddetinin daha 15 gun uzatilabilecegi hiikmu bu
maddeye Have olunmustur.
Bundan baska, borejunun kabili haeiz ve baskasma gayrimerhun menkul mallari bulundukcja
gayrimenkullerin satisma girisilmeden once, bu
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menkulun satilmasi hiikmii yerine, yalniz vadesi
gelen boreun odenmesine kafi miktarmi 46 nci
maddeye tevfikan paraya gevirmege bankanm salahiyeti olacagma dair bir hukum konulmasi miinasib goriilmu§tur.
Madde 42 : Bankaea tefevviiz olunan gayrimenkullerin iade olunabilmesi i§in, boreun resiilmal ile faizi ve her tiirlii masraflarmm odenmesi §art kosulmus oldugu halde tefevviiz miiddeti
zarfinda gayrimenkuliin getirdigi kafi gelirin hesaba katildigi goriilmu^tur. Bu safi gelirin borc^
lu hesabina tenzil edilmesi encumenimizee muvafik goriilerek madde bu yolda degistirilmistir.
Iade hususunda borglunun varislerinin de hak
sahibi oldugu aynea tasrih edilmi^tir.
Madde 44 : Bankaya rehin edilen gayrimenkullerin krymetleri diistugii takdirde dogrudan
ve icabina gore siiratle satilmasi esasi kabul edilmi^tir. Ancak dii§us keyfiyetinin menkul kiymetlerine gore % 10 miktarile tayini yerine
bankaea ikraz sirasmda alakonulaeak ihtiyat payinin yarisini gidereeek miktarla tayini is icabina uygun goriilerek madde bu suretle degistirilmistir. Dti§us ihtiyat payinm dortte iigunii gidereeek kadar olursa miihletten v&z gegilerek siir atle satisa gegilmesi esasi maksada uygun bulunmustur.
Madde 46 - 47 : Tavzih edilmistir.
Madde 49 : Kismen tavzih edilmis ve maddenin sonuna munferid veya mintakavi tecillerin
Sekil ve sartlan bankaea aynea kararla§tirilmasi
yolunda bir fikra ilave olunmustur.
Madde 51 : §eklen degistirilmistir.
Madde 52 : Muamele vergisinden muafiyet
hiikmii bu maddeye ilave edildigi gibi muafiyet
hukiimlerine, bu maddede yazili krediden miitevellid borglar hakkinda, umumiyetle icra mafcamlari, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde
yapilacak takib ve tahsile miiteferri, her nevi taleb, teblig ve kararlarin da her tiirlii resim ve
hargtan muaf oldugu ve bu maddede zikredilen
gayri menkullerin zirai borcjar dolayisile 41 nci
madde mucibince bankaea tefewuzu veya 42 nci
madde mucibince tefevvuz edilen gayri menkullerin sahiblerine veya varislerine iadeleri takdirinde her tiirlii ferag ve intikal harg ve resimlerinden muaf oldugu hiikiimlieri ilave edilmistir.
Ilave edilen muafiyet hiikiimleri koylerde

ziirra ile yapilacak muamelelere de samil bulunmustur.
Muamele vergisinden muafiyet hiikmii bu
maddeye gegirildigi ic,in Hiikumetge teklif edilen 56 nci madde kaldirilmistir.
Madde 56 : Hiikumetin ikinei maddesi miinasebeti dolayisile bu siraya getirilmis, ve 56 nci
madde olarak aynen kabul edilmistir.
Madde 59 : Banka memurlarmm tekaiidlugii
ile hastalik ve sair ahvalde kendilerine yapilacak yardim isleri ayri mahiyetler ta^idigi ve tekaiid hakki ile yardim islerinin biri birine kanstinlmamasi gerektigi cihetle bankaya bagli olmak iizere iki sandik te$kili ciheti tercih olunmus, madde bu sebeble yeniden tanzim edilmistir.
Her sandiga irad yazilacak kar^iliklar da aynea gosterilmistir.
Madde 60 : Ziraat enciimeni ile Hiikumetin
61 nci maddesinde yazili sandik gelir kaynaklari bu maddede sira ile tesbit olunmus ve her iki
sandik aynlmistir.
Madde 61 : Ziraat enciimeni ile Hiikumetin
61 nci maddesindeki diger hiikiimlerin ayrilmasi
muvafik goriilerek bu madde yeniden tanzim
olunmustur. Ziraat bankasi memurlarmm Devlet memuriyetlerinde veya Ziraat bankasmda ge§en hizmet miiddetlerinin de esas tutulmasi hiikmii ile, sandiklara aid statulerin Iktisad vekaletinin tasvibinden sonra Icra Vekilleri Heyetinin tasdikma arzedilmesi hiikmii ilave edilmistir.
Eski Ziraat bankasi memurin ve mustahdemini tesisinden para almis olanlarla, 21-11-1930
tarih ve 58 numarali idare meclisi kararile tekaiid istihkaklari tesviye edilmis olanlarm yeni statiiye gore tekaiid hakkmdan istifade edebilmeleri igin tabi olacaklan sartlar da tavzih suretile yeniden yazilmis ve bu arada aldiklari tazminat tamamen tahsil olunmaksizm olen veya
bankaea tekaiid edilen memurlar ile ailelerine
tahsis olunacak maas hakkmda yeni bir hiium
ilavesi liizumlu goriilmiistiir.
Madde 62 : §eklen degistirilmistir.
Havaleleri mucibince Maliye enciimenine takdim edilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur.
Ik. E. Reisi
M. M. Na.
Ka.
Tekirdag
Gazi Anteb
Nigde
§. Kesebir
Bemzi Gures Br. B. F. Talay
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Afyon Karahisar
Konya
Bu kanuna dair miitaleam 3 niisha II. Dikmen
olarak ilisiktir.
Berg Tiirker
Ankara
Samsun
Zonguldak
A. TJlus
Ali Tunah
II. Karabacak
Aydin
Aydin
Giresun
N. Topgoglu
II. Alata§
Muzaffer Kilig
Zonguldak
Esad
Aza
Afyon Karahisar
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi miin-

Tiirkiye
hasiran :
A) Ztirra ve tanm kredi ve satis kooperatiflerine yardim ,
B) Qiftgi ve koyliiye yardim
ve
C) Tarim kooperatiflerin ana bankasi olmak
hasebile, fasil VI madde (23) deki bazi bendlerinde zikredilen sirf ticari bankalarm ve Devlet
bankasinin gorecegi muamelelerle de istigal etmesi, Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasinin
maksadi tesekkiiliine tezad teskil edeceginden,
Ve muamelati sarrafiye ile de istigal etmesi,
aglebi ihtimal, kendisine has olan ziirraa, giftqiye ve koyliiye yardim isinde ihmal veyahud kafi derecede yardim edememek mahzuru husule
geleeeginden,
Madde (23) de zikrolunan No. 3, 4,10,11,12,
13 ncii bendlerde mevzuubahs olan muamelelerin
simdilik bu kanundan gikarilmasini teklif ederim.
Hiilasa, elyevm sermayesi yiiz milyon liraya
balig olmayan, Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi, yukanda arzettigim bendlerdeki muame-

lelere de girisirse, otede ziirraa, giftgiye ve
koyliiye kafi derecede yardimlarda bulunamayacagi asikardir. Bahusus ki, Ziraat bankasinin otuz milyon liralik sermayesinin iigde ikisinden fazla bir meblag gok uzun vadeli plasmanlarla baglanmis bulunuyor, ve elyevm bankanin seyyal sermayesi lie, milyon Turk lirasi
raddesindedir.
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasinin sermayesi yiiz milyon, big olmazsa
elli altmis milyon lirayi bulmalidir ki, sermayesinin bir kismini, muamelati sarrafiyeye hasredebilsin .
Binaenaleyh, Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasi sirf ziraate aid muamelatla istigal edeeek bir banka olmalidir, ve simdilik, bu kanun
ilo yapmaga
meebur oldngu esas muamele
ve vazifelerle mesgul olmalidir.
Devlete, tiearete ve umuru sarrafiyeye aid
banka muamelati yapmak vazifesini, Merkez bankasi ve Isbankasi gibi bankalar gormelidirler.
Ikinci miitalaam :
Tiirkiye Ciimhuriyetinin teessusihidenboi'i Ziraat bankasinin giftgiye koyliiye babalik etmis,
onlari himaye etmis oldugu memnuiyetle goriilmiistiir. Ancak Hiikiimetin teklif ettigi 41 ve 42
nei maddelerde zikrolunan ipotekli menkul ve
gayri menkullerin satis bahsine gelince, bore,
odemnedigi takdirde gayri menkul mallarla beraber menkul mallann da satisi hususunda, Ziraat
bankasi memurlarinin gok insafli davranmalari
ieab ettigini, bir temenni kabilinden zikretmek
isterim .
Ddger maddelerin ahkamini tamamen kabul
ederim.
Berg Tiirker

Maliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Maliye Encumeni
Kara No. 23
Esas No. 1/634
• *

27-1 -1937

Yiiksek Reislige

Basvekaletin 31 - X -1936 tarih ve 6/3435
sayili tezkcresile Biiyiik Meclise sunulup Ziraat
ve Iktisad enciimenlerince miizakereden sonra enciimenimize havale olunan Tiirkiye Ciimhuriyeti

Ziraat bankasi kanunu layihasi, iktisad vekili
Celal Bayarla Tiirkiye Ziraat bankasi Umum
mudiiru Kemal Zaim hazir olduklan halde tetkik ve miizakere edildi.
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1888 yilmda kurulan ve uzun miiddet kendine
mahsus hukiimler iginde bir devlet muessesesi halinde isleyen Tiirkiye Ziraat bankasi 1340 butqe
kanmra ile anonim sirket haline ifrag edihnis
ve bu hal bu giine kadar devam etmistir. Ancak son yillarda iktisadi ve mali faaliyetlerin
Devlet biinyesinde aldigi mevki ve ehemmiyet; bu
gibi miiesseselere yeni §ekiller vermek zaruretini hissettirmistir. Boylece tieari mahiyetteki
bir Qok miiesseseler birer Devlet organi olarak
faaliyete gegirilmistir. Tiirkiye Ziraat bankasi da bu ahenk ic,inde daha faal ve daha miismer olacagi tabii bulundugundan layiha bu
esasa gore tanzim edilmi§tir. Ancak layiha,
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasini yeni bir
tesis mahiyetinde ifade eylemi§tir.
Layiha biinye degi§ikligini ifade ederken
zirai kredinin bu giinkii §artlara gore alacagi
istikameti de tesbit eylemi§tir.
Layiha; genis bir zirai kalkinmaya hazirlanildigi sirada bu biiyiik isin kredi cebhesinde
vazife alacak olan Ziraat bankasinin Qali§ma
hedeflerini ve vasitalarmi genisletmede, vazife
ve mesuliyetini vuzuhla tayin etmektedir.
Layiha metninden ve Iktisad vekilinin izahlarmdan da anlasjldigi veehile hassatan zirai
kredilerin hudud ve sumulii ve bunlarm tevzi
sartlan yeni esaslara irca olunmaktadir. yilhk
istihsalin kredi ihtiyacjlari diisunuldugii gibi koyliiye toprak ve zdraat vesrtalan temin edecek
uzun vadeli tesis kredileri de ihmal edilmis degildir.
Sahasi genislemekte ve adedi artmakta olan
Tarcm kredi kooperatiflerine sermaye itibarile
yardim etmek ve murakabe itibarile de nazimlik
yapmak vazifesi Ziraat bankasma verilmistir.
Bu sebeble Ziraat bankasmm Devletten dogrudan dogruya veya bilvasita daha genis yardim
gb'rcnesi ve binaenaleyh bir kanun cjer^ivesinde
butun hatlari vazih bir Devlet murakabesine tabi
olmasi zaruri goriilmustur. Layiha ile kredilerin
tevziini tanzim igin yiiksek bir nazim heycti
kurulmus olmasi da bu diisiineeyi izah eder.
Encumenimiz layihayi esas itibarile kabul etmis, aneak maddelerin miizakeresinde bazi hiikiimleri tadil ve tavzih ettigi gibi yeniden bazi
hiikiimler de ilave eylemistir.
Birinci maddenin ikinci fikrasmda bankanin
«faaliyetini zirai sahada teksif etmekle beraber
bu kanuna ve esas nizamnamesine uygun her

nevi diger banka muamelelerini yapabilecegi»
ifade edilmistir. Enciimenimiz bu ibareyi, bankanin salahiyet ve vazifelerini tayin eden birinci fikraya ilave etmis ve banka merkezinin Ankarada oldugu ibaresini de ikinci fikraya almis
ve bunu maddenin ifade silsilesine daha uygun
bulmustur.
Bankanin attirma eksiltme kanunu ile Divani muhasebat murakabesine tabi olmadigmi ifade
eden Hukumetin ikinci maddesi Iktisad eneiimenince muafiyetler faslina alinmis ise de bu hiikiim bir muafiyet olmayip muhtar Devlet idaresinin salahiyet vazifelerinden bir kismin ifadesidir. Ve birinci maddeyi miiteakib muessesenin
bu kanunlar muvacehesindeki vaziyeti dusuniileceginden maddenin Ziraat emeiimenince de tasvib edildigi veehile ikinci madde olarak kalmasi
uygun bulunmustur.
Koyliiyii toprak sahibi kilmak prensibini kredi kolayligi ile de temin icin layihaya yeni hiikiimler konmustur. Her yerde evvela kii^iik gif-tq-ilerin krediye kavusmasi esas olduguna gore bunun tarifi kanun un ana maddelerinden birini teskil etmistiir. Bu itibarla
enciimenimiz ii<juncu
madde iizerinde uzun tevkiklerde bulunmus ve
Iktisad eneiimenindeki hiikiimler mahfuz kalmak
sartile madde ibaresini tadil eylemistir.
Maliye encumeninin 10 ncu maddesi olan Iktisad enciimeninin 9 ncu maddesi 7 nci maddenin B ve C fikralarinm izahi olmasi itibarile bendlerinin ifade ettikleri hukiimlerin mezkur fikralarla imiitenazir olmasi icin fikralarin yerleri degistirilmijstir.
Iktisad encumeninin E fikrasina « malzeme »
tabiri ve C fikrasina da buradaki hiikiimlere
miimasil islerin yapilabilmesi icjn bir fikra ilave
edilmistir.
12 nci maddenin son fikrasmdaki ikrazlar da
Devletin ve mahalli idarelerin kefaletinin de bulunmasi varid goruldugunden madde buna gore
tadil edilmistir.
13 ve 17 nci /maddelerde bazi ibare degisikligi yapilmistir.
Emniyet sandigma aid olan 27 nci maddede,
birinci frkrasmda miiessesenin hukmi sahsiyeti
liaiz oldugu tasrih edilmis ve son fikrada da ufak
bir ibare tadili yapilmistir.
Bar Devlet muessesesi olan Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasinin biinyesini kuran idare
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imeclisite krediler yuksek nazim heyetine Maliye
vekaletijriee birer
aza seQilmektedir. Kanunun
umuini Jiukiimlerile bankaya Devletin bazi mali
hizmetliri tevdi edildigi gibi muessesenin bir kisim sermayesi de mali kanunlarla temin edilmis
bulunmaktadir. Bu sebeblerle eneumenimiz bankanin umumi heyeti arasmda, mali kanunlardaki
ihtisasi noktasindan, Maliye enctimeninden de
bes azanjn bulunmasmi faydali gormiis ve 29 ncu
maddeiai'Z bu §efcilde tanziim ediknistir.
Hukfknetin 29 ncu imaddesinde kredilerin
tanzimile anuvazzaf olacak yuksek bir heyetin tesekkiil tarzi izah edilmektedir. Bu heyet yalniz
zirai degil bankanin istigal tmevzuuna giren her
nevi krgdi islerile mesgul olacagindan bu lieyetin unvanmrn mutlakolarak (Krediler yuksek
nazim heyeti) olmasi yerinde gorulmustiir.
Banka miirakiblerinin segilmelerine ve galistma tarzlarina aid Hukumetin 30 ncu maddesinde
tbuinlarin iki sene igin se§ilecegi kabul edilmis ise
de eneumenimiz bunun bir seneye inmesini murakabe hizaneti igin daha faydali bularak maddeyi
tadil ve murakibler iqm statude de hukumler bulunmasmi derpis ederek bir fikra ilave etmistir.
tdare Heyeti azasile murakiblere verilecek
•iicret ie,in layihada anaas taibirleri kullanilmis ise de
eneumenimiz branlan aylik iieret olarak degistirmis ve kanunlarrmizdaki maas tabirinin sumuliind-en Qikarmistrr.
tdare meclisinin vazife ve salahiyetini tayin
eden 33 neii maddede de bir ibare tadili yapilmistir.
IJtrrain mudurle muavinlerin tayinine aid olan
35 nci maddemizde muavinlerin iki oldugu tasrih
ve maasjtabiri de aylik iicrete tebdil edilmistir.
Banklaya merhun gayri menkul
uzerindeki
ibazi maihsul ve menkullerin de bankaya merhun
olmasina imutedair olan 41 nci maddeye Iktisad
encumenlnce ilave edilen fikra; bankanin hukukunu kali kruwette temin eylemediginden enciimenimiz bu noktadan fikrayi tadil eylemi^tir.
Ayni sebeblerle 44 ncii maddeye de bir hiikiim ilave edilmistir.
Banka alaoaklarinm takib ve tahsili islerinin
vaktinde; muntazaman
cereyannu temin igin
46 nci mjadde ve kuraklik ve sair her hangi miicbir sebeble vadesi hitaminda iborQlarmi odeyemeyenler tarafindan vaki olacak tecil taleblerinin
muistacelen tetkikini temin iein 50 nci madde tadil
ediknistir.

Ziraat bankasi memuirlaranm tabi olacaklan
hukumleri ifade eden 58 nci [maddenin 2 nci fikrasmdaki hukiim, bu memurlarin ahkami umumiyeden mustefid oknalari fikrile tayyedilmistir.
Banka memurlannrn tekaudluk ve hastaliklan n a yardim i^lerinde memurlarin bankaya olan
merbutiyetlerini ve vazife ve mesuliyet duygularini takviye mafesadile vazolunan hukumler enciimefnimizce etraflica tetkik olunmus ve buna muteferri 60, 61 ve 62 nci maddeler bu maksadla
tadil edilmistir.
llga edilen kanunlari ihtiva eden 66 nci maddeye, emniyet sandigma aid olup ilgasi icab eden
hukumler ilave edilmi^tdr.
Muvakkat UQunoii maddedeki «§arttir» kelimesi «Mecburidir» kelimesile degistirildigi gibi
muvakkat dorduncu maddedeki ibare, «1936 bilancosunun Tiirkiye Cumhuriyeti
Ziraat bankasi
Umumi heyetinin tasvib ve kabuliine arzedilecegi»
seklinde tashih edilmistir.
Layiha bu tadillerle Yuksek Reislige sunulur.
Ma. E. R. N.
Izmir
Kdmil Dursun
Diyarbekir
TTuriye Oniz
Mardin
Osman Dinger

M. M.
Isparta
Kemal Tfnal
Istanbul
Y. Ya$in

Katib
Qankiri
31. Onsay
Qoruh
1. Sabuncu

Aydrn
Adrian Ertehin

Yozgad
1 - Muvakkat birinci maddenin §ekli haziri;
bize, sjmdi meri olan 444 numarali kanunun 17
nci maddesini hatirlatmakta olup mezkur maddedeki «biitun haklar» tabirinden dolayi nasil ki
§urayi devlet bankanm kazang ve bina vergilerinden muafiyetine karar vermis, ve bundan dolayi banka vergiden muaf bulunmu§ ise i§bu muvakkat maddeden dolayi dahi atiyen bu muafiyetin devami anla§ilmasi muhtemel bulundugundan
ve halbuki bankanin i§bu vergilerden istisnasi kabul edilmediginden mezkur muvakkat maddenin
daha sarih olarak yazilmasi lazimdir.
2 - Yine muvakkat madde mucibince Ziraat
bankasmin bilciimle taahhud ve borglan yeni kurulan bankaya intikal ederken halen 444 numarali kanunun (9) ncu ve Ziraat bankasi nizamnamesinin kezalik 9 ncu maddeleri mucibince 340
dan beri arazi vergisile birlikte ziirradan tahsil
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edilen ve kendilerine verilecek eshamin kar§iligi
bulunan yiizde altilann baligleri veya sehim talebleri atiyen banka aleyhine sebebi dava ittihaz

edilmeyecek surette maddeye sarih hiikumler
konmasi lazmidir.
Emin Draman

Btitge encumeni mazbatasi
T. B. M.M.
Butge encumeni
M. No. 72
Esas No. 1/634

31 - III -1937

Yiiksek Eeislige
Tiirkiye Ciimlitiriyeti Ziraat bankasi hakkinda
olup Basvekaletin 31 - X -1936 tarih ve 6/3453
sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun
layihasi Ziraat, Jktisad ve Maliye enciimenleri
mazbatalarile birlikte enciimenimize verilmi§ olmakla Iktisad vekili Celal Bayar ve Ziraat bankasi umum mudurii Kemal Zaim Sunel hazir olduklari halde okundu ve konusuldu.
L&yihanm esasina girmezden ewel, bizdeki
zirai kredinin ve Ziraat bankasmm tarihgesinin
bazi safhalarina temas etmek faideli goriildii.
Zirai kredi fikri ve bunun ejftQilerin tesaniidiine dayanmasi esasi ilk defa Mitat Pasanm Tuna valiligi sirasinda 1860 tarihinde Ni§de kurdugu bir ziraat sandigi ile tatbik sahasma ve yine
onun himmetile 1867 tarihinde memleket sandiklari nizamnamesi adile Devlet mevzuatina girmi§ti.
1883 de menafi hissesi namile ihdas edilen bir
vergi ile bu sandiklar takviye ve daimi menabie
mazhar edilerek Menafi sandigi nami altinda
memleketin her tarafina tamim edilmi§ti.
Fakat esasinda faideleri kabili inkar olmayan
bu tes,ekkuller Devletge gosterilen alakasizlik yiiziinden beklenen neticeleri temin edememis. ve bu
sebeble 1889 da Ziraat bankasi nami altmda bir
Devlet miiessesesi olarak birle§tirilmi§tir. 0 zamana kadar memleketimizde 1867 tarihindenberi
faaliyette bnlunan Osmanli bankasmdan baska
bir banka mevcud olmadigina gore bu suretle
kurulan ilk milli banka her giin gerek sermaye ve
gerek idare tarzlarinm peyderpey tekamiil ve
inki§af ve Hazineye aid bir qok hizmetleri de
deruhde ve ifa etmis, ise de miitevali harp ve
hadiselerin tesirlerile Osmanli devrinde layik
oldugu mevkii bulamami§ ve istihdaf edilen zi-

rai yardimlari temin edememi§tir.
12 mart 1332 kanunile Bankamn idari biinyesinde Devlet murakabesi kuvvetlendirilmi§
ve faaliyet sahasmm az qok geni§letilmi§ oldugu
gorulmektedir. Umumi harpte ve Istiklal miicadelesinde istilalar yiiziinden sermayesinin milium bir kismini kaybeden Ziraat bankasi milli
hudud dahilinde kalan §ubelerile Istiklal harbinde Hazineye muhim hizmetler ifa etmi§ ve
1340 tarihli kanunla bu giinkii biinyesini iktisap etmi§ti. Ziraat bankasmm ba§liea i§tigal
mevzulan §unlardir:
A) Zirai krediler tevzii,
B) Tevdiat kabul ve tenmiyesi,
C) Ticari mahiyette diger her nevi banka
muameleleri if asi,
D) Bankaya mevdu amme hizmetlerinin
ifasi.
Bunlardan Bankamn asil faaliyet mevzuunu
teskileden Zirai kredi ihtiyaglarmdan mevsimlik ihtiya^lari kar§ilayan kisa vadelileri tatmin
edilebilmekte ise de uzun vadeli kredi ihtiyaglari
bunlara tahsis edilebilecek menabiin halen kifayetsizligi yiiziinden layikile kar§ilanmamaktadir.
Bankaya yapilan mevduata gelinee; bunun
miitemadi bir inki§af a mazhar oldugu memnuniyetle gorulmektedir.
Yukarida gosterilen vaziyet sebebile kisa
vadeli ticari i§lere de giri§mesini tecviz etmek
ayni zamanda gerek mevduati tergib ve gerek
zirai ihtiyacjar faizinin tehvini noktasmdan faydali saymak tabiidir.
Bankamn ifa ettigi amme hizmetlerine gelinee : Evvelce binnisbe mahdud olan bu hizmetleri peyderpey inki§af etmektedir. Her yerde
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§ubeler$nin mevcud olmasi sebebile Hazine veznedarlijfmin Merkez bankasi olmayan yerlerde
bu banlfca §ubelerince deruhde edilmesi, bugday
ve silo i§leri, zirai ve iktisadi kalkmma igin icap
ettike,e alman tedbirlerden kendisine tevdi edilen kisijeilarinin ve diger Hazine islerinin ifasi
bunlara; basliea misal olarak zikredilebilir.
Bu sjebeblerledir ki, Banka yalniz ticari zihniyetle, pilangolarmin karla kapanmasiha imkan
veren y$rlerde degil, Hiikumetge liizum goriilen
mahallefde de faaliyette bulunmaktadir.
Memleketimizde inkisaf eden bankacilik sahasinda kendisine ayrilan hizmetlerin daha erain
ve dahamuvaffakiyetli bir sekilde ifasini temin
maksadijia ve esasen sermayesi temamile Devlet
emvalinden madud olan bu bankanin muhtar bir
Devlet niiiessesesi halinde bu mevzuda en qok alakali olaa Iktisad vekaletinin murakabesi altina
konmasi! gayesine istinad eden bu layiha ayni
zamanda^ Banka menabiini tevsi ve sermayesini
tezyid eylemegi istihdaf etmekte ve bu suretle
peyderpey zirai kredi ihtiyaglarmi daha sumullii
bir sahada tatmin etmesine imkan vereeek mahiyet ar^etmektedir.
Tarcm kredi ve satis kooperatiflerinin bu
Banka ilie olan alakalan layihada tesbit ve tebariiz ettirflmekte ve bu suretle zirai hayatimizda
gok faidejli olan bu tesekkullerin verimi artacagi
umulmalftadir. Takriben ayni tarihlerde tesis
edilen Emniyet sandiginin da Ziraat bankasile
olan muriasebetleri ayni layihada tesbit edilmektedir.
Iste bia maruzatimiz dahilinde hazirlandigi anlasilan lSyiha Enciimenimizce esas itibarile ve
memnunijyetle kabul edilmistir.
Layihfenin metnine gelinee:
Tetki^ata, Maliye encumeninin metni esas tutulmustur. Layihanm muhtelif maddelerinde
yazili balika statusu ibaresile kanunun umumi
hukiimlert dairesinde yapilmasi icap eden nizamnamenin jkasdedildigi anlasilmis ve Devlet muessesesi halfne getirilen ve asli bunyesi bu kanunla
kurulacali olan Banka iqin bu esaslan ihtiva etmek tizerte bir nizamname tanzim edilmesi tabii
gorulmus | olmakla mezkur statu kelimelerinin
nizamnam;e seklinde tashihi muvafik gorulimistiir.
1 nci ve 2 nci maddeler sekle aid bir tadille
birlestirilmis ve 1 nei madde olarak yeniden yayazilmistijp.

Kiigiik giftginin tarifi hakkindaki 3 neii
maddenin; zirai kredilerde evvela kugiik giftginin tatmin edilmesi miilahazasile yazildigi ve
bu tarifle bu sifatm tahdid edilmek istenildigi
anlasilmis, ancak bu tahdidi pek dar bulan Encumenimaz askerlik, hastalik ve mumasil mazeretlerle bizzat galisamayan kugiik giftgilerin
de bu tarif haricinde birakilmamasi maksadile
ibarede bazi tadilat yapilmis ve bu metin 2 nei
madde olarak yeniden yazilmistir.
4 : 8 nci mladdelerde sekle aid bazi tadiller
yapilmis; 9 ncu maddenin ikinci bendindeki
miiddet 3 seneden bes seneye gikarilmis, ve bu
tashihlerle bunlara miitenazir olmak tizere 3 : 8
nci maddeler kabul edilmistir".
10 ncu madde 9 ncu madde olarak
kabul
edilmis ve yalniz son fikrasinin Bankanin biifciin sermayesine samil sekilde tertibi muvafik
goriilerek bu fikra ona gore yazilmistir.
11 nci madde 10 ncu mladde olarak aynen
kabul edilmis;
12 nci madde mafcsada uygun ve 11 nci maddo olarak yeniden yazilmistir.
13 : 19 ncu m'addeler 12 : 18 nci maddeler olarak
bazi kelime
degisikliklerile
aynen kabul
edilmis ve fidanlik
yetistirmek gibi ziraati filen te$vik etmek mahiyetindeki isler bankanm istigal mevzuu haricinde
goruldugtinden 20 nci madde tayyedilmistir.
5 nci fasli teskil etmek iizere silo islerine ta~
alluk eden 22 nci madde bu islerin ayrica muhim
bir amine hizmeti inahiyetinde olmasma ve bugday islerile de alakali bulunmasina gore Iktisad
vekili huzurile cereyan eden muzakerede her iki
mevzuun bir arada ve daha etraflica HukumetQe
•tetkik ve esasli bir sekle baglanarak ayri bir layiha halinde Biiyuk Millet Meclisine arzedilmesi
kararlastinlmis ve bu sebeble bu fasil l&yihadan
Qikanlmistir.
20 nci madde olarak kabul edilen 23 neii maddenin 3 neii bendinde banka doviz islerini ancak hususi mevzuati dairesinde yapabileceginden
bunun tasrihi muvafik gorulmus ve maddeye o
yolda bir frkra ilS,ve edilmistir.
25 nci maddeye kadar olan kisim aynen kabul edilmistir.
26 nci madde 23 neii madde olarak kabul edilmis ve yalniz ibareye aid bir degisiklik yapilimistir.
Emniyet sandigi hakkindaki 27 nci madde
iizerinde durulmus ve Ziraat bankasina bagla-
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nan bu miiessese iizerinde bankamn ve Iktisad
vekaletinin murakabesini kanuni hukiimlerle tesbit ve tayin etmek ve simdiye kadar gerek para
biriktirmege alistirmak suretile iktisadi terbiyenin yukselmesine hizmet eden ve gerek gayrimenkuller iizerine ikrazatta bulunmak suretile
halkimiza ibuyuk kolayliklar gosteren bu miiessesenin saglam esaslar dairesinde faaliyetinin idamesi muvafik goriilerek ve bazi tadilatla 24 ncii
madde olarak yeniden yazilmistir.
28 nc madde 25 nci madde olarak aynen kabul edilmis ve banka heyeti umumiyesi hakkmdaki 29 ncu madde iizerinde durulmustur. Ziraat bankasi gibi imihim bir miiessese heyeti umumiyesinin maddede yazili eneiimenlerden ayrilacak beser zat yerine bu enciimenlerdeki azalarin
istirakile tesekkiil etmesi daha uygun ve yalniz
nisabi miizakereaiin ayrica tesbiti liizumlu goriilmiistiir. Nisabi muzakere ise Biiyuk Millet Meelisi dahili nizamnamesi esaslanna kiyasen iigte
bir olarak teabit edilmistir. Bu sebeblerle bu th.ilkumler 26 nei madde olarak yeniden ve bu tadilatla tesbit edilmistir.
Murakibler hakkindaki 31 nci maddede murakiblerden banka igin beklenen miihim hizmetleriri tamamii ifasmi temin maksadile haiz olabilecekleri evsafm kanun metninde de tebariiz
ettirilmesi ve ayni zamanda bu vazifeye tamamen baglanabilmeleri ie,in baska nig bir vazife
almamalari ve bu sebeblerle
miiddetlerinin de
meelisi idare azasi gibi iig seneye
gikanlmasi
muvafik goriilerek madde bu tadilat dairesinde
yeniden yazilmistir.
Meelisi idare hakkindaki 32 nci madde tetkik
edilerek meelisi idare reis ve azalannin usulii
intihabi ve aylik iicretlerinin Icra Vekilleri Heyetinee tesbiti ve diger hususata miiteallik kayidler muvafik goriilmiis aneak idare meclisine alinacak zevatin evsafi da bilhassa haizi ehemmiyet
oldugu cihetle bunlann kanun metninde tesbiti
ve ayni zamanda meelisi idare azasinin ve umum
miidiirle muavinlerinin ve merkez sube miidiirlerinin bankamn kurdugu veya sermayesile istirak ettigi islerin esasen murakabesile miikellef
olmalari tabii bulunduguna binaen bu tesekkiillerde her hangi bir zaruretle kendilerine bir vazife verilmesi bankaca icab etse bile bundan dolayi kanuni harcirah ve zaruri masraflari haricinde ayrica iicret almalan tecviz edilemeyecegi
ve meelisi idare azasmni vazifelerine
devamli

olarak bagli bulunmalari temin edilmek iizere
bankamn yukanda yazili isleri haricinde bulunan iicretli vazif eleri ancak Icra Vekilleri Heyeti
kararile deruhte edebilmesi ve merkez sube
mudiirlerine gelince, bunlann bulunduklari yerlerde bankamn kurdugu veya sermayesine istiraki bulundugu miiesseselerin murakibligini icab
ettikge ifa edebilmeleri, bir memur uhdesinde bu
sekilde olsa bile birden ziyade munzam vazife
bulunmamasinin memuru asli vazifesine baglamak noktasmdan faydali olacagi dusiiniilerek
mezkiir maddeye bu kayidler ilave edilmistir.
33 ncii maddenin ilk fikrasi sekle aid tadilb
yeniden yazilmis ve son fikrasina gelince; banka Meelisi idaresinin umum mudurlukge vaki
teklifleri, ehemmiyetleri ve miistaceliyetleri derecesine gore, vaktinde intac. etmesi ve aralarinda
bir ihtilaf zuhur etse bile bunun bankamn mercii olan Iktisad vekaletince hal ve intac, edilmesi tabii oldugundan mezkiir fikranin tayyi muvafik goriilmustur.
34 ncii maddeye gelince: 31 nci madde olarak kabul edilmis yalniz idare komitesi azaligina
segileeek olan idare meelisi azalannin bu isten
dolayi ayrica iicret almalan yersiz goriilmiis ve
bu gibi islerin iicretli olsun, olmasin, ekseriya
miinavebe ile ifasi da mutad bulunmus olduguna ve iicretleri Icra Vekilleri Heyetince tesbit
edilirken bunlann baska yerden para alamayacagi da diisiinulecegi tabii bulunduguna gore
iicret itasina dair olan son fikrasi kaldinlmistir.
35 nci madde aynen 32 nci madde olarak ve
36 nci madde sekle aid bir tadille 33 ncii madde
olarak kabul edilmistir.
Umum miidurliik komitesi yerine Miidiirler
enciimeni denilmesi muvafik goriilerek 37 nci
madde 34 ncii madde olarak yeniden yazilmis, 38
nei madde de bazi tavzihlerle 35 nci madde olarak kabul edilmistir.
Karm sureti tevziinde niimune fidanliklari
tesisi hakkindaki hiikiim enciimence layihadan
gikanlmis olduguna gore buna karsilik olarak
ayrilan yiizde besin sermayeye aynlacak nisbete
ilavesi suretile 39 ncu maddede degisiklik y«ipilmis ve 36 nci madde olarak yazilmistir.
40 nci madde 37 nci madde olarak aynen ve
41 nci maddeye gelince gayrimenkul teminati
mukabilinde yapilan ikrazlarda mezkur gayrimenkul iizerindeki mahsullerin de merhun hiikmiinde kalmasi bunun umum mahsullere samil
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olmasina gore tatbikatta miiskiLllere ve hatta bu
gibi boiiglularm muhalifi kanun hareketlerine
sebeb olacagi cibetle mahsul kaydi kaldirilmak
suretile ve 38 nei madde olarak yeniden yazilimstir.
42 : 49 ncu maddeler 39 : 46 nei maddeler
olarak aynen ve bazi tavzihlerle kabul edilmis,
ve Ziraat bankasi alacaklan hakkindaki takibata dair 39, 42 ve 46 nei madde hukiimlerinin Emniyet sandigi alacaklan hakkinda da
tatbikz I miavafik ve hatta zaruri goriilerek bu
hukiimleri ihtiva eden 47 nei madde metne yeniden iljave edilmistir.
50 : 56 nei maddeler 48 : 54 ncii madde olarak aynen kabul edilmistir.
Banka memurlari hakkmdaki hiikiimlere
gelince:
57 ve 58 nei maddeler 55 ve 56 nei madde olarak aynen kabul edilmis ve tekaiidluklerine ve
hastalikt yardimlanna taalluk eden 59 : 61 maddeler iizerinde durulmustur.
Serntayesi tamamen devletge temin edilen
bu miiessesenin devamli aylikli miemurlan igin
Devlet demiryollari, tnhisarlar ve Denizyollan
memurlari igin kabul edilen esaslar dairesinde
a y n bir tekaud sandigi tesisi muvafik olacagi
ve ancak bu sandiktan temin edilecek haklarin Devlet demiryollari memurlari igin kabul
olunan 2904 numarali kanundaki esaslara uygun olmasi esas itibarile kararlastirilmis ve
1341 tarihine kadar tamamen Devlet memuru
gibi Devlet tekaiid sandigma aidat veren Banka mustahdemlerine mezkur tarihten sonra
ugretliler de iltihak etmesi uzerine 1927 senesinde bijr teaviin sandigi kuruldugu ve m ezkur
sandigaidaimi ve miiseecel memur adlarma Bankaca her sene birer aylik nisbetinde para yatirildigil ve bu paralarm nemasindan memurlarm hastaliklarmm tedavisinde derpis edildigi
ve mezkur sandik 1930 senesinde bir tesis haline
kondugii ve ayni zamanda Ziraat bankasi memurlaritim tekaud maaslarmin 1 haziran 1928
tarihinden itibaren bankaca tahsis edilecegi hakkmdaki) 1330 numarali kanunun nesredildigi
ve 1 haMran 1930 tarihinden itibaren meriyete
giren 1083 numarali askeri ve miilki tekaud
kanunuiiun 66 nei maddesi hiikmiine gore de
Ziraat bankasi memurlarmm bankada gec/en
tekaiide tabi 1 haziran 1928 tarihine kadar olan
hizmetlerinin tekaud miiddetlerinde dahil edi-

lecegi ve su halde bankadan Devlete intikal edett
memurlarin bu haklari mahfuz tutuldugu ve ayni zamanda 1 haziran 1930 tarihinde bankada
miistahdem olanlarm gegmis zamana aid Devlet
ve banka hizmetlerinde gegen aniiddetleri igin haiz olduklari tekaud haklarmin 1683 numarali
kanunun Devlet Demiryollari teskilat kanununun 5 nei maddesi mucibinee tekaud aidati vererek mezkur idarede miistahdem olanlara dair
olan muvakkat ikinci maddesinde kabul edilen
tasfiye esaslarma benzer sekilde tasfiyesi banka
idare ineclisinice kararlastirilmis ve bu kararm
icra edilmis oldugu anlasildigmdan biitiin bu
vaziyetler goz oniinde tutularak simdiye kadar
Ziraat bankasinda ve bundan evvel Devlet memurlugunda gegirilen hizmet miiddetlerile buulardan bundan sonra Devlet hizmetine gegecek
veya bankada kalacak olanlar hakkinda bid birine ve mevcud hiikiimlere uygun esaslar tesbit
edilmis ve emniyet sandigmda halen miistahdem
olanlarm da ayni sandiga baglanmasi muvafik
goriilmius oldugundan bu hiikiimleri ihtiva etmek iizere 57 : 68 nei maddeler hazirlanmistir.
Yukarida yazili yardim sandigi mevcudlari
tekaud sandigma devredilmis
olacagma gore
mezkur yardim sandigmm simdiye kadar banka
memurlarina tedavileri igin if a ettigi hizmetlerin
bundan boyle bankaca mi yoksa ayri bir tesekkiil tarafindan mi yapilacagi iizerinde durulmus
ve simdiye kadar gegmis zamana aid tekaud haklarini tamamen deruhde etmesi itibarile mevcudu, oldugu gibi tekaud sandigma intikal eden
yardim sandigmm yerine kaim olmak ve her sene 20 bin lirasi bankaca ve miitebakisi de memurlar maasmdan verilecek ;% 1 ler ile temin
edilmek ve yardim sekilleri banka nizamnamesi
ile derpis edilmek iizere yeniden ve (Saglik yardim sandigi) namile bir sandik kurulmasi muvafik goriilmiis ve bu suretle Devlet Demiryollarinda cari olan sisteme uygun ve memurlarin bu
husustaki ihtiyaglarmi tatmine medar olabilecek
bir tedbir almmasi kararlastirilmis ve 69 ncu
madde bu maksadla yazilmistrr.
[
62 nei maddede memurlara verilecek ikramiyeden bahsedilmektedir. Iktisad vekili huzurile cereyan eden miizakerede Devletge tesis edilen
banka memurlarmm alabilecekleri ikramiyeler
hakkindaki hiikiimler bu mevzua temas eden ayri
bir kanun layihasile Biiyiik Millet Meelisine arzedileeegi musarunileyh tarafindan ifade edilmis
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Ve bu sebeble bu hususun mezkur layihanm tetkiki sirasinda hal ve intaQ edilmesi muvafik olacagi kararlasitirilmis olmakla mezkur madde layihadan Qikarilmistir.
63 ncii madde, liizumsuzluguna binaen son
fikrasinin ilgasile 70 nci madde olarak kabul
edilmis, 64 ncii madde Teskilati esasiye kanununa uygun gorulmemesi sebebile kaldirilmis ve
65 nci madde 71 olarak kabul edilmis ve muvakkat 1 ve 2 nci maddeler-aynen ve 3, 4 ncii maddeler ibare tashinile kabul edilmistir.
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasinm idare meclisinin teskili ve yeni kadrolannin tatbik
zamanina kadar Turkiye Ziraat bankasi idare
meclisi ile memurlannin vaziMeri eski §artlar
dairesinde devam edecegine ve ancak bu memurlarm tekaiid sandigina aidat vermekle mukellef
olacaklanna dair 5 nci muvakkat madde ile Emniyet sandiginin layihada yazili nizamnamesinin
ne§rine kadar eski hukuimler dairesinde muamelelerine devam edecegine ve banka nizamnamesinin nesrine kadar hastalik yardim islerinin sureti cereyanma dair 6 mi muvakkat madde enciimenimizce layihaya eklenmi^tir.

Usule dair olan 66 ve 67 nci maddeler 72 ve
73 noii madde olarak aynen kabul edilmistir.
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
R. V.
M. M.
Burdur
Isparta
Trabzon
M. §eref Ozkan
Milkerrem Unsal Strn Day
Eatib
Istanbul
Balikesir
Qorum
F. Oymen
E. Adakan
M. Cantekin
Qorum
Diyarbekir
Griimusane
E. Sabri Akgol
Rii§tu Bekit
D. Sakarya
Izmir
Izmir
Kastamou
H. Qakir
K. tnang
T. Qo§han
Kirklareli
Malatya
Malatya
$. Odill
M. Oker
0. Taner
Maras
Manisa
Mardin
A. Tiridoglu
T. Turkoglu
R. Erten
Mus
Ordu
Seyhan
§evki QUoglu
H. Yalman
Naci Eldeniz
Siird
Srvas
Srvas
M. Mayakon
R. Basara
Remzi Qiner
Yozgad
8. tgoz

/
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HtlKttMETlN TEKLlFl

ZIRAAT ENCUMENlNlN DEGl§TtRi§l

I'iirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi kanun
Myihasi

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanun
Uyihas%

Fasil : I
Umumi hiikumler
MADDE 1 — Tiirk giftgilerinin zirai istihsalleiine, zirai mahaullerin siiriim ve satajfma,
ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her
tiirlii tesabbiislerin mill! ekonomi prensiblerine
gore yiirumesine ve ilerlemesine liizumiu ve elverisji kredileri tanzim ve tevzi etmek ve bu
gayelerini elde edilmesini giiden teskilatlan
kurmak, korumak ve bu hususlar igin kurulmu§ ve kurulacak te§ekkiil ve te$ebbiislere istirak etmek ana gayesile merkezi Ankarada
olmak iizere Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi namile bir banka tesis olunmuftur.
Bu ba*ika Tiirkiyenin iginde ve digxnda geregi kadar sube ve ajans acabiHr ve faaliyetini
zirai sahada teksif etmekle beraber bu kanuna
ve esas aizamnamesine uygun her nevi diger
banka muamelelerini de yapabilir.
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi bu ka^
nunun ve hususi hukukun hukiimlerine tabi
her tiirlii taahhiid ve tasarrufa ehil hiikmi §ahsiyeti haiz ve bu kanun hukumleri dairesinde
salahiyetli uzuvlarmm idare ve murakabesine
tabi muhtar bir Devlet miiessesesidir.

MADDE 1 — Hukumetin maddesi aynen.
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- 1 5 1KTISAD ENCttMENlNlN
DEm§TlRt§I

MIALtYE EN€tTMENtNlN
DE&t§TtRt§t

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi kanun layihasi

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi kanun layihasi

MADDE1
desi aynen

Hiikumetin mad-

BtlTQE ENCtJMiENtNtN
DE&t§TtRt§t

Fasil ; 1

Fasil : 1

Umunui hukumler

V'mumi hukumler

MADDE 1 — Turk giftgileMADDE 1 — Turk giftgilerinin zirai istihsallerine, zirai rinin zirai istihsallerine, zirai
mahsullerin siiriim ve satisma mahsullerin siiriim ve satisma,
ziraatin, zirai sanayiin ve bunziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her tiirlii te^ebbuslarla ilgili her tiirlii tesebbiislerin mill! ekonomi prensibleri- lerin inilli ekonomi prensiblerine gore yurumesine ve ilerle- ne gore yurumesine ve ilerlemesine liizumlu ve elverisli kre- mesine liizumlu ve elverisli kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etdileri tanzim, tedvir ve tevzi
etmek ve bu gayelerin elde edil- mek ve bu gayelerin elde edilmesini giiden tesekkiilleri kurmesini giiden tes,ekkulleri kurmak, korumak ve bu hususlar mak, korumak ve bu hususlar
igin kurulmus ve kurulacak teigin kurulmus ve kurulacak tesekkiil ve yapilmis ve yapilacak
sekkiil ve yapdmis ve yapdacak
te§ebbiislere liizum halinde istite^ebbiislere taleb vukuunda
rak etmek ana gayesile ve faaistirak etmek ana gayesile ve
liyetini zirai sahada teksif etfaaliyetini zirai sahada teksif
etmekle beraber bu kanuna ve mekle beraber bu kanuna ve
bu kanuna miisteniden yapilaesas nizamnamesine uygun diger her nevi banka muamelele- cak nizamnamesine uygun diger
her nevi banka muamelelerini
rini de yapabilmek uzere Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat banka- de yapabilmek iizere Turkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
si adile bir banka tesis olunadile bir banka tesis ohmmusmm-itur.
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat tur.
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm merkezi Ankara
olub Turkiyenin iginde ve di- bankasmm merkezi Ankara
olup Turkiyenin iginde ve di$mda geregi kadar sube ve
smda geregi kadar sube ve
ajans agabilir.
ajans agabilir.
Turkiye Cumhuriyeti ZiraTurkiye Cumhuriyeti Ziraat
at bankasi, bu kanunun ve hubankasi, bu kanunun ve hususi
susi hukukunun hukumlerine
tabi her turlii taahhiid ve ta- hukukunun hukumlerine tabi
her tiirlii taahhiid ve tasarrufa
sarrufa ehil hukmi jjiahsiyeti haehil hukmi sahsiyeti haiz ve bu
iz ve bu kanun hukumleri dairesinde salahiyetli uzuvlannm kanun hukumleri dairesinde saidare ve murakabesine tabi lahiyetli uzuvlarmm idare ve
muhtar bir Devlet miiessesesi- murakabesine tabi muhtar bir
Devlet miiessesesidir.
dir.
Bu miiessese biitiin muamelelerinde muhasebei umumiye,
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MADDE 2 — T. C. Z. Bankasifoiitunmuamelelerinde muhasebei umumiye, ajrttrrma, eksiltme ve iliale kanunlarz hiikumlerine ve Divani
muhasebMan viae ve murakabesine tabi degildir.

MADDE 2 —

»

»

MADDE 3 — Kendisinin ve ailesinin gegimini temini igin sdraati meslek edinmis olub bizzat
veya ailesi efradi ile birlikte galisarak istihsal
yapan ve ziraatin her hangi bir subesinde bir
aile efrajdmm mesaisile basanlabilecek genislikte olan bir isletmeyi idare eden giftgilere bu
kanuna gore kiigiik giftgi denir.
YukanM fikrada yazili esaslar dahilinde,
istihsal mevzuunun hususi icabi olarak muayyen
istihsal safhalarmda isgi ve yardnnci kullanmak, zaruri hallerde zirai istihsalle birlikte
aile gegijnine yardmi maksadile baska islerle
mesgul olmak kiigtik giftgi vasfmi gidermez.
Bir ve ikinci bendlerin dismda kalan zirai
isletime sahibleri biiyiik oiftgi addolunur.

MADDE3

»

»

MADDE 4 — Zirai kredinin tevziinde kiigiik
giftgirdn ihtiyaglan iistun tutulur. Zirai kredinin tan zi mi Tide de bunlarm teskilatlandinlmalan gozetilir.

MADDE 4 — Zirai kredinin tavziinde ewela
kiigiik giftginin ihtiyaglan kar§ilanrr. Zirai kredinin tanziminde de bunlarm teskilatlandirilmalan gozetilir.
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Mai E.

B. E,
arttrrma, eksiltme ve ihale kanunlan hukiimlenne ve Divani
muhasebatm vize ve murakabesine tabi degildir .

MADDE 2 — Hukumetin 2
nci maddesi aynen

MADDE 2 — Kendisinin ve
ailesinin gegimini temin igin ziraati meslek edinmis olub bizbat veya ailesi efradile birlikte
galisarak istihsal yapan ve ziraatin her hangi bir subesinde bir
aile efradmm mesaisile basarilabilecek genislikte olan bir isletmeyi idare eden giftgilere
bu kanuna gore kiigiik giftgi denir.
Yukariki fikrada yazih esaslar dahilinde, istihsal mevzuunun hususi icabi olarak muayyen istihsal safhalarmda isgi
veya yardnnci kullanmak, zaruri hallerde zirai istihsal ile
birlikte aile gegimine yardim
maksadile baska islerle mesgul
olmak kiigiik giftgi vasfmi gidermez.
Birinci ve ikinci bendlerin dismda kalan zirai isletme sahibleri biiyiik giftgi addolunur.

j
I
'
I
!
i

;
i

MADDE 3 — Ziraat enciimeninin 4 ncu maddesi aynen

MADDE 3 — Kendisinin ve
ailesinin gegimini temin maksadile ve ziraati esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki biitiin isleri aile reisi ve aile efradile temin ve if a
olunan viisat ve ehemmiyette
bir zirai isletmeyi bu esaslar dahilinde isletene, bu kanuna gore « Kiigiik giftgi » denir.
Yukariki fikrada yazih hiikiimler dahilinde :
a) Isletmenin viisat ve ehemmiyeti dolayisile veya istihsal
mevzuunun hususi icabi olarak
tatbikattaki islerde aile mesaisini tamamlamak igin yardrmci ve iicretli isgi kullanmak,
b) isletmenin viisat ve gelirce kifayetsizligi dolayisile aile
gegimini tamamlamak maksadile zirai isletme haricinde diger islerle ugrasmak,
Kiigiik giftgi vasfmi gidermez.
Birinci ve ikinci bendlerin
dismda kalan zirai isletme sahibleri « Biiyiik giftgi » addolunur.

MADDE 2 — Kendisinin ve
ailesinin gegimini temin maksadile ve ziraati esas meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki biitiin i§leri aile reisi ve
aile efradile temin ve ifa olunan viisat ve ehemmiyette bir
zirai i§letmeyi bu esaslar dahilinde i§letene, bu kanuna gore
«Kugiik giftgi» denir.
Yukariki fikrada yazih hiikiimler dahilinde :
a) Isletmenin viisat ve ehemmiyeti dolayisile veya istihsal
mevzuunun hususi icabi olarak
tatbikattaki i§lerde aile mesaisini tamamlamak igin yardimci
ve iicretli i§gi kullanmak,
b) I§letmenin viisat ve gelirce kifayetsizligi dolayisile aile
gegimine yardim maksadile zirai isletme haricinde diger islerle ugrasmak,
c) Askerlik, hastalik, kiigiikliik, ihtiyarlik ve maluliyet gibi sebeblerle bizzat galifamayarak veya kimsesizlik dolayisile
tatbikattaki i§lerde devamli i§gi kullanmak
Kiigiik giftgi vasfmi gidermez.
Yukanki hiikiimler dismda
kalan zirai isletme sahibleri
«Kiigiik giftgi» sayilmaz.

MADDE 4 — Ziraat enciimeninin 4 ncii maddesi aynen

MADDE 3 — Ziraat encumeninin 4 ncii maddesi aynen,
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Fasil : n
Sermaye, ihtiyatlar ve kar§iliklar
MADDE 5 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm itibari sermayesi ytiz milyon liradir
ve a§a|ida yazili unsurlardan tesekkul eder:
a) Tiirkiye Ziraat bankasmdan devir alacagi
sermaye,
b) (1454) numarali kanun mucibince arazi
vergisinin Tiirkiye Ziraat bankasma aid bulunan % 6 payi,
c) 1938 mali yilmdan itibaren her yd igm
umumi biitgeye mevzu tahsisat yekunu % 1/2
« Ytizde yarmuna » muadil verilecek tahsisat.
q) Bevletge fevkalade olarak verilecek tahsisat,
•
i ' "
d) Bankanm yillik safi karmm (39) ncu
madde mucibince ayrilacak kismi.

MADDE 5 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 6 — Bankanm adi ve fevkalade olmak iizere iM nevi ihtiyati vardrr.
Adi ihtiyat, bankanm Tiirkiye Ziraat bankasmdan devralacagi ihtiyat akcesinden ve bankanm ydlik safi karlarmm (39) ncu maddede
gosterilen nisbetler dairesinde ayrdacak kisrnilarmdan,
Ve fevkalade ihtiyat akcesi de (2814) numarali ikanun mucibince Devlet butgesinden her
yd verileck bir milyon liraldc tahsisattan terekkttb eder.
(2814) numarali kanunla taksitlendirilip
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma devredilen alaeaklardan tahsil edilemez bir hale gelmis
olanlarile, bilanco zararlan fevkalade ihtiyat
akgesittden mahsub edilir. Bu ihtiyat isbu zararlan kar^damaga kafi gelmezse adi ihtiyat
akgesine miiraoaat olunur.

MADDE 6 —

( S. Sayisi : 118 )

— 19 —

Ik. E.

MaLB.

B. B.

Fasil : n

Fasil : II

Fasil : I I

Sermaye, ihtiyatlar ve kar§iUklar

Sermaye, ihtiyatlar ve har§iltklar

Sermaye, ihtiyatlar ve kar§tliklar

MADDE 4 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm itibari sermayesi yiiz milyou liradir ve asagida yazili unsurlardan te§ekkul eder:
A) Tiirkiye Ziraat bankasmdau devir alacagi sermaye,
B) 1454 numarali kanun mucibiuce arazi vergisinin Tiirkiye Ziraat bankasma aid bulunan % 6 payi,
C) 1938 mail yilmdan itibaren her yil igin umimu biitgeye
konacak tahsisat yekunu %l/2
(yiizde yanmma) muadil verilecek tahsisat,
Q) Bu kanunda zikredilenler
haricinde Devletge fevkalade
olarak verilecek tahsisat,
D) Bankanin yilkk safi karinm 38 nci madde mucibince
ayrilacak kismi.

MADDE 5 — tktisad enciimeninin 4 ncii maddesi aynen

MADDE 4 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm itibari sermayesi yiiz milyon liradir ve a§agida yazili unsurlardan te§ekkul eder:
a) Tiirkiye Ziraat bankasmdan devir alacagi sermaye,
b) 1454 numarali kanun mucibince arazi vergisinin Tiirkiye Ziraat bankasma aid bulunan % 6 si,
c) 1938 mali yilmdan itibaren umumi biitgeye konacak
tahsisat yekununun % 1/2
(yiizde yarmn) nisbetinde her
yil Hazinece tediye olunacak
paralar,
g) Bu kanunda zikredilenler
haricinde Devletge fevkalade
olarak verilecek tahsisat,
d) Bankanm yillik safi karmdan ayrilacak kismi,

MADDE 5 — Bankanin adi
ve fevkalade olmak iizere iki
nevi ihtiyati vardir. Adi ihtiyat, bankanin Tiirkiye Ziraat
bankasmdan devir alacagi ihtiyat akgesinden ve bankanm
yillik safi karlarmin 38 nci
maddede gosterilen nisbetler
dairesinde ayrilacak kisnnlarmdan, fevkalade ihtiyat akgesi de 2814 numarali kanun
mucibince Devlet biitgesinden
her yil verilecek bir milyon liralik tahsisattan ve 38 nci madde hiikiimlerine gore bu ihtiyata nakledilebilecek paradan terekkiib eder.
2814 numarali kanunla tak-

MADDE 6 — tktisad enciimeninin 5 nci maddesi aynen

MADDE 5 — Bankanin adi
ve fevkalade olmak iizere iki
nevi ihtiyati vardir. Adi ihtiyat, bankanm Tiirkiye Ziraat
bankasmdan devir alacagi ihtiyat akgesinden ve bankanin
yillik safi karlarmdan bu kanun hiikiimlerine gore ayrilacak kisrmlarmdan, fevkalade
ihtiyat akgesi de 2814 numarali kanun mucibince Devlet butgesinden her yil verilecek bir
milyon liralik tahsisattan ve
bu kanun hiikiimlerine gore bu
ihtiyat nakledilebilecek paradan terekkiib eder.
2814 numarali kanunla tak*
sitlendirilib Tiirkiye Oiimhuri-
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MADDE ? — Banka bu ihtiyatlardan ba§ka
muhtelif muamelelerinde husule gelecek zararlan ve sair riskleri karsilayabilmek maksadile
geregi kadar «Zarar karsiliklari» tesis eder.
Turkiye Ziraat bankasmdan devralacagi zarar
karsiligi paralar buraya tahsis olunur.

ZT.

B.

MADDE 7 — Hukumetin maddesi aynen

Fasil : III
Zirai krediler
MADDE 8 — Bankanm yapacagi zirai kredilerin temeli memleket iginde ve dismda siiriim
ve satis, kabiliyeti bulunan zirai istihsaldir. Zirai istihsali gutmeyen her hangi bir zirai kredi
talebi gbsterilecek §ahsi veya maddi teminatm
degeri ne olursa olsun, kabul edilmez. Zirai
krediler asjagida yazili umumi maksadlan giider:
a) Qiftginin isletme sermayesi unsurlarmi
tamamlamak,
b) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyilestirmek,
c) Bir zirai isletmeye sahib kilmak veya bir
zirai i^letmeyi genisletecek arazi edindirmek,
g) Zirai mahsullerin siiriim ve satismi kolaylastirmak ve arttirmak,
Verilecek kredilerin hakiki ihtiyagla miitenasib olmasi ve alakali giftginin istihsal durumuna bir fayda katmakla beraber odeme takatmi asmamasi aranrr. Banka, muamelelerinde
bu icablari gozetir ve verdigi kredilerin yerlerinde kullamlmasmi arar.

MADDE 8 — Bankanm yapacagi zirai kredilerin temeli memleket iginde veya di§mda siiriim ve sati§ kabiliyeti bulunan zirai istihsaldir.
Zirai istihsali gutmeyen her hangi bir zirai kredi
talebi, gosterilecek §ahsi veya maddi teminatm
degeri ne olursa olsun, kabul edilemez.
Zirai krediler a§agida yazili umumi maksatlari giider:
A) Qiftginin i§letme sermayesi unsurlarmi
tamamlamak,
B) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyilestirmek,
0) Bir zirai i§letmege sahib kilmak veya bir
zirai igletmegi genisletecek arazi edindirmek,
Q) Zirai mahsullerin siiriim ve sati§mi kolayla§tirmak ve arttirmak.
Verilecek kredilerin hakiki ihtiyagla miitenasib olmasi ve alakali giftginin istihsal durumuna
bir fayda katmakla beraber odeme takatini a§mamasi aranir. Banka, muamelelerinde bu icaplari gozetir ve verdigi kredilerin yerlerinde
kullamlmasmi arar.
l§letmelerinde teknigin icablarmi muvaffakiyetle tatbik edenlere, kredi hususunda riichan
verilir.

( S. Sayisi : 118)
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yeti Ziraat bankasma devredilen alacaklardan tahsil edilemez bir hale gelmis, olanlarile
bilango zararlari fevkalade ihtiyat akgesinden mahsub edilir.
Bu ihtiyat, isjfru zararlari kar§ilamaga kafi gelmezse adi ihtiyat akgesine miiracaat olunur.

sitlendirilip Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma devredilen alacaklardan tahsil edilemez bir hale gelmis, olanlarile
bilango zararlari fevkalade ihtiyat akgesinden mahsub edilir.
Bu ihtiyat, i§bu zararlari kargriamaga kafi gelmezse adi ihtiyat akgesine miiracaat olunur.
MADDE 6 — Banka bu ihtiyatlardan ba§ka muhtelif muamelelerinde husule gelecek zararlari ve sair riskleri kargilayabilmek maksadile geregi kadar «zarar kar§iliklan» tesis
eder. Tiirkiye Ziraat bankasindan devir alacagi zarar kargiliklari bu maksada tahsis olunur.

MADDE 7 — Iktiaad enciimeninin 6 mci maddesi aynen

Pasil : III

Fasil : III

Zirai krediler
MADDE 7 — Bankanm yapacagi zirai kredilerin temeli
memleket iginde veya di§mda
siirum ve sati§ kabiliyeti bulunan zirai maddelerin istihsalidir. Zirai istihsali gutmeyen
her hangi bir zirai kredi talebi, gosterileeek §ahsi veya maddi teminatm degeri ne olursa
olsun, kabul edilemez.
Zirai krediler a§agida yazili
umumi maksadlari giider:
A) Qiftcinin isletme sermayesi unsurlarmi tamamlamak,
B) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyile§tirmek,
C) Bir zirai i§letmeye sahib
kilmak veya bir zirai i§letmeyi
geni§letecek arazi edindirmek,
(?) Zirai mahsullerin surum
ve satigmi kolayla§tirmak ve
arttirmak.
Verileeek kredilerin hakiki
ihtiyagla miitenasib olmasi ve

Zirai

MADDE 6 — Iktisad enciimeninin 6 nci maddesi aynen.

"krediler

MADDE 8 — Iktisad enciimeninin 7 nci maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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MABDE 9 — 8 nci maddenin (a) fikrasmdaki umumi maksadi ikarsdayan isletme kredilerinden,
1 - Tohum, fide, giibre, ilag almii ve istihsalde kullanilan isgilerin iicretlerini tesviye gibi
giftginin yillik devamli masraflarmi karsilayan
gevirme sermayesinin zayif veya noksan olan
unsurlarmi temine matuf bulunan «Qevirme
kredilerinde» vade bir seneyi asamaz ve istihsal
devresi icinde ve o yilin istihsal bedeli ile odenmesi gerektir.
2 - Her nevi zirai aletler, ktigiiik makineler
ve sair zirai malzeme, is ve gift hayvani, inek,
davar ve saire gibi isletmenin cansiz ve canli
demirbasmi teskil eden vasitalarla giftgiyi teghize yarayan «Donatma» kredilerinde ise, vade
hizmet ve krymet miiddetlerine gore ve bu miiddetlerin yansmi gegmemek ve taksitle bdenmek
iizere iig seneye kadardrr.

MADDE 9 — 8 nci maddenin (A) fikrasmdaki umumi maksadi karsilryan isletme kredilerinden,
1 - Tohum, fide, giibre, ilag almii ve istihsalde kullanilan isgilerin iicretlerini tesviye gibi giftginin yillik devamli masraflarmi karsilryan gevirme sermayesinin zaif veya noksan
olan unsurlarmi temine matuf bulunan «Qevirme kredilerinde» vade bir seneyi asamaz ve istihsal devresi iginde ve o yilm istihsal bedeli
ile odenmesi gerektir.
2 - Her nevi zirai aletler, kiiguk makineler
ve sair zirai malzeme, her tiirlii is, gift ve irad
hayvanlari gibi isletmenin cansiz ve canli demirbasmi teskil eden vasitalarla giftgiyi techize yarayan «Donatma kredilerinde» ise, vade
hizmet ve kiymet miiddetlerine gore ve bu hizmet muddetlerinin yansmi gegmemek ve taksitle bdenmek iizere iig seneye kadardir.
3 - Faaliyeti hayvan yetistirmeye inhisar
eden veya bu subenin diger ziraatlerle birlikte
yapildigi isletmelerde hayvan yemi alimma,
gayir, mera ve tarlalardan bu yemlerin istihsaline ve hayvanlarm bakim ve sagligma muktazi
olup yillik istihsalden odenmesi mumkiin masraflari ve kiimes hayvanlarile ipek bbcegi ve
an yeti§tirinege niiiteallik ve yine yillik i,slihsallerinden odenmesi kabil olan her gesid masraflari kar§ilayacak krediler bu maddenin birinci fikrasi hukmune tabidir.
4 - Yukaridaki fikrada yazili tesebbiisleri,
hayvan mevcudunu tezyid ve idame suretile
veya nafi ve zaruri her nevi malzeme, vasita ve
tesislerle genisletip kuvvetlendirmege yarayacak kredilerde vade bes seneye kadardir.
5 - Ormanciligm diger ziraatlerle beraber
yapildigi istetmelerin gevirme ve donatma kre-
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alakali giftginin istihsal durumuna bir fayda katmakla beraber odeme takatini agmamasi aranir. Banka, muamelelerinde bu icablari gozetir ve
verdigi kredilerin yerlerinde
kullanilmasmi arar. tgletmelerinde teknigin icablarmi muvaffakiyetle tatbik edenlere,
kredi hususunda riighan verilir.
MADDE 8 — 7nci maddenin
A fikrasindaki umumi maksadi
kar§ilayan i§letme kredilerinden:
1 - Tohum, fide, giibre, ilag
alimi ve istihsalde kullanilan
iggilerin iicretlerini tesviye gibi giftginin yillik devamli masraflarmi karsilayan gevirme
sermayesinin zayif veya noksan olan unsurlarmi temine
matuf bulunan (Qevirme) kredilerinde vade bir seneyi a§amaz ve borcun istihsal devresi
iginde ve o yilm istihsal bedeli
ile odenmesi gerektir.
2 - Her nevi zirai aletler,
kugtik makineler ve sair zirai
malzeme, her tiirlu is, gift ve
irad hayvanlan gibi i§letmenin cansiz ve canli demirba§ini te§kil eden vasitalarla giftgiyi techize yarayan (Donatma) kredilerinde ise vade hizmet ve krymet muddetlerine
gore ve bu hizmet miiddetlerinin yarismi gegmemek ve borg
taksitle odenmek iizere iig seneye kadardir.
3 - Faaliyeti hayvan yetistirmege inhisar eden veya bu §ubenin diger ziraatlerle birlikte
yapddigi isletmelerde hayvan
yemi alimina, gayn*, mera ve
tarlalardan bu yemlerin istihsaline ve hayvanlarm bakim ve

MADDE 9 — Iktisad enciimeninin 8 nci maddesi aynen

.( S. Sayisi : 118 )

MADDE 8 — 7 nci maddenin (a) fikrasmdaki umumi
maksadi kargilayan i§letme kredilerinden:
1 - Tohum, fide, giibre, ilag
ahmi ve istihsalde kullanilan
i§gilerin iicretlerini tesviye gibi
giftginin yillik devamli masraflarmi kargilayan gevirme sermayesinin zayif veya noksan
olan unsurlarmi temine matuf
bulunan (gevirme) kredilerinde
vade bir seneyi a§amaz ve borcun istihsal devresi iginde ve o
yilm istihsal bedelile odenmesi
gerektir.
2 - Her nevi zirai aletler, kiiciik makinalar ve sair zirai
malzeme, her ttirlii i§, gift ve
irad hayvanlan gibi igletmenin
cansiz ve canli demirba§mi te§kil eden vasitalarla giftgiyi teghize yarayan (donatma) kredilerinde ise vade hizmet ve krymet muddetlerine gore ve bu
hizmet muddetlerinin yarismi
gegmemek ve borg taksitle odenmek iizere be§ seneye kadardir.
3 — Faaliyeti hayvan yeti§tirmege inhisar eden veya bu
gubenin diger ziraatlerle birlikte yapildigi igletmelerde hayvan yemi alimma; gayir, mera
ve tarlalardan bu yemlerin istihsaline ve hayvanlarm bakira
ve sagligma muktazi olup yillik
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dileri ihtiyaglan bu maddenin hiikiimleri dahilinde olarak statiide derpis olunur.

MADDE 11 — a) Bizzat isletmek gayesile
her hangi bir ziraat isletmesini edinmek,
b) Gerek isletmenin arazisini genisletmek ve
gerek dagmik arazi pargalanni birlestirmek gayesile arazi satm almak,
c) Gerek heniiz islenmemis topraklari kabili
istifade bir hale getirmek ve gerek islenen topraklarm verimini arttirmak igin her tiirlii faydali toprak islahati yapmak,
c) Sulama, kurutma ve su istilasmi onlemek
igin lazimgelen her tiirlii tesisati viicude getirmek,
d) Isletme hududu dahilinde zirai isletme ile
dogrudan dogruya alakasi olan her turlii bina
insa etmek,
e)Kullanma ve dayanma miiddetleri bes seneden fazla ve zirai isletme ile dogrudan dogruya alakasi olan her nevi makine satm almak,
f) Daimi Qayir ve mera tesis etmek,
g) Meyve fidanliklari ve bahgeleri tesis etmek ve bu gibi bah§eleri islah etmek,
Uzere verilecek kredilerin vadeleri tesbit edi-

MADDE 10 — 8 nci maddenin B ve C fikralanndaki maksadlan kar§ilayan kredilerden:
A) Bizzat i§letmek gayesile her hangi bir
ziraat i§letmesini edinme,
B) Gerek isletmenin arazisini genisletmek
ve gerek dagmik arazi partjalarmi birlestirmek
gayesile arazi satin almak,
C) Gerek heniiz islenmemi§ topraklari kabili istifade bir hale getirmek ve gerek islenen
topraklarm verimini arttirmak icin her tiirlii
faydali toprak islahati yapmak,
Q) Sulama, kurutma ve su istilasmi onlemek igin lazimgelen her tiirlii tesisati viicude
getirmek,
D) t§letme hududu iginde zirai i§letme ile
dogrudan dogruya alakasi olan her turlii
bina in§a etmek,
E) Kullanma ve dayanma miiddetleri bes
seneden fazla zirai i§letme dogrudan dogruya
alakasi olan her nevi makine satin almak,
F) Tabii ve suni (jayirlan tesis ve tevsi ve
islah etmek,

( S. Sayisi : 118 )
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istihsalden odenmesi miimkiin
masrafIan ve kiimes hayvanlarile ipek bocegi ve a n yeti§tirmege miiteallik ve yine yillik
istihsallerinden odenmesi kabil
olan her §e§id masraflari karsjlayacak krediler vade ve odeme
bakimmdan bu maddenin birinci fikrasi hiikmiine tabidir.
4 Yukariki fikrada yazili tegebbiisleri hayvan mevcudunu
tezyid ve idame suretile veya
nafi ve zaruri her nevi malzeme, vasita ve tesislerle genigletip kuwetlendirmege yarayacak kredilerde vade bes. seneye
kadardir.
5 - Ormanciligm diger ziraatlerle beraber yapildigi igletmelerin gevirme ve donatma kredileri ihtiyaglan bu maddenin hiikiimleri dahilinde olarak nizamnamede derpis olunur.

sagligma muktazi olub yillik istihsalden odenmesi mumkiin
masraflari ve kiimes hayvanlarile ipek bocegi ve a n yetistirmege miiteallik ve yine yillik
istihsallerinden odenmesi kabil olan her <?esid masraflari
kar§ilayacak krediler vade ve
odeme bakimmdan bu maddenin birinci fikrasi hiikmiine tabidir.
4 - Yukariki fikrada yazili
tesebbiisleii hayvan mevcudunu tezyid ve idame suretile veya nafi ve zaruri her nevi malzeme, vasita ve tesislerle geni^letib kuwetlendirmege yarayacak kredilerde vade bes seneye
kadardir.
5 - Ormancdigm diger ziraatlcrle beraber yapildigi isletmelerin gevirme ve donatma
kredileri ihtiyaglan bu maddenin hukumleri dahilinde olarak statiide derpis olunur.
MADDE 9 — 7 nci maddenin
B ve C fikralarmdaki maksadlan karsilayan kredilerden:
A) Bizzat iisletmek gayesile
her hangi bir ziraat isletmesini
edinmek,
B) Gerek isletmenin arazinin
g-enisiletmek ve gerek dagmzk
arazi pargalarmi birlestirmek
gayesile arazi satm almak,
0) Gerek heniiz islenmemis
topraklari kabili istifade bir hale getirmek ve gerek islenen
topraklarm verimini arttirmak
igin her tiirlii faydali toprak islahati yapmak,
Q) Sulama, kurutma ve su istilasmi onlemek igin lazrmgelen her tiirlii tesisati viicude getirmek,
D) Isletme hududu iginde zirai isletme ile dogrudan dogru-

B. B.

MADDE 10 — 8 nci maddenin b ve c fikralarmdaki maksadlari kar§ilayan kredilerden:
a) Gerek heniiz i§lenmemi§
topraklari kabili istifade bir
hale getirmek ve gerek i§lenen
topraklarm verimini arttirmak
igin her tiirlii faydali toprak islahati yapmak,
b) Sulama, kurutma ve su istilasmi onlemek igin lazim gelen her tiirlii tesisati viicude
getirmek,
c) Isletme hududu iginde zirai igletme ile dogrudan dogruya alakasi olan her tiirlii bina
insa etmek,
c) Kullanma ve dayanma
miiddetleri 9 ncu maddenin 2
nci fikrasmda yazili hadlerden
fazla olan ve zirai igletme ile
dogrudan dogruya alakasi bu( S. Sayisi : 118 )

MADDE 9 — 7 nci maddenin (b) ve (c) fikralarmdaki
maksadlan kargilayan kredilerden :
a) Gerek heniiz islenmemis.
topraklari kabili istifade bir
hale getirmek ve gerek i§lenen
topraklarm verimini arttirmak
igin her tiirlii faydali toprak
islahati yapmak,
b) Sulama, kurutma ve su
istilasmi onlemek igin lazimgelen her tiirlii tesisati viicude
getirmek,
c) tgletme hududu iginde zirai i§letme ile dogrudan dogruya alakasi olan her tiirlii bina insa etmek,
c) Kullanma ve dayanma
miiddetleri 8 nci maddenin 2
nci fikrasmda yazili hadlerden fazla olan ve zirai isJLetme
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lecek esaslar dahilinde yirmi seneye kadardrr.
Bu gibi krediler tahsil edilmis sermayenin
musaadesi dahilinde ve (5) nci maddenin (c ve
§) bendlerinde yazdi membalarm bu hususa ayrdacak kismi ile tedvir olunur.

G) Meyve fidanliklan veya bahgeleri tesis
ve bunlan tevsi ve islah etmek tizere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit edilecek esaslar
dahilinde yirmi seneye kadardir.
Bu gibi krediler tahsil edilmis, sermayenin
musaadesi dahilinde ve be§inci maddenin C
ve Q bendlerinde yazdi membalarm bu hususa
aynlacak kismile tedvir olunur.

MADDE 10 — Banka, isletme kredilerinde,
borglularm durumlarma ve gtidiilen maksatlara
gore §u karsiliklardan birini alir:
a) 2836 nuniarali kanunla teskil edilen tarim kredi kooperatiflerinin mesuliyeti,
b) Bu te^ekkullerin ciizdanlarmdaki ortak senedleri,
c) giftgilerin miiteselsil kefaleti,
g) Arazi ipoteki,
d) Kanuni ve idari hiikumlerin musaadesi dahilinde is ve giftlik hayvanlarile her nevi zirai
alat, malzeme ve maMnenin rehini,
e) Menkul kiymetler ve zikredilen biitiin bu
karsiliklari tamamlayici mahiyette olmak iizere
her nevi maddi teminat.

MADDE 11 — Banka zirai kredilerde, borglularm durumlarma ve gudiilen maksadlara
gore §u kar§ihklardan birini alir:
A) 2836 numarali kanunla te§kil edilen tarim kredi kooperatiflerinin mesuliyeti,
B) Bu tegekkullerin ciizdanlarmdaki ortak
senedleri,
C) Qiftgilerin miiteselsil kefaleti,
Q) Arazi ipotegi,
D) Kanuni ve idari hiikiimlerin musaadesi
dahilinde i§ ve giftlik hayvanlarile her nevi zirai alat, malzeme ve makinenin rehini,
E) Menkul kiymetler ve zikredilen biitiin
bu kar§iliklari tamamlayici mahiyette olmak
iizere her nevi maddi teminat,
F) Devletin veya mahalli idarelerin kefaleti.

( S. Sayisi : 118 )
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ya alakasi olan her tiirlii bina
in§a etmek,
E) Kullanma ve dayanma
miiddetleri bes seneden fazla
olan ve zirai i§letme ile dogrudan dogruya alakasi bulunan
her nevi makina satin almak,
F) Tabii ve suni gayirlan islah, tesis ve tevsi etmek,
G) Meyva fidanliklan ve bahgeleri tesis ve bunlan tevsi ve
islah etmek.
tJzere verilecek kredilerin
vadeleri, tesbit edilecek esaslar
dahilinde yirmi seneye kadardir.
Bu gibi krediler tahsil edilmi§ sermayenin miisaadesi dahilinde ve 4 ncii maddenin C ve
5 bendlerinde yazili membalarm bu hususa ayrilacak kismile
tedvir olunur.

lunan her nevi makina ve malzeme satm almak,
d) Tabii ve suni gayirlan islah, tesis ve tevsi etmek,
e) Meyve fidanliklan ve bahgeleri tesis ve bunlan tevsi ve
islah etmek ve bu gibi faydali
ve verimli ziraatler kurmak,
f) Bizzat i§letmek gayesile
her hangi bir ziraat i§letmesini
edinmek,
g) Gerek igletmenin arazisinin geni§letmek ve gerek dagmik arazi pargalarmi birle§tirmek,
Uzere verilecek kredilerin
vadeleri, tesbit edilecek esaslar dahilinde 20 seneye kadar
dir.
Bu gibi krediler tahsil edilmi§ sermayenin miisaadesi dahilinde ve 5 nci maddenin c
ve g bendlerinde yazili menbalarm bu hususa ayrilacak kismile tedvir olunur.

ile dogrudan dogruya alakasi
bulunan her nevi makine ve
malzeme satm almak,
d) Tabii ve suni gayirlan
islah, tesis ve tevsi etmek,
e) Meyve fidanliklan ve
bahgeleri tesis ve bunlan tevsi
ve islah etmek ve bu gibi faydali ve verimli ziraatler kurmak,
f) Bizzat isletmek gayesile
her hangi bir ziraat i§letmesini edinmek,
g) Gerek isletmenin arazisini genigletmek ve gerek daginik arazi pargalarmi birlegtirmek,
iizere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit edilecek esaslar dahilinde 20 seneye kadardir.
Bu gibi krediler tahsil edilmi§ sermayenin miisaadesi nisbetinde bu hususa ayrilacak
miktarlarla tedvir olunur.

MADDE 10 — Banka zirai
kredilerde borglularm durumlarma ve giidiilen maksadlara
gore §u kargiliklardan birini
alir:
A) 2836 numarali kanunla
tegkil edilen Tarim kredi kooperatiflerinin mesuliyeti,
B) Bu tegekkiillerin ciizdanlarmdaki ortak senedleri,
C) Qiftgilerin miiteselsil kefaleti,
Q) Arazi ipotegi,
D) Kanuni ve idari hukiimlerin miisaadesi dahilinde i§, gift
ve irad hayvanlarile her nevi
zirai alat, malzeme ve makinanm rehni,
E) Menkul kiymetler ve zikredilen biitiin bu kargiliklan tamamlayici mahiyette olmak iizere her nevi maddi teminat,

MADDE 11 — Iktisad enciimeninin 10 ncu maddesi aynen.

MADDE 10 — Iktisad enctimeninin 10 ncu maddesi aynen.

(S. Sayisi : 118)
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MADDE 12 — Banka tarim kredi kooperatifi olan yerlerde zirai kredileri bu kooperatifler
vasrtasile tevzi eder ve bu kooperatiflerin ortaklarma dogrudan dogruya kredi veremez.
Bir tarim kredi kooperatifiniu is. bblgesinde
o kooperatife ortak olmayan uretmenlere, Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmca, kooperatifin ergeai iginde olan i§ler igin (8) nci maddenin hiikiimlerine uygun olmak sartile yalniz maddi kar^ilik olarak odiinc para verilebilir. Ancak bu nevi kredi muamelelerine giri§ebilmek
tarim kredi kooperatifi ortakkrmm kooperatifin faaliyet mevzuu igindeki ihtiyaglarmm tatmiu edilmi^ olmasma baglidir.
Banka, kooperatif olmayan mahallerde ise,
miiteselsil kefalet ile kredi verebilecegi gibi arazi ipoteki veya sair maddi karsyiliklarla da muaxnele yapar.

MADDE 12 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 13 — Miistahsillere ve mustahsillerin teskil ettikleri kooperatiflere verilecek satis,
kredileri mahsulii sati§a arz igin i^lemeye, haznlamaya liizumlu masraflari temine, ig ve hassatan dis piyasalarda mahsullerin sati^mi kolayla^tirmaga matuftur.
Mahsul veya vesikali sened mukabilinde
avans, vesikali sened i§tirasi ve sair suretlerle
yapilacak olan bu krediler, ig ve di§ piyasalarda geni§ bir siiriimii, kolay ve devamli bir sati§i olan Zirai mahsullere hasrolunur ve vadeleri
de bunlarm dayanikligma, pazar §artlarma tabi olmakla beraber hig bir zaman miiteakib hasad mevsimine kadar uzatilamaz. Zaruri hallerde ve bankanm riskleri karsjlanmak §artile vadelerin ertesi mevsime kadar uzatilmasi ihtiyaglarz bankaoa Iktisad vekaletinin miitaleasi almdiktan aonra tatmin olunabilir.

MADDE 13 — Hiikumetin maddesi aynen.

•X-S. Sayii
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MADDE 11 — Banka, Tarim
kredi koopertifleri olan yerlerde zirai kredileri bu kooperatifler vasrtasile tevzi* eder ve bu
kooperatiflerin ortaklarma dogrudan dogruya kredi veremez.
Bir tarim kredi kooperatifinin i§ bolgesinde o kooperatife
ortak olmayan iiretmenlere, Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasinca, kooperatifin
ergesi
iginde olan i§ler igin 7 nci
maddenin hiikumlerine uygun
olmak gartile yalniz maddi bir
kargilikla odiing para verilebilir. Ancak bu nevi kredi muamelelerine girigebilmek Tarim
kredi kooperatifi ortaklarimn
kooperatifin faaliyet mevzuu
igindeki ihtiyaglarmm tatmin
edilmi§ olmasma baglidrr.
Banka, kooperatif olmayan
mahallerde ise miiteselsil kefalet ile kredi verebilecegi gibi
arazi ipotegi veya sair maddi
kargiliklarla da muamele yapar.

MADDE 12 — Banka, Tarim
kredi kooperatifleri olan yerlerde zirai kredileri bu kooperatifler vasrtasile tevzi eder ve bu
kooperatiflerin ortaklarma dogrudan dogruya kredi veremez.
Bir Tarim kredi kooperatifinin is bolgesinde o kooperatife
ortak olmayan ugretmenlere,
Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasinca, kooperatifin ergesi iginde olan i§ler igin 8 nci
maddenin hiikumlerine uygun
olmak §artile yalniz maddi
bir kargilikla odiing para verilebilir. Ancak, bu nevi kredi
muamelelerine girigebilmek Tarim kredi kooperatifi ortaklarimn kooperatifin faaliyet mevzuu igindeki ihtiyaglarmm tatmin edilmi§ olmasma baglidir.
Banka, kooperatif olmayan
mahallerde ise miiteselsil kefalet ile kredi verebilecegi gibi
arazi ipotegi veya 11 nci maddede yazili diger kargiliklarla
da muamele yapar.

MADDE 11 — Tarim kredi
kooperatifi, olan yerlerde, zirai
krediler miimkun oldukga bu
kooperatifler vasrtasile tevzi
edilir. Ancak bu tesekkullere
ortak olanlara 7 nci maddenin
(b) ve (c) iikralarmdaki ihtiyagiari igin ve ortak olmayanlara da 7 nci maddedeki biitiin
ihtiyaglar igin verilecek kredilerde maddi kargihk aranrr. §u
kadar ki kooperatif ortaklannm kooperatifin faaliyet mevzuu igindeki ihtiyaci temin edilmedikge diger kredi muameleleri yapilmaz.

MADDE 12 — Hukumetin
13 ncii maddesi aynen

MADDE 13 — Ig ve bilhassa
di§ piyasalarda devamh ve geni§ bir suriimu olan zirai mahsulleri i§leyerek hazirlamak ve
sati§lari kolaylagtrrmak igin
mustahsillere ve mustahsillerin te§kil ettikleri kooperatiflere mahsul veya vesikah sened
mukabilinde avans, vesikali sened i§tirasi ve sair suretlerle
icabeden kredi verilir. Bu kredilerin vadeleri piyasa sartlarma ve kargilik gosterilen mahsuliin dayamkliligma tabi olup
hig bir zaman ertesi mevsime
kadar uzatilamaz.
Bankanin riskleri kargilanmak ve Iktisad vekaletinin mii-

MADDE 12 — Ig ve bilhassa
dis piyasalarda devamli ve gems bir surumii olan zirai mahsulleri isleyerek hazirlamak ve
satislan kolaylagtrrmak icin
mustahsillere ve miistahsillerin
tesjkil ettikleri kooperatiflere
mahsul veya vesikali sened mukabilinde avans, vesikali sened istirasi vesair suretlerle
icab eden kredi verilir. Bu
kredilerijn vadeleri piyasa sartlartna ve kargilik
gosterilen
mahsuliin dayamkligma tabi
olup hig bir zaman ertesi mevsime kadar uzatilamaz.
Bankanm riskleri karsilanmak ve tktisad vekaletinin mii-

Ik. E.
F) Devletin veya
idarelerin kefaleti.

mahalli

.( S. Sayisi : 118).

Banka, kooperatif olmayan
mahallerdeki zirai kredi ihtiyaglarmi ya bu kanunda gosterilen maddi teminat mukabilinde veya miiteselsil kefaletle
temin eder.
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Banka 2834 numarali kanuna gore kurulmu§ olam Tanm sati§ kooperatiflerine ve birliklerine mahsullerin i§lenraesi, hazirlanmasi ve
ambalaji igin lazim olan tesisati gerek kendi
hesabina ve gerek bu kooperatifler hesabma in§a ettirfcbilir veya bu gibi uzun vadeli i§ler igin
kredi verebilir. Bu gibi tesisattan kooperatiflerin ne suretle istifade edecegi ve bunlarm kooperatiflere hangi §artlar altinda devredilecegi
statudettesbit olunur.

MAIpDE 14 — Tarim sati§ kooperatiflerile
birliklerinin banka ve kredi i§leri Ekonomi bakanliginm direktiflerine uygun olarak T. C. Ziraat bakasmca yapilir. Liizum ve ihtiyag halinde T. 0. Ziraat bankasi ile yapilacak danisma
iizerine bu i§ler Ekonomi bakanhgmm gosterecegi bankalar tarafmdan da yapilabilir.

MADDE 14 — Tanm sati§ kooperatiflerile
birliklerinin banka ve kredi igleri firtisad vekaletinin direktiflerine uygun olarak Turkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmca yapilir. Liizum
ve ifctiyac. halimde TiirMye Oumhuriyeti Ziraat
bankasi ile yapilacak daru§ma iizerine bu igler
Iktisad vekaletinin gosterecegi bankalar tarafmdan da yapilabilir.

MADDE 15 — Banka, Tarrm satis, kooperatifleri vie birliklerinin inkisafma halel vermeksizm zirai mahsullerin suriim ve satr§mi kollamak vefkolayla§tmnak maksadile bu hususta
faydali igbrecegi her turlii tesebbiislere girifebfiir.

MADDE 15 — Hiikumetin maddesi aynen.

MABDE 16 — Banka 2834 ve 2836 numarali
kanunlara gore kurulmu^ kooperatiflere, ortaklarmm istihlakine ve zirai istihsaline liizumlu olan e^yayi, maddeleri ve her nevi istihsal vasitalarmi dahilden ve harioden temin ve
tedarik (ftdebilmelerini kolaylaftrrmak igin kredi vereljilir. Heniiz kooperatif bulunmayan mahallerde §ift§ilerin bu maksatlar etrafmda ve
kar^filikli yardim ve mesuliyet esasma miisteniden y#paoaklan mii^terek teeebbualeri de aym suretle kredileyebilir.

MADDE 16 — Hiikumetin maddesi aynen.

,( S. Sayisi : 118)
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taleasi almmak §artile zaruri
hallerde vadelerin ertesi mevsime kadar uzatilmasi caizdir.
Banka, 2834 numarali kanuna gore kumlmus olan Tarim
sati§ kooperatiflerine ve birliklerine mahsullerin islenmesi,
hazirlanmasi ve ambalaji igin
lazrm olan tesisati gerek kendi
hesabma ve gerek bu kooperatifler hesabma yaptrrabilir veya
bu gibi igler igin uzun vadeH
krediler verebilir. Bu gibi
tesisattan kooperatiflerin ne
suretle istifade edebileeegi ve
bunlarm kooperatiflere hangi
§artlar altmda devredilecegi
Banka statiisiinde tesbit olunur.

taleasi almmak jjjartile zaruri
hallerde vadelerin ertesi mevsime kadar uzatilmasi caizdir.
Banka, 2834 numarali kanuna gore kurulmus. olan Tanm
satis. kooperatiflerine ve birliklerine mahsullerin islenmesi, hazirlanmasi ve ambalaji igin lazim olan tesisati gerek kendi
hesabma ve gerek bu kooperatifler hesabma yaptrrabilir veya bu gibi i*ler igin uzua vadeli krediler verebilir. Bu gibi
tesisattan kooperatiflerin ne surety istifade edebilecegi ve bunlarm kooperatiflere hangi sartlar altmda devredilecegi banka nizamnamesinde tesbit olunur.

MADDE 13 — Ziraat enciimeninin 14 ncii maddesi aynen

MADDE 14 — Ziraat enciimeninin 14 ncii maddesi aynen.

MADDE 13 — Ziraat enciimeninin 14 ncii maddesi aynen

MADDE 14 — Hukumetin 15
uci maddesi aynen

MADDE 15 — Hukumetin
15 nci maddesi aynen.

MADDE 14 — Hukumetin
15 nci maddesi aynen

MADDE 15 — Banka 2834
ve 2336 numarali kanunlara gore kurulmu§ kooperatiflere ortaklarmm istihlakine ve zirai
istihsaline liizumlu olan e§yayi,
maddeleri ve her nevi istihsal
vasitalarmi dahilden ve harigten temin ve tedarik edebilmeleri maksadile kredi verebiHr.
Heniiz kooperatif bulunmayan
mahallerde giftgilerin bu maksadlar etrafmda ve kar§ilikli
yardmi ve mesuliyet esasma

MADDE 16 — Iktisad enctimeninin 15 nci maddesi aynen.

MADDE 15 — Iktisad enciimeninin 15 nci maddesi aynen

tk.E.
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Pasil : IV
Zirai kredi He ilgili diger muameleler
MADDE 17 — Banka statusundeki esaslar
ve sartlar dahilinde zirai sanayii tesis ve bu sanayie i§tirak edebilecegi gibi, bunlan her suretle kredileyebilir ve devredebilir.
Bu sanayiin ibtidai maddelerinin memleket
dahilinde ve giftgiler tarafmdan yetistirilmis
olmasi {jfarttnv Hangi isletmelerin zirai sanayi
§ubelerinden addedilecegi statude tesbit olunur.

MADDE 17 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 18 — Banka giftgiye ve zirai sanayie luzumlu alat, malzeme, makine ve cihazlarm memleket dahilinde imalile ugrasan te§ebbuslere kredi verebilir.

MADDE 18 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 19 — Banka, bataklik kurutma,
irmak ve gay yataklarmi temizleme, hark ve
kanal agma ve bu suretle ziraate elveri^li arazi edinib bunu dogrudan dogruya isletme veyahud yeniden kurulmak istenen zirai isletmelere veya topragi kifayetsiz giftgiye uzun vadelerle dagrtma gibi islere te§ebbus edebilecegi gibi bu maksatlara matuf te^ebbiisleri kredileyebilir ve bunlara muhtelif sekillerde istirak edebilir.

MADDE 19 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 20 — Banka, Devletin ziraat ve iktisad siyasetlerinde tesvik edilen mahsullerin
ziraat mahsullerini ve §artlarmi iyilestirmege
ve yukseltmege yaramak iizere ufak tecrube
istasyonlari ve niimune isletmeleri kurabilecegi
gibi, meyvaciligi tesvik igin fidanliklar da tesis
edebilir.

MADDE 20 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 21 — Banka, (III) ve (IV) ncii fasdlardaM 15, 16, 17, 18 ve 19 ncu maddelerde
zikredilen muameleleri Iktisad vekaletinin tasvibile yapabilir.

MADDE 21 — Hukumetin maddesi aynen.
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Fasil : IV

Fasil : IV

Fasil : IV

Zirai kredi He ilgili diger muameleler

Zirai kredi He Ugili diger muameleler

Zirai kredi He ilgili diger
muameleler

MADDE 16 — Hiikumetin 17
nci maddesi aynen

MADDE 17 — Banka iptidai
maddeleri memleket dahilinde
yetigen zirai sanayii statiisiindeki esaslar ve gartlar dahilinde tesis ve bu sanayie i§tirak edebilecegi gibi bunlan
her suretle krediliyebilir ve
devredebilir.
Hangi igletmelerin zirai sanayi §ubelerinden addedilecegi
statiide tesbit olunur.

MADDE 16 — Banka iptidai maddeleri memleket dahilinde yetigen zirai sanayii nizamnamesindeki esaslar ve
§artlar dahilinde tesis ve bu
sanayie istirak edebilecegi gibi
bunlan her surette kredileyebilir ve devredebilir.
Hangi igletmelerin zirai sanayi §ubelerinden addedilecegi
nizamnamede tesbit olunur.

MADDE 17 — Hiikumetin 18
nci maddesi aynen

MADDE 18 — Hiikumetin 18
nci maddesi aynen

MADDE 17 — Hiikumetin
18 nci maddesi aynen

MADDE 18 — Hiikumetin 19
ncu maddesi aynen

MADDE 19 — Hiikumetin 19
ncu maddesi aynen

MADDE 18 — Hiikumetin
19 ncu maddesi aynen

MADDE 19 — Hiikumetin 20
nci maddesi aynen

MADDE 20 — Hiikumetin 20
nci maddesi aynen

Hiikumetin 20 nci maddesi
kaldmlmi^trr .

MADDE 20 — Banka, 14,15,
16,17 ve 18 nci maddelerde zikredilen muameleleri Iktisad vekaletinin tasvibile yapabilir.

MADDE 21 — Banka, 15, 16,
17, 18 ve 19 ncu maddelerde
zikredilen muameleleri Iktisad
vekaletinin tasvibile yapabilir.

MADDE 19 — Banka, 14,15,
16, 17 ve 18 nci maddelerde
zikredilen muameleleri Iktisad
vekaletinin tasvibile yapabilir.

Ik. E.
miisteniden yapacaklan mii§terek te§ebbiisleri kredileyebilir
ve bu gibi tegebbiislere resen
girigebilir.
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Pasil : V
Silo i§leri
MADDE 22 — Hususi kanunlar mucibince
Turkiye Ziraat bankasi tarafmdan Devlet hesabma yapilan bugday miibayaasi ile silolar ve
anbarlar in§asi i^lerini ayni esaslar dahilinde
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi deruhte
eder.
Hiikumetge hazirlanacak program dahilinde
memleketin muhtelif yerlerinde insa edilecek
olari bu silo ve anbarlar in§alan bittikce tcra
Vekilleri Heyetince bedelsiz bankaya temlik
olunur. Bu silo ve ambarlarin igletmesi banka
tarafmdan yapilir.
Banka bunlardan istifade ederek statiisiinde tesbit olunacak sartlar dairesinde varant
muameleleri yapabilir.

MADDE 22 — Hususi kanunlar mucibince
Turkiye Ziraat bankasi tarafmdan Devlet hesabma yapilan bugday mubayaasile silolar ve
ambarlar insasi i§lerini ayni esaslar dahilinde
Turkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasi deruhde
eder.
Hiikumetge hazirlanacak program dahilinde
memleketin muhtelif yerlerinde insa edilecek
olan bu silo ve ambarlar, in^alan bittikge Icra
Vekilleri Heyetince bedelsiz bankaya temlik olunur. Mevcud silo ve ambarlarda yukariki §artlar dahilinde bedelsiz olarak bankaya temlik
edilir. Bu silo ve ambarlarin isletmesi banka
tarafmdan yapilir.
Banka, bunlardan istifade ederek statiisiinde tesbit olunacak sartlar dairesinde varant muameleleri yapabilir.

Fasil : VI
Diger banka muameleleri
MADDE 23 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi bu kanun ile yapmaga mecbur oldugu
esas muamele ve vazifelerden ba§ka:
1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz
(a vue) hesablan agmak,
2 - Havale, mahsub ve miinakale emirleri,
cek alim ve satimi ve sair suretlerle dahil ve
haric icin para nakline, tahsiline, tediyesine
ve mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini yapmak,
3 - Kendi veya mii§teri hesabma doviz, altm ve gumiis. almak ve satmak,
4 - Devlet, Devlet miiesseseleri ve hiikmi,
hakiki §ahislar nam ve hesabma esham ve
tahvilat alim ve satimi, bu gibi kiymetlerin
kayid ve ihraci, muhafazasi, kuponlarmm
tahsil ve tediyesi muamelelerini ve statiide
derpis edilecek hiikiimler dairesinde bu nevi
krymetlerden borsada kote olanlar mukabilin-

MADDE 23 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi bu kanun ile yapmaga mecbur oldugu
esas muamele ve vazifelerden baska:
1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz
(a vue) hesablan agmak,
2 - Havale, mahsub ve miinakale emirleri,
gek alnri ve satimi ve sair suretlerle dahil ve
harig igin para nakline, tahsiline, tediyesine ve
mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini
yapmak,
3 - Kendi veya miisteri hesabma doviz, altm ve gumiis almak ve satmak,
4 - Devlet, Devlet miiesseseleri ve hiikmi,
hakiki sahislar nam ve hesabma esham ve tahvilat alim ve satimi, bu gibi krymetlerin kayid
ve ihraci, muhafazasi, kuponlarmm tahsil ve tediyesi muamelelerini ve statiide derpis. edilecek
hiikiimler dairesinde bu nevi krymetlerden borsada kote olanlar mukabilinde borsa kurlarmm

( S . Say c : 118)

}

a££*«,:,-.„-.

_£_

— 35 —

Ik. E.

Mai. E.

Fasil : V

Pasil: V

Silo i§leri

Silo i§leir

MADDE 21 — Hususi kanunlar mucibince Tiirkiye Ziraat bankasi tarafindan Devlet hesabma yapilan bugday
mubayaasile silolar ve ambarlar ingasi islerini ayni esaslar
dahilinde Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi deruhde eder.
Mevcud silo ve ambarlar Icra VeMUeri kararile bedelsiz
olarak bankaya temlik olunacagi gibi Hukumetce hazirlanan program dahilinde in§a
edilecek olan silo ve ambarlar
da in§alan bittikge ayni suretle bankaya temlik olunur. Bu
silo ve ambarlarm igletmesi
banka tarafmdan yapilir.
Banka, bunlardan istifade
ederek statiisiinde tesbit olunacak gartlar dairesinde varant muameleleri yapabilir.

MADDE 22 — Iktisad enciimeninin 21 nci maddesi aynen

Iktisad enciimeninin 21 nci
maddesi kaldirilmi§tir.

Pasil : VI

Fasil: VI

Fasil : V

Diger banka muameleleri

Diger banka muameleleri

Diger banka muameleleri

MADDE 22 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi bu kanun ile yapmaga mecbur oldugu esas muamele ve vazifelerden ba§ka:
1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz tevdiat hesablari agmak,
2 - Havale, mahsub ve miinakale emirleri, gek alim ve
satimi ve sair suretlerle dahil
ve haric iqm para nakline, tahsiline, tediyesine ve mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini yapmak,
3 - Kendi veya musteri hesabma dbviz, altm ve giimiis.
almak ve satmak,
4 - Devlet, Devlet muessese-

MADDE 23 — Iktisad enciimeninin 22 nci maddesi aynen

MADDE 20 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi bu kanun ile yapmaga mecbur oldugu esas muamele ve vazifelerden ba§ka:
1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz tevdiat hesablan agmak,
2 - Havale, mahsub ve miinakale emirleri, gek alim ve satimi ve sair suretlerle dahil ve
harig icin para nakline, tahsiline, tediyesine ve mahsubuna
aid her nevi banka muamelelerini yapmak,
3 - Kendi veya mu§teri hesabma dbviz, altm ve giimu§ almak ve satmak, hususi kanunlarm hiikiimleri mahfuzdur.

( S. Sayan : 118)
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de borsa kurlarmm % 75 ne kadar ve Devlet
tahvilleri mukabilinde statii hiikiimleri dahilinde avans yapmak,
5 - Vesikali, vesikasiz sened tahsili hizmetleri yapmak,
6 - §ube, ajanslarmm kasa durumlarini tanzime yaramak iizere hakiki ve hiikmi §ahislarin bu §ube ve ajanslarm bulunduklan mahaller iizerine gekecekleri gek ve azami bir ay
vadeli poligelerini i§tira etmek,
7 - Zirai sanayi tesebbiislerile milli mahsul
ve maddelerin ig ve dig ticaretini yapan hakiki ve hiikmi sahislara sahsi taahhiidlerine miisteniden borclu hesablar agmak veya mal mukabilinde cari degerin % 90 ma kadar avanslar yapmak ve bunlarin dahilde ve harice yapacaklan sati§lara miiteallik azami lie ay vadeli bono ve poligelerini i§tira etmek,
8 - 7 nci benddeki tesebbiislerle istihsalin ve
ziraatin yuriimesi ve ilerlemesile ilgili diger te§ebbiislere §ahsi ve maddi teminat mukabilinde her nevi akreditifler yapmak,
9 - Ayni ve §ahsi teminat mukabilinde kefalet ve teminat mektublari vermek,
10 - Bankalarla sermaye hadleri statiide
tayin edilecek muesseselere tek imza ile her
nevi kredi muamelesi yapmak,
11 - Muteber iki imzali ve vadeleri iig ayi
gegmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla
iki sene kalmi§ ve diger bir imza ta§iyacak
Devlet bonolarini iskonto etmek,
12 - Statiide derpi§ edilecek hukumler dairesinde Devlete borclu hesabi cariler agmak ve
kefalet etmek,
13 - Devletin muhtelif, taahhiidleri igin verecegi bonolara hususi kanun hiikiimleri dairesinde aksebtasyonunu koymak,
gibi banka muamelelerini de yapabilirler.
Banka, 7, 8, 11, 12 nci bendlerde yazili muamelelerden her birine verecegi onemi tayinde
Iktisad vekaletinin miitaleasmi alrr.

% 75 ine kadar ve Devlet tahvilleri mukabilinde statii hiikiimleri dahilinde avans yapmak,
5 - Vesikali, vesikasiz sened tahsili hizmetleri yapmak,
6 - §ube, ajanslarmm kasa durumlarmi tanzime yaramak iizere hakiki ve hiikmi sahislarm
bu sube ve ajanslarm bulunduklan mahaller iizerine gekecekleri gek ve azami bir ay vadeli poligelerini i§tira etmek,
7 - Zirai sanayi tesebbiislerile milli mahsul
ve maddlerifn ig ve dis ticaretini yapan hakiki
hiikmi sahislarm dahilde ve harice yapacaklari
sati§a miiteallk en gok 3 ay vadeli bono ve poligelerini istira etmek ve bunlara iktisad vekaletinin tasvibile sahsi taahhiidlerine miisteniden borglu hesablar agmak veya mal mukabilinde
cari degerin % 90 ma kadar avanslar vermek.
8 - 7 nci bendteki te§ehbuslerle istihsalin
ve ziraatin yuriimesi ve ilerlemesile ilgili diger
tesebbiislere keza iktisad vekaletinitn tasvibile
sahsi ve maddi teminat mukabilinde her nevi akreditifler yapmak,
9 - Ayni ve sahsi teminat mukabilinde kefalet ve teminat mektublari vermek,
10 - Bankalarla sermaye hadleri statiide tayin edilecek muesseselere tek imza ile her nevi
kredi muamelesi yapmak,
11 - Muteber iM imzali ve vadeleri iig ayi gegmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla iki
sene kalmis ve diger bir imza tas,ryacak Devlet
bonolarmi iskonto etmek, vadeleri alti ayi gegmeyecek ticari senedlerle vadeleri iig seneyi gegmiyecek Hazine bonulan mukabilinde, statiide
derpis, olunacak nisbetler dairesinde avanslar
agmak,
12 - Statiide derpis edilecek hukumler dairesinde Devlete borglu hesabi cariler agmak ve
kefalet etmek,
13 - Devletin muhtelif} taahdleri igin verecegi bonulara hususi kanun hiikiimleri dairesinde
akseptasyonunu koymak, gibi banka muamelelerini de yapabilirler.
Banka, 7, 8, 11. 12 nci bendlerde yazili muamelelerden her birine verecegi onemi tayinde
tktisad vekaletinin miitaleasmi alrr.

,( S. Sayisi : 118 )
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leri ve hiikmi, hakiki sahislar nam ve hesabina esham ve
tahvilat alim ve satimi, bu gibi kiymetlerin kayid ve ihraci,
muhafazasi, kuponlarmm tahsil ve tediyesi muamelelerini
yapmak ve statiide derpi§ edilecek hiikiimler dairesinde bu
nevi kiymetlerden borsada kote olanlar mukabilinde borsa
kurlarinm % 75 ine kadar ve
Devlet tahvilleri mukabilinde
statu hukiimleri
dahilinde
avanslar agmak,
5 - Vesikali, vesikasiz sened
tahsili hizmetleri yapmak,
6 - §ube ve ajanslarinm kasa durumlarmi tanzime yaramak iizere hakiki ve hiikmi
§ahislarm bu §ube ve ajanslarm bulunduklari mahaller iizerine gekecekleri gek ve azami
bir ay vadeli poligelerini igtira
etmek,
7 - Zirai sanayi tesebbiislerile milli mahsul ve maddelerin ig ve di§ ticaretini yapan
hakiki ve hiikmi §ahislarin dahilde ve harice yapacaklan sati§a miiteallik en gok tig ay vadeli bono ve poligelerini i§tira
etmek ve bunlara §ahsi teahhiidlerine miisteniden borclu
hesablar agmak veya mal mukabilinde cari degerin % 90
ma kadar avanslar vermek,
8 - 7 nci benddeki te§ebbtislerle istihsalin ve ziraatin yiiriimesi ve ilerlemesile ilgili diger te§ebbiislere §ahsi ve maddi teminat mukabilinde her
nevi akreditifler yapmak,
9 - Ayni ve §ahsi teminat
mukabilinde kefalet ve teminat mektublan vermek,
10 - Bankalarla sermaye hadleri statiide tayin edilecek miiesseselere tek imza ile her nevi

B. E.
4 - Devlet, Devlet mtiesseseleri ve hiikmi, hakiki sahislar
nam ve hesabina esham ve tahvilat alim ve satimi, bu gibi
kiymetlerin kayid ve ihraci,
muhafazasi, kuponlarmm tahsil ve tediyesi muamelelerini
yapmak ve nizamnamede derpis edilecek hukiimler dairesinde bu nevi kiymetlerden borsada kote olanlar mukabilinde
borsa kurlarmm yiizde 75 ine
kadar ve Devlet tahvilleri mukabilinde nizamname hukiimleri dahilinde avanslar agmak,
5 - Vesikali, vesikasiz sened
tahsili hizmetleri yapmak,
6 - §ube ve ajanslarmm kasa durumlarmi tanzime yaramak iizere hakiki ve hiikmi §ahislarm bu §ube ve ajanslarm
bulunduklari mahaller iizerine
cekecekleri gek ve azami bir
ay vadeli poligelerini igtira etmek,
7 - Zirai sanayi §ubelerile milli mahsul ve maddelerin ig ve
di§ ticaretini yapan hakiki ve
hiikmi gahislarm dahilde ve harice yapacaklan satiga miiteallik en gok tig ay vadeli bono ve
poligelerini i§tira etmek ve
bunlara sahsi taahhutlerine
miisteniden borglu hesablar agmak veya mal mukabilinde cari degerin yiizde doksanma kadar avanslar vermek,
8 - 7 nci bentteM te§ebbtislerle istihsalin ve ziraatin ytirtimesi ve ilerlemesile ilgili diger
tegebbtislere sahsi ve maddi teminat mukabilinde her nevi akreditifler agmak,
9 - Ayni ve §ahsi teminat mukabilinde kefalet ve teminat
mektublan vermek,
10 - Bankalarla sermaye hadleri nizamnamede tayin edile-

[Si : 118)
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MADDE 24 — Banka, kaynaklarmi arttirmak igin a§agida yazili muameleleri yapar:
a) Zisai ve ticari portfoyiinii Tiirkiye Oumhuriyet Merkez bankasma reeskont ettirmek,
b) Krymetli kagidlar (Titre) portfbyu mukabilinde Tiirkiye Oiimhuriyet Merkez bankasindan avanslar almak,
c) Tiirkiye Oiimhuriyet Merkez bankasi kanun ve nizamname&ine uygun diger kredi muamelelerini yapmak,
9) Diger bankalardan muhtelif §ekillerde
krediler temin etmek,
d) Odenmis sermayenm % 20 sine kadar
Iktisad vekaletinin ve daha fazlasi igin Icra Vekilleri Heyetinin kararile imtiyazli, ipotekli
veya basit tahviller gikarmak,
e) Di§ piyasalarda tktisad vekaletinin tasvi-

MADDE 24 — Hiikumetin maddesi aynen.

( S. Sayisi : 118)
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cek miiesseselere tek imza ile
her nevi kredi muamelesi yapmak,
11 - Muteber iki imzali ve vadeleri iig ayi gegmeyen ticari
senedlerle vadelerine en fazla
iki sene kalmig ve diger bir imza tagryacak Devlet bonolarmi
iskonto etmek, vadeleri alti ayi
gegmiyecek ticari senedlerle vadeleri tig seneyi gegmiyecek Hazine bonolan mukabilinde nizamnamede derpis, olunacak
nisbetler dairesinde avanslar
agmak,
12 - Nizamnamede derpi§ edilecek hukumler dairesinde Devlete borglu hesabi cariler agmak ve kefalet etmek,
13 - Devletin muhtelif taahhudleri igin verecegi bonolara
hususi kanun hukumleri dairesinde akseptasyonunu koymak
gibi banka muamelelerini de
yapabilir.
7, 8, 11, ve 12 nci bendlerde
yazili muamelelerden her birinde taMb ve tatbik olunacak
prensibler lktisad vekaletince
tayin edilir.

kredi muamelesi yapmak,
11 - Muteber iki imzali ve
vadeleri tig ayi gegmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla iki sene kalmi§ ve diger bir
imza tasiyacak Devlet bonolarmi iskonto etmek, vadeleri
alti ayi gegmeyecek ticari senedlerle vadeleri tig seneyi gegmeyecek Hazine bonolan mukabilinde stattide derpi§ olunacak nisbetler dairesinde avanslar agmak,
12 - Statude derpig edilecek
htiktimler dairesinde Devlete
borclu hesabi cariler agmak ve
ve kefalet etmek,
13 - Devletin muhtelif teahhiidleri igin verecegi bonolara
hususi kanun hukumleri dairesinde akseptasyonunu koymak
gibi banka muamelelerini yapabilir.
7, 8, 11 ve 12 nci bendlerde
yazili muamelelerden her birinde taMb ve tatbik olunacak
prensibler lktisad vekaletince
tayin edilir.

MADDE 23 — Banka mail
kaynaklarmi arttirmak igin asagida yazdi muameleleri yapar:
A) Zirai ve ticari portfoytinii
Tiirkiye Ciimhuriyeti merkez
bankasma reeskont ettirmek,
B) Krymetli kagidlar portfoyti mukabilinde Tiirkiye Ciimhuriyeti merkez bankasmdan
avanslar almak,
C) TiirMye Ciimhuriyet merkez bankasmca kabul edilebilmek seraitini haiz diger kredi
muameleleri yapmak,
C) Diger bankalardan muhtelif sekillerde krediler temin etmek,

B. E.

MADDE 24 — lktisad enctimeninin 23 ncii maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 \

MADDE 21 — lktisad enctimeninin 23 ncii maddesi (c)
bendi kaldirilmak ve (g) bendi (c), (d) bendi (g) ve (e)
bendi de (d) bendi olarak kabul edilmigtir.
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HO.
bile mutad kredi yollarma gitmek veya tcra Vekilleri Heyetinin kararile ledelicab (d) bendindeki tahvillerin ihracmi ve sikiimiinu temin etmek.

MADDE 25 — Banka zirai mahsul ve hayvan sigortalarile bu kanun hiikiimlerine uygun
olarak yapmaga mezun bulundugu muamelelerin emniyetile ilgili diger sigorta tegebbiislerine giri§ebilir ve bu te§ebbiislere i§tirak edebilir.

MADDE 25 — Hiikumetin maddesi a>nen.

Fasil : VII
Bankanm murakabesi altmda bulunan te§ekkiiller
MADDE 26 — 2836 numarali Tarim kredi
kooperatifleri kanunu hiikiimlerine gore teessiis etmi§ ve edecek Tarim kredi kooperatiflerile 2834 numarali kanuna gore kurulmug ve kurulacak Tarim sati§ kooperatiflerile birlikleri
ve ticaret kanununa gore kurulmug zirai kooperatifler Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasinm
kontrol ve murakabesi altmdadirlar.
Banka muntazaman yaptiracagi murakabe
neticeleriiii tktisad vekaletine bildirir. Bu murakabe Iktisad vekaletinin umumi mevzuati dahilinde kendi te§kilatile yaptiracagi murakabeye mani degildir.

MADDE 26 — Hiikumetin maddesi aynen.

( S. Sayisi : 118)
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MADDE 24 — Banka, zirai
mahaul ve hayvan sigortalarile
bu kanun hukiimlerine uygun
olarak yapmaga mezun bulundugu muamelelerin emniyetile
ilgili diger sigorta tesebbiislerine girisebilir ve bu gibi tesebbiislere istirak edebilir.

MADDE 25 — tktisad enciimeninin 24 ncii maddesi aynen

MADDE 22 — tktisad enctimeninin 24 ncii maddesi aynen.

Fasil : VII

Fasil: VII

Fasil : VI

Bankanm idare ve murakabesi
altmda bulunan te§ekkuller

Bankanm idare ve murakabesi
altmda bulunan te§ekkuller

Bankanm idare ve murakabesi
altmda bulunan te§ekkilller

MADDE 25 — Hukumetin
26 nci maddesi aynen

MADDE 26 — Hukumetin 26
nci maddesi aynen

MADDE 23 — 2834 ve 2835
numarali kanunlarm hiikumlerine gore kurulmug ve kurulacak tarim kredi ve sati§ kooperatiflerile birlikleri ve ticaret
kanununa gore kurulmu§ zirai
kooperatifler Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmm kontrol ve murakabesi altmdadirlar.
Banka, muntazaman yaptiracagi murakabe neticelerini tktisad vekaletine bildirir. Bu
murakabe tktisad vekaletinin
umumi mevzuati dahilinde kendi te§kilatile yaptrracagi murakabeye mani degildir.

MADDE 26 — Istanbul Emniyet sandigi Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmm idare ve
murakabesi altmdadir.
Sandigm mudiir ve murakio-

MADDE 27 — Istanbul Emniyet sandigi, §ahsi hukmiyeti
haiz ve Turkiye Cumhuriyeti
Ziraat bankasmm idare ve murakabesine tabidir.

MADDE 24 — Istanbul Emniyet sandigi, Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma bagli
hiikmi §ahsiyeti haiz ve mezkur bankanm murakabesine

Ik. E.
D) Odenmis. sermayenin % 20
sine kadar tktisad vekaletinin
ve daha fazlasi i§in Icra Vekilleri Heyetinin kararile imtiyazli, ipotekli veya basit tahviller
gikarmak,
E) Dis piyasalarda tktisad
vekaletinin tasvibile mutad
kredi yollarma gitmek veya tcra VeMlleri Heyetinin kararile
ledelicab (d) bendindeki tahvillerin ihracmi ve siiiiimunu
temin etmek.

( S. Sayisi : 118 )
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Fasil : VIII
Bankamn idari bunyesi ve te§kildti
MADDE 27 — Bankamn birinci maddede
bahsi ge<j»en salahiyetli kanuni uzuvlari §unlardir:
1) Umumi heyet,
2) Zi?ai krediler yiiksek nazim heyeti,
3) Murakibler,
4) Idltre meclisi,
5) Idare komitesi,

MADDE 27 — Hukumetin maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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leri idare meelisinin teklifi iizerine tktisad vekaletimce ve raiiidiir muavinleri ile muhasebe
miidiirii ve muraMo muavinleri
idare meclisnce tayin olunur ve
bunlarm taltif ve tecziyeleri ve
hizmetten afleri de ayni suretle
yapilir.
Sandigm biitgesi Turkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda
oldugu gibi idare meelisinin tasdTkmdan sonra tatbik olunur ve
blangosu idare meelisinin tasdik
ve tasvibinden sonra tktisad vekilliginiTi tasdikma arzedilir.
Sandigm tevdiat ve ikrazlarile plasman ve diger muamelelerinde takib edecegi esaslar
Sandik idaresinin miitaleasi alindiktan sonra idare meelisinin
tayin ve tktisad vekilinin tasvibinden sonra tatbik olunur.
Sandigm statiisii tekaudliik
hiikiimlerini de ihtiva etmek iizere Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi hakkmda oldugu gibi 63 ncii madde mucibince tanzim edilir. Istanbul
emniyet
sandigi da Turkiye Ciimhuriyeti
Ziraat bankasDim bu kanun
hiikmiine gore istifade edecegi
muafiyet ve miisaadelerden istifade eder.

Sandigin miidiir veya murakibleri idare meelisinin teklifi
uzerine Iktisad vekaletince ve
miidiir muavinleri ile muhasebe
miidiirii ve murakib muavinleri
idare meclisince tayin olunur
ve bunlarm taltif ve tecziyeleri ve hizmetten afleri de ayni
suretle yapilir.
Sandigm biitgesi Turkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda
oldugu gibi idare meelisinin
tasdikinden sonra tatbik olunur
ve bilangosu idare meelisinin
tasdik ve tasvibinden sonra tktisad vekilliginin tasdikine arzedilir.
Sandigm tevdiat ve ikrazlarile plasman ve diger muamelerir.de takib edecegi esaslar Sandik idaresinin miitaleasi almdiktan sonda idare meelisinin
tayin ve tktisad vekilinin tasvibinden sonra tasdik olunur.
Sandigm statiisii tekaudliik
hiikiimlerini de ihtiva etmek
iizere Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda oldugu gibi
63 ncii madde mucibince tanzim edilir. Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm bu kanun
hiikmiine gore istifade edecegi
muafiyet ve miisaadelerden Istanbul Emniyet sandigi da istifade eder.

tabi bir miiessesedir.
Sandigm miidiir ve murakibleri Ziraat bankasi umum miidiiriiniin inhasi ve idare meelisinin teklifi iizerine Iktisad
vekaletince ve miidiir muavinleri ile muhasebe miidiir ve murakib muavinleri umum miidiiriin inhasi iizerine idare meclisince tayin olunurlar.
Sandigm biitgesi Tiirkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
idare meelisinin tasdikmdan
sonra tatbik olunur ve bilangosu Ziraat bankasi umum miidiirliik ve idare meelisinin tasdik ve tasvibinden sonra Iktisad vekaletince Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi umumi heyetinin tasdikma arzedilir.
Sandigm tevdiat ve ikrazlarile plasman ve diger muamelelerinde takib edecegi esaslar
sandik idaresinin miitaleasi
almdiktan sonra idare meelisinin tayin ve Iktisad vekaletinin tasvibinden sonra tatbik
olunur.

Fasil : VIII

Fasil: VIII

Fasil : VII

Bankanin idari biinyesi ve te§kilati

Bankamn idari biinyesi ve
te§kUdtt

Bankamn idari biinyesi ve teskildh

MADDE 28 — Bankanin 1
nci maddede bahsi gegen salahiyetli kanuni uzuvlan §unlardir:
1) Umumi heyet,
2) Krediler, yiiksek nazim
heyeti,
3) Murakibler,

MADDE 25 — Maliye enciimeninin 28 nci maddesi aynen.

Ik. E.

MADDE 27 —
maddesi aynen

Hiikumetin

( S. Sayisi : 118 )

Sandik igin simdiye kadar
yapmaga mezun bulundugu
muamelati da ihtiva etmek iizere bu kanunun nesrinden itibaren iig ay zarfmda aynca
bir nizamname ne§redilir.
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Hu.
6) Umum mtidurluk.

MADDE 28 — Bankanin umumi heyeti Biiyiik Millet Meclisinin Biitce, Iktisad, Ziraat ve
Divani muhasebat enciimenleri tarafmdan bir
intihab devresi igin segilen be§er aza ile Ba§vekaletten her sene gosterilen be§ azadan te§ekkiil eder.

MADDE 28 — Bankanm umumi heyeti Buyuk Millet Meclisinin Biitge, Iktisad, Ziraat ve
Divani muhasebat enciimenleri tarafmdan her
sene segilen be§er aza ile Ba^vekaletten her sene
gosterilen bes azadan tesekkiil eder.

Zirai krediler yiiksek ndzim heyeti
MADDE 29 — Bankanm umumi faaliyet ve
plasman programmm ana hatlarinin tesbiti,
zirai kredilerin istihsal mevzulari bakimmdan
milli ekonomi icablarma ve bu kanunun 4 ncii
maddesi hiikmiine uygun olarak ciftgi ziimrelerinin ihtiyaclarma gore tevzii, nisbet, §ekil ve
tarzlarmxn tayini ve bu mevzular iizerinde Iktisad ve Ziraat vekaletlerile banka idare meclisi tarafmdan vaki olacak taleb ve miiracaatlerin tetkiki ve umumiyetle zirai kredilerin
memleketm yiiksek icablarma gore rasyonel
bir §ekilde tanzimi igin Iktisad vekilinin reisligi altmda bir «Zirai krediler yiiksek nazim heyeti* te§kil olunmu§tur.
Iktisad, Ziraat ve Maliye vekaletlerini temsil edecek birer aza ile Banka idare meclisi reisi ve azalari umum miidiir ve muavinleri bu heyete aza olarak i§tirak ederler.
Heyet Iktisad vekilinin dogrudan dogruya
istegi veya Ziraat vekilinin talebi veyahut ta
bankanm yazili miiracaati iizerine Iktisad ve-

MADDE 29 — Hiikumetin maddesi aynen
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4) Idare meclisi,
5) tdare komitesi,
6) Umum miidiirliik.
MADDE 28 — Bankanm umumi heyeti Biiyiik Millet Meclisinin Biitge, iktisad, Ziraat ve
Divani muhasebat encumenleri
tarafmdan her sene segilen be§er
aza ile Bagvekaletten her sene
gosterilen beg azadan te§ekkiil
eder. Umumi heyet, bankanm
en yiiksek tetkik ve murakabe
merciidir. Blangoyu 30 ve 38
nci maddeler hiikiimleri dahilinde tetkik ve tasdik ve bankanm umumi faaliyetinin kanun ve statiisii hukumlerine ve
te§ekkiil maksadlarma uygun
olarak cereyamm murakabe
eder.

MADDE 29 — Bankanm umumi heyeti, Biiyiik Millet Meclisinm Biitge, Maliye, iktisad,
Ziraat ve Divani muhasebat enciimenleri tarafmdan her sene
segilen be§er aza ile Bagvekaletten her sene gosterilen be§
azadan tesekkiil eder.
Umumi heyet, bankanm en
yiiksek tetkik ve murakabe merciidir. Bilangoyu 31 ve 39 ncu
maddeler hukiimleri dahilinde
tetkik ve tasdik ve bankanm
umumi faaliyetinin kanun ve
statiisii hukumlerine ve tegekkiil maksadlarma uygun olarak
cereyanmi murakabe eder.

MADDE 26 — Banka umumi
heyeti Biiyiik Millet Meclisinin
Biitge, Maliye, iktisad, Ziraat
ve Divani muhasebat enciimenlerinin mevcud azasi ile Ba§vekaletten her sene gbsterilecek
be§ azadan terekkiip eder.
Miizakere nisabi miiretteb
adedin iigte biridir. Kararlar
mevcudun mutlak ekseriyetile
verilir.
Umumi heyet, bankanm en
yiiksek tetkik ve murakabe
merciidir. Bilangoyu tetkik ve
tasdik ve bankanm umumi faaliyetinin bu kanunla banka nizamnamesi hukumlerine ve bankanm tesekkiil maksadlarma
uygun olarak cereyanmi murakabe eder.

Zirai krediler yiiksek nazvm
heyeti

Krediler yiiksek nazim heyeti

Krediler yiiksek ndztm heyeti

MADDE 30 — Hiikumetin 29
ncu maddesi aynen

MADDE 27 — Hiikumetin
29 ncu maddesi aynen.

MADDE 29 —
maddesi aynen

Hiikumetin

( S. Sayisi : 118 )
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kilinin uavetile toplanir.
Miistacel haller miistesna olmak iizere igtimam gun ve ruznamesi azaya igtimadan en az
On be§ gun evvel bildirilir.
Murakibler
MADDE 30 — Banka, ikisi umumi heyet ve
digeri Bagvekaletge segilen uc. daimi murakib
tarafindan murakabe olunur. Murakiblerin
muddeti iki senedir. Tekrar segilmeleri caizdir.
lera Vekilleri Heyetince tayin edilecek maktu
bir maa§ alirlar.
Murakibler banka muamelelerinin banka
kanunu ve statiisii hiikiimlerine uygunlugunu
murakabe ederler, icrai salahiyetleri yoktur.
Murakibler senede bir banka vaziyetinin tahlili ve mesailerinin neticeleri hakkmda iig niisha
miigterek bir rapor tanzim ederek bir niishasi
Bagvekalete, bir niishasi umumi heyet reisligine
sunulmak iizere Iktisad vekaletine verirler.
Bundan baska banka muamelelerinde kanun ve
statii hiikiimlerine uygunsuz gordiiklerini idare meclisine ve Umum miidurluge birer muhtara ile bildirirler. Bunlardan nazari dikkate
almmamig hususlari yillik raporlannda kayid
ve i§aret ettikleri gibi miihim ve miistacel mahiyette bulduklan hususlari da Bagvekaletle
Umumi heyet reisligine bildirmek iizere Iktisad
vekaletine arzederler.

MADDE 30 — Hiikumetin maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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Muraktbler

Murakibter

Murakibler

MADDE 31 — Banka, ikisi
umumi heyet ve digeri Bagvekaletge segilen tig adimi murakib tarafmdan murakabe olunur. Murakiblerin muddeti bir
senedir. Tekrar segilmeleri caizdir. tcra Vekilleri Heyetince
tayin edilecek maktu ayhk bir
iicret alirlar.
Murakibler banka muamelelerinin banka kanunu ve stattisti hiikiimlerine uygunlugunu
murakabe ederler, icrai salahiyetleri yoktur.
Murakibler senede bir, banka
vaziyetinin tahlili ve mesailerinin neticeleri hakkmda tig ntisha mtigterek bir rapor tanzim
ederek bir niishasi Basvekalete, bir niishasi Umumi heyet
reisligine sunulmak iizere tktisad vekaletine verilir. Bundan
baska banka muamelelerinde
kanun ve statii hiikiimlerine
uygunsuz gordtiklerini idare
meclisine ve Umum mtidurluge
birer muhtira ile bildirirler.
Bunlardan nazari dikkate almmamig hususlari yillik raporlarmda kayid ve i§aret ettikleri
gibi miihim ve miistacel mahiyette olduklan hususlari da
Bagvekaletle Umumi heyet reisligine bildirmek iizere Iktisad
vekaletine arzederler.

MADDE 38 — Banka, ikisi
umumi heyet ve digeri Bagvekaletge segilen tig daimi murakib tarafmdan murakabe olunur. Murakiblerin muddeti bir
senedir. Tekrar segilmeleri
caizdir. Icra Vekilleri Heyetince tayin edilecek maktu aylik bir iicret alirlar.
Murakibler, sermayeleri bes.
yiiz bin liradan asagi olmayan
mali ve iktisadi miiesseseler ve
bankalarda en az iig sene miiddetle miidiir ve miidiir muavinligi yapmis veya bumiiesseselerle Devlet daireleri merkez
muhasebe mtidtirltiklerinde veya en az bes sene vekalet mtifetti^liklerinde bulunmus ve yukanda yazili isleri muvaffakiyetle ifa etmis, veya otedenberi
mali ve ticari is ve mevzular
tizerinde vukuf ve tecrtibesile
tanmmis kimseler arasmdan intihab edilirler. Bunlardan ytiksek tahsilli olanlar tercih edilir. Murakibler resmi ve hususi daire ve mtiesseselerde ticretli basjka hig bir is. deruhde
edemezler.

MADDE 30 —
maddesi aynen

Hiikumetin

Murakibler vazifelerini bu
kanunda ve banka stattistindeki hiikiimler dahilinde yaparlar.

( S. Sayisi : 118 )

Murakibler banka muamelelerinin banka kanunu ve nizamnamesi hiikiimlerine uygunlugunu murakabe ederler, icrai
salahiyetleri yoktur.
Murakibler senede bir banka vaziyetinin tahlili ve mesailerinin neticeleri hakkmda tig
niisha musterek bir rapor tanzim ederek bir niishasmi Ba$vekalete, bir niishasmi da umu-
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Idare meclisi
MADDE 31 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasi bir reis ve be§ aza ve Umum mudurden
miite§ekkil yedi kisilik bir idare meclisile idare olunur. Reis Iktisad vekaletinin teklifi iizerine Icra Vekilleri Heyetinin karari ve Cumhur
Reisliginin tasdiki ile tayin olunur.
Bir aza Iktisad, bir aza Ziraat ve bir aza d?
Maliye vekaletinin teklifleri iizerine Icra Veki1leri Heyetince intihab olunur. Dordiincii aza
baaikanm umum heyetince ve besinci aza da
Iktisad vekilinin gosterecegi namzedler arasmdan Tarmi kredi kooperatifleri tarafmdan intihab olunur. Bu son azanm segimine faaliyette
bulunan butiin Tarmi kredi kooperatifleri istirak eder, ve bunlarm idare heyetlerince mahallerinde yapilacak ve Iktisad vekaletine bildirilecek segimler bu vekalette tasnif edilerek
en fazla rey kazanan aza gosterilir.
Idare meclisi azalarmm miiddetleri tig senedir. Miiddetleri bitenlerin yeniden segilmeleri
caizdir. Reis ve azalar Icra Vekilleri Heyetince kararlastirilacak maktu bir maas alirlar.
Umum miidiir muavinleri idare meclisine is
tirak edebilir. Fakat rey veremezler.

MADDE 31 — Hukumetin maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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mi heyete sunulmak iizere tktisad vekaletine verirler. Bundan baska banka muamelelerinde kanun ve nizamname hiikiimlerine uygunsuz gordiiklerini idare meclisine ve umum
mudiirluge birer muhtira ile bildirirler. Bunlardan nazari dikkate almmaims hususlan yillik
raporlarmda kayid ve isaret ettikleri gibi miihim ve miistacel
mahiyette bulduklan hususlan
da Basvekaletle umumi heyete
bildirmek iizere tktisad vekaletine arzederler.
Murakibler vazifelerini bu
kanunda ve banka nizamnamesindeki hukiimler dahilinde yaparlar.

Idare meclisi

Idare meclisi

idare meclisi

MADDE 29 — Turkiye CumMADDE 32 — Turkiye OturiMADDE 31 — Turkiye Ctirnhuriyeti Ziraat bankasi bir rehuriyeti Ziraat bankasi bir re- huriyeti Ziraat bankasi bir reis ve bes aza ve umum miiduris ve be§ aza ve Umum miidiir- is ve bes aza ve umum miidurden miitesekkil yedi kisilik bir
den mfftesekkil yedi kisilik bir
den miitessekkil yedi ki§ilik bir
idare meclisile idare olunur. idare Meclisile idare olunur.
idare meclisi ile idare oluReis, tktisad vekaletinin tekli- Reds, tktisad vekaletinin teklinur. Reis, tktisad vekaletinin
fi iizerine Icra Vekilleri Heye- fi iizerine Icra Vekilleri Heyeteklifi iizerine tcra Vekilleri
tinin karari ve Cumhur Reisli- tinin karari ve Cumhur reisliHeyetinin karari ve Cumhur
ginin tasdiki ile tayin olunur. ginin tasdikile tayin olunur.
Reisliginin tasdikile tayin oluBir aza tktisad, bir aza Ziraat
nur. Bir aza tktisad, bir aza
Bir aza tktisad, bir aza Ziraat
ve bir aza da Maliye vekaleti- j ve bir aza da Maliye vekaletinin II Ziraat ve bir aza da Mialiye venin teklifleri iizerine Icra Ve- | teklifleri iizerine Icra Vekilleri iI kaletinin teklifleri iizerine Icra
I' Vekilleri Heyetince intihab olui
killeri Heyetince intihab olu- Heyetince intihab olunur. Dor- '
diincii aza Bankanin umumi he- |! nur. Dordimcu aza bankanin
nur. Dbrdiincu. aza Bankanin
umumi heyetince ve be§inci aza ! yetince ve besinci aza da tkti- !j umumi heyetince ve besinci aza
da tktisad vekilinin gosterece- sad vekilinin gosterecegi nam- || da tktisad vekilinin gosterecegi namzedler arasmdan Tarim ! zedler arasmdan Tarim kredi |' gi namzetler arasmdan Tarim
kredi kooperatifleri tarafindan | kooperatifleri tarafmdan inti- !I kredi kooperatifleri tarafmdan
intihab olunur. Bu son azanin j hab olunur. Bu son azanin se- ' intihab olunur. Bu son azanm
segimine faaliyette bulunan bu- ; gimine faaliyette bulunan biitiin j; segimine faaliyette bulunan biitiin Tarim kredi kooperatifleri
tiin Tarim kredi kooperatifleri j Tarim kredi kooperatifleri istiistirak eder ve bunlarm idare
igtirak eder, ve bunlann idare- ! rak eder ve bunlarm idare heheyetlerince mahallerinde yapi- j yetlerince mahallerinde yapila- heyetlerince mahallerinde yapilacak ve tktisad vekaletine billacak ve tktisad vekaletine bil- I cak ve tktisad vekaletine bildidirilecek segimler bu vekalette
dirilecek segimler bu vekalette j rilecek segimler bu vekalette
tasnif edilerek en fazla rey ka- j tasnif edilerek en fazla rey ka- jj tasnif edilerek en fazla rey ka( S. Sayisi : 118 )
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zanan aza gbsterilecektir.
tdare meclisi azalarmm mtiddetleri tig senedir. Muddetleri
bitenlerin yeniden segilmeleri
caizdir. Reis ve azalar Icra Vekilleri Heyetince kararla§tirilacak maktu bir maa§ alular.
Umum mtidtir muavinleri idare meclisine igtirak edebilir.
Fakat rey veremezler.
Yazi, zabrt ve dosya iglerini
tedvir etmek iizere idare meclisi emrinde bir biiro bulunur.

Mai. B.

B. B.

zanan aza gosterilir.
tdare meclisi azalarmm muddetleri tig senedir. Muddetleri
bitenlerin yeniden segilmeleri
caizdir. Reis ve azalar Icra
Vekilleri Heyetince kararla§tinlacak maktu aylik bir iicret
aln-lar.
Umum miidur muavinleri idare meclisine istirak edebilir,
fakat rey veremezler.
Yazi, zabrt ve dosya islerini tedvir etmek iizere idare
meclisi emrinde bir biiro bulunur.

zanan aza gosterilir.
idare meclisi azalarmm muddetleri tig senedir. muddetleri
bitenlerin yeniden segilmeleri
caizdir. Reis ve azalar Icra Vekilleri Heyetince kararla^ttrilacak maktu aylik bir iicret
alular.
Sermayesi bes yiiz bin liradan asagi olmayan mali ve
iktisadi miiesseselerle bankalarm umum mtidtir veya muavinliginde en az tig sene bulunmus veya Devlet dairelerinde umum mtidurltik ve bu derecelere muadil diger vazifelerde veya valilikte bulunmus, veya hukuki ve mali i§lerde ihtisaslarile tanmmis, kimseler
arasmdan segilir. Bunlarm evvelce bulunduklan i§leri muvaffakiyetle ba§armi§ olmalari
sarttir. Ytiksek tahsili olanlar
tercih edilir.
Turkiye Ctimhuriyeti Ziraat
bankasmin murakabesi altmda
bulunan veya sermayesinin tamami veya bir kismi bankaya
aid olan mtiesseselerde bankanm idare meclisi reis ve azalarile umum mtidtir ve muavinleri ve merkez §ube mtidurleri
vazife alamazlar. Ancak Iktisad
vekaletince ltizum goruldtigti
takdirde kanuni harcrrah ve
zaruri masraflarmdan baska
nig bir para almamak §artile
bunlarm mezkur mtiesseselerde
vazife almalan caizdir. Yalniz
merkez sube mudurlerine bankanm kurdugu veya sermayesine i§tirak ettigi mtiesseselerde
verilecek murakiblik vazifeleri
umum mtidtirltigtin teklif ve
idare meclisi tasvibile bu htiktimden istisna edilebilir. §u
kadar ki bir memur uhdesinde
birden ziyade munzam vazife

( S. Sayisi _: 118 )]
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MADDE 32 — Idare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve esaslarmi tayin, kaynaklarile
plasmanlannm sevk ve idaresini tanzim ve bu
ciimleden olarak :
a) Iktisad vekaletinin tasvibine arzedilmek
iizere sube, ajanslar agilmasi ve kapanmasi,
b) Diger bankalarla tesis veya idame olunacak munasebetlerin esaslari,
c) ve her nevi varidatla kredilerde ve sair
banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz,
komusyon aciyo nisbet ve miktarlari,
5) Mali kaynaklan genisletecek tedbirler ve
bu meyanda diger bankalardan temin olunacak
kredilerin miktari ve sartlan,
d) 24 ncii maddenin (d) bendinde yazih imtiyazli - ipotekli veya basit tahviller ihraci,
e) Umumi faaliyet ve plasman programi ile
tevdiatin kullanilis. tarz ve esaslari, her muamele nevi igin takarriir edecek plasmanlarm sube
ve ajanslar arasmda tevzii,
Hususlarmi tetkik, miizakere ve bir karara
raptedecegi gibi umum miidurlukten:
f) 200 000 lirayi gegen kredi talebleri,
g) Zirai kredi ile ilgili ve yukanda 15, 16,
17, 18, 19 ve 20 nci maddelerde yazilr muameleler,
h) Bank^alarin faaliyet mevzuu ile alakah te§ekkullere istirak ve hayir miiesseselerine yardim,
i) Statiide tayin edilecek sartlara uygun bulunmak ve spekulasyon mahiyetinde olmamak
sartile banka nam ve hesabma esham ve tahvil

MADDE 32 — Idare meclisi, banka faaliyetinin istikamet ve esaslarmi tayin, "kaynaklarile
plasmanlannm sevk ve idaresini tanzim ve bu
ciimleden olarak:
A) iktisad ve Ziraat vekaletlerinin tasvibine arzedilmek iizere sube, ajanslar agilmasi ve
kapanmasi,
B) Diger bankalarla tesis veya idame olunacak munasebetlerin esaslari,
C) Ve her nevi varidatla kredilerde ve sair
banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz, komusyon aciyo nisbet ve miktarlari,
Q)Mali kaynaklan geni§letecek tedbirler
ve bu meyanda diger bankalardan temin olunacak kredilerin miktan ve sartlan,
D) 24 ncii maddenin (D) bendinde yaztli
imtiyazh - ipotekli - veya basit tahviller ihraci,
E) Umumi faaliyet ve plasman programi ile
tevdiatm kullanis tarz ve esaslari, her muamele
nevi igin takarrur edecek plasmanlarm sube
ve ajanslar arasmda tevzii,,
Hususlarmi tetkik, muzakere ve bir karara
raptedilecegi gibi umum mudiirliikten:
F) 200 000 lirayi gee, en kredi talepleri,
G-) Zirai kredi ile ilgili ve yukanda 15, 16,
17, 18, 19, ve 20 nci maddelerde yazih muameleler,
H) Bankalarm faaliyet mevzuu ile alakali tesekkiillere istirak ve hayir miiesseselerine yardim,
t) Statiide tayin edilecek §artlara uygun bu-
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igtima edemez. Bu munzam vazifenin Ankarada bulunmasi
§arttir.
Idare meclisi reis ve azalarile
umum mudiir ve muavinlerinin
bu i§ler haricinde devamli ve
iicretli bir vazife almalarma
Icra Vekilleri Heyeti kararile
izin verilebilir.
Umum miidur muavinleri idare mieclisine i^tirak edebilir fakat rey veremezler.
Yazi, zabit ve dosya is>rini
tedvir etmek iizere Idare meclisi emrinde bir biiro bulunur.

MADDE 32 — Idare meclisi,
banka faaliyetinin istikamet ve
esaslarmm tayin, kaynaklarile
plasmanlarmin sevk ve idaresini tanzim ve bu cumleden olarak:
A) §ube ve ajanslar agilmasi ve kapanmasi,
B) Diger bankalarla olau miinasebetlerin esaslan,
C) Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz,
kcniusyon, acyo nisbet ve miktarlari,
Q) Mali kaynaklan genigletecek tedbirler ve bu meyanda
diger bankalardan temin olunacak kredilerin miktan ve
sjartlan,
D) 23 ncii maddenin (D)
bendinde yazili imtiyazli - ipotekli veya basit tahviller ihraci,

E) Umumi faaliyet ve plasman programi ile tevdiatm kullani§ tarz ve esaslan, her muamele nevi igin takarriir edecek
plasmanlarm §ube ve ajanslar
arasmda tevzii,
P) 200 000 lirayi gegen kredi
talebleri,

MADDE 33 — Idare meclisi
banka faaliyetinin istikamet ve
esaslarnu tayin, kaynaklarile
plasmanlarmin sevk ve idaresini tanzim eder ve bundan
baska:
a) §ube ve ajanslar agilmasi
ve kapanmasi,
b) Diger bankalarla olan miinasebetlerin esaslari,
c) Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz,
komusyon, acyo nisbet ve miktarlan,
g) Mali kaynaklan genisjletecek tedbirler ve bu meyanda
diger bankalardan temin olunacak kredilerin mikdan ve
gartlan,
d) 24 ncii maddenin d bendinde yazili imtiyazli ipotekli
veya basit tahviller ihraci,
e) Umumi faaliyet ve plasman programile tevdiatm kullanig tarz ve esaslan, her muamele nevi igin tekarriir edecek
plasmanlarm §ube ve ajanslar
arasmda tevzii,
f) 200 000 lirayi gegen kredi talepleri,
g) Zirai kredi ile ilgili ve
( S. Sayisi : 118 )

MADDE 30 — Idare meclisi,
banka faaliyetinin istikamet ve
esaslarnu tayin, kaynaklarile
plasmanlarmin sevk ve idaresini tanzim ve umum mudurlukge teklif edilecek yillik biitge
ve kararlari tetkik ve tasdik
edei ve bundan ba?ka :
a) §ube ve ajanslar agilmasi
ve kapanmasi ve seyyar ajanliklar ihdasr,
b) Diger bankalarla olan mtinasebetlerin esaslan,
c) Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair banka muamelelerinde tatbik elunacak faiz,
komusyon *ve aciyo nisbet ve
miktarlan,
g) Mali kaynaklan genisletecek tedbirler ve bu meyanda
diger bankalardan temin olunacak kredilerin miktan ve
sartlari,
d) 21 nci maddenin (g) ben*
dinde yazili imtiyazli, ipotekli
veya basit tahviller ihraci,
e) Umumi faaliyet ve plasman program! ile tevdiatm kullanis tarz ve esaslan, her muamele nevi igin takarriir edecek
plasmanlann §ube ve ajanslar
arasmda tevzii,
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almi satum,
j) Gayrikabili tahsil alacaklarm silinmesi,
davalardan feragat, sulh ve ibra, statiide tayin
edilecek hadler fevkindeki kiymetlerde gayrimenkullexin alim ve satimi haklarmda gelecek
isjerile,;,
k) Memurlarm tayin, nakil, terfi ve taltifleri, tecziyeleri ve hizmetten afleri hakkmda
yapilacak teklifler,
1) Umum mudiirliikge hazirlamb verilecek
olan idari ve teknik talimatnameler ve,
m) Bankanm yillik butgesi, blangosu ve faaliyet rappru,
Hakkmda gereken kararlan almakla miikelleftir.

lunmak ve spekulasyon mahiyetinde olmamak
sartile banka nam ve hesabma esham ve tahvil
alim satimi,
J) Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi,
davalardan feragat, sulh ve ibra, statiide tayin
edilecek hadler fevkindeki kiymetlerde gayrimenkullerin almi ve satimi haklarmda gelecek
i§ler ile,
K) Memurlarm tayin, nakil, terfi ve taltifleri, tecziyeleri ve hizmetten afleri hakkmda yapilacak teklifler,
L) Umum mudurlukge hazirlamb verilecek
olan idari ve teknik talimatnameler ve,
M) Bankanm yillik biitgesi, blangosu ve faaliyet raporu, hakkmda gereken kararlan almakla mukelleftir.
N) Idare meclisi umum mudurlugiin teklifleri hakkmda iki ay iginde karar vermedigi takdirde bu teklifleri kabul etmis. sayilir.

MADDE 33*— Idare meclisi umum mudurlugiin tekEfi uzerine merkez ve tasra miidiir ve
memurlarma banka namma imza koymaga ve
bankayi temsile salahiyet i§in karar verir.

MADDE 33 — Hukumetin maddesi aynen

Idare komitesi
MABBE 34 — (
) numarali bankalar kanununun. tesbit ettigi esaslar dahilinde idare

MADDE 34 — Hukumetin maddesi aynen

(S. Sayisi: 118).
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0) Zirai kredi ile ilgili ve
yukanda 14, 15, 16, 17, 18 ve
19 ncu maddelerde yazili muameleler,
H) Bankanm faaliyet mevzuu ile alakali tesekkiillere i§tirak ve hayir miiesseselerine yardim
1) Statiide tayin edilecek
sartlara uygun bulunmak ve
spekiilasyon mahiyetinde olmamak sartile banka nam ve hesabma mejnkul kiymetler alma
satimi,
J) Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi, faiz bonifikasyonlan, davalardan feragat,
sulh ve ibra, statiide tayin
edilecek hadler fevkindeki kiymetlerde gayrimenkullerin alrm ve satim^
K) 35 ve 36 nci maddelere
gore memurlarm tayin, nakil,
terfi ve taltifleri, tecziyeleri ve
hizmetten afleri,
L) Idari ve teknik talimatnameler,
M) Bankanm yillik biitgesi,
bilangosu ve faaliyet raporu,

yukarda 15, 16, 17, 18, 19 ve
20 nci maddelerde yazili muameleler,
h) Bankanm faaliyet mevzuu ile alakali te§ekkiillere istirak ve hayir miiesseselerine
yardim,
i) Statiide tayin edilecek §artlara uygun bulunmak ve spekiilasyon mahiyetinde olmamak
sartile Banka nam ve hesabma
menkul kiymetler alim, satimi,
j) Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi, faiz bonifikasyonlan, davalardan feragat,
sulh ve ibra, statiide tayin edilecek hadler fevkindeki kiymetlerde gayri menkullerin alim ve
satimi,
k) 36 ve 37 nci maddelere
gore memurlarm tayin, nakil,
terfi ve taltifleri, tecziyeleri ve
hizmetten afleri,
1) Idari ve teknik talimatnameler,
m) Bankanm yillik biitgesi,
bilangosu ve faaliyet raporu,

f) 200 000 lirayi gegen kredi
talebleri,
g) Zirai kredi ile ilgili ve
yukanda 14, 15, 16, 17 ve 18
nci maddelerde yazili muameleler,
h) Bankanm faaliyet mevzuu
ile alakali tesekkiillere istirak
ve hayir miiesseselerine yardim,
i) Nizamnamede tayin edilecek sartlara uygun bulunmak ve
spekiilasyon mahiyetinde olmamak sartile banka nam ve hesabma menkul kiymetler alim,
satnni,
j) Gayrikabili tahsil alacaklarm silinmesi, faiz bonifikasyonlan, davalardan feragat,
sulh ve ibra, nizamnamede ta-'
yin edilecek hadler fevkindeki
krymetlerde gayrimenkullerin
alim ve satimi,
k) Bu kanun hiikiimlerine
gore memurlarm tayin, nakil,
terfi ve taltifleri, tecziyeleri ve
hizmetten afleri,
1) Idari ve teknik talimatnameler,
m) Bankanm yillik biitgesi,
bilangosu ve faaliyet raporu,

N) Merkez ve tasra miidiir
ve memurlarma banka namxna
imza koymaga ve bankayi temsile salahiyet itasi,
G-ibi isler hakkmda umum
miidiirlukten vaki olacak teklifleri tetkik ve miizakere ve
gereken kararlari ittihaz eder.
Idare meclisi umum miidiirliigiin teklfleri hakkmda iki
ay icinde karar vermedigi takdirde bu teklifleri kabul etmis
sayilir.

n) Merkez ve ta§ra miidiir
ve memurlarma Banka namma
imza koymaga ve Bankayi temsile salahiyet itasi,
Gibi i§ler hakkmda Umum
miidiirliikten vaki olacak teklifleri tetkik ve miizakere ve
gereken kararlari ittihaz eder.
Idare Meclisi Umum miidiirliigiin teklifleri hakkmda iki
ay iginde karar vermedigi takdirde o teklifleri kabul etmis
sayilrr.

n) Merkez ve tasra miidiir ve
memurlarma banka namma imza koymaga ve bankayi temsile
salahiyet itasi,
Gibi isler hakkmda umum miidiirliikten vaki olacak teklifleri tetkik ve miizakere ve gereken kararlari ittihaz eder.

Idare homitesi

Idare homitesi

Idare homitesi

MADDE 34 — Iktisad enciimeninin 33 ncii maddesi aynen.

MADDE 31 — 2999 numarali bankalar kanununun tesbit

MADDE 33 — 2999

numa-

ralt Bahkalar kanununun tes-
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meclisi tarafmdan idare meclisine dahil olanlar arasmdan segilen iki aza ile urn urn mudiirden miirekkeb tig Msilik idare komitesi tesis
olunur.
Idare komitesi azaligma segilecek olan idare
meclisi azalarma Icra Vekilleri heyetince tensib edilecek ayrica ayhk bir tahsisat verilir.

Vmum miidilrluk
MADDE 35 — Bankayi umum miidur temsil
eder. Bankanm biitiin memurlan talimat ve
emirleri umum mtidurden alirlar. Umum miidur
ve umum miidur muavinleri tktisad veMlinin
teklifi Icra Vekilleri heyetinin kararile CiimReisi tarafmdan tayin olunur.
Umum miidur ve muavinleri Icra Vekilleri
heyetince kararlastirdacak maktu bir maas alirlar.

MADDE 36 — Bankanm mudur ve miidur
payesindeki memurlan ile mufettisleri umum
mudiiriin teklifi ve idare meclisinin tasvibile
tayin olunur. Bunlarm taltif, terfi ve tahvillerile vazifelerinden aflari da ayni hiikme tabidir. Bu yazili olanlar haricinde kalan memurlar
hakkmda umum miidiir resen tayin, nakil, taltif, terfi, tecziye kararlari verib bunlan tatbik
edebilecegi gibi bu memurlar hakkmda idare
meclisinin tasvib ve tasdikma baglanmak iizere
resen hizmetten af karan da verebilir.
Bankanm yillrk biitgesi umum mudiirlukge
her yil eylul sonuna kadar tanzim ve idare
meclisine tevdi olunur. Idare meclisi umum mu-

MADDE 35 — Hukumetin maddesi aynen

MADDE 36 — Bankanm miidiir ve miidur
payesindeki memurlan ile mufettisleri umum
mudiiriin teklifi ve idare meclisinin tasvibile tayin olunur. Bunlarm taltif, terfi ve tahvillerile vazifelerinden afleri de ayni hukme tabidir.
Bu yazili olanlar haricinde kalan memurlar hakkmda umum miidur resen tayin, nakil, taltif,
terfi, tecziye karan verib bunlan tatbik edebilecegi gibi bu memurlar hakkmda idare meclisinin tasvib ve tasdikma baglanmak Iizere resen
hizmetten af karan da verebilir.
Bankanm yillik butgesi umum mudiirliikge
her yd eylul sonuna kadar tanzim ve idare meclisine tevdi olunur.
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ettigi esaslar dahilinde idare
meclisi tarafmdan idare meclisine dahil olanlar arasmdan segilen iki aza ile umum miidiirden miirekkeb tig kisilik bir
idare komitesi tesis olunur.

bit ettigi esaslar dahilinde idare meclisi tarafmdan idare
meclizine dahil olanlar arasmdan segilen iki aza ile umum
miidiirden miirekkeb lie kisilik
bir idare komitesi tesis olunur.
Idare komitesi azaligma segileoek olan idare meclisi azalarina 1era Vekilleri Heyetince
tensib edilecek ayrica aybk bir
tahsisat verilir.
Umum mudurliik

Umum miidurluk

Umum miidurluk

MADDE 34 — Bankayi umum miidiir temsil eder ve i§bu kanun ile banka statiisii hiikiimlerine gore bankanin faaliyet ve idaresini temin eyler.
Meclisi idarenin emrindeki memurlar haric olmak iizere bankanm biitiin memurlan talimat ve emirleri umum miidiirden alirlar. Umum miidiir muavinleri Iktisad vekilinin teklifi, Icra Vekilleri Heyetinin
kararile Ciimhur Reisi tarafmdan tayin olunur.
Umum miidiir ve muavinleri
Icra Vekilleri Heyetince kararlastrrilacak maktu bir maas
alrrlar.

MADDE 35 — Bankayi Umum miidiir temsil eder ve i§bu
kanun ile Banka statiisii hiikiimlerine gore Bankanm faaliyet ve idaresini temin eyler.
Meclisi idarenin emrindeki
memurlar harig olmak iizere
Bankanm biitiin memurlan talimat ve emirleri Umum miidiirden alirlar. Umum miidiiriin iki muavini bulunur. Umum
miidiir ve muavinleri Iktisad
vekilinin teklifi, Icra Vekilleri
Heyetinin kararile tayin ve
memuriyetleri Ciimhur Reisi tarafmdah tasdik olunur.
Umum miidiir ve muavinleri
Icra Vekilleri Heyetince kararlastinlacak maktu aylik bir iicret alrrlar.

MADDE 32 — Bankayi umum
miidiir temsil eder ve is>u kanun ile banka nizamnamesi hiikiimlerine gore bankanm faaliyet ve idaresini temin eyler.
Idare meclisinin emrindeki memurlar harig olmak iizere bankanm biitiin memurlan talimat
ve emirleri umum miidiirden
alrrlar. Umum miidiiriin iki
muavini bulunur. Umum miidiir ve muavinleri Iktisad vekilinin teklifi, Icra Vekilleri
Heyetinin
kararile tayin ve
memuriyetleri Ciimhur Rem tarafmdan tasdik olunur.
Umum miidiir ve muavinleri
Icra Vekilleri Heyetince kararlastmlacak maktu aylik bir iicret alrrlar.

MADDE 35 -L Bankanm miidiir ve miidiir derecesindeki
memurlan ile miifettigleri umum
miidiiriin teklifi ve idare meclisinin tasvibile tayin olunur.
Bunlarm taltif, terfi ve tahvilleri ile vazifelerinden afleri
de ayni hiikme tabidir. Yukanda yazilx olanlar haricinde
kalan memurlar hakkmda umum miidiir resen tayin, nakil,
taltif, terfi, tecziye karari verip bunlan tatbik edebilecegi
gibi bu memurlar hakkmda

MADDE 36 — Iktisad enciimeninin 35 nci maddesi aynen.

MADDE 33 — Bankanm miidiir ve miidiir derecesindeki memurlarile miifettisleri umum
miidiiriin teklifi ve Idare Meclisinin tasvibile tayin olunur.
Bunlarm taltif, terfi ve tahvillerile vazifelerinden afleri de
ayni hiikme tabidir. Yukanda
yazili olanlar haricinde kalan
memurlar hakkmda umum miidiir resen tayin, nakil, taltif,
terfi, tecziye ve vazifeden ihrag karan verip bunlan tatbik
edebilir ve kararlan her ay
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durlugiin teklifleri hakkmda iM ay icinde karar vermedigi takdirde bu teklifleri kabul etmi§ sayilir.

Umumi miidurluk komitesi
MADDE 37 — Umumi mudiirlukte umum
miidur muavinleri, muhasebe miidiirii ve teftis
heyeti reisile statude vazifeleri tesbit edilecek diger merkez mudurlerinden miitesekkil
bir umum miidurluk komitesi bulunur. Bu komite statude tayin edilecek vazifelerden basska
teftis, raporlarile muamele, muhasebe, ve idare
raporlarmm memurlara taalluk eden kisimlarmi da tetkik ederek tayin, taltif, terfi, tahvil
ve tecziyelri umum miidurluge aid bulunan memurlar hakkmda her nevi mukarrerat ittihaz
eder.
Umum miidurliik komitesinin kararlari umum miidurun tasvibile tatbik olunur. Memurlarm hizmetlerinden aflari hakkmda komitenin ittifakla vermedigi kararlar umum miidiir tarafmdan tasvib olundugu takdirde idare
meclisinin tasdikma arzolunur.

MADDE 37 — Hukumetin maddesi aynen.

Fasil : IX
Bldngo tasdiki kar ve zarann tevzii
MADDE 3 8 — Bankanm umum mudurlukge
hazirlanacak blangosu kar ve zarar hesablari
idare meclisince tasvib edildikten sonra murakibler raporu ile birlikte ertesi senenin ilk
alti ayi iginde bir niishasi Basvekalete bir
niishasi umumi heyet reisligine sunulmak iizere ii§ niisha olarak tktisad vekaletine verilir.
Umumi heyet blangonun tevdii tarihinden itibaren iki ay iginde kararmi verir. Blango
kar ve zarar hesablarmm katilesmesi umumi
heyetin tasdikma bagli olub, bu tasdik Idare
meclisinin ve murakiblerinin ibrasmi da tazam-

MADDE 38 — Hukumetin maddesi aynen.
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bir liste ile idare meclisine bildirir.
Bankanm yillik
biitgesi
umum mudiirliikge her yil
eylul sonuna kadar tanzim ve
idare meclisine tevdi olunur.

idare meclisinin ittilama arzedilmek iizere resen hizmetten
af karari da verebilir.
Bankanm yillik biitgesi umum
miidiirliikge her yil eylul sonuna kadar tanzim ve idare
meclisine tevdi olunur.
Umum mudurliik komitesi

Umum mudurliik komitesi

Miidiirler enciimeni

MADDE 36 — Umum miidiirliikte umum miidiir muavinleri, muhasebe miidiirii ve
tefti§ heyeti reisi ile statiide
vazifeleri tesbit edilecek diger
merkez miidurlerinden miite§ekkil bir umum miidiirliik komitesi bulunur. Bu komite
statiide tayin edilecek vazifelerden ba§ka tefti§ raporlarile
muamele, muhasebe ve idare
raporlarmin memurlara taalluk eden kisimlarmi da tetkik
ederek tayin, taltif, terfi, tahvil ve teeziyeleri umum miidiirliige aid bulunan memurlar
hakkmda miitaleasmi beyan
eder.
Umum miidurliik komitesinin
kararlari umum miidiiriin tasvibile tatbik olunur.

MADDE 37 — tktisad enciimeninin 36 nci maddesi aynen.

MADDE 34 — Umum miidiirliikte umum miidur muavinleri, muhasebe miidiir ve teftis,
heyeti reisi ile nizamnamede vazifeleri tesbit edilecek diger
merkez miidurlerinden mute§ekkil bir Miidiirler enciimeni
bulunur. Bu encumen nizamnamede tayin edilecek vazifelerden baska teftis. raporlarile muamele, muhasebe ve idare raporlarmin memurlara taalluk
eden kisimlarmi da tetkik ederek tayin, taltif, terfi, tahvil ve
teeziyeleri umum miidiirliige
aid bulunan memurlar hakkmda miitaleasmi beyan eder.
Miidiirler enciimeninin kararlari umum miidiiriin tasvibile
tatbik olunur.

Fasil : IX

Fasil : IX

Fasil : VIII

Bldngo tasdiki, Mr ve zarann
tevzii

BUdngo tasdiki, kdr ve zarann
tevzii

BUdngo tasdik, kdr ve zarann
tevzii

MADDE 37 — Hiikumetin
38 nci maddesi aynen

MADDE 38 — Hiikumetin 38
nci maddesi aynen.

MADDE 35 — Bankanm
umum mudiirliikge hazirlanacak bilangosu kar ve zarar hesablari idare meclisince tasvib
edildikten sonra murakibler raporile birlikte ertesi senenin
ilk alti ayi iginde bir niishasi
Ba§vekalete, bir niishasi uirnimi
heyete sunulmak iizere iig niisha olarak tktisad vekaletine
verilir. Umumi heyete verilecek
bilangoya taalluk ettigi sene-
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MADDE 39 — Bankanm hesab devresi yilin 31 kanunuevvelinde kapanir. Envanterlerin tespitinde ve blangonun tanziminde teknik
diisturlara riayet edilmek suretile banka aktifinde vukua gelecek kiymet tenezziilleri ve
melhuz zararlar igin geregi kadar kargilik ayrildiktan sonra safi kar kalirsa, bunun:
% 75 §i sermayeye,
% 20 si adi ihtiyat akgesine,
% 5 §i de 20 nci maddede zikrolunan hususlarm ifasina tahsis olunur. Adi ihtiyat akgesi itibari sermayenin dordde birini bulduktan
sonra karm i§bu % 20 si fevkalade ihtiyat akgesine verilir. Ancak her hangi bir senenin zararmi kapatmak igin adi ihtiyata miiracaat
edilmi§se, safi kardan ilk once bunun eksilen
miktari tamamlanir ve miitebaki kismi yukariki nisbetler dairesinde ayrilir.
Her yil zarar kargiligi olarak ayrilacak miktar safi karm % 5 tutarmdan az olamaz.

MADDE 39 — Bankanm hesab devresi yiirn SI kanunuevvelinde kapanir. Envanterle
rin tesbitinde ve blangonun tanziminde teknik
diisturlara riayet edilmek suretile banka aktifihde vukua gelecek kiymet tenezziilleri ve
melhuz zararlar igin geregi kadar kar§ilik ay-

mun eder.

rildiktan sonra

safi kar kalirsa, bunun:

% 20 si sermayeye,
% 75 i adi ihtiyat akgesine,
% 5 i de 20 nci maddede zikrolunan hususlarin ifasina tahsis olunur. Adi ihtiyat akgesi
itibari sermayenin dordde birini bulduktan
sonra karm i§bu % 75 i fevkalade ihtiyat akgesine verilir. Ancak her hangi bir senenin zararmi kapatmak igin adi ihtiyata miiracaat edilmisse, safi kardan ilk once bunun eksilen
miktari tamamlanir ve miitebaki kismi yukanki nisbetler dairesinde ayrilir.
Her yil zarar kar§iligi olarak ayrilacak miktar safi karm % 5 tutarmdan az olamaz. Fevkalade ihtiyatta mecvud miktarlar Umumi heyetce kafi goriildugii takdirde bu ihtiyata ayrilmis olan membalar sermayeye tahsis edilir.
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nin baskca faaliyet safhalarmi
gosterir bir rapor baglanir.
Utmumi heyet, bilanconun tevdii
tarihinden itibaren ild ay i§inde kararmi verir. Bilango kar
ve zarar hesablarmm katile$mesi umumi heyetin tasdikma bagli olup, bu tasdik idare meclisinin ve murakiblerinin ibrasim da tazammun eder.

MADDE 38 — Ziraat enciimeninin 39 ncu maddesi aynen

MADDE 39 — Ziraat enciimeninin 39 ncu maddesi aynen

XS. Sayan.: 118)

MADDE 36 — Bankamn hesab devresi yilm 31 kanunuevvelinde kapanir. Envanterlerin tesbitinde ve bilangonun
tanziminde teknik diisturlara
riayet edilmek suretile banka
aktifinde vukua gelecek krymet tenezziilleri ve melhuz zararlar igin geregi kadar kar§ilik aynldiktan sonra safi kar
kalirsa bunun:
% 25 §i sermayeye
% 75 §i adi ihtiyat akgesine
tahsis olunur. Adi ihtiyat akgesi itibari sermayenin dortte birini bulduktan sonra kan n igbu % 75 §i fevkalade ihtiyat akgesine verilir. Ancak,
her hangi bir senenin zararmi
kapatmak igin adi ihtiyata miiracaat edilmigse, safi kardan
ilk once bunun eksilen miktan
tamamlanir ve miitebaki kismi yukanki nisbetler dairesinde ayrilir.
Her yil zarar kargillgi olarak ayrilacak miktar safi karm % 5 tutarmdan az olamaz.
Fevkalade ihtiyatta mevcud
miktarlar umumi heyetge kafi
gdriildugu takdirde bu ihtiyata ayrilmz§ olan membalar sermayeye tahsis edilir.
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Fasil : X
Hukuki maddeler
MADDE 40 — Zirai kredi muamelelerinde
Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasma teminat
gosterilen gayrimenkullerin ipotek muameleleri, banka memurlarmm tahriri talebi iizerine
tapu idarelerince ibraz olunacak deyin ve tapu senedlerine miisteniden takrir almmayarak
derhal ifa ve tescil olunur.

MADDE 40 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 41 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasma zirai bir deyin mukabilinde teminat
gosterilmis, olan gayrimenkuller icindeki biitiin
menkul ve gayrimenkul mallar ile alat ve edevat, makine ve kaffei tesisat ve escar o gayrimenkul ile birlikte bankaya merhundur.

MADDE 41 — Hiikumetin maddesi aynen.

MADDE 42 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasmm ipotekli zirai alacagi vadesi hululiinde odenmezse, borcluya ve kefiline veyahud bunlarm kanuni ikametgahlarma bankaca
bir ihbamame teblig edilerek borcun ddenmesine davet olunur.
ihbarnamenin tebliginden itibaren 30 giin
iginde bore odenmedigi takdirde ipotekli gayrimenkul ayrica krymet takdiri ve vaziyet merasimine tabi olmaksizm banka tarafmdan bir
buguk ay miiddetle agik arttmna suretile satiliga gikarilrr. Miiddet bitince bankaca talibi-

MADDE 42 — Hiikumetin maddesi aynen.

t(
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Pasil : X

Fasil: X

Fasd : IX

Hukuki maddeler

Hukuki maddeler

Hukuki maddeler

MADDE 39 — Zirai kredi
muamelelerinde Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma teminat gosterilen gayrimenkullerin ipotek muameleleri, bank s memurlarmm tahriri talebi uzerine tapu idarelerince,
ibraz olunacak deyin ve tapu
senedlerine miisteniden takrir
almmayarak derhal ifa ve tescil olunur ve bu ipoteklerin
kaldirilmasi da ayni suretle yapilrr.

MADDE 40 — Iktisad enciimeninin 39 ncu maddesi aynen

MADDE 37 — Iktisad enciimeninin 39 ncu maddesi aynen.

MADDE 40 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma zirai
bir deyin mukabilinde teminat
gosterilmis olan gayrimenkuller igindeki biitiin gayrimenkul mallar ve sabit tesisat ve
agaglar ile mahsulat ve zirai
igletmenin teferruatmi teskil
eden alat, edevat, makina ve
kafi tesisat o gayrimenkul ile
birlikte bankaya merhundur.
Anoak borcun vadesi gelmedikge banka, mahsulat ve
isletme teferruatmm sahibi tarafmdan serbestge tasarrufuna
miidahale edemez.

MADDE 41 — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma zirai
bir deyin mukabilinde teminat
gosterilmis, olan gayrimenkuller, igindeki biitiin gayrimenkul mallar ve sair tesisat ve
agaglar ile mahsulat ve zirai i§letmenin teferruatmi tegkil eden
alat, edevat, makina ve kaffei
tesisat o gayrimenkulle birlikte
bankaya merhundur.
Ancak borcun vadesi gelmedikge borglu, bankanm miisaadesini almak gartile bu mahsulat ve isletme teferruati iizerinde serbestge tasarruf edebilir. Banka bu miisaade talebine
iig i§ gttnii zarfmda cevab vermege mecburdur.

MADDE 38 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma zirai
bir deyin mukabilinde teminat
gosterilmis. olan gayrimenkuller, igindeki biitiin gayrimenkul mallar ve sair tesisat ve
agaglar ile zirai igletmenin teferruatmi teskil eden alat, edevat, makine ve kaffei tesisat
o gayrimenkul ile birlikte bankaya merhundur.
Ancak borcun vadesi gelmedikge borglu, bankanm miisaadesini almak gartile bu isletme teferruati iizerinde serbestge tasarruf edebilir. Banka bu miisaade talebine iig i§
giinti zarfmda cevab vermege
mecburdur.

MADDE 41 — Turkiye Cumhnriyeti Ziraat bankasmm ipotekli zirai alacagi vadesi hululiinde odenmezse, borgluya ve
kefiline veyahud bunlarm kanuni ikametgahlarma bankaca
bir ihbarname teblig edilerek
borcun bdenmesine davet olunur.
thbarnamenin tebliginden itibaren otuz giin iginde borg
odenmedigi takdirde ipotekli

MADDE 42 — Iktisad enciimeninin 41 nci maddesi aynen

MADDE 39 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm ipotekli zirai alacagi vadesi hululiinde odenmezse borgluya ve
kefiline veyahud bunlarm kanuni ikametgahlarma bankaca
bir ihbamame teblig edilerek
borcun odenmesine davet olunur.
thbarnamenin tebliginden itibaren otuz giin iginde borg
odenmedigi takdirde ipotekli

Ik. E.
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Hfi.
ne muvakkat ihalesi yapilir. veya indelicab
tefevvtiz edilir ve medyuna bir ihbarname teblig olunarak on beg gtin icinde borcunu bdemezse kati ihale yapilmak tizere keyfiyetin icraya tevdi edilecegi bildirilir.
Bu muddet de gegtikten sonra kati ihalenin
icrasma karar vermek iizere evrak mahalli icra dairesine verilir.
Icra hakimi tig gtin i§inde karar vermege
mecburdur. Kati ihale kararmm sudurundan
sonra borgluya bir guna ihbar ve teblige liizum
olmaksizm ipotekli gayrimenkultin talibi namina kayid ve tescili igin icra tarafmdan tapu dairesine mtizekkere yazilir. Banka alacagmi faiz
ve masraf ile arttirma bedelinden istifa eder.
Kabili haciz menkul mallan bulundukga
borclunun ipotekli gayrimenkullerinin paraya
gevrilmesine girisilmeden once bu menkuller
bankaca satilir.
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gayrimenkul aynca kiymet takdiri ve vaziyet merasimine tabi olmaksizm banka tarafmdan bir buguk ay miiddetle
agik arttirma suretile satiliga
gikaniir. Alici gikmadigi veya
vurulan pey borcu tamamen
kapamadigi takdirde agik arttirma miiddeti bankaca daha on
be§ gun uzatilabilir. Miiddet
bitince bankaca talibine muvakkat ihalesi yapilir veya indelicab tefewiiz edilir ve medyuna bir ihbarname teblig olunarak on bes giin iginde boreunu odemezse kati ihale yapilmak iizere keyfiyetin icraya
tevdi edilecegi bildirilir.

B, E.
gayrimenkul ayrica kiymet takdiri ve vaziyed merasimine tabi
olmaksizm banka tarafmdan
bir buguk ay miiddetle agik arttirma suretile satiliga gikanlir.
Alici gikmadgi veya vurulan
pey borcu tamamen kapamadigi takdirde agik arttirma
miiddeti bankaca daha on be?
giin uzatilabilir. Miiddet bitince bankaca talibine muvakkat
ihalesi yapnr veya indelicab
tefewiiz edilir ve medyuna bir
ihbarname teblig olunarak on
be? giin icinde borcunu odemezse kati ihale yapilmak iizere
keyfiyetin icraya tevdi edilecegi bildirilir.
Bu miiddet de gegtikten sonra kati ihalenin icrasma karar
vermek iizere, evrak, mahalli
icra dairesine verilir.
tcra hakimi, lie giin iginde
karar vermege mecburdur. Kati ihale kararmm sudurundan
sonra borgluya bir guna ihbar
ve teblige liizum olmaksizm
ipotekli gayrimenkuliin talibi'
namma kayid ve tescili igin icra tarafmdan tapu dairesine
miizekkere yazilrr. Banka, alacagmi faiz ve masraf ile satis,
bedelinden istifa eder.
Borglunun kabili haciz ve
baskasma gayri merhun menkul mallan bulundukga ipotekli gayrimenkullerinin paraya
gevrilmesine girisilmeden once
banka bu menkullerden yalniz
vadesi gelmis borcun odenmesine kafi miktarmi bu kanun hiikiimleri dairesinde paraya gevirmege salahiyettardir.

Bu miiddet te gegtikten sonra kati ihalenin icrasma karar
vermek iizere evrak mahalli icra dairesine verilir.
fcra hakimi lie giin icinde
karar vermege mecburdur. Kati ihale kararmm sudurundan
sonra borgluya bir guna ihbar
ve teblige liizum olmaksizm
ipotekli gayrimenkuliin talibi
namma kayid ve tescili igin icra tarafmdan tapu dairesine
miizekkere yaziln*. Banka, alacagmi faiz ve masraf ile satig
bedelinden istifa eder.
Borglunun kabili haciz ve
ba§kasma gayri merhun menkul mallan bulundukca ipotekli gayrimenkullerinin paraya
gevrilmesine giri§ilmeden once
banka, bu menkullerden yalniz
vadesi gelmi§ borcun odenmesine kafi miktarmi 46 nci maddeye tevfikan paraya gevirtmege
salahiyettardir.
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MADDE 43 — Bankanm zirai alacaklarmdan dolayi tefevviiz ettigi gayrimenkuller, bankanm uhdesinde bulundugu miiddetce bunlara
aid borcun resiilmali ile faizi ve her tiirlii masraflari tamamen odenmek §artile sahiblerine iade olunur.

MADDE 43 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 44 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasmin zirai alacaklarma kar§i kiic.uk ve
biiyUk giftgilerin butun mahsullerile hayvanlan ve zirai istihsal vasitalan iizerinde bankanm kanuni rehin hakki vardir. Bunlar ugiincii
§ahislar tarafmdan haczedilemez.

MADDE 44 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 45 — Bankaya rehin edilen hasilati ziraiye, esham ve tahvilat ve sair menkullerin, rehin edildikleri zamandaki kiymetleri
yiizde ondan fazla dii§er veya borcun vadesi
gelerek odenmezse, borcluya veya kanuni ikametgahma merhunun kiymetindeki noksanin
ikmali veya borcun odenmesi igin bir haftadan
on be§ gune kadar olan miiddetli bir ihbarname teblig olunur. Bu tebligat hiikmunii borclu
ifa etmedigi halde, bankaca bir hiikiim istihsaline ve icra dairesine muracaata mahal kalmaksizm rehin edilmi§ olan mallar piyasa rayicine
gore satilarak bedelinden masrafile birlikte alacak istifa olunur.
Ihbarnamenin tebliginden sonra kiymet dii§uklugu yiizde yirmiye vardigi takdirde merhun
bankaca derhal piyasa fiatile satihr.

MADDE 45 — Bankaya rehnedilen hasilati ziraiye, esham ve tahvilat ve sair menkullerin, rehnedildikleri zamandaki kiymetleri
yiizde ondan fazla dii§er veya borcun vadesi
gelerek odenmezse, borgluya veya kanuni ikametgahina merhunun kiymetindeki noksanin
ikmali veya borcun odenmesi igin bir haftadan on be§ gttne kadar olan miiddetli bir
ihbarname teblig olunur. Bu tebligat hiikmiinii borclu ifa etmedigi halde, bankaca bir hiikiim istihsaline ve icra dairesine muracaata mahal kalmaksizm rehin edilmig olan mallar piyasa rayicine gore satilarak bedelinden masarifile birlikte alacak istifa olunur.
Ihbarnamenin tebliginden sonra kiymet dii§ukliigu-% 20 ye vardigi takdirde merhun bankaca bu miiddetin bitmesi beklenmeksizin derhal
piyasa fiatile satilrr.
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MADDE 42 — Bankanm zirai alacaklarmdan dolayi te'evviiz ettigi gayrimenkuller,
bankasm uhdesinde bulundugu
miiddetge bunlara aid borcun
resulmali ile faizi ve her tiirlli
masraflan gayrimenkulun getirdigi safi gelir gikanldiktan
sonra tamamen odenmek §artile sahiblerine veya varislerine
iade olunur.

MADDE 43 — Iktisad enciimeninin 42 nci maddesi aynen

MADDE 40 — Iktisad enciimeninin 42 nci maddesi aynen.

MADDE 43 — Hukumetin 44
ncii maddeai aynen

MADDE 44 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 42
nci madde haricinde kalan zirai alacaklarina kar§i kiiguk ve
biiyiik giftgilerin biitiin mahsullerile hayvanlari ve zirai istihsal vasrtalan iizerinde bankanm kanuni rehin hakki vardir. tJguncu gahislar tarafzndan
ancak rehin bedeli fazlasi haczedilebilir.

MADDE 41 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 38
nci madde haricinde kalan zirai alacaklarina kar§i kiigtik
ve biiyuk giftgilerin biitiin
niahsullerile hayvanlari ve zirai istihsal vasitalan iizerinde
bankanm kanuni rehin hakki
vardir. tfgiincu gahislar tarafmdan ancak rehin bedeli fazlasi haczedilebilir.

MADDE 44 — Bankaya rehin edilen zirai mahsuller, menkul kiymetler ve sair menkullerin rehin edildikleri zamandaki kiymetleri bankaca ikraz
sirasmda alikonulan ihtiyat payinin yansmi giderecek kadar
dii§er veya borcun vadesi gelerek odenmezse, borgluya veya
kanuni ikametgahma merhunun kiymetindeki noksamn ikmali veya borcun odenmesi
icin bir haftadan on bes giine
kadar olan miiddetli bir ihbarname teblig olunur. Bu tebligin hiikmiinii borglu ifa etmedigi halde bankaca bir hiikiim istihsaline ve icra dairesine miiracaata mahal kalmaksizin rehnedilmig olan mallar piyasa rayicine gore satilarak bedelinden
masarifile birlikte alacak istifa
olunur.

MADDE 45 — Iktisad enciimeninin 44 ncii maddesi aynen

MADDE 42 — Iktisad encumeninin 44 ncii maddesi aynen.

Ihbarnamenin
tebliginden
sonra kiymet diisukliigii ihti( S. Sayisi : 118 )
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MADDE 46 — Turkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasmm zirai alacaklari igin koy ihtiyar meclislerince veya noterlerce imzasi tasdik edilmi§
olan senedler, icra ve iflas kanununun 38 nci
maddesinde yazili vesikalar hiikmiindedir ve
vadelerinde protestoya tabi degildir.

MADDE 46 — Turkiye Oiimhuriyeti Ziraat
bankasmm zirai alacaklari igin koy ihtiyar meclislerince veya noterlerce imza veya muhrti tasdik edilmis, olan senedler, icra ve iflas kanununun 38 nci maddesinde yazili vesikalar hiikmiindedir. Ve vadelerinde protostaya tabi degildir.

MADDE 47 — Bankanin, (50) nci maddede
yazili sebeblere mustenid olmaksizm zirai alacaklari vadesinde odenmedigi surette tahsili
emval kanunuha tevfikan banka memurlan tarafmdan tahsil olunur. Bu yol ile yapilan takibler mururu zamani kateder.

MADDE 47 — Hukumetin maddesi aynen.

MADDE 48 — Bankanin, (50) nci maddede
yazili sebeblere mustenid olmaksizm vadesinde
odenmeyen zirai alacaklari % 9 gegmig giinler
faizi ve % 3 tahsil aidati ve masraflari ile birlikte takib ve tahsil olunur.

MADDE 48 — Bankanm 50 nci maddede yazili sebeblere mustenit olmaksizm vadesinde 6denmeyen zirai alacaklari % 9 gegmi§ giinler faizi ve % 2 tahsil aidati ve masraflari ile birlikte
takib ve tahsil olunur.

MADDE 49 — Medyunun vefati halinde bankanin zirai alacaklarmdan dolayi merhun olan
emvalin paraya gevrilmesine dair tebligler borolunun ikametgahmda ilanen yapilir.

MADDE 49 — Hukumetin maddesi aynen.
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MADDE 45 — Ziraat enciimeninin 46 nci maddesi aynen

MADDE 46 — Ziraat enciimeninin 46 nci maddesi aynen

MADDE 43 — Ziraat enctimeninin 46 nci maddesi aynen.

MADDE 46 — Bankanm,
(49) ncu maddede yazili sebeblere miistenid olmaksizm
zirai alacaklan vadesinde odenmedigi surette tahsili emval
kanununa tevfikan ve bu kanunun (
) maddesinde mezkur tahsildarlar yerine kaim
olacak banka memurlari tarafmdan tahsil olunur. Bu yol
ile yapilan takibler miiruru
zamani kateder.

MADDE 47 — Bankanm 50
nci maddede yazili senedlere
miistenid olmaksizm zirai alacaklan vadesinde odenmedigi
surette tahsili emval kanununa
tevfikan ve bu kanunun 8 nci
maddesinde mezkiir tahsildarlar yerine kaim olacak banka
memurlari tarafmdan tahsil olunur. Tahsili emval komisyonu
bankanm haciz ve sati§ talebleri hakkinda bir hafta zarfmda
ve ihtiyati haciz talebleri hakkinda da 2656 numarali kanun
hiikmune gore bir i§ giinii zarfmda karar ittihazma mecburdur. Bu yol ile yapilan takibler
miiruru zamani kateder.

MADDE 44 — Bankanm zirai alacaklan bu kanunda yazili tecil sebeblerine miistenid
olmaksizm vadesinde odenmedigi surette tahsili emval kanununa tevfikan ve mezkur
kanunun 8 nci maddesinde yazili tahsildarlar yerine kaim
olacak banka memurlari tarafmdan tahsil olunur. Tahsili
emval komisyonu bankanm haciz ve sati§ talebleri hakkmda
bir hafta zarfmda ve vade hululiinden evvel ihtiyati haciz
talebleri hakkinda da 2656 numarali kanun hiikmune gore
bir i§ giinii zarfmda karar ittihazma mecburdur. Bu yol ile
yapilan takibler miiruru zamani kateder.

MADDE 47 — Bankanm 49
ncu maddede yazili sebeblere
miistenid olmaksizm vadesinde odenmeyen zirai alacaklan
gecmi§ giinler igin aslmm faizinden ba§ka % 2 tahsil aidati
ve masraflan ile birlikte takib
ve tahsil olunur.

MADDE 48 — Bankanm 50
nci maddede yazili sebeblere
miistenid olmaksizm vadesinde
odenemeyen zirai alacaklan
gecmi§ giinler igin aslmm faizinden ba§ka tahsil aidati ve
masraflan olarak % 2 ile birlikte takib ve tahsil olunur.

MADDE 45 — Bankanm bu
kanunda yazili tecil sebeblerine miistenid olmaksizm vadesinde odenemeyen zirai alacaklan gecmi§ giinler igin aslmm
faizinden baska tahsil aidati
ve masraflan olarak % 2 ile
birlikte takib ve tahsil olunur.

MADDE 48 — Hiikumetin
49 ncu maddesi aynen.

MADDE 49 — Hiikumetin 49
ncu maddesi aynen

MADDE 46 — Hiikumetin 49
ncu maddesi aynen.

Ik. E.
yat payinm dortte iigiine vardigi takdirde merhun, bankaca
bu miiddetin bitmesi beklenmeksizin derhal piyasa fiatile
satilir.

MADDE 47 — Istanbul Emniyet sandigi gayrimenkullerle
menkul mal ve krymetler terhi( S. Sayisi : 118 )
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MADDE 50 — Kuraklik ve herhangi bir afat
veya miiicbir ve f evkalade bir sebeb ile bankanm
vadesi gelmis. zirai alacaklannm kismen veya
tamam0n teciline zaruret gorulecek hallerde, bu
tecil banka yiiksek nazrni heyetinin miiracaati
iizerine Icra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile kararla^nr. Tecilin sekil ve §artlari bu kararda
tesbit olunur.

MADDE 50 — Kuraklik, hastalik ve her hanig bir afat veya mticbir ve fevkalade bir sebeble
vadesi hitammda borglarcni bdemeyenler hakkmda §u yolda muamele yapilir.
A) Yukanda yazili sebeblerle vuku bulacak
miinferid tecil muracaatleri i]gili borglunun bulumdugu yerin banka sube veya sandigma yapdrr.
Bu §ube ve sandiklar bu i§i oranm ziraat mudiiru veya memuruna havale ederek yerinde ke§fini yaptirir ve vaki zaranin mahiyet ve miktari
hakkmda bir rapor alir. Bu raporlar §ube veya
sandiklar tarafindan Ziraat bankasi umum miidurlugiine gonderilir.
B) Umum miidiirliik bu suretle vuku bulacak
tecil taleblerinden iki bin liraya kadar olan borglarin teciline resen karar verir.
C) Tecili istenen bore, iki bin liradan fazla
ise banka idare meclisinin kararma baglanarak
tecile tabi tutulur.
Q) Idare heyetlerinin mazbatalarile vilayetlerden vukubulacak mmtakavi afetlerden miitevellid, tecil talebleri bankanm miiracaati uzerine tcra Vekilleri Heyeti kararile kabul ve tatbik olunur.
D) Miinferid veya mmtakavi teciller hakkmda vukubulan miiracaatler neticelendirilinceye
kadar bankaca bu alacaklarm tahsiline aid takibat durdurulur.
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ni mukabilinde yaptigi ikrazattan miitevellid alacaklarmi takib ve paraya gevirme hususlarmda borglunun gayri merhununa miiracaat hali umumi
hukiimlere tabi olmak kaydile
TiirMye Oumhuriyeti Ziraat
bankasma isbu kanunun 39, 42
ve 46 nci maddeleiile bahsedilen istisnai hiUciimlerden istif ade eder.

MADDE 49 — Kuraklik,
hastalik ve her hangi bir afet
veya miicbir ve fevkalade bir
sebeble vadesi hitaminda borglanni odemeyenler hakkinda
§u yolda muamele yapihr:
A) Yukanda yazili sebeblerle vukubulacak miinferid tecil
miiracaatleri ilgili borglunun
bulundugu yerin banka §ube
veya ajansma yapihr. Bu §ube ve ajanslar bu i§i oranin
ziraat mudiirii veya memuruna havale ederek yerinde kesfini yaptinr ve vaki zararin
mahiyet ve miktan hakkinda
bir rapor alir. Bu raporlar §ube veya ajanslar tarafindan
Ziraat bankasi Umum miidiirliigime gonderilir.
B) Umum mudurluk bu suretle vukubulacak tecil taleblerinden iki bin liraya kadar
olan borglarm teciline resen
karar verir.
C) Tecili istenen bore 2 000
liradan fazla ise banka idare
meclisinin kararma baglanarak
tecile tabi tutulur.
Q) Bir nahiye veya kazanm
umumuna veya biiyuk bir kismma aid ^nmtakavi tecil talebleri vilayet idare heyetinin
mucib sebebli mazbatasi iizerine bankaca Icra Vekilleri
Heyetinin takdirine arzolunur.

MADDE 50 — Kuraklik, hastalik ve her hangi bir afet veya mucbir ve fevkalade bir sebeble vadesi hitammda borglarini odemeyenler hakkinda §u
yolda muamele olunur:
a) Miinferid tecil miiracaatleri ilgili borglunun bulundugu yerin banka §ube veya ajansma yapilrr. Bu miiracaatler
§ube veya ajanslarca, icabmda
mahallin ziraat mudurluk veya
memurluklarmdan malumat almmak suretile tahkik olunduktan sonra Banka umum miidiirliigiine gonderilir.
b) 2 000 liraya kadar olan
bore tecilleri hakkmda Umum
miidurlukge resen karar verilir.
c) 2 000 liradan yukari teciller Banka i4are meclisinin kararile yapilrr.
q) Bir nahiye veya kazanm umumuna veyabiiyiik birkismina aid mintakavi tecil taleb
leri vilayet idare heyetinin mucib sebebli mazbatasi iizerine
bankaca Icra Vekilleri Heyetinin takdirine arzolunur.
d) Miinferid veya mmtakavi
teciller igin vuku bulan miiracaatler neticelendirilinceye kadar rehnin paraya gevirme takibleri bankaca durdurulur.
Bu hiikiimler dahilinde yapi( S. Sayisi : 118 )
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MADDE 51 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasr sube ve ajanslan gerek kendilerine ve
gerekse diger sube ve ajanslara taalluk eden her
tiirlti dava ve takibati ifaya ve bu bapta vekaletname itasma ehildirler.
Banka veya sube veyahud ajanslarmm avukatlarmm icra dairelerine tevdi ettigi salahiyeti
natik vekaletnamenin bir niishasi, vekilin azledildigi bankaca ioraya teblig edilmedikce takibatm kaffesinin icrasi igin muteberdir.

MADDE 51 — Hiikumetin maddesi aynen

MADDE 52 — Bankaya terhin olunan menkul ve gayrimenkul mallar nevi ve mevkiine gore bankaca liizuni goriildiigii takdirde mutlaka
bankanm kabul edecegi miiesseseye sigorta ettirilecektir. Sigorta muamelesi borclu veya rahin
tarafmdan aktedilerek poligesi bankaya ciro
edilecek veyahud prim ve masrafi bunlara aid
olmak iizere dogrudan dogruya bankaca aktedilecektir. Banka ancak alacagi ile faiz ve teferruatmi koruyacak nisbette sigorta aktedebilir.

MADDE 52 — Hiikumetin maddesi aynen
1

Fasil : XI
Muafiyetler ve musaadeler
MADDE 53 — Tiirkiye Oumhuriyeti Ziraat
bankasmin munhasrran ziirra ve tarim kredi

MADDE 53 — Hiikumetin maddesi aynen
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D) Miinferid veya mmtakavi
teciller hakkmda vuku bulan
raiiiracaatlar neticelendirilinceye kadar bankaca bu alacaklarm
tahsiline aid takibat durdurulur. Bu hukumler dahilinde yapriacak tecillerin sekil ve sartlan bankaca ayrica kararla§tirdir.

Ian tecillerin diger gekil ve
§artlan banka tarafmdan ayrica kararlagtrrilir.

MADDE 50 — Htikumetin
51 nci maddesi aynen

MADDE 51 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi §ube ve
ajanslan gerek kendilerine ve
gerekse diger §ube ve ajanslara
taalluk eden her tiirlii dava agmaga ve takibati ifaya ve bu
babda vekaletname itasma ehildirler.
Banka veya fube ve yahud
ajanslarmm avukatlarmm icra
dairelerine tevdi ettigi salahiyeti natik vekaletnamenin bir
niishasi, vekilin azledildigi bankaca icraya teblig edilmedikge
takibatm kaffesinin icrasi igin
muteberdir.

MADDE 49 — Maliye enciimeninin 51 nci maddesi aynen.

MADDE 51 — Bankaya terhin olunan menkul ve gayriraienkul mallar nevi ve mevkiine
gore bankaca liizum goruldiigii
takdirde mutlaka bankanm kabul edeoegi bir miiesseseye sigorta ettirilr. Sigorta muameleri borglu veya rahin tarafmdan aktedilerek poligesi bankaya ciro edilir. veyahud prim
ve masrafi borgluya aid olmak
iizere dogrudan dogruya bankaca yapdir. Banka ancak alacagi ile faiz ve teferriiatmi koruyacak nisbette sigorta aktedeblir.

MADDE 52 — tktisad enciimeninin 51 nci maddesi aynen.

MADDE 50 — tktisad enciimeninin 51 nci maddesi aynen.

Fasd : XI

Pasil : XI

Fasd : X

MuafiyetUr ve musaadeler

MuafiyetUr ve musaadeler

MuafiyetUr ve musaadeler

MADDE 52 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm §ift-

MADDE 53 —- tktisad enciimeninin 52 nci maddesi aynen.

MADDE 51 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasmm gift-
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ve satis kooperatifleri ile birliklerine yapacagi
her nevi kredi muamelelerine aid alacak senedleri ile bu kredilere miiteferri bilumuiii senedat,
evrak, vesaik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler ve gayrimenkul ipotek ve menkul rehin
muameleleri damga, tapu ve noter harclan, muamele vergisi ve sair her nevi tekalif ve rusumdan muaftir.
Koylerde, ziirraa bankaca yapilacak zirai
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve
hulasai hesabiyelerin koy ihtiyar meclislerince
tasdiki, noter tasdiki hiikmiinde olub bunlar
hakkinda da birinci fikradaki muafiyet hiikumleri tatbik olunur.

MADDE 54 — Ziraat bankasmm §imdiye kadar haiz ofdugu Hukumet binalannda bilabedel
ikamet hakkmdan Tiirkiye Oumhuriyeti Ziraat

MADDE 54 — Hiikumetin maddesi aynen
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giye ve tanm kredi ve satis. kooperatifleri He birliklerine yapacagi her nevi krediler muamele vergisinden
muaftrr.
Bu
kredi
muamelelerine
aid
alacak
senedleri ile
bu kredilere aniiteferri bilumum senedat evrak, vesaik ve
kuyud, defatir ve hulasai hesabiyekr ve gayri menkul ipotak
ve menkul rehin muameleleri
damga, tapu ve noter harglari,
mnamele vergisi ve sair her nevi tekalif ve rusumdan muaf
oldugu gibi yine bu kredilerden
miitevellid borglar hakkmda
icra makamlari, resmi daireler
ve mahkemeler nezdinde yapilacak takib ve tahsile miitef er-

ciye ve Tarnn kredi ve satis,
kooperatiflerile birliklerine yapacagi her nevi krediler mnamele vergisinden mnaftrr. Bu
kredi muamelelerine aid alacak
senedleri ile bu kredilere miiteferri bilnmnm senedat, evrak,
vesaik ve kuyud, defatir ve
hulasai hesabiyeler ve gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri damga, tapu
ve noter harclari, muamele vergisi vesair her nevi tekalif ve
rusumdan muaf oldugu gibi yine bu kredilerden miitevellid
borglar hakkmda icra makamlan, resmi daireler ve mahkemeler nezdinde yapilacak takib
ve tahsile mtttef erri her nevi
taleb, teblig ve kararlar da her
tiirlii resim ve hargtan muaftir.

ri her nevi talep, teblig ve kararlar da her tiirlii resim ve
hargtan muaftir.
I§bu maddede zikredilen zirai borglarm 41 nci madde mucibince takibi neticesinde bankaca tefevviiz olunan gayrimenkullerin banka namma tescili
her tiirlii ferag ve intikal harg
ve resminden muaf oldugu gibi bu kabil gayrimenkullerin
42 nci madde hukumleri dahilinde sabiblerine veya varislerine iadeleri de keza ferag ve
intikal harg ve resimlennden
muaftir.
Koylerde, ziirraa bankaca papilacak zirai kredilere aid evrak senedat, kuyud, defatir ve
hulasai besabiyelerin koy ihtiyar meclislerince tasdiki, noter
tasdiki hiikmiinde olup bimlar
hakkmda da birinci fikradaki
muafiyet hukumleri tatbik olunur.
MADDE 53 — Hukumetin
54 ncii maddesi aynen

B. E.

I§bu maddede zikredilen zirai borglarm 3d ncu madde mucibince takibi neticesinde bankaca tefewiiz olunan gayrimenkullerin banka namma tescili her tiirlii ferag ve intikal
harg ve resminden muaf oldugu
gibi bu kabil gayrimenkullerin
39 ncu madde hukumleri dahilinde sahiblerine veya varislerine iadeleri de keza ferag ve
intikal hare ve resimlerinden
muaftir.
Koylerde, ziirraa bankaca yapilacak zirai kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve
hulasai hesabiyelerin koy iihtiyar meclislerince tasdiki, noter
tasdiki hiikmiinde olup bunlar
hakkmda da birinci fikradaki
muafiyet hukumleri tatbik olunur.

MADDE 54 — Hukumetin
54 ncii maddesi aynen.
( S . SayiK : 118)
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bankasi, mahalli §ube ve ajans binalarmi in§a
edinceye kadar istifade eder.
MADDE 55 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi idarei merkeziyesile §ube ve ajanslari
mahalli ticaret ve sanayi odalarma kanuni miktarm yarismi a§mamak iizere Iktisad vekaletinin tesbit edecegi miktarda, kayid iicreti ile tescil kaydiyesi verirler.

MADDE 55 — Hiikumetin maddesi aynen

MADDE 56 — Banka zirai ikrazati muamele vergisinden muaftrr.

MADDE 56 — Hiikumetin maddesi aynen

MADDE 57 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasinm Tiirkiye dahilinde e§has ve miiessesati resmiye ve hususiye ve §ube ve sandiklari
ile olan bilumum miiraselati nakdiye, telgraf,
mektub, kart, kiymetli ve kiymetsiz paket irsalat ve sair muhaberatmdan Devlet dairelerinden alman miktarlarda iicret almir.

MADDE 57 — Hiikumetin maddesi aynen

Fasil : XII
Banka memurlan hakkmda hilkumler
MADDE 58 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlan, Devlet memurlan hakkmdaki ahkam ile bunlar hakkmda tatbik edilen
muhakeme usullerine tabi degildirler.
Banka memurlan, diger Devlet miiesseseleri
memurlarmm istifade ettikleri haklardan miistefid olurlar.

MADDE 59 — T. C. Ziraat bankasinm para
ve mallari ve blango, zabitname, rapor ve ba§ka
biitiin evrak ve defterleri ve vesikalan iizerinde sug i§leyen memurlar bu suglardan dolayi
Devlet memurlan gibi ceza goriirler.

MADDE 58 — Tiirkiye Ziraat bankasi memurlan Devlet memurlan hakkmdaki ahkam ile
bunlar hakkmda tatbik edilen muhakeme usullerine tabi degildirler.
Bununla beraber banka memurlan, diger
Devlet miiesseseleri memurlarmm istifade ettikleri haklardan miistefid olurlar.

MADDE 59 — Hiikumetin maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )

tk. E.

Mai. E.

fc. B.

MADDE 54 — Hukumetin 55
nci maddesi aynen

MADDE 55 — Hiikumetin
55 nci maddesi aynen.

MADDE 53 — Hukumetin
55 nci maddesi aynen

MADDE 55 — Hiikumetin 57
nci maddesi aynen

MADDE 56 — Hukumetin
57 nci maddesi aynen.

MADDE 54 — Hukumetin
57 nci maddesi aynen

Fasd : XII

Fasil : XII

Fasil : XI

Banka memurlan hakkmda
hukumler

Banka memurlari hakkmda
hukumler

Banka memurlan hakktnda
hukumler

MADDE 57 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi memurlan Devlet memurlari hakkmdaM ahkam ile bunlar hakkmda tatbik edlien
muhakeme
usuUerine tabi degildirler.
Bununla beraber banka memurlan, diger Devlet miiesseseleri memurlarmm istifade ettikleri haklardan mustefd olurlar.

MADDE 57 — Turkiye Oumhuriyeti Ziraat bankasi memurlari Devlet memurlari hakkrndaki ahkam ile bunlar hakkmda tatbik edilen muhakeme
usullerine tabi degildirler.

MADDE 55 — Maliye encttmeninin 57 nci maddesi aynen

MADDE 58 — Hukumetin
59 ncu maddesi aynen

MADDE 58 — Hukumetin
59 ncu maddesi aynen.

MADDE 56 — Hukumetin
59 ncu maddesi aynen

MADDE 56 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi biitiin
muamelelerinde muhasebei umumiye, arttrrma, eksiltme ve
ihale kanunlan hukiimlerine
ve Divani muhasebatin vize ve
murakabesine tabi degildir.
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MADDE 60 — 9 §ubat 1931 tarihli sened ve
ayni tarihli statii ile viicude getirilmig olan
Ziraat bankasi memurin ve miistahdemini tesisi bu kanunun ne§ri tarihinden itibaren Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi memurini tekaiid sandigi unvanile tekaiid i§lerini deruhde
eder.
Ziraat bankasi memurlarmin mezkur tesis
sened ve statii sandikta haiz olduklan haklar
mahfuz olmak ve yapilagelmekte olan hastalik
muavenetlerine halel gelmemek §artile bu sandigin mevcudu T. C. Ziraat bankasi memurlari
lehine tesis olunacak tekaiidiyenin karsjligini
te§kil eder.

MADDE 61 — Tekaiid sandigmm mevcudu
yukariki maddede yazili bakiyeden ve sandigm statiisii ile memur istihkaklarindan tevkifi
ileride kararlagtirilacak paralardan ba§ka Banka idare meclisince her sene biitgeye konarak
sandiga yatinlacak olan memur maa§larmm bir
senelik tutarmin % 7 si miktannda yardim
akcesinden ibarettir.
Bu yardim akgesinin nisbeti, her be§ senede
bir sandigm teknik durumu hakkinda bir miitehassisa yaptirilacak tetkikin neticesine gore
ve yukariki nisbet dahilinde kalmak §artile be§
sene i<jin tesbit edilir.
Sandigm yeni statiisii Devlet memurlari ka-

MADDE 60 — Hiikumetin maddesi aynen

MADDE 61 — Tekaiid sandigmin mevcudu
yukariki maddede yazili bakiyeden ve sandigm
statiisii ile memur istihkaklarmdan tevkifi ileride kararlastirilacak paralardan baska banka
idare meclisince her sene biitgeye konarak sandiga yatirilacak olan memur maaslarmm bir senelik tutarmin % 7 si miktarmdan yardim akgesinden ibarettir. Bu yardim akgesinin nisbeti, her bes senede bir sandigm teknik durumu
hakkmda bir miitehassisa yaptirilacak tetkikin
neticesine gore ve yukariki nisbet dahilinde kalmak §artile bes sene igin tesbit edilir.
Sandigm yeni statiisii Devlet memurlari tekaiid kanununun esaslan dahilinde ve bu ka-
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MADDE 59 — TiirMye Ciimhuriyeti Ziraat bamkasmda memurlann tekaiidliik ve hastalarma yardim islerile ugrasinak
iizere (TiirMye
Ciimhuriyeti
Ziraat bankasi memurlan tekaud sandigi) ve (Tiirkiye
Cumhuriyeti Ziraat bankasi
memurlari yardim sandigi)
namlarile iM sandik kurulur.
9 subat 1931 tarihli sened ve
ayni tariMi statii ile viicude getirilmis olan Ziraat bankasi
memurin vo mustahdemini tesisi bu kanunun nesrinden itibaren tasfiye ve tesisin memurlarrn adlarma yazili olarak birikimis mevcudun yeni kurulacak tekaiid sandigma ve memurlarm adlarma birifcmis
olanlar haricinde kalan diger
mevcudu ile memurlar zimmetindeki alaoaklan da yardim
sandigma devrolunur.

MADDE 59 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda memurlarm tekaiidliik ve hastalarma yardim islerile ugrasjmak
ve hukmi sahsiyeti haiz olmak
iizere «Tiirkiye Cumhuriyeti
Ziraat bankasi memurlan tekaiid sandigi» ve «TurMye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlan yardim sandigi* namile iM
sandik kurulur.
9 subat 1931 tarihli sened ve
ayni tarihli statii ile viicude
getirilmis, olan Ziraat bankasi
memurin ve miistahdemini yardim sandigi tesisi bu kanunun
ne§rinden itibaren tasfiye ve
tesisin memurlarm adlarma yazili olarak birikmig mevcudun
yeni kurulacak tekaud sandigina ve memurlarm adlarma birikmis olanlar haricinde kalan
diger mevcudu ile memurlar
zimmetindeM alacaklan da Yardim sandigma devrolunur. Idare meclisinin 21 -XI -1930 tarih ve 58 numarali kararile memurlara tekaud istihkaklarrni
tasfiye maksadile verilip a§agida yazili hiikiimler dairesinde iadesi derpig olunan tekaud
tazminati da Tekaud sandigma
devrolunur.

MADDE 57 — TiirMye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm daimi aylikli memurlan igin hiikmi sahsiyeti haiz olmak iizere
« TiirMye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasi memurlan tekaiid sandigi » adile bir sandik kurulmustur. 9 subat 1930 tarihli
sened ve ayni tarihli statii ile
viicude getirilmis olan « TiirMye Ziraat bankasi memurin
ve miistahdemini yardim sandigi » bu kanunun nesrinden
itibaren tasfiye ve sandigm
mevcud ve matlubu « TiirMye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
memurlan tekaud sandigi » na
devrolunur.

MADDE 60 — I ) Tiirkiye
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi
memurlan tekaud sandig-mm
mali kaynaklari:
A) 59 ncu madde mucibince
Ziraat bankasi memurin ve
miistahdemini tesisinden devrolunacak mevcuttan
B) 59 ncu maddenin son fikrasi mucibince memurlardan
istirdad edilecek paralardan
C) Sandik statiisiine gore memur istihkaklarmdan tevkif olunacak yiizdelerden,

MADDE 60 — Iktisad enciimeninin 60 nci maddesi aynen

MADDE 58 — TiirMye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlan tekaud sandigmm sermayesi ve gelirleri gunlardir:
a) 57 nci maddede yazili
Yardim sandigmm devrolunacak mevcud ve matlubu,
b) TiirMye Ziraat bankasinm idare meclisinin 23-IX-1930
tarihli kararile banka memurlarma tekaiidliik istihkaklarrni
tasfiye maksadile verilen tekaiid tazminatmdan istirdad edilecek paralar,

(S. Sayisi : 118)

Hii.

Zr. B.

nununun esaslan dahilinde ve bu kanunla memurlara temini derpi§ olunan azami hadleri a§mamak §artile Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi idare meclisince ihzar ve Iktisad vekaletince tasvib olunduktan sonra tatbik olunur.
23 - IX -1930 tarih ve «58» numarali idare
meclisi kararile tekaud istihkaklan tasfiye edilmi§ memurlar bu karara ve bununla ilgili diger
kararlara gore almi§ bulunduklan tazminati kesilmi§ vergileri hari§ iade etmekle mukelleftirler. Iade etmeyenlerin tazminatm taalluk ettigi
senelere aid hizmetleri tekaiide esas olarak alinacak fill hizmet miiddetleri hesabmda sayilmaz.

nunla memurlan temini derpis olunan azami
hadleri a§mamak sartile Tiirkiye Ciimhuriyeti
Ziraat bankasi idare meclisince ihzar ve iktisad
vekaletince tasvib olunduktan sonra tatbik olunur.
28-IX-1930 tarih ve (58) numarali idare
meclisi kararile tekaud istihkaklan tasfiye edilmi§ memurlar bu karara ve bununla ilgili diger
kararlara gore almis bulunduklan tazminati kesilmis vergileri harig iade etmekle mukelleftirler. lade etmeyenlerin tazminatm taalluk ettigi senelere aid hizmetleri tekaiide esas olarak
almacak fili hizmet miiddetleri hesabmda sayilmaz.
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c) 57 nci maddede yazili
Yardim sandigmdan bankadan
ayrilmig veya hentiz aynlmamig
memurlara hastalik yardnnlari
harig olarak verilip istirdad olunacak paralar,
g) Daimi aylikli memurlarm
ayliklarmdan her ay mecburi
olarak kesilecek yiizde begler,
d) Daimi aylikli memurlara
her ay verilen ayliklarm yiizde
begine muadil olarak bankaca
her ay verilecek paralar,
e) Hizmete alman daimi aylikli memurlarm ilk ayliklarmdan kesilecek yiizde yirmi be§ler ile ayliklan arttirilan memurlarm ilk aylik zamlari,
f) Sandik sermayesinin biitiin
gelirleri ile miiteferrik diger
gelirler.
Tekaiid sandigmm mevcudile alacaklan Devlet emvaline
mahsus hak ve riighanlan haizdir. Bu paralar ve alelumuxn
aidat ile faiz ve temettiileri bir
guna vergi ve resme tabi olmadigi gibi haciz ve temliki de kabil degildir.

D) tdare meclisi kararile her
sene memur maaglarmm 1 senelik tutarmm % 7 sini gegmemek iizere biitgede ayrilacak ve
sandiga verilecek yardim parasmdan,
E) Mevcudun geliri ile teberrlilerden,
2) Turkiye Oumhuriyeti Ziraat bankasi memurlari yardim
sandigmm mali kaynaklan da:
A) 59 ncu madde mucibinee
Ziraat bankasi memurin ve
miistahdemini tesisten devredilecek mevcud ve alacaklardan,
B) Banka masarifi umumiyesinden idare meclisi kararile
verilecek yardim parasmdan,
0) Mevcudun geliri ile teberrulerden ibarettir.
Birinci fikranm D bendinde
yazili yardim parasi nisbeti her
5 senede bir sandiirn teknik
durumu hakkmda bankaca bir
miitehassisa yaptirilacak tetkikin neticesine gore ve bentteki
nigbeti gegmemek iizere beg sene i§in tesbit olunur.
MADDE 61 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlari tekaiid ve yardim sandiklari statiileri tekaudluk hususunda Turkiye Ciimhuriyeti
Ziraat bankasi memurlarmm
Devlet memuriyetlerinde veya
Ziraat bankasmda gegen hizmet
miiddetleri ve Devlet memurlari hakkmdaki umumi tekaiid
kanununun ana hatlari esas tutulmak ve Devlet memurlari
icin umumi tekaiid kanununun
derpis ettigi azami hadler agilmamak suretile Banka idare
meclisince hazirlanarak Iktisad
vekaletince tasvib ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunduktan sonra tatbik edilir.

B. E.

MADDE 61 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlari tekaiid sandigi statusu,
Turkiye Oumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlarmm Devlet
memuriyetlerinde ve Ziraat bankasmda gegen fill hizmet miiddetleri esas tutulmak ve Devlet
memurlari hakkmda tatbik edilen tekaiid hiikumlerile bu memurlar lehine derpig edilen menafiin azami hadleri agilmamak
sartile ve agagida yazili hiikiimleri de ihtiva etmek iizere igbu
kanunun negrinden itibaren bir
ay zarfmda Banka idare meclisince hazirlamr ve Iktisad vekaletince tasvib ve Icra Vekilleri Heyetince tasdik olunduk,( S. Sayisi : 118 )
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Ziraat bankasi memurlarmdan eski Ziraat bankasi memurin ve mustahdemini tesisinden para almi§ olanlar yeni tekaiid sandigi statiisiine
tevfikan tekaiidluk hakkmdan
istifade etmek istedikleri takdirde ewelce tesisten aldiklan parayi yeni tekaiid sandigma iadeye mecburdurlar.
21-XI-1930 tarih ve 58 numarali idare meclisi kararile
tekaiid istihkaklan tasfiye edilmi§ memurlar da bu karara
ve bummla ilgili diger kararlara gore almi§ olduklari tazminati - kesilmig vergUeri harig - Tiirkiye^ Ciimhuriyeti Ziraat bankasi tekaiid sandigma
faizsiz olarak mukassaten iade
etmekle miikelleftirler. §u kadar ki, tahsis edilecek tekaiid
maa§mm dordde birini gegmemek gartile her ay borcun %
1 i tevkif edilmek suretile iadeyi kabul etmeyenlerin tazminatm taalluk ettigi senelere
aid hizmetleri tekaiide esas olarak almacak Devlet memuriyetlerindeki ve bankadaki fill
hizmet miiddetlerinin hesabma
sayilmaz. Tazminat tamamen
tahsil olunmaksizm olen veya
bankaca tekaiid edilen memurlar ile bunlarm ailelerine maa§
tahsis edilir. Ancak tazminat
• bakiyesi tahsis edilecek maa§lardan dordde birini gegmemek iizere taksitlerle istifaya
devam olunur.

tan sonra tatbik edilir.
a) Turkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasi memurlarmm diger bankalarda gegen hizmetleri, Tekaiid sandigi mevzuatma
gore i§bu hizmet senelerine isabet eden tekaiid aidati sandiga
verilmek gartile tekaiidliik
miiddetinin hesabmda sayilir.
b) Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmdan i§bu kanunun nesrinden sonra aynlan
memur ve miistahdemler, Tiirkiye Ziraat bankasmm memurin ve miistahdemini muavenet
sandigi tesisinden tekaiid sandigma devrolunan nama yazili
istihkaklarmi, tekaiidliik menafiine tercih ettikleri takdirde tekaiidluk istihkaklarmdan
iskat edilmek gartile i§bu istihkaklarmi ve tekaiid sandigma
yatirmis. olabilecekleri aidati
faizsiz ve tevkifatsiz alabilirler. Ancak bu gibilerden bankada hizmet miiddetleri tig seneye vasil olmayanlar hig bir
miitalebede bulunamazlar.
Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasi memurlarmdan 21-XI1930 tarih ve 58 numarali banka idare Meclisi kararile tekaiidliik istihkaklan tasfiye edilmis, olanlar bu karara ve bununla ilgili diger kararlara gore almi§ olduklari tazminati
faizsiz ve kesilmis, vergileri harig fili hizmette bulundukga bu
maaslarmm onda birini ve tekaiid edildikge tahsis oilman tekaiid maaslarmm dortte birini
gegmemek iizere her ay borcun
yiizde birini odemek suretile
mukassatan tekaiid sandigma
iade ederler isbu tazminati bu
tarzda iadeyi kabul ve keyfiyeti sandik statiisuniin meriyetinden itibaren iig ay zarfmda be( S . Sayisi: 118)
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van etmeyenlerin, tazminatm
taalluk ettigi senelere aid hizmetlerinin tekaiidliik miiddetinin hesabmda sayihnasi hakki
sukut eder. Fill hizmet srrasmda veya tekaiid
olduktan
sonra olen, memurlardan tazminati tamamen bdenmemis, olanlarm dul ve yetimlerine, borglarmm bakiyesi tahsis olunacak
maaijfin dordde birile mukassatan odenmek §artile maas tahsis olunur.
g) TiirMye Ziraat bankasmdan 21 - XI - 1930 tarih ve 58
numarali idare meclisi karanndan evvel meri tekaiid kanunu
mucibince tekaiid olmus memurlar haklari hali iizere devam
eder.
H) Yukariki (g) fikrasmda yazili idare meclisi karannm meriyetinden is.bu kanunun
meriyetine kadar gegen miiddet
zarfmda vefat eden memurlarm dul ve yetimlerine bankadan tekaiidliik hakkmi iskat
eden kanuni sebebler haricinde
infikak etmis olan memurlar
- kendilerine tekaiidliik hakki
bahgeden Devlet memuriyetlerinde miistahdem olanlar harig Ziraat bankasmm memurin ve
miistahdemini yardim sandigi
tesisinden verilen paralari ve
ismi gegen Idare meclisi kararile verilen tazminati c ve g fikralarmda yazili hiikiimlere kiyasen ve sandik statiisiinde derpi§ olunacak §erait dairesinde
iadeyi kabul ve ifa etmek gartile tekaiid sandigmdan 1683
numarali tekaiid kanununda
Devlet memurlarz icin mevzu
hiikiimler dairesinde istifade
ederler. Ancak, maa§ tahsisi
tekaiid sandigi statiisiiniin meXS. Sayisi: 118).
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MADDE 62 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlanna her sene kanunuevvel nihayetinde bir aylik maa§lari tutari ikramiye
olarak verilir.
Vazife kusurlari goriilenlere bu ikramiye
verilmeyecegi gibi fazla yararligi gortilenlere
verilecek ikramiye de iki aylik maa§ miktarma
gikarilabilir.
Gerek ikramiye vermemek ve gerek ikramiyeyi iki maa§ nisbetine kadar gikarm&k Umum
mudurlugun teklifi iizerine idare meclisinin kararile olur.

MADDE 62 — Hukumetui maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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riyeti tarihinden ewel baflayamaz.
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi memurlarznm - Yardim sandigi statiisu - de i§bu
kanunun negrinden itibaren iig
ay zarfmda banka idare meclisince hazrrlanir ve Iktisad vekaletinin tasvib ve tcra Vekilleri Heyetinin tasdikmdan sonra tatbik olunur. Yeni statiiniin meriyetine kadar bankanm eski yardxm sandigi statuleri hukumleri cari olur.
MADDE 62 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memurlarma her sene kanunuewel
nihayetinde 1 aylik maa§lan
tutari ikramiye olarak verilir.
Vazife kusurlan tesbitedilenlere bu ikramiye verilmeyecegi gibi bankayi kazandirmak
ve musbet i§ gormek suretile
fazla yararligi tesbit edilenlere
verilecek ikramiye de iki aylik
maas miktarma cikanlabilir.
Gerek ikramiye vermemek
ve gerek ikramiyeyi iki maa§
nisbetine kadar gikarmak umum mudiirltigun teklifi iizerine idare meclisinin kararile
olur.

MADDE 62 — Iktisad enciimeninin 62 nci maddesi aynen.

Iktisad eneumeninin 62 nci
maddesi kaldinlmiftir.

MADDE 59 — Tekaud sandi^mm 58 nci maddede yazili
aidat ve alacaklarmr vaktinde
tevMf ve tahsil etmeyen veya
tevkif ve tahsil edildigi ayi
takib eden aym sonuna kadar
sandiga gbndermeyenler bu paralari ylizde on fazlasile tazmin ve temin ile miikelleftirler.
MADDE 60 — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi memurlari tekaud sandigi hakkmda bu kanunun ne§ri tarihinden itibaren iki ay zarfmda bir nizamname tanzim ve
.( S. Sayisi: 1181
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negredilir. Bu nizamname ile
memurlara temin edilecek hak
ve menXaatler 27-1-1936 tarih ve 2904 numarali kanunla
muhtelif hal ve vaziyetlere gore miimasilleri igin tesbit edilen hak ve menfaatlerden fazla
olamaz.
MADDE 61 — Her be§ senede bir defa mecburen ve ltizumu halinde daha ewel sandigm mali vaziyetile tahsis formiillerinin miitehassislan tarafmdan tetldk ve teftis. neticesinde sandigm mali vaziyetinde darlik ve muvazenesizlik gdriiliirse bankaca sandiga
yapilacak yardim arttoilmaksizm memur ayliklarmdan kesilecek sandik aidatmm arttinlmasi veya memurlara verilen tekaiid ayligmm ve tazminatm eksiltilmesi gibi tedbirler ittihaz ve sandigm daimi
muvazeneli bir halde bulundurulmasi temin edilir.
MADDE 62 — Sandigm yillik butgesi ve bilangosu bankanm biitge ve bilangosile birlikte ve ayni usul dairesinde
tanzim ve tasdik olunur.
MADDE 63 — Sandigm memurlan banka memurlari hak
ve salahiyetini haiz olup ayliklan sandik biitgesinden verilir. Sandigm kirtasiye, teshin
ve diger idare masraflari banka biitgesinden temin olunur.
Sandik idare heyetine tayin
edilecek banka miintesiblerine
bu sandiktan bir giina iicret
verilmez.
MADDE 64 — Tiirkiye Ziraat bankasmda halen mtistahdem olsun olmasm mezkur
bankadan 58 nci maddenin B
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fikrasmda yazili karar ve zeyilleri mucibince tekaude tabi
Devlet ve banka hizmetlerindeki haklarma mukabil bankadan tasfiye tazmiuati veya banka muavenet sandigmdan hastalik yardimlarile bizmet mukabili verilen iicretler haricinde para alaular bu kanunun
ne§rinden itibaren lie ay zarfmda Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma verecekleri birer beyanname ile bu tekaiid
haklarmi muhafaza edebilirler.
Bu takdirde baukadan veya
muavenet sandigmdan aldiklan paralar vergileri haric. olmak iizere banka tekaiid sandigmca namlarma bore, kaydedilir ve borglularm Devlet dairelerinde, Devlete bagli olan
veya olmayan bilumum miiessese ve girketlerde, belediye ve
Hususi idarelerde harcirah haric, olarak vazife mukabili almacak paralardan yiizde onu ve
ayda aldiklan iki yiiz lirayi tecaviiz ettigi takdirde bu miktara kadar yiizde onu ve fazlasmin
yiizde yirmisi i§bu daire, gjirket
ve miiesseselerce tevkif ve sandiga tesviye edilmek suretile
tahsil olunur.
Borglulardan miitekaid olanlara veya bunlarm dul veyetimlerine Hazine ve banka sandigmca tahsis edilecek ayliklarm yiizde yirmi be§i ve bu gibilere verilecek tekaiid tazminatmm veya reddedileoek aidatm mecmuu kezalik borglara mabsub
edilir. Bu maddede gosterilen
§ekilde mahsub edilecek borglarm bakiyesi igin borglularm
diger emvaline muracaat edilmez.
Bunlardan §imdiye kadar veya mezkur iig aylik miiddetin
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inkizasma fcadar olenlerle kendilerine Devletge tekaiid maa§i tahsis edilenler bu bevaimameyi vermis ve borcu kabul etmi§ sayilrrlar ve borglan yukariki hukiimler dairesinde tahsil olunur. §u kadar ki bunlardan. s,imdiye kadar blmiis, ve
yetimlerine maas, tahsis edihnis,
olanlarm maasJUurmdaja bu borglara mahsuben para kesilmez.
Beyanname
vermeyenleriii
mezkur miiddetlere aid Devlette ve banka tekaiid sandigmda
haiz olabilecekleri tekaiid haklari sakit olur.
MADDE 65 — Tiirkiye Ziraat bankasmda halen mustahdem olsun olmasm maa$li memur olarak istdhdam edilenlerin banikada gegmis. aylikli
hizmet miiddetleri
(Stajiyerliikte gegmif miiddetdn bir seneden fazlasi ve 1 - VI - 1930 talihine kadar bu bajnkaya girenlerin isjtoi tarihten ewel tekaiide tabi Devlet memurluklarmda gegirdikleri fill hizmet
miiddetleri dahil) 64 ncii maddede yazili §artlarla Tiirkiye
Ciimhuriyeti Ziraat baukasmda
ge§mi§ sayilir.
Bunlardan:
a) Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma gegecek olanlarm yukanda yazili hizmet
miiddetleri baskaca aidata tabi tutulmaksizm yeni hizmet
miiddetlerine zammolunur ve
bu gibilerin 1683 numarali tekaiid kanunu hukiimlerine gore
haiz olabilecekleri haklar sakit
olur.
Ancak banka tekaiid sandigmca istihkaki tasfiye ve tediye edilmeden umumi muvazeneye dahil ve tekaiide tabi va-
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zife kabul edenlerin 1683 numarali tekaiid kanununa gore
muteber olan ewelce geemi§
hizmet miiddetleri mahfuz olub
bunlarm tekaiidliikleri mezkur
kanun hiikiimlerine gore Hazinece icra edilir ve bu miiddetler haricindeki banka hizmetlerine aid haklari varsa tekaiid
sandigmca tasfiye edilir.
b) Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI -1930 tarihinden evvel ayrilanlar hakkmda 1325
tarihli tekaiid kanunu ve zeyilleri hlikumlerine gore muamele yapilir ve bu gibilere
tahsis edilmi§ ve edilebilecek
maaslarm bankaca verilmesine
devam olunur.
Ancak tekaiid haklarmi kanuni hlikiimler dairesinde tasfiye etmeden tekrar Devlet veya banka hizmetine geemis
olanlarm tekaiidliik haklari
mahfuzdur.
c) Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI - 1930 tarihinden
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasmm ilk te§Mlat kadrolarmm tatbikine kadar gececek
miiddet zarfmda her hangi bir
sebeble ayrlimi§ olanlarla igbu
kadrolar haricinde kalacak memurlar hakkmda 60 nci maddede yazili tekaiid sandigi nizamnamesinin umumi hiikiimleri
dairesinde muamele yapilir ve
bunlardan hizmetlerinden istifade edilemeyecegi cihetle vazifelerine nihayet verilmig ve
verilecek olanlardan ya§lari elli be§i gegkin olanlar hakiki hizmet mliddetlerine gore muamele* gormek §artile altmi§ ya§mi
doldurmug sayilirlar.
§) (c) fikrasmda yazili olanlardan tekrar Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma alman-
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lar hakkmda (a) fikrasi hiikmii
tatbik edilir. Su kadar ki muameleleri banka tekaiid sandigmca tasfiye edildikten sonra
almanlarm eski hizmet muddetlerinden istifade edebilmeleri
icin bu sandiktan tasfiye miinasebetile aldiklari paralan defaten ve % 5 faizile birlikte b'demeleri §arttir.
d) Turkiye Ziraat bankasmdan aynlip da 1 - VI -1928 tarihine kadar tekaiid aidati vermek suretile gegirdikleri hizmet miiddetlerine aid haklarmi
(c) fikrasma gore banka tekaiid sandigmdan almadan umumi muvazeneye dahil tekaiide
tabi Devlet vazifelerine gegmis olanlarm mezkur miiddetlere aid haklan 1683
numarali tekaiid kanimumm
hiikumlerine gore
mahfuzdur. Bunlara Banka tekaiid sandigmdan Devletge tekaudliiklerinde sayilan hizmetleri haricindeki miiddetler icin bankaca
kesilmis. tekaiid aidatile yine
bu miiddetlere aid olarak Ziraat bankasi muavenet sandigma
adlarma yatrrilmig paralarm
yansi ayrica verilir.
e) Banka tekaiid sandigmdan bu sandik nizamnamesinin
umumi hiikumlerine gore maaslarmdan kesilen sandik aidatinm iadesi seklinde istifade edecek olanlara isbu kanunun nesrinden sonra sandiga verecekleri aidata ilaveten isbu madde
hiikiimleri muoibince muteber
olan eski hizmet miiddetlerine
aid simdiye kadar maaslarmdan kesilmis bilumum tekaiid
ve mazuliyet aidatile yardmi
sandigma adlarma yatirilmis
paranm yansi sandik aidati sayilarak red ve iade edilir.

( S. Sayisi : 118 )
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f) Tekaude tabi Devlet vazif elerinde istihdam edilmi§ olanlardan 1 - VI - 1930 tarihindeu
bu kanunuu nesrine kadar olan
miiddet zarfmda banka daimi
memurluklarmdan birine tayin
edilenler hakkmda 3028 numarali kanun hiikumleri tatibik
edilir.
MADDE 66 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm kurdug-u veya sermayesinin yaridan fazlasma i^tirak ettigi miiesseselerin idare veya murakabelerinde devamli bir vazifeye
tayinlerine banka idare nnclisince llizuin goriilen banka mcmurlarmm banka ile alakaluri
ve Tekaiid sandigmdaki haklan en gok tig sene mliddetle
mahfuz tutulur. Bunlar bankada son aldiklan ayliklar uzerinden sandik aidatini ve aylxklarmi veren miiessesede 58
nci maddenin «d» bendinde yazili yiizde besleri banka tekaiid sandigma vermekle mukelleftirler. Bunlar tekrar bankaya avdetlerinde emsallerine benzer ayliklarla vazifelere tayin
edilirler.
MADDE 67 — Umumi biitgeden tekaiid veya yetim maasi
alib da bankada tekaude tabi
aylikli hizmetlerde miistahdem
olanlar hakkmda 2921 numarali kanunun 36 ncz maddesi hiikiimleri tatbik olunur.
MADDE 68 — Istanbul Emniyet sandigmda daimi aylikli
olarak halen miistahdem olanlarla bundan sonra istihdam
edileceklerin simdiye kadar
tekaude tabi Devlet vazifelerinde, Ziraat bankasmda ve
bu sandikta daimi aylikli olarak gegen fill hizmetleri bu( S. Sayisi : 118 )
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Fasil: XIII
Miiteferrik maddeler
MADDE 63 — Bankanin idare ve murakabe §ekilleri ve zirai kredi i§lerile bu kanun hiikiimlerine tevfikan yapmaga mezun bulundugu diger iglerde takib edecegi usuller ve bankanin dahili te§kilati ve tegkilata aid vezaifi bu
te§kilat iginde c,ali§an memurlarm hukuk ve
vecibeleri, Idare meclisince tanzim ve Iktisad
vekaletince tasvib ve Icra Vekilleri Heyetinde
tasdik edilecek bir statu ile tesbit olunur. Statiiniin tadilleri de ayni §ekilde tekemmiil eder.

MADDE 63 — Hukumetin maddesi aynen

( S. Sayisi : 118 )
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nun igin ayrica aidat istenmeden ve bundan sonra mezkur
sandikta gegecek hizmetleri
banka memurlarmm tabi olduklari §artlar dairesinde Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda gecmi§ sayilarak haklarmda banka tekaiid sandigi
nizamnamesi hiikiimleri tatbik
olunur. Emniyet sandigi memurlari igin tesis edilmig yardim sandigmm mevcud ve alacaklari Tiirkiye Ciimhuriyeti
Ziraat bankasi tekaiid sandigina devrolunur.
MADDE 69 — Banka nizamnamesinde tayin edilecek §artlar dairesinde banka memurlarmm ve ailelerinin tedavilerile meggul olmak iizere ayrica bir «Saghk yardim sandigi*
kurulmu§tur.
Bu
sandigm
membalari:
a) Her sene bankaca 20 000
lirayi gegmemek iizere, verilecek paradan,
b) Memurlardan maaslarmm
yiizde birini gegmemek iizere
kesilecek aidattan,
c) Memurlardan ceza olarak
kesilecek paralardan ibarettir.

Fasil : XIII

Fasil : XIII

Fasil : XII

Miiteferrik maddeler

Miiteferrik maddeler

Miiteferrik maddeler

MADDE 63 — Hiikumetin
maddesi aynen

MADDE 63 — Hiikumetin
63 ncii maddesi aynen.

MADDE 70 — Bankanm idare ve murakabe §ekilleri ve
zirai kredi iglerile bu kanun
hiikiimlerine tevfikan yapmaga mezun bulundugu diger i§lerde takib edecegi usuller ve
bankanm dahili teskilati ve
te§kilata aid vezaifi, bu te§kilat iginde gali§an memurlarm
hukuk ve vecibeleri, idare meclisince tanzim ve tktisad vekaletince tasvib ve tcra Vekilleri
Heyetince tasdik edilecek bir

( S. Sayisi : 118 )
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MADDE 64 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi kanununun tadiline dair kanun unvanmi tasryan hie bir umumi veya hususi kanun
bu kanunun hiikumlerini tadil etmez.

MADDE 64 — Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasi kanununun tadiline dair kanun unvanini tasmiayan big bir umumi veya hususi kanun
bu kanunun hiikumlerini tadil etmez.

MADDE 65 — 12 mart 1932 tarihli Ziraat
bankasi kanunu, 19 mart 1340 tarih ve 444 numarali kanun, 8 haziran 1930 tarih ve 1697 numarali kanun 27 - VI - 1932 tarih ve 2036
numarali kanun, 25 agustos 1926 tarihli Ziraat
bankasi esas mukavelesi hukumleri miilgadir.

MADDE 65 — 12 mart 1932 tarihli Ziraat
bankasi kanunu, 19 mart 1340 tarih ve 444 numarali kanun, 8 haziran 1930 tarih ve 1697 numarali kanun, 27 haziran 1932 tarih ve 2036 numarali kanun, 25 agustos 1926 tarihli Ziraat bankasi esas mukavelesi hukumleri miilgadir.

MUVAKKAT MADDE 1 — Tiirkiye Ziraat
bankasmin butiin hak ve menfaatleri mevcud ve
matlublari bilciimle taahhiid ve borglarile birlikte Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma intikal eder.

MUVAKKAT MADDE 1 — Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 2 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmin ilk teskilat kadrolari
iktisad vekaletince yapilrr ve icra Vekilleri Heyetinin kararile tatbik olunur.

MUVAKKAT MADDE 2 — Hiikumetin niaddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun
nesri tarihinden itibaren nihayet on bes giin zarfmda bankanm salahiyetli kanuni uzuvlarmm
faaliyete gegmeleri ve nihayet dort ay zarfinda
banka statiisiinun ihzar ve tatbik mevkiine konmasi sarttir.
idare meclisine Iktisad vekaletinin gosterecegi namzedler meyaninda zirai kredi kooperatiflerinden secilecek aza ilk defasmda iktisad
vekaletinin teklifi uzerine icra Vekilleri Heyetince segilir.

MUVAKKAT MADDE 3 — Hiikumetin maddesi aynen

I
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nizamname ile tcsbit olmmr.

MADDE 64 — Ziraat enciimeninin maddesi aynen

MADDE 64 - Ziraat encumeninin 64 ncii maddeis aynen.

Ziraat enciimeninin 64 ncii
maddesi kaldinlmi§tir.

MADDE 65 — Ziraat enciimeninin maddesi aynen

MADDE 65 — 12 mart 1332
tarihli Ziraat bankasi kanunu,
19 mart 1340 tarih ve 444 numarali kanun, 8 haziran 1930
tarih ve 1697 numarah kanun,
27 haziran 1932 tarih ve 2036
numarah kanun, 25 agustos
1926 tarihli Ziraat bankasi esas
nizamnamesi ve 22 eylul 1302
tarihli emniyet sandigi nizamnamesi ve miizeyyelleri ile 22
mart 1340 tarih ve 447 sayili
emniyet sandigr biitge kanunu
hiikiimleri miilgadir.

MADDE 71 — Maliye enciimeninin 65 nci maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 1
Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 1 —
Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 1 —
Hiikumetin 1 nci muvakkat
maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 2
Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 2
Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 2 —
Hiikumetin muvakkat maddesi
aynen

MUVAKKAT MADDE 3
Hiikumetin maddesi aynen

MUVAKKAT MADDE 3 —
Bu kanunun ne§ri tarihinden
itibaren nihayet 15 gun zarfmda bankanm salahiyetli kanuni uzuvlarmm faaliyete gegmeleri ve nihayet 4 ay zarfmda
banka statusunun ihzar ve tatbik mevkiine konmasi mecburidir.
Idare meclisine Iktisad vekaletinin gbsterecegi namzedler
meyaninda zirai kredi kooperatiflerinden segilecek aza ilk defasinda iktisad vekaletinin teklifi iizerine lera Vekilleri Heyetince segilir.

MUVAKKAT MADDE 3 —
Bu kanunun ne§ri tarihinden
itibaren nihayet on be§ gun zarfmda bankanm salahiyetli kanuni uzuvlarmm faaliyete gegmeleri ve nihayet dbrt ay zarfmda banka nizamnamesinin
ihzar ve tatbik mevkiine konmasi mecburidir.
Idare meclisine Iktisad vekaletinin gbnderecegi namzedler
meyaninda zirai kredi kooperatiflerinden segilecek aza ilk defasmda yine bu namzedler arasmdan lera Vekilleri Heyetince
tayin olunurlar.
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MUVAKKAT MADDE 4 — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmm 1935 yili blangosu
Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm umumi
Heyetince tasvib ve kabul olunur. 1936 yili igin
bir tek Mango yapilir.

MUVAKKAT MADDE 4 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 1936 yili blangosu
Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm umumi
heyetince tasvib ve kabul olunur. 1937 yili
igin bir tek blango yapilir.

MADDE 66 — tsbu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 67 — Bu kanun hiikiimlerinin icrasina tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
11 - X - 1936
B9. V.
Ad. V.
M. M. V.
/. Inonu
§. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
8. Arikan
$. Saracoglu
F. Agrali
Mf. V.
Na. V.
tk. V.
S. Arikan
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. I. M. V. V.
G. 1. V.
Zr. V. V.
Rana Tarhan
Rana Tarhan
C. Bayar
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MUVAKKAT MADDE 4 —
Ziraat enciimeninin maddesi
aynen

MUVAKKAT MADDE 4 —
Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat
bankasmm 1936 yili bilangosu
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasmm umumi heyetinin
tasvib ve kabuliine arzolunur.
1937 yili igin bir tek bilango yapilir.

MUVAKKAT MADDE 4 —
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasmm 1936 yili bilangosu
31 kanunuewel 1936 tarihinde
cari hiikiimler dairesinde tanzim ve Tiirkiye Cumhuriyeti
Ziraat bankasz umumi heyetince tetkik ve tasdik olunur.
1937 yili igin bir tek bilango
yapilir.
MUVAKKAT MADDE 5 —
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat
bankasi idare meclisinin tegkili ve ilk kadrolannm tatbiki
zamanma kadar Tiirkiye Ziraat
bankasi idare meclisi ile memurlarmm vazifeleri eski §artlar dairesinde devam eder. Ancak banka tekaiid sandigi varidatma miiteallik hiikiimler bu
kanunun ne§rini takib eden ay
ba§mdan itibaren tatbik edilir
ve memurlara Saglik yardnn
sandigmdan yapilacak yardnnlar Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi nizamnamesinin ne§rine kadar cari usullere gore
mezkur sandikga yapilir.
MUVAKKAT MADDE ff —
Istanbul Emniyet sandigi hakkmda bu kanuna gore yapilacak nizamnamenin negrine kadar mezkur sandik eski mevzuati dairesinde muamelelerine
devam eder.

MADDE 66 — Hiikumetin
maddesi aynen

MADDE 66 — Hiikumetin 66
nci maddesi aynen

MADDE 72 — Bu kanun ne§ri tarihinden muteberdir.

MADDE 67 — Hiikumetin
maddesi aynen

MADDE 67 — Hiikumetin 67
nci maddesi aynen

MADDE 73 — Bu kanun hiikiimlerinin icrasma Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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S. Say i si: 119
Umumi mahkemeler ve karar hakimleri ve miistantikletle
umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz mahkemeler arasindaki ihtilafm hahlli hakkmdaki kanunu degi§tiren kanun
layihasi ve Adliye ve Dahiliye encumenleri
mazbatalan (I/227)

T.C.
Ba§vekalet
Muameldt Mudilrliigu
Sayi: 6/1765

4-VI-1933

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Beisligine
Kaza salahiyetini haiz mahkeme ve makamlar arasindaki ihtilafm halline dair 1684 sayili kanunu
degi§tiren ve Adliye vekilligince hazirlanip Icra Vekilleri Heyetince 3 - VI - 933 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlagtirclan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur efendim.
Bagvekil
Ismet

Kaza salahiyetini haiz mahkeme ve makamlar arasindaki ihtilafm halline dair 1684 numaralr
^
kanunu degistiren kanunun esbabi mucibesi
Ahiren meriyete gegen 1918 numarali kanunla tesjkil olunan adli ve askeri ihtisas mahkemeleri
ve bunlarla umumi mahkemeler ve kaza salahiyetini haiz sair makamlar arasmda vazife ve salahiyot
sebebile ihtilaflar husule gelmekte oldugu gorulmektedir. Gerek 1631 numarali askeri muhaketue
usulii kanununun 282 nei imaddesinde ve gerek 1684 numarali kanunda ve sair mevzuatimizda bir
hukiim meveud olmadigmdan hu kalbil ihtilaflar halledilememektedir. Tatbikatta husule gelen ve sureti halline dair kanunlarimizda bir hukiim V3 sarahat bulunmamasi hasebile halledilemeyen mezkiir ihtilaflarin da hallini temin zaruretine binaea, 1684 numiarali kanunun degistirilmesi liizumlu
goriilmustur.

— 2—
Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M.M.
Adliye encumeni
Karar No. 33
Esas No. 1/227

6-11-193(1

Yuksek Reislige
Kaza salahiyetini haiz mahkeme ve makanilar
arasindaki ihtilafin halline dair 1684 sayili kanunun degistirilmesi liakkinda hazirlannns olan
layiha gegen segiin dcvresinde Adliye encihuenine havale edilmis ve encumenimizce yapilan
tetkik neticesinde cezai islere dair olan 1684 sayili kanunun yalniz bu noktadan goriilen liizum
ve ihtiyac, iizerine gikacak sair ihtilaflarm hallini temin maksadina miinhasir olarak degistirilmesi kafi goriilmemis ve hukuk islerinde de kaza salahiyetini haiz adli ve idari mahkemeler
arasmda ihtilaf giktigi goz oniine getirilerek ceza
ve hukuk islerinden dolayi icabi ve selbi ihtilaflarm halli igin bir merci gostermek iizere bir
kanun yapilmasinin liizumuna miizakerede hazir bulunan Adliye vekili ve §urayi devlet Tanzimat dairesi reisinin de bu imitaleaya istirak
etmelerile boyle bir layihanm yapilmasma ve
once teskilatlan igerisinde kazai karar vermek
salahiyetini haiz bulunan vekaletlerden buna dair
dusuncelerinin sorulmasina karar verilmis ve
muzakereye gelecek kar&riiklara gore devain edilinek iizere isin tetkiki geri birakilmisti.
tntihab devresinin yenilenmesi iizerine tekrar encumenimize havale edilen bu is Adliye.
Milli Miidafaa, Dahiliye ve Giimriik ve inhisarlar
vekaletlerile Devlet §u.rasi ve Divani nmliaseba'
reisliklerinden gelen mutalealar iizerine Adliye
vekili ve Devlet surasi Deavi dairesi reisi huzurile okunarak miizakere olundu.
Kaza salahiyetini haiz adli ve askeri mahke
melerle hususi muhakeme usuliine tabi ihtisas
mahkemeleri ve sorgu hakimleri ve gumriik idarelerindeki komisyonlarin verecekleri kararlardan dogan icabi veya selbi ihtilaflarm halli icin
vazifeli mercii tayin etme salahiyetinin Temyiz
ceza umumi heyetine aid bulunmasi, hukmiinii
gosteren birinci maddesi ittifakla kabul edilmi§-

tir.
Ceza islerinde gikacak ihtilaflarm halli tarzi
1684 sayili kanunla 1631 sayili askeri ceza muhakeme usulu kanununda esasen gosterilmis, ve an-

cak jandarma mensublarinm suclarmdan dolayi
askeri mahkemeler memurin muhakemati kanununa gore takib ve tahkiki lazim gelen miilkiyet
ye aid vazifelerden dogan suclar igin ihtilaflar
Qikmasi ve giimriik idarelerindeki komisyonlarin
cezai mahiyetteki kararlan igin de bu komisyonlarla ihtisas mahkemeleri aralannda ihtilaf c,ikmasi hallerine karsi vazifeli merciin tayinine ihtiyac. bulundugu meydandadir. Umumi surette
ceza islerinde kaza salahiyetlerini haiz mahkeme
ve makamlardan verilecek kararlarla hadis olacak ihtilaflarm tetkikine ve vazifeli merciin tayinine ceza islerinde kaza birligi prensibi esas itibarile mevzuatimizda kabul edilmi§ oldugundan
yukarida adi gcgen 1631 ve 1684 sayili kanunlar
hiikmii de mahfuz tutularak Temyiz mahkemesi
ceza umumi heyetinin salahiyetli olmasi musib
ve muvafik g6rulmii§tur.
Layihanm birinci maddesinin bu yolda tertib
edilmesine gore 1631 sayili kanunun 282 nci maddesile 1684 sayili kanunun ilgasi zaruri bulunmustur. Su kadar ki 1631 sayili kanunda merci
ihtilaflarmin hallinde Askeri temyiz mahkemesi
muddeiumumisinin miitaleasi almacagi kaydi
mevcud ise do bu kanun hiikmunun tatbiki igin
ihtilaf mevzuu olan kararlarm kati olmasi yine
bu kanunun iigiincii maddesinde tesbit kilmmig
oldugundan, ihtilafin hallini ve vazifeli merciin
tayinini muddeiumumiler isteyeceklerinden her
i§te Askeri temyiz mahkemesi muddeiumumisinin
miitalea beyan etmesine dair kanuni bir kaydin
bulunmasmda zaruret g6riilmemi§tir.
Devlet surasi Deavi dairesinin teskilinden
sonra idari ve adli kaza miiesseseleri arasmda da
ihtilaflar cjkmasi taibii bulundugundan bu kaJbil
hallerde vazifeli merciin ne suretle tayin edilecegine dair kanuni mevzuatimizda bir hiikum
bulunmadigmdan umumi mahkemielerle idari
mahkemeler ve kaza salahiyetini haiz sair merciler arasindaki hukuk islerinden dogan ihtilaflarm halline hangi makamm salahiyetli olmasi
Enciimence miinakasa edilmistir,
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Devlet svirasi "Deavi dairesi reisinin buna dair
verdigi izahda umUmi mahkemeye miiracaat edilen bir isin idari kaza mcrcilerine aid bulundugu
keyfiyeti Adliye mahkemesinde agilan davada
beyan olununca buna karsi kin ihtilafi halledecek ve vazifeli mercii tayin edecek olan bir
heyete gonderilerek oraca karar altma alinmasi
idari kazanin teskilindeki maksad bakimindan
liiznmlu oldugunu ve baska memleketlerde ve
Ibilhassa Fransada cari usuliin de bu merkezde
bulundugunu soylemisse de Eneiimen bn noktanin izah edilen sekilde kabul edilmesini miinasip
gormemistir. Qiinkii umumi mahkemelerde Devlet aleyhine aejlan bir davanin idari bir dava
oldugu yolunda serdedilecek bir defin o mahkemece kabul veya reddine karar verilmesi lazim
gelecegi ve bu karari kabul etmeyen taraflarm
esas mesele ile birlikte kanun yollanna has vurarak yiiksek mahkemede itirazlarmi dermeyan
edebilecekleri ve oraca da vazifeye dair olan ilk
karar yolunda goriilerek tasdik edilirse bunu
katilesmis bir karar sayarak artik buna karsi
yapilaca bir muamele olmamasi pek tabu olacagi
ve vazifesizlik itirazmm umumi mahkeniece tetkik edilmeyerek isin vazifeli mercii tayin igin
ihdas edilecek bir makam veya heyete gitmesi
esasi kabul edilse binlerce isin suruncemcde kalacagi ve varid olmadigi bilindigi halde isleri
uzatmak igin boyle itirazlar ileri siiriilerek tezvire yol agacagi muhakkak bulundugundan Adliye vekilinin de musib gormedigi bu teklii enciimence kabul olunmamistir.
Adli ve idari mercilerce verilip katilesen vazife kararlanndan dogan ihtilaflarm hallile vazifeli mercii tayine hangi makamin salahiyetli
olmasi hususu da enciimence miinakasayi mucib
olmustur.
thtilafa mevzu olan davalari gormege umumi veya idari mahkemclerden hangisinin vazifeli bulundugunu tayin edecek merciin Adliye
vekilinin reisligi altinda Temyiz mahkemesile
§urayi devlet ikinci reis veya azalarmdan umu-

mi heyetlerince segilecr-k iki .or azadan terkib
kilinacak bir komisyonun salahiyetli olmasi ve
boyle bir komisyonun ihtilafi daha esasli tetkik
ve halledebilecek mahiyette bulundugu M. Qagil
(Qorum), S. Yargi (Kocacli), R. §. Ince (Manisa), R. Akc,a (Kocaeli), H. Ongun (Ic,el) in
tekliflerine karsi enciimenin gokluk reyi memleketimizde idari kaza usulii mevcud olmakla
beraber bu kazanin biitiin idari karar ve muamelelerinden dogan ihtilaflara samil olmayip
hususi ve istisnai bir kaza mahiyetinde oldugu,
umumi kazayi Temyiz mahkemesinin temsil etmekte bulundugu ve bu sebebledir ki tefriki
kuTa esasi genis bir surette cari olan ve salahiyetleri bizdekinden daha samil bir idari kazaya malik bulunan Fransada, merci ihtilaflanni hal igin «thtilaf mahkemesi» tesis edilmi§
bulunmasma karsi, yine tefriki kuva esasina
ve idari kazaya malik diger bazi memleketlerde
de bu ihtilaflarm umumi kazanin miimessili
sifatile Temyiz mahkemesince halledilmekte oldugu miitaleasinda bulunarak hukuki ihtilaflar m da Temyiz mahkemesi Hukuk umumi heyetince tetkik ve halli ve vazifeli merciin tayini
kabul edilmis ve layihanin ikinci maddesi bu
yolda kaleme almmistir.
Enciimence yukarida izah edilen sebeblerle
tanzim edilen kanun layihasmin DahiJiye enciimenince de incelenmesi liizumlu goriildugunden
bu encumene havale buyurulmak iizere yazilan
bu mazbata Yiiksek Reislige sunulur.
Adliye En. Rs.
M. M.
Katib
Qorum
Miinir Qagxl

Kocaeli
Salah Yargi

Ankara
Antalya
M. Okmen
T. Arican
Bursa
Bursa
Atif Akgiig
S. Ferid Talay
Erzurum
tgel
Fuad Sirmen
H. Ongun
Kocaeli
Konya
Hasan Hayri Tan
R. Turel
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Trabzon
R. Karadeniz
Balikesir
0. Niyazi Burcu
Erzincan
A. Firat
Kayseri
H. Ferid Perker
Manisa
Refik Ince
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Dahiliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Dahiliye enciimeni
Karar No. 14
Esas No. 1/227

2 - LV -1937

Yuksek Reislige
Kaza salahiyetini haiz cmaihkeme ve makamlar arasindaki ihtilafin halline dair 1684 sayili
kanunu degistiren ve Adliye vekaletince hazirlanifo tcra Viekilleri Heyetinoe Yuksek Meclise
a m kararla^tirilan kanun layihasmin esbahi
imucibesile birlikte gonderildigini bildiren Basvekalet tezkeresi; Adliye encumeninin 6-II-1936
tarihli mazfoatasile birlikte, encumenimize havale fouyurulmus olmakla okundu ve layiha; bizzat
Adliye vekilinin veya mumessilinin ve Basivekalet imistesarmin huzurile muteaddid toplantilanmizda tetkik olundu :
Hiikumetin ileri siirdugu. sdbeblere nazaran
(1918) numarali kanunla teskil olunan adit ve
askeri ihtisas mahkemeleri ve bunlarla umu/mi
inah.kam.eler ve kaza salaihiyetini haiz sair makamlar arasinda ihtilaflar gikmakta, ve gerek (1631)
numarali askeri muihakeme usulii kanununun
(282) nei maddesinde, gerekse, (1684) sayilr
kanunda ve sair •mevzuatimizda bir hukum meveud bulunmamasi hasebile bu kafbil ihtilaflarm
lialledilemeanekte oldugu anlasilmaktadir..
Adliye enciimeni, ayni siniftan olmayan mahkemeler ve imakamlar arasinda hukuki isler yiizunden de vazife ihtilafi ^ikabileeegini derpis
ederek alakali vekaletlerle dairelerden mutalca
istemis ve aldigi cevablar mulahazasinin varid
oldugunu gostermif bulunmaina binaen idari mahkemeler veya kaza salahiyetini haiz idari heyet
vie onakamlarla adli imahkemeler arasinda hukuki
isler yuzunden cjkacak ihtilaflarm halli foakkinda da layiliaya bir hukiim konimasi liizumunu hissetmistir.
Bu kabil ihtilaflarm zuhurunda isin, ihtilafi
halledecek ve vazifeli mercii tayin edecek olan
bir heyete gonderilerek oraca karar altina almmasi, idari kazanin teskilindeki maksad bakimindan luzumlu oldugu ve baska memleketlerde
ve bilhassa Fransada cari olan usuliin dahi bu
merkezde bulundugu yolunda §urayi Devlet deavi dairesi reisi tarafindan serdolunan mutV.ca,
Adli mahkemelerde acjlan bir davanin defi zim-

nmda davainn idari kazaya tabi oldugu iddia
ediJebilecegi ve mahkemeee iddia varid goriilmedigi takdirde temyiz tarikile isin halloiuuabik*cegi ve her ihtiJaf iddiasmin ihdasi dusii ulien
heyete sevkine yol agildigi takdirde bazi kimselerin tezvir cihetine sapip davayi siiriincemede
birakaeagi miilahazasile kabule sayan goriilmemis ve binnetice Adliye vekilinin reisligi altinda
temyiz mahkemesince ve §iirayi Devletge sec,ilecek ikiser azadan miirekkeb bir komisyonun,
bahse mevzu, ihtilafi hal, ve vazifeli mercii tayin eylemesi yolundaki fikir Adliye enciimeninin
ekseriyetince kabul olunmayarak arzolunan ihtilaflarm Temyiz mahkemesi hukuk umumi heyetince hal ve faslolunmasi tasvib edilmis bulundugu mazbata miinderecatindan anlasilmistir.
Is, eiiciimenimizde, haiz oldugu ehemmiyetle
miitenasib bir surette, uzun boylu miizakereye
zornin teskil etti.
Idari kazanin tesisinden maksad; bir <jok hususiyet ve incelikler arzeden Devlet hizmetlerinin ifasi yiiziinden gikmasi tabii bulunan dava
mevzularmm bu hususlarda sahibi ihtisas mahkemeler tarafindan tetkik ve haliolunmasmi temin eyletmok ve idareyi adli kazanin niifuiz ve
murakabesine tabi tutmamak oldugu izah ve
tafsili zaid ])ulunan bir ihakikattir.
Bu miilahazata binaen ayni siniftan olmayan
ka,za makamlari arasinda ejkan ieabi veya selbi
vazife ihtilaflarmin viicude getirilccek hususi bir
heyet tarafindan haliolunmasmi kabul etmek zaruri goru]mu§tiir.
(Jezai i§lerden dolayi gikaeak ilitilaflarm da
bu heyet tarafindan hallonulmasi bazi aza tarafindan ileri surulmiis. ve enciimen muttefikan bu
miitaleayi kabul etmi§ oldugu gibi enciimende
hazir bulunan Adliye vekili de esas itibarile bu
noktayi tasvib etmekle beraber bu giin meri olan
memurin muhakemati kanununda bazi luzumlu
tadilat yapilmadikga bu yol a gidilmesi mahzurlu
olaeagmdan isin biletraf tetkikile ihtiyaca uygun
bir layiha meydana getirilip Meclise takdim edil-
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mek iizere kendisine zaman birakilmasmi ve o
zamana kadar hukuk i§leri ihtilafinin muallakta
kalmamasi ic,in bu layihanm tetkik ve intacini
teklif eylemis, ve bu teklif eneiimence do miinasib
goriilerek eeza ihtilaflari i§i Adliye vekaletinin
ayrica gonderecegi layiha iizerinde tetkik edilmek
iizere hukuk i§leri ihtilaflarcna miiteallik layihanm muzakeresi ekseriyetle kararla§tirilarak Adliye encumeninin tanzim eyledigi layihanm birinei
ve ikinci madde birli§etirilerek tadilen tanzim eyledigimiz layihanm birinei maddesi viicude getirilmigtir.
Diger maddeler hakkmdaki mucib sebebler
agagida arzolunmu§tur:
Madde 2 : Adli mahkemelerle idari mahkeme
ve merciler arasinda hukuk isleri yiizunden cjkan
icabi veya selbi ihtilaflarcn halli merciini gostermektedirr
Madde 3 : I§in haiz oldugu ehemmiyet nazari
dikkate almarak ihtilaf mahkemesinin Adliye vekilinin riyaseti altinda bulunmasi esasi kabul
edilmigtir.
Madde 4 : Adliye vekilinin bulunamadigi zamanlarda reislik vazifesinin ne suretle yapilacagmi tesbit igin viicude getirilmistir.
Muzakere nisabmin yedek aza tarafindan ikmali tabii bulundugundan bu cihetin maddede
zikrine liizum goriilmemistir.
Madde 5 : Selbi ihtilaflarda ihtilaf mahkemesine miiracaat igin kaza mercilerinin son sozlerini
soylemis. olmalari §art ko§ulmustur. Qimkii bir
mahkemenin veya idari heyetin verdigi salahiyetsizlik karari mafevk heyet tarafmdan bozulabilir.
I§bu netice belli olmadan ihtilaf mahkemesini i§e
kari§tirmak faydasiz sayilmi§trr.
Madde 6 : Icabi ihtilafm tahriki hakki merkezde alakali vekile ve vil&yetlerde de valiye hasredilmi§tir. Bir mahkemenin kaza hakkinm tevkifini istilzam edebilecek olan bu salahiyetin ancak boyle yiiksek makamlara verilmesi zaruridir.
Madde 7 : Icabi ihtilafm tahriki igin tayin
olunan zamani gostermek igin yazilmistir. Temyiz mahkemesi gibi Devletin en yiiksek miiesseselerinden biri olan bir heyete intikal etmis. davalar hakkinda mezkur mahkeme nezdinde ihtilaf
tahriki teeviz olunmami§tir.
Amoak bidayeten verilen kararlar her hangi bir
suretle bozuldugu takdirde ihtilafm tahrikine
tabii bir m&ni kalmaz.
8, 9,10,11 ve 12 nci maddeler hakkmda izahat

arzetmek zaid g6rulimi§tur.
Madde 13 : Selbi ihtilaf kararlannin ihtilaf
mahkemesine sevki itjiii miiracaat merciiniii, karari en son olarak katiyet kesboden mahkeme
olarak kabul edilmesi meseleye aid biitiin evrakm isbu mahkemede toplanmis olacagi miilaihazasma binaendir.
Madde 14 : Ihtilaf mahkemesine intikal eden
meseleler hakkinda alakadarlarm miitalealari
almacagi cihetle tetkikatin evrak iizerinde yapilarak karar verilmesinde maiizur tasavvur edilmemi§tir.
Madde 15 : Ihtilaf kararnamesinin sekil bakimindan feshi halinde karamamenin islahi tabiidir. Ancak bu vaziyette kararname esas bakimmdan fesholunmus sayilamiyacagmdan mahkemece davaya devam olunamaz.
Eger kararname salahiyet bakimmdan bozulmus, ise salahiyetli makam tarafindan bir kararname yapilmcaya kadar muhakemeye devam
olunmasi tabiidir.
Mutebaki maddeler hakkinda izahatta bulunmak fazla gdrulmu$tur.
Isbu mazbatamiza bagli layihanm Ulu heyete
arzolunmak iizere Yiiksek Reislige sunulmasma
karar verildi.
Dahiliye En. Reisi
R. V.
M. M.
Tekirdag
Tekirdag
Qanakkale
C. Uybadm
Faik Oztrak
S. Yasm
Katib
Mardin
A. Karahisar
Antalya
Edib Ergin
1. U. Aykurd
R. Kaplan
Burdur
Bursa
Qanakkale
H. Onaran
Fatin Giivendiren
H. E.
Qorah
Qorum
Erzurum
Ahf Tiizun
Kemal Alpsar
N. Elgiin
Erzurum
Kars
Kaitahya
Zeki Soydemir
E. Ozoguz
M. Somer
Malatya
Samsun
Emrullah Barkan
M. Ali Yilriiker
Samsun
Sivas
Z. Burukan
M. tyukru Beleda
Sivas
8. Gorkey

Sivas
V. Rasid Sevig

Tokad
Hurrem Ergun
Zonguldak
H. Turkmen
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Tokad
Asagidaki kayitla
Galib Pekel
Urfa
Urfa
Behget Gunay
M. Dingsoy
Zonguldak
Rifat Vardar

Bu goinku kanunlarrmiza gore:
(Memurlarm vezifelerden dogan ceza isleri;
Momurin muhakemat enciiinonlerinde veya Devlot surasmda luzum veya meni muhakeme kararina baglanmak mecburiyeti karsismdadir.
Askerlerin de askeri suglari divanmarplerde karara baglanir ve bunlar en son Divani temyizi
askeride tetkik olunabilir. Bu her iki nevi cezai
kararlar bu iki kazai silsilenin hangi derecesinden veriknis olursa olsun hie bir zaraan Temyiz
mahkemesile alakalanmazlar. Adli kaza silsilsilesinde en yiiksek dereceyi nasil (Temyiz
mahkemiesi) teskil ediyorsa, idari kaza silsilesinde de Devlet surasi ve askeri kaza silsilesinde de Divani temyiz askeri en yiiksek dereceyi
teskil etmektedir.
Bu iic ali mahkeme Devletin en yiiksek iig
kazai makami olup nig bir hususta biri digerine
tabi bulunmamiakta ve her iigii de ayni dereceyi
ve salahiyeti muhafaza etmektedirler.
Clerek bu tic ali miicssese mukarrerati arasinda ve gerek bunlara bagli kazai silsileler ara-

HtlKtJMETtN

TEKLlPl

smda merci bakimindan bir ihtilaf zuhuruncta
bu ihtilafm hallini bu iig ali mahkemeden birine
ve mesela Devlet sarasma veruiek demek digericrini (Yam Temyiz mahkeincsini ve Divani temyizi askeriyi) buna tabi tutmak demek olur.
Bjalbuki boyle bir sey matlub ve mutasavver
olmayrb bilakis bu her iig miiessesenin ve silsilenin istiklaliiii oldugu gibi muhafaza eylemek
matlub bulundugundan bunlar arasmda e.ikaeak
cezai ihtilaflari da Temyiz mahkemesine birakm;ayib, hukuk isleri icin bu layihada yapridigi
gibi her iignden miitesekkil bir heyete vermek
bir zaruret olur.
Bu zaruretin icrasi Enciimenin esbabi mucibc
niazbatasmda yazildigi gibi, Adliye vekilinin
vadi veghile, bir (Memurin muhakemat kanunu)
layihasma da birakmak dogru olmayip, Adliye
encumeninin yaptigi gibi tarn ihtilaf islerinin
halli yeri olan bu layihada yer verilmesi muvafik olacagi kanaatindeyhn.
Tokad mebusu
Oalip Pekel

ADLiYE ENCtlMENlNtN

Kaza salahiyetini haiz mahkeme ve ^makamlar
arasmdaki ihtilafm halline dair (1684) numarali kanunu degistiren kanun layihasi

DEGtSTlttM

Merci tayini hakkinda kanun

layihasi

MADDE 1 — Umumi mahkemeler, karar hakimleri ve miistantiklerle umumi ve hususi kaza salahiyetini haiz makamlar arasmdaki ihtilafm halli hakkmdaki (1684) numarali kanun
a§agidaki §ekilde degi^tirilmistir:
Umumi mahkemeler, askeri mahkemeler ve
miistantiklerle idare heyetleri, sair, kaza salahiyetini haiz makamlar ve heyetler arasmda vazife ve salahiyet sebebile husule gelen ihtilaflann halli, Temyiz mahkemesi ceza umumi heyetine aittir.
Bu ihtilafm hallinde ceza muhakemeleri
usulii kanunu hiikumleri cari olur.

MADDE 1 — Umumi mahkemeler, askeri
ve sair hususi mahkemeler sorgu hakimleri,
idare heyetleri ve kaza salahiyetini haiz diger
merciler arasmda ceza iglerinden dogan vazife
ihtilaflarmin halli Temyiz mahkemesi Ceza
umumi heyetine aittir.

MADDE 2 — Ihtilaf husule gelen makamlardan birisi askeri mahkeme oldugu takdirde tetkik srrasmda askeri temyiz muddeiumumisinin
miitaleasi almir.

MADDE 2 — Umumi mahkemeler lie idari
mahkemeler ve kaza salahiyetini haiz sair
merciler arasmda hukuk islerinden dogan vazife ihtilaflarmin halli Temyiz mahkemesi Hukuk umumi heyetine aittir.
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DAHlLlYK ENClJMENlNiN DEGI§TlRt.§I
Merci ihtilaflannm halli hakJaiida kanun
layihais
MADDE 1 — Hususi mahkemeler, askeri
mahkemeler, idare heyetleri ve kaza salahiyetini haiz diger merciler ile umumi mahkemeler ve sorgu hakimleri arasmda ceza iglerinden dogan vazife ihtilaflannm halli, Temyiz
mahkemesi Ceza umumi heyetine aittir.
Vazife ihtilaflarmdan dolayi miiracaat igin,
ihtilafh merciler kararlarmm kati olmasi §arttrr.
Tetkikat, evrak iizerinde ve diger i§lere tercihan ceza muhakeme usulii kanununa gore
yapilir.
MADDE 2 — Adli mahkemelerle idari mahkeme ve merciler arasmda hukuk islerinden
dogan vazife ihtilaflannm, agagida yazili maddelerdeki hiikiimler dairesinde halli, iigiincu
maddede gbsterilen ihtilaf mahkemesine aittir.
( S . Saysn : 119 )
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Ad. E.
MADDE 3 — Vazife ihtilaflarmdan dolayx
yukariki heyetlere miiracaat igin ihtilafli merciler kararlarmm kati olmasi §arttir.
Tetkikat evrak iizerinde ve diger iglere tercihan ceza ve hukuk muhakeme usulii kanunlarma gore yapilir.
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MADDE 3 — Ihtilaf mahkemesi, Adliye vekilinin reisligi altinda, iigti Temyiz ve iigii §urayi devlet reis ve azasi arasmdan segilen 6
zattan terekkub eder.
Aza noksanmi tamamlamak iizere her iki
heyetten ayrica iki§er ihtiyat aza secilir.
Bu azalar her iki dairenin umumi heyetlerince 3 sene miiddet igin intihab olunurlar.
Miiddeti biten azalann yeniden intihablari
caizdir.
MADDE 4 — Adliye vekilinin riyaset etmedigi zamanlarda reislik vazifesini yapmak iizere Vekilin huzurile, bu mahkeme tarafmdan
ve kendi azasi arasmdan bir reis vekili segilir.
Reis vekilinin bulunmadigi celselerde reislik
vazifesi, mensub olduklan dairelere intisab itibarile; en kidemli aza tarafmdan yapilrr.
Kidemde miisavat halinde en ya§li aza, bu
vazifeyi yapar.
MADDE 5 — Selbi ihtilaflarda, ihtilaf mahkemesine muracaat edilebilmek igin, aralarmda
ihtilaf gikan iki merci kararmm katile§mig bulunmasi §arttrr,
MADDE 6 — Icabi ihtilaflar, merkezde alakali vekil ve vilayetlerde vali tarafmdan ileri
siiriilur. .

*

MADDE 7 — Icabi ihtilaf iddiasi; dava hukme iktiran edinceye kadar ileri siiriilebilir.
Temyiz mahkemesi nezdinde icabi ihtilaf
iddiasi yapilamaz.
MADDE 8 — Icabi ihtilafi tahrike salahiyetli merciler, davanm goruldugii mahkemeye bir
muhtrra verirler ve bu muhtiranm bir suretini
de mahalli Ciimhuriyet miiddeiumumisine tebligederler.
Bu muhtirada, davayi gormek adli mahkemenin vazifesi diginda oldugunu ispata yarayan
hukuki sebebler ve kanuni hukiimler gosterilir.
Ciimhuriyet muddeiumumisi, muhtira hakkindaki miitaleasini yedi gun iginde mahkemeye
tevdie ve bunlarm birer suretlerini ayni miiddet iginde taraflara teblige mecburdur.
MADDE 9 — Mahkeme, muhtira mundericatini hakh gorerek davanm vazifesi di§mda oldu- J
( S. Saysn : 119 )

— 10
Ad. E.

Hii.

( S. Sayan : 119 )

— 11 —
Da. E.
guna karar verirse diger taraf, karari temyiz
edebilir.
Temyiz mahkemesince karar bozulursa 8 nci
madde hukmii tekrar cereyana ba§lar.
lvlADDJti 10 — Sekizitnci maddede yaziii mohtiranm tevdii iizerine anahKeme, davayi riiyete
kenoi&ini vazifedar gbrlir veya Temyiz mariKemesuiin Kararma iDw.n>a edersa, bu hususta bir
karar verir ve muhakemeyi muvaikKaten tehir
eder.
±Su Kararj foes gun zarfmda, inuhtirayi veren
idare merciine teblig olunur.
idare maKami teblig tarihinden itibaren on
bes giin igiade, mlisbet veya menfi, ittibaz edecegi Karari mfoKemeyeibildirir.
Bu miiddet iginde bir karar bildirilmedigi takdirde mahkeme, davayi riiyete devam eder ve
tahrik hakim sukut etmis olur.
ivXABbia I i — idare mircii, vermis oldugu
muiiura lie foagli degildir; mahkemenin vazifeli
oldugmia daar vermis, oldugi kaiarda gosterilen
sebeoieiu yerinde bulursa tkeyfiyeti mahkemeye
biimrir. AKSI tajffidirde, bir ihtiiif kararnamesi
tanzim ve onuncu maddede yazili miiddet iginde
mahkemeye tevdi eder.
Kararnamenin bir sureti, ayni miiddet iginde,
Ciimhuriyet miiddeiumumisile di*er tarafa teblig olunur.
MADDE 12 — ihtilaf kararnamesinin mahkemeye tevdii, davayi, ihtilaf mahkemesi kararmm tebligine kadar durdurur.
Ciimhuriyet miiddeiumumifii ve diger taraf
ihtilaf kararnamesi hakkmdaki itiraz ve miitalealarmi, kararnamenin kendilerine tebligi tarihinden itibaren on bes giin iginde yazi ile mahkemeye bildirirler.
Bu muddetin hitammda dava dosyasi, mahkeme tarafmdaui, ihtilaf mahkemesine gonderilir.
MADDE 13 — Selbi ihtilaf kararlari, alakali
tarafim vazifeli merciin tayini hakkmda verecegi
arzuhal iizerine, ihtilaf mahkemesine sevkoktnur.
Bu arzuhal, karari son olarak katilesen mahkemeye veya idari mereie, verilir.
Bu arzuhale, ihtilaf mevzuu olan mesele hakkindaki kararm suretleri raptolunur. Arzuhal ve
( S. Saysir : 119 )
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karar suretleri, diger tarafi te§kil edenler ka§
kisi ise o kadar olmak lazmidn*.
Birinci fikrada yazili arzuhal sureti, tevdii
tarihinden itibaren yedi gun icinde diger tarafa
teblig olunur. Cevab mttddeti, on bes, giindur.
MADDE 14 — Ihtilaf mahkemesi, tetkikatmi evrak iizerinde yaparak karanni verir.
MADDE 15 — Ihtilaf mahkemesi, ihtilaf
kararnamesinin §ekil, salahiyet veya esas bakimmdan kanuna uygun olup olmadigmi tetkik
eder.
§ekil noktasmdan fesih halinde, salahiyetli
idare mercii, ihtilaf mahkemesinin kararma uyarak, noksanlari tamamladiktan sonra ihtilaf
kararnamesini, on bes. gun iginde yeniden tanzim eder.
Salahiyet bakimmdan ihtilaf kararnamesi
reddolundugu takdirde; Ihtilaf, salahiyetli makam ve sahislar tarafmdan yeni ba^tan tahrik
olunabilir.

h
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MADDE 16 — Ihtilaf mahkemesi, idari mer- [
ciin kararmi, ihtilafm esasi bakimmdan, kanuna
uygun gorurse ihtilaf kararnamesini tasdik eder.
Bu takdirde adli mahkeme, i§ten elini geker
ve dava, alakadarm miiracaati halinde, salahiyetli idari mahkemede goriilur.
MADDE 17 — Ihtilaf mahkemesi, idare merciinin kararmi kanuna uygun bulmadigi takdirde, ihtilaf kararnamesini iptal eder.
Bu hususdaM kararm tebligi iizerine, adli
mahkemede davanm goriilmesine devam olunur.
MADDE 18 — Ihtilaf mahkemesinin kararlan katidir.
MADDE 19 — Ihtilafli dava dosyasmm, ihtilaf mahkemesine viirudu tarihinden itibaren ii§ I
ay zarfmda bir karar verilmesi mecburidir. .
I
Bu muddetin hitammdan on bes giin sonra |
karan tebelliig etmeyen adli mahkeme, davayi
riiyete devam eder.
MADDE 20 — Ihtilaf mahkemesinin yazi i§leri, ikisi Jjjurayi devlet muavinlerinden, ve diger ikisi Temyiz mahkemesinden aynlan iki raportor hakimden miirekkep dort zat tarafmdan
idare olunur.
( S. Saysn : 119 )
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MADDE 4 — 1684 numarali kanunla 1631
numarali askeri muhakeme usulu kanununun
282 nci maddesi ilga edilmigtir.
MABDE 3 — Bu kaimn nesri tarihinden
muteberdir.
MABDE 4 — Bu kanun hukumlerini, Icra
Vekilleri Heyeti yerine getirir.
Ad. V.
B9.V,
$. Saracoglu
Ismet
Ha.V.
Da.V.
g.Kaya
Dr. T. Bii§tu
Na.V.
Mf.V.
Hilmi
Dr. Re§id Galib
G. I. V.
S. I. M. V.
Ali Rana
Dr. Befik

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 6 — Bu kanun hukumlerini icraya
Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

3-VI-1933
M. M. V.
Zekdi
Mai. V.
M. Abdulhalik
tk.V.
M. Celdl
Zr.V.
Muhlis
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Mahkemeye arzedilen i§ler, Heyete, yukaridaki fikrada yazili zatlar tarafmdan tanzim olunacak bir raporla tevdi olunur.
Bu rapor, netice hakkmda nig Mr hiikiim
veya miitaleayi ihtiva edemez.
i
Icabmda dava dosyasi, reis tarafmdan, azadan birine tetkik ettirilebilir.
MADDE 21 — 1684 numarali kanunla 1631 I
numaralz askeri muhakeme usulii kanununun
282 nci maddesi ilga edilmi^tir.
MABDE 22 — Bu kanun, nesri tarihinden
muteberdir.
MADDE 23 — Bu kanunun hukiimlerini icraya, Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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