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1 — SABIK ZABIT HtJLASASI 

Inhisarlar utnum miidiirliigii 1936 malt yili biit?e-
sinde miinakale yapilmasma, 

Demiryollan mukavelesinin bazi maddelerini ta-
dilen ve tefsiren Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Sovyet 
Sosyalist Ciimhuriyetleri Birligi arasinda aktedilen 
anlasmanm tasdikina dair kanun layihalari kabul 

Tezkereler 
1 — Askeri ve miilki tekaiid kanununun 42 nci 

maddesinin (B) ve (C) fikralarinm tefsiri hakkmda 
Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/371) (Maliye 
ve Biitge enciimenlerine.) 

2 — Kiip seker ambalajmda kullanilmak iizere 
disandan getirilmesine zaruret hasil olan sandiklrk 
kerestelerin giimriik resmi 2294 sayih kanunun ver-
digi salahiyete istinaden indirildiginden keyfiyetin 
tasdiki hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/370) (Ik-
tisad, Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve Biitce encii
menlerine.) 

Mazbatalar 
3 — Eonebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 

2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna miizeyyel 935 sa-

1 - Iliikumelin, Mamakta vuku bulan infildk 
hakkmda beyanati 

DAHILIYE VEKILI SttKRtJ KAYA (Mug-
la) — Arkada§lar; bu aym bessinci giinu Mamak 
civarindaki bir yangin hakkmda, saym arka-
da§lardan birinin sualine cevab olarak, bazi ma-
lumat arzetmigtim ve buna dair alacagimiz mii-
temmim malumati Meclise arzedecegimizi de 
soylemi§tim. Mesul makamlardan ve heyetler-
den aldigimiz malumata gore; aym be§inci gii
nii saat yedide Mamak civarindaki mermi ima-
lathanesinin boyahane kisminda ates gikmi§ ve 
miiteakiben patlamalar olmustur. Yangini ilk 
goren, boyahane usta ba§isi Satilmis, oglu Bilal-
dir. Bilalin anlattigma gore, i§ba§i saat yedi bu-

' edildikten sonra pazartesi giinii toplanilmak iizere 

inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Kiitahya Coruh 

H. Uran N. Ulug Ali Zirh 

DtLEN EVRAK 

yili kanunun 1 nci maddesinin degistirilmesine ve bu ka
nuna bazi maddeler eklenmesine dair kanun layihasi 
ve Dahiliye, Maliye, Biitce ve Iktisad enciimenleri 
mazbatalan (1/616) (Ruznameye.) 

4 — geref ve haysiyeti imuhil suclarin hangi sug-
lar oldugunun tefsiri hakkmda (3/103) ve Memurin 
kanununun 4 ncii maddesinin (C) fikrasile 49 ncu 
maddesindeki (Muhilli haysiyet ve namus ciiriim) 
kaydinin siimulii derecesinin tefsiri hakkinda (3/259) 
sayih Ba§vekalet tezkereleri ve Adliye ve Memurin 
kanunu muvakkat enciimenleri mazbatalan (Ruzna
meye. ) 

5 — Ziraat vekaleti vazife ve teskilati hakkinda 
kanun layihasi ve Ziraat ve Biitge enciimenleri maz
batalan (1/678) (Ruznameye.) 

<;ukta baslar. Saat yedi buguktan evvel kendisi 
iki arkada§ile boyahaneye gelmi§ ve iki arka-
da§mi orada birakarak kendisi diger arkada§la-
rma - diger sekiz arkada§ma - iltihak etmek ii
zere disari gikmis ve o sirada yangm (jikmis-
tir. Boyahane igerisinde Edike koyiinden Ah
med ile Ankaranm Kibnsli koyiinden Mehmed 
bulunuyorlarmis. Yangin cikinca oranin miidii-
rii Yiizba§i Nail geliyor, kendisinden ne oldu 
diye soruyor. 0 sirada patlamalar oluyor. Bu 
patlamalar yandaki memurlarm ve amelenin o-
turdugu daireye de sirayet ediyor ve depolar-
dan biri de kezalik yaniyor. Infilakm §iddeti 
Ankaradan duyuhnugtur. Bu infilakm Ankara-
dan duyulmasi halk arasinda biiyiik zayiata 

2 — HAVALE 

B1RINC1 CELSE 
Agilma saati: 15 

BASKAN: — Tevfik Fikret Silay 

KATtPLER: Na§id Ulug (Kiitahya), Ali Zirh (goruh) 

BASKAN — Meclis acilmi§tir. 

3 -BEYANAT 

— 50 — 
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hamledilmigtir. Bilhassa insan zayiati iizerinde.. 
tgittigimiz rivayet ve §ayialara gore insan za
yiati azami iigyiiz, asgari olarak ta yuz elli ola-
rak soylenmigtir. Boyle olmamakla beraber in
san zayiatimiz boyahanede galigan iki amele-
dir. Bunlara da acimamak elden gelmez. Yarali 
olnlar da Yiizbagi Nail ile itfaiye neferlerimiz-
den biridir. Ba§kaca hayat zayiatimiz yoktur. 

Maddi zayiatimiz, yanan daireler dahil ol-
dugu halde, imal edilmekte olan ve kismen bo-
yanmakta olan eski mermilerin miktari krymet 
itibarile 100 000 lirayi tecaviiz etmemektedir. 

Civardaki bazi binalarin camlari kirilmig, 
sivalan ddkulmiigtur. Yikmti olmamigtir. 

Yangin gikar gikmaz oradaki memur ve ame-
le hayatlarmi tehlikeye atarak yangmi sondiir-
mege ko§mu§lardrr. Buradan giden itfaiye de, 
eski tabir ile, cansiparane denecek gekilde §a-
ligmig ve bundan dolayi Milli miidafaa vekaleti 

1 — Sayvti iiyelerden bazilarma izin verilmesi 
hakkmda B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

BALKAN — Tezkere okunacaktir. 

Umumi heyete 
Agagida isimleri yazili saym iiyelerin izinle-

ri Riyaset Divanmca kararlagtinlmigtir. Umu
mi heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Amasya mebusu Ismail Hakki Mumcu, iki ay, 
hastaligma binaen. 

Aydm mebusu Tahsin San, iki ay, mazereti-
ne binaen. 

Balikesir mebusu Hacim Qarikh, bir ay, ma-
zeretine binaen. 

Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmay, 1,5 ay, 
hastaligma binaen. 

Burdur mebusu Ibrahim Necmi Dilmen, iki 
ay, hastaligma binaen. 

Qanakkale mebusu Dr. Mustafa Bengisu, bir 
ay, hastaligma binaen. 

Diyarbekir mebusu Dr. 1. Tali Ongoren, bir 
ay, hastaligma binaen. 

Diyarbekir mebusu Riigtii Bekit, 15 giin, 
hastaligma binaen. 

Edirne mebusu Mecdi Boysan, 25 giin, has
taligma binaen. 

Erzincan mebusu Hikmet I§ik, 15 giin, has
taligma binaen. 

Gazi Anteb mebusu Ali Kilig, iki ay, maze-
retine binaen. 

l§el mebusu Hamdi Ongun, bir ay, mazere-
tine binaen. 

tgel mebusu Hakki Saydam, 1,5 ay, hasta
ligma binaen. 

Itfaiyeye tesekkiir etmigtir. Qaligmalarma en 
giizel misal, mermi depolarmdan birinin yansi 
yandigi halde yarismi kurtarmaga muvaffak 
olmalandir. Orada galigan iki vatanda§imizm 
bu suretle §ehid olmasi mucibi teessiirdiir. Bu 
galigkan iki igci 3-4 senedenberi ayni vazifede 
bulunduklan gibi kendilerinin liyakati amirle-
rince de miisellemdir. Kazanm dikkatsizlikten, 
veya sigara igmekten gikmadigi tahakkuk et-
mektedir. Kaza, bir hadisei kimyeviyeden, bir 
maddenin tahalliilUnden gikmigtrr. Aldigimiz 
resmi malumat bundan ibarettir. 

IBRAHIM DEMlRALAY (Isparta) — Se-
hidlerin ailelerile yaralilara ikramiye filan ver-
mek suretile yardim edilecek mi? 

DAHlLtYE VEKlLl SUKRU KAYA (Mug-
la) — Arkadagrmizm teklifini hiirmetle nazan 
dikkate alir ve icab eden yardimin yapilmasmi 
Heyeti Vekilenin lttilama arzederim. 

Istanbul mebusu Hamdi Denizmen, iki ay, 
hastaligma binaen. 

Kars mebusu Omer Kiintay, bir ay, hastali
gma binaen 

Kastamonu mebusu §erif llden, 45 giin, ma-
zeretine binaen. 

Kirgehir mebusu Hazim Bbrekgi, 1,5 ay, ma-
zeretine binaen. 

Konya mebusu Dr. Osman §evki Uludag, 
15 giin, mazeretine binaen. 

Konya mebusu Mustafa Eken, bir ay, maze
retine binaen. 

Konya mebusu Mustafa Ulusan, Iki ay, has
taligma binaen. 

Malatya mebusu Vasif Qmay, bir ay, maze
retine binaen. 

Manisa mebusu Sabri Toprak, iM ay, hasta
ligma binaen. 

Mara§ mebusu Memed Erten, bir ay, mazere
tine binaen. 

Mu§ mebusu Naki Yiicekok, 1,5 ay, hastali
gma binaen. 

Ordu mebusu Ali Canib Yontem, iki ay, has
taligma binaen. 

Ordu mebusu Selim Sirri Tarcan, 1,5 ay, 
hastaligma binaen. 

Samsun mebusu Memed Giinegdogdu, 25 
giin, mazeretine binaen. 

Sivas mebusu Rasim Bagara, 15 giin, maze
retine binaen. 

BALKAN — Isimler tekrar okunacak ve me-
zuniyetler birer birer reyinize arzolunacaktir. 

Amasya mebusu Ismail Hakki Mumcu, iki ay, 
hastaligma binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

4 — RIYASET DtVANININ HEYETI UMUMIYEYE MARUZATI 
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Aydin mebusu Tahsin San, iki ay, mazereti-

ne binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmigtir. 
Balikesir mebusu Hacim Qarikli, bir ay, ma-

zeretine binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Bolu mebusu Ismail Hakki Uzmay, 1,5 ay, 

hastaligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Burdur mebusu Ibrahim Necmi Dilmen, iki 

ay, hastaligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Qanakkale mebusu Dr. Mustafa Bengisu, bir 

ay, hastaligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Diyarbekir mebusu Dr. I. Tali Ongoren, bir 

ay, hastaligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Diyarbekir mebusu Rii§tii Bekit, 15 giin, 

hastaligma binaen. 
BALKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 
Edirne mebusu Mecdi Boysan, 25 giin, has

taligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Erzincan mebusu Hikmet I§ik, 15 giin, has

taligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 
Gazi Anteb mebusu Ali Kilig, iki ay, maze-

retine binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
tgel mebusu Hamdi Ongun, bir ay, mazere-

tine binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
tgel mebusu Hakki Saydam, 1,5 ay, hasta

ligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Istanbul mebusu Hamdi Denizmen, iki ay, 

hastaligma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 

Kabul edilmi§tir. 
Kars mebusu Omer Kiintay, bir ay, hastali

gma binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 
Kastamonu mebusu Jjjerif Ilden, 45 giin, ma-

zeretine binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmigtir. 

Kirs,ehir mebusu Hazim Borekci, 1,5 ay, ma-
zeretine binaen. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

Konya mebusu Dr. Osman §evki Uludag, 
15 giin, mazeretine binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Konya mebusu Mustafa Eken, bir ay, maze
retine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Konya mebusu Mustafa Ulusan, Iki ay, has
taligma binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Malatya mebusu Vasif Qinay, bir ay, maze
retine binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Manisa mebusu Sabri Toprak, iki ay, hasta
ligma binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Maras mebusu Memed Erten, bir ay, mazere
tine binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Mu§ mebusu Naki Yiicekok, 1,5 ay, hastali
gma binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Ordu mebusu Ali Canib Yontem, iki ay, has
taligma binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Ordu mebusu Selim Sirn Tarcan, 1,5 ay, 
hastaligma binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Samsun mebusu Memed Giine§dogdu, 25 
giin, mazeretine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Sivas mebusu Rasim Ba§ara, 15 giin, maze
retine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Bir telgraf vardir okunacaktir. 

2 — Mamakta vukua gelen kaza milnasebetile 
Fransa Mebusan Meclisi reisliginden gelen telgraf 

(Paris) 
B. M. Meclisi Reisi 
Abdiilhalik Renda 

Ankara : 
Diigar oldugunuz felaketten dolayi en canli 

sempatimizi B. M. Meclisi tarafmdan ve 
sizin tarafimzdan kabulunu rica ederiz 

— 52 — 
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Buna sahsi dostane kardeslik hislerimi ilave 

ederim. 
Mebusan Meclisi Reisi 

Edvard Herriot 
(Alkislar) 

BA§KAN — Bu telgraf Meclisi 50k miite-
hassis etmistir. Miisaade ederseniz Riyaset 
icab eden cevabi versin. (Muvafik sesleri.) 

Ruznameye gegiyoruz. 

MttZAKERE ED ILEN MADDELER 

1 — Devlet Demiryollan ve limanlari islet-
me umum miidurliigu memur ve miistahdemleri
nin iicretlerine dair olan 2847 sayih kanunun 
bazi maddelerinin degistirilmesi hakkmda ka
nun layihasi ve Nafta, Maliye ve Biitge enciimen-
leri mazbatalart (1/761) [1] 

BALKAN — Kanunun hey*ti umumiyesi 
h&kkmda miiitalca var mi? 

B. E. M. M. RAtF KARADENtZ (Trab-
zon) — Bu kanunun tabi esnasmda bazi yan-
lishklar olmustur. Biz 4, 6 ve 7 nci madde-
lerle cetvelde ufak tefek degisiklikler yaptik. 
Kanun maddeleri okunurken, bu degi^iklik-
lerle beraber okunacaktir. Zapta gegmesi i§in 
arzediyorum. 

BALKAN — Maddeleri tashihlerle beraber 

okuyacagTz. Baska bir miitalea var mi? Mad-
delere ge^ilmesini kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Maddelere gegilmesi kabul edihnistir. 

Devlet Demiryollan ve limanlari isletme umum 
mjiidurlugii memur ve miistahdemlerinin iicret
lerine dair olan kanunun bazi maddelerini 

degistiren kanun 

MADDE 1 — 2847 sayih kanunun birinci 
maddesi asagidaki sekilde tadil edihnistir: 

Devlet Demiryollan ve Limanlari fcsletme 
Umum miidurlugii daimi ve miiseccel memur 
ve miistahdemlerinin seri ve derecelerile aylik-
lari ve bunlardan giindelikle gahsanlann aylik 
tutan ilisik 1 numarali cetvelde gdsterilniistir. 

[1] NUMARALI CETVEL 

Her iki senede bir yapilacak 
Tarifede en asag] 

artma miktan 
Lira Seri 

A. 

B. 

C. 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6/1 
6/II 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17/1 
17/11 
17/111 
18/1 

Aylik 
En asagi En yukan 

Lira 

601 
501 
451 
401 
321 
281 
244 

208 
177 
151 

130 
113 
•97 
83 
74 
67 
61 

57 
53 
49 
46 

Lira 

700 
600 
500 
450 
360 
320 
280 

243 
207 
176 

150 
129 
112 
98 
89 
82 
76 

72 
68 
64 
61 

kademe zamminm bir senelti 
miktan 
Lira 

6, 
6, 
3, 
3, 
2, 
2, 
2, 

2, 
2, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 
1, 
1, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 

67 
67 
26 
?'; 
60 
60 
40 

33 
00 
66 

33 
08 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

2, 
2, 
2, 
2, 
1, 

1, 
1, 
1, 
1, 

25 
25 
00 
00 
75 

75 
50 
50 
50 

[1] 157 sayih basmayazi zaphn sonundadir. 
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Seri 

D. 

Derece 

18/11 
18/111 
19/1 
19/11 
19/III 

En asag'i 
Lira 

43 
40 
37 
33 
24 

Ayhk 
[ En yukari 

Lira 

58 
55 
52 
48 
39 

Her iki senede bir yapilacak 
kademe zamminm 

miktari 
Lira 

1, 00 
1, 00 
1, 00 

bir senelik Tarifede en a^agr 
artirma miktari 

Lira 

1, 25 
1, 25 
1, 25 

BASKAN — Madde hakkmda bir miitalea 
var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — 2847 sayili kanunun ikinci 
maddesi a§agrdaki sekilde degi§tirilmi§tir: 

Devlet demiryollan atelyelerimde saat he-

sabile daimi olarak gah§tinlanlara verilecek ay-
liklann en a§agi ve en yukari miktari iligik 2 
numarali cetvelde gosterilmistir. Bu cetvelde 
6 nci dereceden 9 ncu dereceye kadar olanlara 
kademe zammi verilmez. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Dere. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Vazife 

S. 1 usta 
S. 2 usta 
S. 1 isci 
S. 2 i§gi 

En asagi 
Lira 

100 
90 
77 
59 

i§gi muavini 43 
4 ncti senc 
3 » » 
2 nci » 
1 » » 

) giragi 
» 
» 
» 

Ayhk 
En yukari 

Lira 

125 
115 

95 
76 
58 
43 
33 
25 
21 

BASKAN — Madde ve cetvel hakkmda bir 
miitalea var mi? Maddeyi cetvelle birlikte re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Mezkur kanunun iiguncii mad
desi a§agidaki sekilde degistirilmistir: 

Birinci maddeye ili§ik (1) numarali cetvel-
deki derecelere tekabul eden hizmetler ili§ik 
(3) numarali cetvelde gosterilmistir. Devlet de
miryollan ve limanlan i§letme idaresine ilk 
defa girmek isteyenlerin men§e ve tahsillerine 
gore a§agidaki derecelere kabulleri caizdir. 

A) Orta mekteb mezunlan on altinci dere
ceye, 

B) Lise veya muadili mektebler mezunlan 
on dbrdiincu dereceye, 

C) Teknik okulu ve muadillerinden mezun 
olanlar on ikinci dereceye, 

D)= Tahsil muddeti be§ seneye kadar olan 
yiiksek mekteb mezunlan on birici dereceye 
(Tahsil muddeti ug seneden az olan yiiksek mek
teb mezunlannin ilk terfi muddeti bir sene uza-
tilir. Ug seneden fazla olanlann ilk terfi miid-
detleri ise iig seneden fazla olan tahsil miiddet-
lerinin nisfi kadar kisaltihr), 

Her iki senede bir 
kademe zamminm 

mikdari 
Lira 

1, 66 
1, 66 
1, 20 
1, 13 
1, 00 

yapilacak 
bir senelik Tarifede en a§agi 

artma mikdari 
Lira 

1, 70 
1, 66 
1, 00 
1, 00 
1, 00 

E) Alti senelik ve daha ziyade yiiksek mek
teb mezunlan onuncu dereceye, 

F) Yiiksek tahsilden sonra yabanci memle-
ketlerde muayyen bir meslek igin ihtisas tah-
sili yapanlar dokuzuncu dereceye, 

G) Dokuzuncu dereceden a§agrya (dokuz 
harig) alinacak olanlardan yabanci bir dile 
vukufu imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yuksegine almabilecekleri gibi lise ve orta mek
teb mezunlanndan en az bir sene munzam bir 
tahsil devresi gegirenler de almabilecekleri de-
recenin bir derece yuksegine alinabilirler. 

(D) Serisindeki derecelere kabul olunabil-
mek igin en az tiirkge okur yazar olmak §arttir. 

(1) numarali cetvelin dokuz ve a§agi derece-
lerindeki miinhallere yukanki kayidler dahilin-
de girebileceklerin ayliklan o dereceye muhas-
sas asgari ayligi gegmemek iizere bidayeten U-
mum miidiirliikge stajiyer olarak alinabilme-
leri caiz oldugu gibi (2) numarali cetvelin 
1-6 nci derecelerine de ayliklan kezalik her de-
recenin asgari ayligini gegmemek iizere stajiyer 
alinabilir. Stajiyerler ehliyet gostermek §artile 
daimi memuriyetlere tayin ve tescil edilirler. 

Bu kanuna bagli (2 ve 3) numarali eetvel-
lerdeki i§gi ve ameleye aid yapilacak kadrolarm 
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munhallerinde daha az iicretli muvakkat i§gi ve 
amele istihdami caizdir. 

Umum miidiir ve irmavinlerile hukuk isleri 
miidiirii, avukatlar ve doktorlar yukariki ka 
yidlerden miistesna olarak tayin olunabilecek-
leri gibi Devlet dairelerinin maa§li memurlan-
nm bulunduklan derecenin bir yiiksegine kadar 

(6/1, 6/2 dereceleri muadelette altmci derece sa-
yilir) ve iicretli olanlar da iicretleri tutarmin 
bu kanuna bagli (1) numarah cetveldeki mu-
adilinin bir derece yiiksegine kadar Naf ia vekili 
tarafmdan goriilecek idari ve mesleki zaruret-
lere binaen idarece tavzifleri caizdir. Bu su-
retle almacaklarm eski vazifelerindeki kidem 
haklari mahfuz oldugu gibi nakil zamanma ka
dar gegen tekaud haklarmm idare hizmetine in-
tikal §ekli Hiikumetce 1937 senesi zarfmda 
Biiyuk Millet Meclisine tevdi olunacak bir ka-
nun layihasile tesbit edilir. Idari zaruretlere 
veya mesleki ihtisaslara binaen (B ve C) serile-
rindeki her dereceye Icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile bidayeten memur almabilir. Idare hizme-
tinden cezaen olmamak §artile her hangi bir 
sebeble ayrilanlar da eski derecelerile ve Nafia 
vekilinin tensibile tekrar hizmete almabilirler. 

[3] NUMARALI CETVEL 
Derece Memuriyetin nevi 

1 Umumi miidiir 
2 Umum miidiir muavinleri, teftis heyeti 

reisi, 
3 S. 1 isletme miidiirleri, ticaretve ha-

silat, yol, hareket, cer maliye ve muha-
sebe, malzeme reisleri, 

4 S. 2 isletme miidiirleri, hukuk isleri mii
diirii, sihhat isleri miidiirii, zat isleri mii
diirii, miifettis,, yol ve cer heyeti fenniye 
miidiirleri, miisavir avukat. 

5 Umumi katib, 3 ve 4 ncii derece reis ve 
merkez miidiir muavinleri, miifettis, li-
man isleri miidiirii, demir kopriiler he
yeti fenniye mudurii, yol atelye miidiirii, 
S. 1 atelyeler miidiirii, S. 1 avukat. 

6/1 Isletme amiri, liman rmtim basmiif ettisi, 
basmiifettisler, miitehassis doktor, cer 
heyeti fenniyesinde basmuhendis, S. 1 
atelyeler miidiir muavini, S. 1 mesul 
muhsibler. 

6/II S. 1 miifettisler, S. 1 magaza sefi, S. 1 dok
torlar, S. 1 diplomali miihendis, S. 1 yol 
atelyesi mmtaka miihendisi, fabrika ki-
sim amiri, seferberlik miidiirii, S. 2 avu-
kt, S. 2 mesul muhasib, S. 2 atelye mii
diirii, istatistik amiri, hukuk isleri amiri, 
ziraat miifettisi, 

7 Matbaa amiri, fidanlik amiri, istimlak 
amiri, teselliim sefi, siparis sefi, miihen
dis sube sefi, S. 1 elektrik isleri sefi, 
atelye isletme miihendisi, S. 2 yol atel-

Derece Memuriyetin nevi 

yesi mmtaka miihendisi, S. 2 miihendis 
yol ve cer miifettisleri, diplomali mimar, 
emniyet tesisati miifettisi, liman rmtrm 
miifettisi, S. 2 doktor. 

8 S. 2 miifettisler, S. 1 telgraf miifettisi, 
evrak dosya amiri, S. 1 merkez fen me-
muru, (Cer kismi iqin teknikum) S. 2 
diplomali miihendis, S. 1 sube sefi, mii
hendis depo sefi, S. 2 elektrik isleri sefi, 
S. 1 atelye s,ube amiri, ecza medhar sefi, 
S. 3 doktor, S. 1 gar sefi, komiir teselliim 
sefi, 

9 Kalem amiri, murakib, S. 2 magaza sefi, 
S. 1 kimyager, liman sefi, istimlak §efi, 
S. 1 depo sefi, S. 2 atelye sube amiri, 
S. 1 eczaci, basveznedar, siparis me-
muru. S. 2 gar sefi, S. 2 sube sefi, da-
ire miidiirii. 

10 Kalem sefi, muhasebe, malzeme ve tari-
fe miidekkikleri, s, 1 veznedar, s. 2 kim
yager, s. 2 telgraf miifettisi, basressam, 
s. 2 merkez fen memuru, s. 1 usta basi, 
s. 2 depo sefi, s. 2 eczaci, s. 1 sefreyon, 
basmakmist, s. 1 istasyon sefi, miifettis 
muavinleri. 

11 Masa sefi, muhasib, tahmil ve tahliye 
S,efi, silo §efi, s. 1 kisim sefi, s. 1 ressam, 
sefmontor, s. 2 usta bail, s. 1 fidanlck 
fen memuru, s. 1 tren muayene memuru, 
s. 3 eczaci, deniz basmemuru, s. 1 maki-
nist, s. 2 istasyon sefi. 

12 S. 1 memur, s. 2 veznedar, s. 2 kisim sefi, 
s. 1 survey an, s. 2 fidanlik fen memuru, 
s. 2 tren muayene memuru, baspuantbr 
(Atelyelerde) s. 1 monitor, s. 2 ressam, 
s. 1 sabit maMnist, basrevizor, s. 1 ro-
morkor kaptani, s. 1 romorkor makinisti, 
s. 3 istasyon sefi. 

13 S. 1 ambar muhasibi, 2 montor, s. 2 ma-
kinist, s. 2 sabit makine makinisti, s. 1 
nezaret makinisti. 

14 S. 2 memur, s. 1 daktilo, eczaci ve labo-
ratuar kalfasi, bashemsire, s. 2 siirveyata, 
s. 2 ambar muhasibi, hareket memuru, 
s. 1 seftren, basyardrmci, s. 1 telefon te-
sisat memuru, s. 1 revizor, s. 1 sofor, 
mezun ates^i, s. 2 nezaret makinisti. 
S. 2 romorkor kaptani, S. 2 romorkor 
makinisti. 

15 S. 1 yol (javusu, S. 2 telefon tesisat me
muru, puantdr, basmanevraci, S. 1 yar-
dimci, s. 2 seftren, s. 2 sofor s. 3 romor
kor kaptani, s. 3 romorkor makinisti. 

16 S. 2 daktilo, kondoktor bagaj, s. 2 yar-
dmici, s. 2 sabit maMnist etiiv maki
nisti, memur namzedi, s. 3 sofor, s. 2 
revizor, mulaznn romorkor kaptani, mii-
laznn romorkor makinisti. 
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Derece Memuriyetin nevi 

17/1 Hemsire, mavna kaptani, dalgig, revi-
zor muavini, S. 1 loko ate§gisi. 

17/11 Hasta bakici, asgibasi, S. 2 yol gavusu, 
kondoktbr, s. 1 manevraci, s. 2 loko ates-
cisi, pompaci. 

17/111 Kamyon sofbrii, bilet baskicisi, mavici, 
telefoncu, telgraf gavusu, s. 2 manevra
ci, kapyaci, magzaci. 

18/1 Amele gavusu, yol gavus muavini, sa-
kird, s. 1 lambaci, gardvagon, romorkbr 
atesgisi, sabit makine atesgisi. 

18/11 S. 1 ibekgi, s. 1 hademe, bahgivan, s. 2 
lambaci, gardiifren, lavajci, magazaci, 
yol bekgisi. 

18/111 S. 2 bekgi, s. 2 hademe s. 1 makasgi, 
hamalbasi, tayfa. 

19/1 S. 1 amele, gegid bekgisi, s. 1 hamal s. 2 
makasgi, drezinbr. 

19/11 S. 2 amele, s. 2 hamal. 
19/111 S. 3 amele. 

HtJSNtJ KlTABCI (Mugla) — (G) fikra-
smda 9 ncu dereceden asagi dedikten sonra «9 

harig» sozii var ki, buna liizum yoktur. 9 ncu 
dereceden asagi dendigine gore elbette hatira 
gelen onuncu dereceye kadar olanlardn*. Fakat 
yalniz bunu soylemek igin cikmazdrm. Ancak 
gbruluyor ki, Hiikumet tahsil derecesini, me-
mur yapacagi arkadaslarm tahsile sarfettikleri 
emegi gbz bniinde tutmaga azami itinayi gbs-
termistir. 3 ve 5 senelik mekteblerde daha fazla 

senelik mekteblerden gikanlara ayri ayri ehemmi-
yet vermistir. Lakin bir noktada ihtisasa lazimge-
len hurmetin tamamile gbsterilmedigini gbriiyo-

rum 9 ncu dereceye mektebi ali tahsili gbrdiikten 
sonra Avrupaya gidip, ihtisas yapip, gelenler 
giriyorlar. Daha kim giriyor Burada tahsil 
edipde her hangi bir ecnebi dil bilenler. Evet, 
ecnebi dili bilmek belki ihtisas edinmek igin 
insana bir anahtar verebilir. Fakat Avrupaya 
gitmis, tahsilini ihtisas suretile yiikseltmis olan 
bir arkadasla buradan mezun olmus lisan bilen 
bir arkadasi ayni dereceye korsak eyi olmaz. 
Bu itibarla ilerde 9 ncu dereceyi tekrar 8 nci 
dereceye gikarmamak igin ben diyecegim ki, 
bunu onuncu dereceye kadar gikaralim. Bu 
suretle yuksek tahsil gbrdiikten sonra Avrupada 
ihtisas yapmis arkadaslarla yuksek tahsil gbr-
miis lisan bilen arkadaslarm mevkileri ayrilmis 
olur ve ihtisasa da lazimgelen ehemimiyet ve 
hiirmet gbsterilmis bulunur. 

Ondan sonra, maddenin son fikrasma dogru, 
maasli memurlari iicretlilerden bir derece yiik-
sek olarak tavzif imkanmi veriyor. Qiinki 
maasla iicret arasmda fark vardir. Fakat bir 
derece yuksege almmasma cevaz vermesinde bir 
mantik gbrmedim; BiUrsiniz ki, vekaletlerde 
iicret de vardir, maas da vardir. Vekaletlerde 

bunlar arasmda bir fark gbzetilir, iicretler dai-
ma maaslardan yiiksektir. Fakat vekaletlerde 
ucretle galisan arkadaslar igin tekaiidiye hakki 
yoktur. Devlet demir yollarmda o da vardir. 
Hem maasla iicret arasmdaki farki nazari iti-
bara alrr, hem de Devlet demiryollarmdaki ar
kadaslarm menfaatlarmm temin edilmis oldu-
gunu nazari itibara alirsak, bunlari ayni dere
ceye almakta isabet yoktur ve bbyle meddii 
cezir usulii devam eder. Yani bir vekalet, teskila-
tmi yukselttigi gibi, baska dairelerden memur-
lar oraya gelirler. Halbuki bu elemanlar diger 
dairelere de lazimdir. Amma almacak eleman
lar ayni dereceye almrrsa sbziim yoktur. 

Bu iki noktayi Enciimen kabul ederse mu-
sib olur kanaatindeyim. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — §imendifer 
teskilatmda benim bildigim bir miikafat kismi 
vardi. Mesela; bir lokomotif sukadar kilomet
re gidecek, eger bir adam bir usul bulurda daha 
az kbmiir ve yag sarfederse buna bir miikafat 
verilirdi. Manevrada ve seyrii seferde olsun 
veya tamirati miitemadiyede yeni bir sekilde 
muvaffakiyet gbstermis ise her hangi bir miktar 
da o daireye yapdigi bizmetin nakdi miikafatini 
gbrecek. Devlet demiryollan memurlarma es-
kiden bbyle bir sey vermek usulden idi: Fakat 
simdi bakryorumki suya giden de bir testiyi ki-
ran da bir. 

Bir cer dairesi reisi koyduk. Bu cer daire-
si reisi, §imdiye kadar mevcud kaideler ha-
ricinde kafasmi yordu, ilmi kabiliyetini sarfet-
ti ve nihayet yeni bir usul buldu. Bizim tren-
lerimiz simdiye kadar kilometrede §u kadar 
kbmiir sarfederken, simdi bu usul sayesinde, 
sarfiyat §u kadara indi. §imdi bu adamm bu 
hizmetine bir miikafat yeri kalmayacak mi? 
Haddi azami dereceyi bulduktan sonra orada 
kalacak. Bendenizce bu i§lerde, dtinya biitiin 
yeni yeni §eyler icad ederken bu icadlan ya-
pan kafalarm burada da yeti§mesi lazim. Bu 
da her halde maddi miikafat ile olur. Ben bby
le bir §ey layihada gbrmedim, varsa Bay Ve-
kilden rica ederim, beni tenvir etsinler. Yok-
sa, bu gibi yeni dogacak fikirler igin bir §ey 
du§iinmemiz lazimdir kanaatindeyim. 

Bendeniz, Hiisnii arkadas,imiz gibi, sade li
san degil, isteki muvaffakiyet ve kabiliyetin 
dahi nazari dikkate almarak ve hatta onun, 
her §eyin iistiine cikmasi muvafik olacagi mii-
taleasmdayim. Lisan bilir, Avrupaya gitmis 
ve gelmistir amma burada Avrupaya gitmemi§, 
lisan bilmez ve burada yetismi§tir, fakat Av
rupaya gidenden 80 defa fazla muvaffak olur. 
Bbyle iken bunu, Avrupaya gidip gelmi§ ve 
(Monger) demesini bgrenmi§ birisinden asagi 
tutmak ve gbrmek nasil olur? (Gulii§meler). 

Bt^TQE E. M. M. RAIF KARADENlZ — 
(Trabzon) — Dokuzuncu dereceden asagiya, 
«Dokuz haric» tabirinin arkada§imiz cikanl-

— 56 — 



1 : 57 10-5-1937 0 : 1 
masmi istiyor. Dokuzuncu dereceden a§agiya 
ifadesi vuzuh igin yazilmi§tir. Bu tabirin gik-
masmda bir mahzur yoktur. Yalniz ihtisasa 
kiymet verilmedigini ifade buyurdular. Hal-
buki bu kanunda ihtisasa liizumu kadar kiy
met verilmistir. Nitekim asil kanunda, Hiii-
kumetten gelen teklifte, teknik okullan me-
zunlarma yiiksek bir mevki verilmedigi halde, 
Biitge encumeni bunu dii§iinmii§ ve istisnai ola-
rak, bunlara yiiksek bir mevki vermi§tir. 

Yiiksek tahsilden sonra yabanci memleket-
lerde muayyen bir meslek i<jin ihtisas tahsili 
yapanlar dokuzuncu dereceye almirlar, diyo-
ruz. Bu, kafi bir teminattn*. Bunu daha faz
la yukanya cikarmanm imkani yoktur. Bu 
nihayet teknik bir i§tir. Biz, bu kafidir di-
yoruz, arkada§imiz degildir, diyorlar. 

HtJSNtJ KtTABCI (Mugla) — Lisan bildik-
leri i§in bunlar dokuzuncu dereceye tjikanli-
yor. Yarin bunlar sekizinci dereceye gikarilma-
larrai isteyeceklerdir. Buna mani olmak lazim-
dir. 

RAtF KARADENlZ (Trabzon) — Tahsili 
ali yaptiktan sonra ki bu, tahsili aliyi yapmi§ 
olanlarm yabanci bir dile de vukuflan varsa, 
bunlar bir derece daha yukan gikacaklardir. 
Bu ihtisasa ne kadar ehemmiyet vermek lazim-
sa, yabanci dil bilenlere de, dil bildikleri igin, 
bu mevkii vermek lazimdir. Yoksa yalniz ihti
sas sahibi olanlara bu mevkii verip, tahsili ali 
gorenlere, dil bilenlere bu mevkileri vermemegi 
dogru bulmadigimiz igin dil bilenlere bu mevki 
verilmistir. 

Arkadasimiz, bundan baska Devlet dairele-
rindeki maasli memurlarm Demiryollari idare-
sine almabilmelerini ve biraz yiiksek derece ile 
almmalarmi dogru bulmuyorlar. Biliyorsunuz ki; 
Demiryollari hidemati bizde gok genislemistir. 
Bu idarede biitiin bu islerin basanlabilmesi icin 
kuwetli elemanlara, iyi tahsil gonmus kimseler-
le takviyesi lazimdir ve bu kanunun tadili ve 
degis/tirilmesi yolundaki yegane saik de bun-
dan ibarettir. Dikkat buyrulursa, iyi tahsil go-
renlere fazla mevki vermek igin bu tadil yapil-
mis/tir. Yalniz Devlet demiryollari idaresine bas
ka bir daireden, iicretli olanlar gelirlerse, orada 
daha miitntaz bir mevkie cikmis olmuyorlar. 
Devlet demiryollarma girmis olanlar girdikleri 
tarihten itibaren tekaiid sandrgma dahil ola-
caklardir ki, disarda bulunan iicretlilerle teka
iid bakonindan Devlet demdryollarma yeniden 
intisab edecekler igin boyle bir faikiyet, imtiyaz 
yoktur zannediyorum; arkadasim boyle buyur
dular. Onun igindir ki biz zaten bu madde ile 
ancak memur smifmda bulunan maaslilar de
miryollarma gegecek olurlarsa onlaiwn demir-
yollarmda asil memuriyetten kazandiklan te
kaiid hakkmm nasil hesab edecegini derpis edi-
yoruz. Bu mulahaza ile biz, harigte bulunan iic-
retlileri demiryollarma davet ederken, onlari 

bir derece mafevk mevkie kabul edersek ancak 
gelebilirler dedik. Cunkii orada fazla imtiyaz 
yoktur. Nihayet Devlet memuru gibi mutlak 
tekaiidiye alacak degildir. Aldigi iicretten te
kaiidiye kesilecek ve miiddetini doldurursa ken-
disine verilecek. 0 miilahaza ile biz bunu ye-
rinde bulduk ve bir aksaklik tevlid edecegini 
zannetmiyoruz. 

HttSNtt KtTABCI (Mugla) — Ewela me-
murlardan soziime ba^lryacagrm. tJcretli me-
murlar igin bir sey yoktur dediler. Biliyoruz 
ki, Devlet demiryollari idaresi maa§a nisbetle 
yiizde bes bucuk, o memur namma sandiga ya-
tirmaktadir. ucretlilerde Devlet demiryolu ida-
resi ona 5,5 fazla vermektedir. Bu tekaiidiye, bu 
bes bucuk obiir tarafta yoktur. Bunlara Hiiku-
metin bir ilavesi sayilabilir. Binaenaleyh bu bir 
faydadrr ve bu, civardaki memurlari celbede-
cek mahiyettedir. Demiryollarmm ihtiyaci var-
dir deniyor. Fakat diger daireler muhtag degil 
midir? Hepsi ayni vaziyettedir. Burada insaat 
mektebi vardir. MualMmlerile gbriistum. Zan-
nedilir ki buradan mezun olanlar memleketten 
gikanlarcn yerine piyasaya dagiLacaklar ve 
memlekette giizel, giizel binalar viicude ge-
tirecekler. Hayir oyle degil, Bunlarm hep-
si memtur olmustur. 0 kadar ihtiyag var-
dn*. Daireler kimini ressamliga almis velhasil 
hepsi birer memurdur. Demek ki diger daire
ler de boyle teknik bilgiye malik kimselerden 
mahrumdur. 

Sonra, maagli memurlar da bir derece yiik
sek maa§a alminca biraz tevazun husule geli-
yor. Bu vaziyette iicretli memurlari oldugu 
gibi almak cazib bir §eydir. Ucretli memur
lar yoktur, kidem tekaiidliigii mahfuzdur de-
niliyor. Bu, mahfuzdur demek, burada bagli 
bir liste vardir. Bir numarali listede bir 50k 
memurlar 10 seneden fazla hizmetleri gegmig 
olanlarm bu hizmet miiddetleri 5 sene, 6 sene, 
10 seneden 20 seneye kadar ge§mi§ olan sene-
ler, dahili hesab ediliyor. Boyle bir avantaj 
da vardir, bir fayda vardir. Bunlar caziptir. 
Bence bunlar kafidir. Amma Heyeti Celile ka
fi gdrmez ba§ka. Gelelim obiir i§e: Galiba mak-
sadimi Raif Karadeniz arkada§imiza anlata-
madim. Ben demedim ki, yiiksek mekteblilere 
lazimgelen ehemmiyet verilmemigtir. Ihtisasa 
ehemmiyet verilmemigtir, demedim. Hatta hie. 
bir kanunda olmayan dikkat ve tayakkuzun 
gosterildigini soyledim. Yalniz lisan bilmekle 
ihtisas miisavi midir, soranm. Mektebden me
zun olmus ve lisan ogrenmi§ olan zatla, mek
tebden mezun olduktan sonra lisan ogrenerek 
Avrupaya gidip ihtisas sahibi olmu§ efendiler 
arasmda fark yok mudur? Bu dogru degildir. 

10 ncu dereceye kabul edilmesi icab 
eden bir zat, lisan bildigi igin 9 ncu 
dereceye koyuyoursunuz. Buna nazaran 
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daha faik olan, Avrupada ihtisas sahibi olarak 
yeti§mi§ vatandasj 8 nci dereceye cikaralim 
demeye mecbur olmayasmiz, demek istiyorum. 

NAFIA V. S. M. JSIRRI DAY (Trabzon) — 
Arkada§im, evvela iicretlilerin bir derece ma-
fevk derecelere gecirilmesine itiraz ettiler. 
Halbuki kanunun bir hiikmiine gore, bir me-
mur her hangi bir zamanda almirsa o, asgari 
ucretle almir. Mesela 140 lira iicret alan bir 
memur, bu idarenin iicretli miinhal bir memu-
riyetine almirsa tenzili sinifla almir. Yani ona 
130 lira iicret verilmesi lazimdir. Mevcud hii-
kiim vekalete salahiyet veriyor, mafevk de
receye de alinabilir diyor. Buna nazaran 130 
lira iicretli memur D. D. Y. na 150 lira ile 
de almabilir. Bunun boyle olmasinda iztrrar 
varsa mafevk dereceye almir. Fakat imkan 
olursa daha a§agi dereceye almacaktir, bir za-
ruret yoksa hiq almmayacaktir. Bu itibarla 
vekaletin bu salahiyetini takyid etmek dogru 
olmaz. Hatta bazi ahvalde bu, iicretiriin art-
tinlmasmi mucib bir §ey olur. Binaenaleyh 
bu noktanin kabuliinii rica ederim. Yoksa ten
zili iicretle alinmak zarureti hasil olur. 

Tahsil meselesine gelince; Mazbata muhar-
riri arkada§imm dedikleri gibi, vekalet encii-
mene cok mutesekkirdir ki, bu suretle ihtisa-
sa aid, teknikum mezunlan gibi, Devlet de-
miryollarmin belkemigini teskil edecek eleman-
larm yetistirilmesi hususunda ragbeti arttirma-
ga vesile olmaktadir. 

10 ncu dereyece almacaklar icin alti sene-
lik makteb mezunu olmak kaydi konulmu§tur. 
Be§ senelik mekteb mezunlan 11 nci dereceye 
alinabilir. Mevcud mekteblerimize gore bu, 
yalniz Muhendis mektebi olmak lazimgelir. Yok
sa Mektebi miilkiyeden, Mektebi hukuktan 
mezun bir zat bu derecelere almamaz. Avru
pada ihtisasmi yapmis. olan bu kabil mezunlar 
dokuzuncu dereceye almir. 

Muhendis mektebi mezunu bir zatin 9 ncu 
dereceye girebilmesi igin bir lisan bilmesi lazim
dir ve yahut munzam olarak bir ihtisasi bulun-
sun. Bu itibarla laalettayin bir mektebi ali mezu-
nuna 10 ncu dereceye girmek hakki bah§edilmi-
yor. Mektebin muhtelif tedris senelerine naza
ran ayri hukumler konmu§tur. Bu da yerinde 
bir hiikiimdiir, zannederim. (Dogru, dogru ses-
leri) 

ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Ar-
kadasjar; zannederim ki bu lisan meselesinde E-
min Sazak' la musterek degilim. Monser, diyeis-
tihfafkarane bir sey buyurdular. Lisani, Devlet 
daha orta mektebten itibaren miiesseselerine ka-
bu.1 etmistir. Memuriyetlerin bir goklannda se-
bebi tercih sayiyor. Bundan maksad, elimizde 
heniiz mevcud olmiyan teknik kitab ve etudleri 
lisan bilenler vasrtasile memlekete yaymak ve 
istifade etmektir. Yoksa sokaklarda mon§er, 
ma§eri demek icin degildir. Genglerimize her-

hangi bir terakki yolu i$in bir §ey kabul ettigi-
miz zaman bu Meclis, asla onu istihfaf etmemi§-

' tir. Bunu her halde arkada§im biraz §aka ola
rak soylemi§lerdir, ben boyle telakki ediyorum. 

Biitiin diinya bu lisan meselesile me§guldiir. 
Bir misal olarak soyliyeyim. Beynelmilel kabul 
edilen hakki telif kaidesine gore, bir milletin 
eserlerini musaadesiz terciime etmek yasak ol-
dugundan Harbi umumiden istifade ederek, bii
tiin alman kitablarmi terciime igin Ingilizler 
bir heyet te§kil etmi§lerdir. llerlemek istiyen 
bir memleket biitiin diinyada §ikan ilmi kitab-
larm terciimesi igin lisana muhtagtir. 

Yalniz anlamak istedigim bir nokta vardrr. 
Sirri Day arkadasjmizdan bunu soruyorum. 
Tahsilden maksad, ecnebi memleketlerde ikmali 
tahsil olsa gerektir. Bunun kendi agizlarmdan 
tekid edilmesini isterim. Her hangi bir adam 
gidipte bir sene, alti ay bir yerde okuyup gel-
mekle ihtisas sahibi olamaz. Tahsilini ikmal 
edecek, vesikasmi alacak ve benim mektebim-
den iistiin oldugunu isbat edecek vesika getir-
mek sartile bu seylere layiktrr. Bu noktanm da 
kendi agizlarindan tekid edilmesini rica ede-
cegim. 

Lisan meselesinde kendilerini tebrik ederim. 
Biz her sahada her yerde buna muhtaciz. Bil-
mediklerimizi lisanla elde edebilirz. 

Ecnebi memleketlerde okuyup gelenlere 
ayri bir ehemmiyet verilmistir. Biliyorsunuz ki 
memleketimizde tababet bir zaman Atina Da-
riilfiinununun elinde idi. Oradan yetisenler 
hig bir vakit bizim tabiblerimizden yukari insan-
lar deoillerdi. Boyle dariilfiinunlar da vardir. 
Ihracat dariilfununlari, ihracat emtiasi gibi dip-
lomali adam ihrag ederler. Tabiidir ki, her mii-
essese bunlari nazari itibara alacak ve hafif 
tahsille gelmis olanlan ihtisas sahibi diye ka
bul etmiyecektir. Fakat isterim ki bunun dahi o 
demek olmadigini kendi agizlarindan isiteyim. 
Bu kayidlar, en yiiksek dariilfiinunlari, bey
nelmilel sohret almis dariilfiinunlari bitirmis 
insanlar i§in konmustur. 

N. V. S. Mus. SIRRI DAY (Trabzon) — Bay-
Ziya Cevher Etilinin noktai nazarma tamamen 
istirak ederiz. 

BALKAN — Madde hakkinda baska miitalea 
var mi? 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Bilmiyorum 
Ziya Gevher arkadasrmizla nerede ayrilryoruz?. 
Benim istedigim, lisan bilib de bu memleketin 
derdine merhem olmayan, maalesef, bir gok in
sanlar mevcuddur. Kendi arkadaslarrmiz ve 
yurddaslarmiiz olan oyle sahislar vardir ki, 
Avrupaya gitmistir, tahsil etmistir, lisan biliyor 
fakat burada mekteb gormiis kimselerden daha 
noksan ehliyet sahibidir. Bunun icin bunlara, 
Avrupada okumustur, lisan biliyor diye kanu-
nen mumtaz bir mevki vermegi muvafik gormii-
yorum. Harigten gelenleri yukseltecegimize 
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burada yukselecek kabiliyetleri mkisaf ettire-
lim diyorum ve kabiliyete ve gok galismaga 
ehemjmiyet verelim. iktisadi usullerle bu kabi
liyetleri yetistireHm. Yeni yeni isletme usulleri, 
yeni, yeni muhasebe ve ekonomi usulleri bu-
lanlara fazla bir mukafat verilmesini istiyorum. 
Eskiden Devlet demiryollan Miidurii umumi-
sinin elinde bbyle bir salahiyet vardi; §ayani 
taltif olanlara bir avantaj vermek salahiyeti 
dahilinde idi. 

ZIYA GEVHER ETiLt (Qanakkale) — Turk-
ge sbyliyelim. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Bunu vermek 
lazmidrr. Fakat bu kanun iginde ben bbyle bir 
kayid gbrmuyorum. Eskiden gtizel is gbrenleri 
taltif ederlerdi. 

Bbyle bir baremin Devlet usuliiniin bir gok 
yerinden sikayetgiyiz. Bes senede yetisti, iig 
senede yetisti, sabahleyin kaleme 8 de geldi, ak-
sam bir kagid imza etti ve gikti gitti. Yani bbyle 
normal vaziyette 'terfi miiddeti gelince terfi ede-
cek. Fakat bu is Devlet memuriyetine benze-
mez. Bu arkadas oraya nefsini vakfedecek, gok 
kafa yoracaktir. Burada da yiiksek kafalar ye-
tistirmek lazimdrr. 

Ziya Gevher arkadasnn beni neden taltif 
ettiler, bilmiyorum. Bendenizin ricam, bu is 
muhimdir, burada kabiliyet ve liyakat gbsteren-
lerin, barem harici, taltif gbrmeleri lazmi ol-
dugu noktasmdadir. Bu cjjiet, layihada yoksa, 
miihim bir noksandir, btiyiik kabiliyetlerin 
fazla inkisafma mani olur. Buna mani olmak 
igin tedbirler almak icab eder. Benim gbrdugum 
budur. , 

NAFIA V. SlYASl MttSTE§ARI SIRRI 
DAY (Trabzon) — Calisanlar, siiphe yok ki, 
memlektin biitun tesekkiillerinde, muhtelif su-
retlerle mukafat gbrmektedirler. Bu idarede 
bilhassa miikafata ve miicazata gok yer veril-
mistir. Vakia yiiksek mekteb mezunlarmm iki 
seneyi bitirmeden ve digerlerinin iig seneyi bi-
tirmeden terfi etmelerine kanunen imkan yok-
tur. Fakat idare, muhtelif sekilde, ikramiye 
vermek, taltif etmek imkanlarma maliktir 

Qali§an memurlan vekaletin, muhtelif §ekil-
de taltif edebilecegi muhtelif sekiller vardir. 
Qali§anlar elbette mukafatlarim gbreceklerdir. 
Nitekim gali§mayanlar icin de agir cezalar var
dir. 

BASKAN — «9 uncu dereceden a§agidan 
sonra (dokuz harig) » tabirini kaldiriyor musu-
nuz? 

RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Kaldira-
lim. 

BASKAN — Madde ve cetvel hakkmda ba§-
ka miitalea var mi? 

Maddeyi cetvelle birlikte reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§-

tir. 

MADDE 4 — Mezkur kanunun 6 nci mad-
desi asagidaki sekilde degi§tirilmistir: 

Bidayeten tayin olunacak memur ve miis-
tahdemler almacaklan derecenin ve bir kag kis-
ma aynlan derecelerde her kismin en az ay* 
ligi tahsis olunur. Inzibati kararlar veya kabi-
liyetsizlik dolayisile veyahud kendi arzusile bu-
lunduklan dereceden asagi dereceye kaldirilan-
lar igin evvelki dereceleri miikteseb bir hak 
te§kil etmez. Ancak idari liizum veya sihhi se-
bebler miistesnadir. 

Cezaen veya kabiliyetsizlik sebebile yapilan 
tenzillerde memurun ayligi, bulundugu derecede-
ki kidemi indigi derecedeki eski kidemine ek-
lenmesi suretile hesab ve tesbit edilir. 

Idari liizum veya sihhi sebeblerle veya ken
di arzularile tenzile ugriyanlarm alacaklan ay-
lik bir asagi derecenin azamisini tecaviiz etmez-
se ayliklarmi muhafaza ederler. Gegerse azami-
ye irca olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Mezkur kanunun 8 nci madde-
si a§agidaki sekilde degi§tirilmi§tir: 

Terfi eden her memur ve miistahdemin yeni 
ayligi a§agidaki esasa gore tayin edilir. 

A) Museccel hizmeti on seneyi gegmeyenle-
re terfi ettigi derecenin en azi verilir. 

B) Hizmeti on seneyi gegenlere terfi ettigi 
derecenin en az mikdari ile on seneden fazla o-
lan her tarn hizmet senesi igin o derecenin bir 
senelik kademe zammimn mecmuu verilir. Yir-
mi seneden fazla hizmet seneleri hesaba katil-
maz. 

C) Yukari dereceye terfi igin bulundugu de-
recede en az iig sene hizmet §arttir. Yiiksek 
mekteb mezunlan igin bu miiddet iki senedir. 
Stajiyer memurlar bu hiikumden miistesnadir. 
Miiddetini doldurmadan yukari dereceye veya 
birden fazla yukari derecelere terfi edenler es
ki ve sirasile aradaki derece ayliklan birer ter
fi miiddetince almadan gegtikleri derece ay
liklarmi alamazlar. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmistir. 

MADDE 6 — 2847 sayili kanunun 10 cu 
maddesi a§agidaki §ekilde degi§tirilmi§tir: 

Bu kanunda yazili hizmet miiddetleri Milli 
Hiikumetin Anadolu hattina vaziyed ettigi 25 
mart 1920 tarihinden sonra bu idarede veya 
Devlet hatlannda museccel olarak gegirilen hiz
met miiddetleridir. 

Ancak bu tarihten sonra bu idareye intikal 
eden ve edecek olan §irket demiryollan memur 
ve mustahdemlerinin hizmetleri intikal tarihin-
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den ba§lar. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. Kabul 
edilmi§tir. 

MSADDE 7 — Mezkur kanunun 11 nci mad-
desi a^agidaki §ekilde degi^tirilmistir: 

(D) serisine girmek hakkmi haiz olanlar (C) 
serisindeki ve (C) serisine girmek hakkmi ha
iz olanlarla halen bu seride miistahdem bulu-
nanlar (B) serisindeki vazifelere ihtisas ve ka-
biliyetlerine gore terfi edebilirler. 

(A) serisine terfi igin yuksek tahsil gormek 
garttir. Ancak 2847 numarali kanunun meri-
yeti tarihi olan 1 haziran 1936 tarihinde (B) se-
risinde miistahdem olan memurlardan veya tek-
nik okul ve muadili mezunlarmdan ehliyet ve 
liyakati goriilenler (A) serisinin altmci derece-
sine kadar (6/1 dahil) terfi ettirilebilirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2847 sayili ka
nunun muvakkat ikinci maddesi asagidaki se-
kilde degi^tirilmistir: 

Eger eski aldigr miktar bu kanun hiikiimle-
rine gore memur ve miistahdemin bulundugu 
derecenin azami miktarmi tecaviiz ederse far-
ki, memur ve miistahdeme terfi zamlarile telafi 
edilinceye kadar verilir ve bu fark gegmis miid-
detler de dahil olmak iizere tekaud aidatma 
tabi tutulur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Dereceleri bu 
kanunla yiikseltilen memurlar terfi etmis gibi 
muamele goriirler ve ancak srrasile terfi miid-
detlerini doldurmadan yeni derece ayligmi 
alamazlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanun nes,ri tarihinden 
muteberdar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Bu kanunun tatbikina Nafia 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmistir. 

Kanunun birinci miizakeresi bitmistir. 

2 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi 
kanunu layikasi ve Ziraat, Ikhsad, Maliye, 
Blithe ve Adliye eiieumenlcri mazbatalan 
(1/634) | 1 | . 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? 

HlKMET BAYUR (Manisa) — Pek esash 
bir kanunun miizakeresine ba§liyoruz. Bazi nok-
talar hakkmda Hiikumetten bazi sualler sor-
mak istiyorum. 

Bu kanunda aramlacak esas hiikiimler ben-
ce §unlardir: 

Bu hiikiimlerin bazilarma bu kanun cevab 
veriyor, bazilarma vermiyor. Birincisi; Zira
at bankasi ne gibi i§ler yapacaktir? Buna ka
nun cevab veriyor, muhtelif maddelerde say-
migtir. 

Ikincisi; faiz ne olacaktir? Buna kanun 
cevab vermiyor. Bu faiz i§i en esasli §eyler-
den biridir. Bu memleketin kalkmmasi, koy-
liiniin kalkinmasma baghdir ve ciddi, esasli 
kalkinma yalniz onunla kabildir. Sinai kal-
kmma, ticari kalkinma; §ayet koylii kalkm
masi olmazsa bunlar, gayet mahdud kalmaya 
mahkumdurlar. Koylii kalkinmasmi ele aldi-
gimiz vakit tabii bir 50k §eyler hatira geli-
yor. Mesela sulama i§leri, mesela makinele§tir-
mek, kombinalar yapmak ve saire. Fakat bun-
larin bir kismi mesela sulama i§leri mahiyet-
leri itibarile mahdud sahalara munhasir kal
maya mahkumdurlar. Pahaliliklan dolayisile 
de yavas yapilmaga mahkiim §eylerdir. Kom
binalar yeni bir tecriibedir. Bunda, ne kadar 
tecrubeden sonra, ne kadar zamandan sonra, 
ne kadar emekten sonra ne §ekilde muvaffak 
olacagiz? Onu zaman gosterecektir. Heniiz 
§imdiden bir §ey soyleyemeyiz. Fakat zirai kal-
kinmanm umumi ve derhal akla gelen iki esas
li caresi vardir: 

Bunlardan birisi; koyliiyii ameli, zirai bil-
giye kavu§turmak. Yani ona zirai bilgi vermek. 

Ikincisi; ona ucuz para temin etmek. Bu, 
koyliiye ameli, zirai bilgi vermek i§ine Hiiku-
metin ciddiyetle giri§mesini ve bunu ileri gd-
tiirmesini bekliyoruz. 0 mesele bu kanunla o 
kadar alakadar degildir. 

Ikincisi; koyliiye ucuz para temin etmektir. 
Bunu bu kanun temin ederse bu kanun vazife-
sini yapmis olacaktir. Temin etmezse biitiin bu 
maddeler hiikumsiizdiir, btiyiik bir degisiklik 
yapilmis degildir. Eskisine nazaran biraz iyi 
olabilir, fakat bekledigimiz sey koyliiniin kal-
kmmasidir. Yani simdiki refahm iki, uc misli 
fazlalasniasidir. Vasati Avrupa giftcisinin re-
fahma kavu§masi, o yola girmesidir. 

Faiz % 9, bazi §eraitte % 10 veya 12 ola-

11J 118 myth basmayaziya ek, zaptm aonun-
dadir. 
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caksa bu, ameli surette koyluyii kalkmdiracak 
bir faiz degildir. Paiz miktari % 3 - 4 civarm-
da bulunmalidir. Bu hususta Hukumet ne di-
yor?. Eger bunlari Meclisi idare yapacaktir der-
lerse, bunlar s^mdiye kadar olan seylerdir. 
Bendeniz ogrenmek istiyorum. Paiz miktari % 
3 civanna inmis midir?. 

tfgiincusu: Koyliiye ne miktar para ikraz 
edecegiz . Kdyluniin kalkmmasi igin ne miktar 
para giftcinin emrindedir?. Bu, pek anlasilmi-
yor. Bazi encumenlerin 3 ncii; 4 ncii maddeleri 
anucibinoe ewela kiiguk giftciye verilecektir. 
Bu bir dereceye kadar makul olabilir. Fakat 
muglaktir. Biitge encumeninin 21 nci maddesinde 
ve diger encumenlerin muhtelif maddelerinde bu 
paralarm nerelere sarfedilecegi tasrih edilmek -
tedir. Bunun iginde umumi banka muamelati da 
vardir. Hig denilmiyor ki, paranm ne kadari 
zirai krediye ve ne kadari umumi islere, is-
konto ve reiskontoya sarfedilecektir. §imdiye 
kadar Ziraat bankasmm, bilhassa son seneler-
deM, vaziyeti sudur: Paranm biiyuk bir kis-
mi koyliiye ve zirai islere gitmemistir. Buna 
karsi diyorlar ki, kisa vadeli para alryoruz, bu 
parayi uzun vade ile koyliiye yatiramayiz, 
onun igin baska sahada isletiyoruz. §u halde 
bunun iginde ayri birhukiim konsun ki, nisbet 
dahilinde ziraattan harig islerde para kullanila-
bilir densin. 100 milyon liralik sermaye ne va-
kit te§ekkiil edecekse, bu, uzun vadeli zirai 
islerde kullamlsm. Bunlara dair kanunda sa-
rahat yoktur. Muhtelif takdirlere birakilmisjtir. 

Sonra, faiz M, ana meselelerden biridir. Bu 
paranm ne kadari koyliiniin emrine verilecek
tir?. Burada bir tezad da vardir M, o da, daha 
gogu kiiguk giftgiye verilecektir deniyor. 
Genis mikyasta is yapan giftgiler ne yapacaktir?. 
HalbuM miitemadiyen ticari islere para yatrril-
maktadir. Sermayenin biiyiik bir kismmi kii-
giik giftgiye hasretmek dogrudur. Koyliiniin 
kalkmmasi ve ziraatimizm Avrupaldasmasi i§in 
lazimdir. Bu miinasebetle sunu da istitraten 
soyliyeyim ki, Avrupanm her yerinde biiyuk 
mikyasta makine kullanilmamaktadir. 

Fransa bertaraf, Italya ve Isvigre koylerinde 
bile hayvanla ziraat yapilmaktadir. 

Yani makinalasmak her yerde esas degildir. 
Pakat bdr 50k bilgiler sayesinde, ayni serait 
tahtmda bizden fazla istihsalde bulunmakta-
dirlar. Bizde de bu bilgiler hasil olacak ve bu 
yola girilecekse kiigiik giftginin biraz iistiinde 
olanlara ehemmiyet verilmelidir. Boyle derken, 
hie. bir zaman, on, yirmi, otuz bin doniim erazi-
si olanlan kasdetmiyorum. 100 - 500 doniimliik 
toprak sahiblerini alalim. Zirai terakki belki 
ewela bunlarda goriilmiistiir. Qiinkii bunlar 
kutulayemut geginmek mecburiyetinde olduk-
lari igin miiimkun mertebe fazla kazanmak yo-
lunu aramislar ve bulmuslardir. Bu kanunun 
tatbikinde herhalde bunlar hatirda bulundurul-

malidn-lar. Kiigiik giftgilere para verilecektir, 
tiiccara para verilecektir, otekiler ortada kala-
caktir. 

Diger bir mesele daha var: Buna cevab ver-
melerini rica ederim. 

Bir kag senelik iktisadi buhrandan dolayi 
bir gok giftgiler Ziraat bankasma borglanmislar 
ve artik Ziraat bankasmdan istifade edemez 
olmuslardir. Bunlarm borglari yirmi sene taksit-
lendirilmistir. 

Bunlar iktisadi buhrandan evvel borg almis-
lar. KendUerinin Mg bir sugu olmadigi halde, 
para ile esya arasmdaki krymet diisiiklugun-
den evvel borglanmislar. Acaba bundan sonra 
bankadan 20 sene para alamryacaklar midir? 
Binaenaleyh ewela, faiz ne olacaktrr? Sonra 
sirf ziirraa tahsis edilecek olan mebalig, banka 
sermaye&inin ne nisbetinde olacaktir? tJgiincii-
sii, 20 sene taksitlendirilen borglular yeni kredi-
lerden istifade edemiyecekler midir? Bu babta 
Hukumet ne diisiiniiyor, bilmek isterim. 

HttSNU KlTABCI (Mugla) — Memleketi-
miz iktisadiyatmm temelini siiphesiz ki ziraat 
teskil eder. Bu kanunda ziraatin inkisafmi ayni 
zamanda ziraatle ugrasan biiyiik bir halk kiit-
lesinin takviyesini istihdaf ettigi igin ehemmi-
yetini soylemek, hatta, liizumsuzdur. Bu itibarla 
bu noktadan hig bahsetmiyerek Hikmet arka-
dasTm gibi hatirima gelen bir kag noktayi ar-
zetmekle iktifa edecegim. 

Esbabi mucibede aradmi, bulamadim. Mem-
leketimizde ziraat bankasmdan yardim bekli-
yen giftginin miktari nedir ve bunlarm ihtiyag-
larmm yekunu ne tutar? 

Bu meraki bana veren sey, kanunda, giftgi-
ye kredi vermeyi on safta tutmu§ hiikiimler ol-
makla beraber ziraatla, dolayisile ilgili bir gok 
tesisler, i§ler ba§anlacagi ve memlekette mad-
dei iptidaileri yeti§en sanayii ziraiyeye para ya-
tinlacagi ve bu gibi te§ekkiilere i§tirak edilece-
gi yazili olmasidir. Eger memleket halkmm, 
miistahsilin zirai krediye olan ihtiyaci temin e-
dilmisse - ki bu, bankanm vazifei asliyesidir -
0 vakit mesele yok. Biitiin bu yerlere para yati-
rilsin. Herhalde hepsi de dolayisile ziraati fay-
dalandirir §eylerdir. Amma bunu ba§aracagiz 
diye halki gok muhtag oldugu paradan, istih-
sal sermayesinden mahrum edersek bunlari top
rak sahibi etmenin faydasi nedir? Bugiin top
rak sahibi olanlarm, tefeciler tarafmdan istis-
mar edildigini gormekteyiz. Memleketimizin en 
miinbit topraklarmi ihtiva eden mmtakalarda 
dahi goriir ve i§itiriz ki, koylii giftgi tefecile-
rin zebunudur. Mesela, Akhisar gibi en zengin 
topraklara malik bir tutiincu mmtakasi, pey-
derpey mahdud kimselerin eline dii§mektedir. 
Keza bizim Milas kazasi da boyledir. Ewelisi 
giin gazetede bir fikra okudum, Hiikumetin iize-
rinde gok durdugu pamugun anayurdu olan QVL-
kurova'da da hal boyle imi§. 
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Su halde Ziraat bankasi bir takim igtirakle-

re giri§ecegine evvelemirde vazifesi olan bu i§i 
halletse daha eyi degil midir? Bir de Hikmet 
arkadagimm dedigi gibi bilhassa koyliiyii kal-
dirmak igin lazimgelen paralari ba§ka taraflara 
sarfetmektense dogrudan dogruya koyliiniin 
takviyesine sarfetmek onu cihazlandirmak daha 
liizumludur kanaatmdayim. Burada yapilacak 
§ey zannederim ki budur. Ziraat bankasmin ser-
mayesini tamamen koyliiye ikraz etmesi esas 
tutulsun. Mevduatini ise ticari i§lere hasretsin. 
Bu esasi kanuna korsak Ziraat Bankasi erkani 
igin de kolaylik ihdas etmi§ oluruz. 

Ikinci merak ettigim nokta budur: Hepi-
miz biliriz ki Ziraat bankasmin birgok alacakla-
n, halkm zimmetindedir. Bunun sebebleri nedir. 
Ve bu kanunla bu sebebler tamamile izale edil-
mi§ midir? Yani bundan sonra Ziraat bankasi 
alacagi paralarla sermayesini seyyal vaziyette 
bulundurabilecek midir? Tabii igimizde bulunan 
bankacilanmiz benim kaba taslak g6rii§lerime 
kendi mutalealarmi ilave ederler. Bence Ziraat 
bankasmin borglarim alamamasimn ba§lica se
bebleri dorttiir. Evvela Duhran. Bu gegmig de-
mektir. Binaenaleyh bundan sonra buhran dola-
yisile para almamak korkusu kalmami§tir. 

Ikincisi: Kredi tevziindeki hatalar ve isa-
betsizliktir ve banka kanununa §imdi konulmug 
olan birgok takyidattan anliyorum ki, bu, ala-
caklarm tahsil edilmemesinde muhim bir amil 
olmu§tur. Bir gok yerlerde luzumundan fazla 
tahdidi hiikumlere, Iktisad vekaletinin miitaleasi 
alinmak liizumu yazolunmu§tur. 

Bir taraftan tecriibe ile hasil olan bilgi, di
ger taraftan kojnulan bu takyidat ile bu amil 
dahi ortadan kalkmistir. 

Ugiincu sebeb: yine Hikmet arkada§imm te-
mas ettigi kredi pahaliligr, faiz yiiksekligidir. 
Memlekette zaten biitiiii sahalarda kredi gok 
pahalidir. Hayati pahalila§tiran, istihsal mali-
yetini yiikselten en biiyiik amillerden biri bu
dur. Diger sahalardaM pahaliligi burada mev-
zubahs etmiyorum. Fakat ziraat, ki ekseriyetle 
bir gok tehlikelerle kar^ila^t^i ve kari da az 
oldugu igin, burada halkm, veremeyecegi miktar-
da faizle miikellef tutulmasi, borglarm odenme-
mesine saik oluyor. Bu da istihsalati layikile inki-
saf ettirmege mani oluyor. Bunu kanunda oldu
gu gibi idare heyetine birakmayarak Yiiksek 
Meclisifn tesbiti gok lazimdir. Hakikaten % 4 
den fazla faizi ziraat kaldiramaz. Biz halkm 
refahmi goz oniinde tuttugumuzu ve memleketin 
mahsulatmi cihan piyasasma yaklastirmak za-
ruretinde bulundugumuzu dusuneoek olursak 
bundan daha fazla faiz almmasmm dogru ol-
mayacagmi kabul etmek lazimdrr. Esasen ban-
kanm bundan dolayi maruz kaldigi kar noksa-
nmi telafi edecek hiikiimler koyuyoruz. 938 se-
nesinden sonra asagi yukan Hiikumet iki buguk 
milyoin lira tutan bir parayi bankaya veriyor, 

demektir. Maahaza, bu parayi verse de verme-
se de haddi zatmda muhtag olan koyliiye, onun 
veremeyecegi miktarda faiz yukletmek, kendi-
sini abesle ugrastrrmak demektir. Onun igin 
gok muhim olan bu sebebin, yani kredi pahali-
ligmm kaldrnhnasi lazimdir. 

Dbrdiincii sebeb olarak da sunu goriiyorum: 
Zirai mahsiillerin maruz kaldiklari tehlikeler 
biiyiiktiir. Koylii istedigi kadar namuslu olsun 
Ziraat bankasmdan aldigr parayi kendi mev-
cudunu, kendi emegini, varligmi katarak bunu 
topraga koyar, giiniin birinde bir sel, bir dolu 
gelir zavallicigi mahsiilsiiz birakir. Bu vaziyet
te koyluden bu parayi almakta tabii adimiilim 
kandir. kansiklik baslar. Banka kendisini 
tazyik eder, varmi, yogunu akr, veya alacak 
bir seyi bulunmaz neticede memlekete fayda 
getirmek igin yapilan ve baslanilan muamele 
tamamile nakus akibetle karsilasir. Buna ma
ni olmak igin her seyden evvel zirai sigortayi 
temin etmek lazimdir. Kanunda buna dair bir 
madde vardir, fakat nihayet Bankaya bir hak-
ki hiyar veriyor. Bir mecburiyet tahmil et-
miyor. Faiz miktarmi gok asagi bir dereceye 
indirirsek, elyevm koyluden alman faiz haddi 
ile koyliiniin mahsiiliinii sigorta etmek imkani 
da elde edilmis olur. Yiizde dort ile on arasm-
daki fark sigorta primini odemis olur, ve koylii 
igin hig bir zaman yikmx olmryacagi gibi banka 
igin de hig bir zaman tehlike kalmamis olur. 
Eger boyle yapilmryacak olursa her zaman 
igin aksaklik hazrrdir. Binaenaleyh Heyeti Ce-
lileden ve enciimenlerden ricam sudur: evvela 
faiz haddi tesbit edilmeli, % 4 ii gegmemek 
sartile, ondan sonra sigorta isi zaruridir, behe-
mehal yapilmah. Ondan sonra da sermayei as-
liye yalniz zirai kredilere hasredilmeli. Bu 
para baska islere sarfedilmemelidir. 

HALlL MENTEi^E (Izmir) — Benden ev-
velki arkadaslarim giftginin ihtiyaglarma aid 
olan fikirleri birbiri arkasma izah ettiler. Ben 
daha ziyade kanunun hututu umumiyesi iize-
rinde yuruyecegim, 

Mlalumu alinizdir ki zirai kredi tevzii, gift
ginin hususi ihtiyaglannin sartlarma gore ya-
pilir. Ciftginin; layihai kanuniyenin maddeleri-
nin tetkikinden anlasdacagma gore, iki gesid 
ihtiyaci vardir. 

1 — Senelik istihsal ihtiyaci... Bunun kredi 
miiddeti bir sene olmasi lazimdrr. 

2 — Yeni tesis, imar ve ihya igin olan ihti-
yagtir ki bunun da uzun vadelere baglanmasi 
sarttir. 

Binaenaleyh Ziraat bankalan, diger banka-
lar sermayeleri gibi seri devir kazancmdan 
mahrumdur. Toprak nisbeten stabl bir servettir. 
otedenberi denildigi gibi ne yanar, ne yrkilir. Fa
kat kazanci diger sahai iktisadiyeye nisbetle 
azdir. Onun igin faizin de ucuz olmasi lazimdir. 
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Binaenaleyh zirai kredi isi, bir taraftan sen 
devir kazancmdan istifade edememesi yiiziinden 
ve diger islere nazaran giftgiligin veriminin az-
ligmdan dolayi, faizin ucuz olmasi yiiziinden 
hususi sermayedarlar igin cazib bir is degildir. 
Binaenaleyh her memlekette ya Devlet dogru-
dan dogruya Ziraat bankasmi kurar, yahud 
halk Devlete tekaddiim ederek kendi aralarm-
da yapmis oldugu miituel ve kooperatif tesek-
kiillerle kesleri, kuvvetlendirmek igin Devlet 
biitgesinden genis surette yardrm yapilir. 

Hususi miiesseseleri canlandirmak suretile 
Devlet tarafmdan genis yardim yaprlan memle-
ketlerde giftginin hususi tesekkiillerile Devlet 
zirai kredi islerinin inkisafmda, tekemmiilun-
de ve temininde ankollabrasiyon yiiriir, el bir-
ligi ile yuriir. Bu tesekkullerden ewel Devle-
tin takaddiim edip te Ziraat bankasmi kendi ser-
mayesile tesis ettigi yerlerde tabii Ziraat ban-
kasi t&mamile etatize olmustur. Bizde vaktile 
- bu vesile ile nammi sukranla, hiirmetle, rah-
metle yadetmekten vicdani bir haz duyuyorum -
Mitat Ps. merhum biliyorsunuz ki menafi san-
diklari diye kooperatif esasma uygun zirai kre-
diye ilk defa baslamis ve Ziraat bankasmm ilk 
sermayesini de bu tesekkiiller temin etmistir. 
Bu tesekkiiller iimid edilmiyecek derecede ge-
nislemisken her nasilsa lagvedilerek yerine Dev
let bankasi suretinde dogrudan dogruya Zi
raat bankasi ikame edilmis. Eger o tesekkiiller 
lagvedilmeyipte inkisaflan kuwetlendirilmis 
olsaydi bu gun bizde de giftginin hususi tesek
kiillerile Devlet elele vererek bankayi temamile 
etatize etmek yoluna gitmiyerek birlikte yiiriir-
lerdi ve tecrube ile biitiin memleketlerde sabit 
olmustur. ki en ziyade muvaffak olan yol da, 
sistem de budur. Binaenaleyh Ziraat bankasmm 
evvelce anonim sirket halinde meclisin esas iti-
barile isabetli bir karari ile, fakat maalesef tat-
bikatta yer bulamadigmdan dolayidir ki bu 
gun Devlet bu bankayi temamile etatize etmek-
te olan bu layihayi gondermis bulunuyor. 

Yalniz banka otonom bir miiessese olarak te-
essiis ediyor. Onun igin bunun islerinde benim 
kanaatmica Devletin murakabesi zaruret hudu-
dunu gegmemelidir. Kredi nazim heyeti diye 
Iktisad vekilinin riyasetinde bir murakabe he
yeti var. Bunlar muamelenin hututu esasiye 
sini tesbit edeceklerdir. Murakibler var, he
yeti umumiyesi var, susu var, busu var. Gorii-
yorum ki, bir takim muamelatm da tktisad ve-
kili tarafmdan tasvibi sart kosuluyor. Ben zan-
nediyorum ki, umumi teskilattaM konulan 
murakabe ve muvazene sistemi kafi derecede 
kuwetlidir. Binaenaleyh bu simdi okunacak 
maddelerde gweceginiz gibi yapilacak diger 
muamelat igin bankanm fonksyonunu iskal 
edecek bir takim emir direktiflerden sarfi 
nazar etmek llzmigelir kanaatindeyim. 
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Sonra bu kanunun bence en miihim olarak 
koydugu bir hiikiim de zirai krediyi istihsale 
hasretmesi ve para isteyecek giftgiye tarlasmm 
senedini getirmekle degil evvelemirde yapilacak 
isin mahiyetini tesbit ettirerek ve istihsalin 
ihtiyaci tahakkuk ettikten sonra o ihtiyag nis-
betinde para vermesidir. Bunlan zirai kredinin 
mahiyetini anlatirken arzetmistim. Bunda zaten 
bir kazang kasti olmadigi igin, sonra dogrudan 
dogruya bir amme isi oldugu igin bu kontrol 
dimyanm hemen her tarafmda yapilmaktadrr. 
Nasilsa otedenberi Ziraat bankasmm sisteminde 
bu maksadi temin edecek kontrol ifa edilme-
mistir. Edilemezdi de. Esbabmi bilahare izah 
edecegim. Bunu Ziraat bankasi nasil kontrol 
edecektir?. Bankanm kaza merkezinde oturan 
memuru, muhitinde oturan 30 - 40 bin koylii-
niin istihsal ihtiyacmi nasil kontrol ve murakabe 
edecektir?. Bu, ehemmiyetle nazari itibare ali-
nacak bir meseledir. Baska memleketlerde bu 
kontrol ciftcinin hususi tesekkulleri vasrtasile 
yapilir. Ewelce de arzettigim zirai sendika me-
selesine geliyorum. Bunlar, muhitte bulunan 
giftgiler, kendi sendikalarma bagli oldugu igin 
aralarmdan segtikleri heyetlerle banka memuru 
temas eder, hakiki ihtiyaclarmi ve kudreti te-
diyelerini ogrenib ona gore koyliiye para verir. 

Iktisad vekili arkadasrmiz bu kanunu Iktisad 
vekaletine baglamak suretile ziraatm ekonomik 
vaziyetini de iizerine almis bulunuyor. Qunkii 
mesele yalniz kredi meselesi degildir, iktisadi 
tekamiil ve terakkiye yarayacak bilciimle tes-
kilati da nazari dikkate almak mecburiyetinde-
dir. Bunun igin miihim olan bu kontrol isini ta
hakkuk ettirebilmek igin zirai sendika isini de ele 
almalari lazmigelir. Zirai sendikalar giftginin 
mesleki menfaatlerini muzakere etmek, naza-
ra almak, birlikte kararla§tirmak iizere te§ek-
kiil eden bir takim muesseselerdir. Bunlar ga-
yet basit ihtiyaglardan ba§ladilar. Mesela fal-
sifiye olmu§ bozuk ve giiriik giibreleri kendi 
laboratuvarlan vasrtasile tahlil ederek giftgi-
yi bu falsifikasyona ugramis,, yani bozulmus, 
guriimii§ ve i§e yaramaz hale gelmis giibreler-
den kurtarmak suretile ise ba§ladilar. Qift-
ginin yakin ihtiyaglarma cevab vermek iizere 
te§ekkiil etmis olan bu te§ekkiiller giftginin 
yalniz zirai i§lerile degil, ayni zamanda eko
nomik, sosyal ihtiyag ve islerile de ugra§ir-
lar. Kredi i§leri, istihlak isleri, sigorta i§leri, 
Devletle giftgi arasmdaki miinasebati tedvir 
etmek i§leri... Biitiin bunun icindedir. Onun 
igin bence zirai kalkinmaga ba§larken, her 
seyden ewel giftginin ruhi meselelerine ehem-
miyet vermelidir. Ciftginin ruhu iirkektir, fer-
diyetgidir. Ciinkii oteden beri bir giftgi yal
niz ba§ma mahsuliinii kaldirabilmi§, am-
barlarma koymu§ veya hayvanma yiiklete-
rek pazar yerine getirerek satmistir. Onun 
igin ciftginin i§ine kan§mak korkulu bir i§> 
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tir. Bu sebeble her §eyden evvel onun ruhu-
nu terbiye etmek lazimdir. Bu vesile ile bu 
bahsi, arzettigim gibi, bu kanimla ziraatin 
ekonorai mesuliyetini iizerine almis. olan Ik-
tisad vekili arkada§imm nazari dikkatini cel-
bediyorum. Bu te§ekkulleri ehemmiyetle tet-
kik buyursunlar. Bilhassa gok muhim olan kon-
trol igini yapabilmek igin buna ba§lamak za-
ruridir. Yoksa ba§ka suretle bu biiyiik maksad 
temin edilemez. 

Sonra, layihanm esbabi mucibesinde deni-
liyor M: «Ziraat bankasmm sermayesinin, gift-
cilikle fili alakasmi kesmis, §urada, burada ge-
zen ve giftgilikle alakasi elindeki tarla koga-
nmdan ibaret olan adamlara kaptirmayacagiz». 
Bu memlekette, Hiikumetin esbabi mucibesin
de ehemmiyetle yazilacak kadar boyle adam 
var midir? Belki vardir amma bu kadar ehem-
miyetli degildir, zannederim. 

Bir de kiigiik giftgiden bahsediliyor. Kii
giik giftgi tarifinden (Criterium) kriteryum ola-
rak kendisi ve gocuklarile gift isini yapan adam 
anla^dn*. 

Arkada§lar; bu kanunda hedef, buna yar-
dim etmektir. Bu smif ki, her §eyden evvel 
yardima muhtagtir. Qiinkii en ziyade teminat 
mesnedleri olmadigi igin tefecilerin hiicumu-
na maruz kalan bu kisimdir. Gerek giftgi, ge-
rek tiiccar, gerek sanatkar ki bunlar, diger 
bankalardan teminat istinadgahlan olmadigi 
igin para alamiyorlar. Nitekim Ziraat banka-
si da teminat almadan para vermiyor. Bun-
lari her §eyden evvel du§iinmek, bunlara ga-
re aramak, yol gostermek lazimdir. Bunda 
ben de tamamen beraberim. Pakat bu unsurla 
biiyiik giftgi denilen ve binlerle dbniim arazisi 
bulunanlar arasmda mutavassrt bir giftgi ziimre-
si vardir. Ailesi ile toprak iizerinde i§leyen 
vatandaf 100 ddniimliik arazinin iizerinde do-
nen vatanda§ demektir. Tatbikatta §unu da 
goriiyoruz: 20 dbniim bagi var, 10 doniim bah-
gesi var. Qoluk, gocugu ile iizerinde galigiyor. 
Yam ba|mda 20, 300 veya 500 doniime kadar 
arazisi de var. Hem i§ler, hem igletir. Bay 
Hikmetin de i§aret ettikleri gibi bu §ekilde 
muim bir unsur oldugu gibi ailesi efradi ile 
i§ gormeiyen ve fakat i§inin murakib ve amiri 
olan unsur da vardir ki isterseniz buna biiyiik 
giftgi deyin. Biz, giftgiyi tefeciden kurtarmak 
isterken memleketin umumi istihsalatmi da 
nazarr dikkate almaga mecburuz. Binaenaleyh 
istihsalati umumiyenin giftgiligin teknize ol-
masinda, tabir veghile rasyonalize olmasmda en 
miiessir unsur budur. Dogrudan dogruya ida-
re ve murakabe eden, i§inin ba§mda bulunan 
bu unsurdur. Esasen Ziraat bankasi ufak kisim 
ki kredi teminati olmayandir. Onun igin bazi 
usuller vardir. Nitekim bizim Ziraat bankasi da 
onu tatbika baslamistir. Kredi kooperatifle-
ri, ellerinde ipotek teminati olmadi^mdan dolayi 

personel kredi dedikleri §ahsi kredi sistemini 
temin etmesi lazimdir. Rayfayzen sistemi - Ray-
fayzen ismindeki kinase icad ettigi igin bu u-
sule onun ismi verilmi§tir - mesuliyeti gayri 
mahdudeli sahsi mesailerinden baska higbir te
minat vasitasma malik olmayan kimseler igin 
konulmu§ bir usuldiir, parasiz banka usuliidiir. 
Bizim de kredi kooperatiflerimiz bu sisteme da-
yanir, esasen Mitat Pa§a da bu i§e ba§larken 
bu usulle ba§lami§tir. Simdi Ziraat bankasmm 
1935 senesinin idare meclisi raporundan anladi-
gima gore o sene 668 kredi kooperatifi varmi§. 
Ve taahhiid edilen sermaye 7,5 milyon liradir. 
Yaridan fazlasi yani 3,5 milyon lirasi tevdiat 
yapilmi§, 18 milyon liralik ikraz yapilmigtir. 
Hakikaten az zaman zarfmda boyle bir §ey 
memlekette miihim bir kuvvettir. Demek ki 
memlekette kredi kooperatifi i§i gok seri yiirii-
memekle beraber - giinkii birgok aksamalara 
ugrayabilir; ve bir gok elemanlara ihtiyag var
dir - fakat herhalde ehemmiyetle ve dikkatle 
bunun iizerinde yiiriimek ve bir an ewel inki-
§af ettirmek lazimdir. Kiigiik giftginin zirai 
ihtiyacini bu tarik ile temin etmek lazimdir. 
Esasen Ziraat bankasmm munhasiran sermaye-
sinden, para verebiimesi igin kuguk giftgide temi
nat esaslari a§agi yukari yok gibidir. Yalniz 
son defa Ziraat bankasinda yaptigim tetkik-
te 1935 te 668 iken 1936 da 570 e inmi§, acaba 
bir birlik mi te§ekkiil etmi§, bir fizyon mu ol-
mu§, yoksa bazi kooperatiflerde aksamalar ol-
mu§, yuriiyememi§, likidasiyonlar mi yapilmi§? 
Bunun hakkinda izahat verilmesini taleb edi-
yorum. Her halde gok faideli bir §ey olur. 

Sonra, giftgi anasirmdan bahsederken bir 
unsur hakkinda Hiikumetin ve Meclisin naza
ri dikkatiini celbetmek isterim: icarci giftgi. 
Bizde heniiz olmayan bir unsur. Bilhassa bun
lar, vatanm miite§ebbis ve gali§kan unsuru ve 
bizde §imdi ziraat mekteblerinin teessiis et-
tigine ve Ziraat enstitiisiiniin biiyiik mikyasta 
talebe yeti§tirdigine gore, bilhassa bu giftgili
gin teknik kismmi tahsil edip, fakat ziraatin 
tatbikat sahasmda is bulamadiklarmdan do
layi memleketin biitiin aklammda yer almak-
ta olan efendilere de is bulmak igin, Ziraat 
bankasi icar suretile toprak iizerinde islemek 
isteyen bu gibi unsura da muzaheret etmeli-
dir. Bu hususta Hiikumet ve bankanm nazari 
dikkatini celbederim. Bu memlekette teknik 
zirai kalkmmayi temin edecek olan unsur da 
budur. Biitiin diinyada da a§agi yukari bu un
surdur ki Hiikumetin mesaisi yanmda giftgi
nin yakminda yaptiklari teknik tatbikatla bu-
nu temin ederler. Bunu da ehemmiyetle Hiiku
metin nazari dikkatine arzederim. 

Sonra arkadaglar; layihada deniliyor ki 
sermaye igin teklif ettigimiz §eyler kabul edil-
sin. Bence zirai kalkinmanm esas manivelasi 
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Ziraat bankasmin elindedir ve onun istinadgahi 
da sermayesidir. Sermayesi ne kadar kuvvetli 
olursa memlekette zirai kalkinma o kadar se-
ri tahakkuk eder. Qiinkii i§letme sermayesine 
yardim edecek de odur, giinkii §imdi arzettigim 
mute§ebbis ve miitefennin unsuru topraga bag-
liyacak, topraga yerle§tirecek de odur. Sonra 
kiiguk giftgiyi arzettigim gibi tabii ihtiyaglan 
igin tefecinin elinden kurtaracak da odur. Ma-
ruzatim bundan ibarettir. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Milli Huku-
metimiziu hali teessiiste bulundugu bir srrada 
Ziraat bankasi biitiin kuwetile Hukumetin bir 
gok §eylerinde yardimci olmustur. Yiizmilyon, 
iM yiiz milyon vermistir. §imdi diger bankala-
rimiz sayani siikran bir surette inkisaf ettigi 
igin sira giftginin kalkmmasma gelmistir. Ziraat 
bankasi sayani siikran vazifeleri ' sirasmda, 
diger bankalarm kalkmmasmda da amil olmus
tur. §imdi srra giftgiye gelmistir. Hakikaten 
koyliiniin kalknunasi deyince, diinyada bun-
dan daha cazib ve bundan daha tesirli diger 
bir mefhum hatirlayamryorum. Qok sayani 
temennidir ki, gok guzel olan bu iste, butiin ha-
reketlerimiz dogru yola gitsin ve dogru giksm. 
§imdi ewelki sefne bu tecil isinden halk gok 
istifade etmistir. Hakikaten bu millet kiil ha-
linde namusliadur. §ahidi olmussunuzdur. Bor-
cunu odiyecek hale gelince bankalara kosar, 
hatta banka kiseleri para almaga vakit bula-
maziar. Qunkii adam, bin lira borcu varsa 
senede yetmis seksen lira verecek hale gelmistir, 
o parayi getirir, bismillah der, verir. Zennede-
rim banka diger alacaklarmdan daha fazlasile 
koyliiden tahsilat yapmistir. 

Yalniz bu faizin tahdidine bendeniz imkan 
goremiyorum. Bankanm sermayesi gok azdn*. 
Baska yerden para bulub ta ona % 5 faiz verib 
% 3 le tevzi edemez. Bendenizin asil maksa-
dnn; biiyuk giftgi, kuguk. giftgi bir de sigorta 
meselesidir. Sigorta meselesini arkadasim Hiis-
nii Kitabci izah ettiler. Bendeniz, umumi ma-
nasile bu mevzuu, Devlet inhisarma almmasi 
icab eden bir madde olarak goriiyorum. Ya 
kiH halitnde Ziraat bankasma verilmelidir veya 
diger mill! miiesseseler de buna istirak etmeli-
dir. Devlet emval ve emlaki, miiessesat emval 
ve emlaki karh, krymetli seylerdir bunlarla da 
takviye etmelidir ki zirai sigorta yapilabilsin. 
Ne yaparsak yapalmi, yiizde doksan tehlike var-
dir. Diinya kararsiz bir vaziyettedir. Bu gun 
bakarsmiz yiiksek bir mali miiessesedir, yarm 
sifira iniyor. Qiinkii goziiniin oniinde degil 
disandadrr. 

Sferaiti, karan bilemezsin. §u halde kar ve 
zarar, Hukumet bu muesseseleri deruhde etmeli 
ve millete emniyet bahs olmalidir. Yani bu ol-
dugu vakit biitiin millet de sigorta i§ine emni-
yetle bakar. Qiinkii Devletin kefaleti, garantisi 
altmdadir ve bu sigortanm karlari da zirai si-

gortayi temin eder. Hakikaten zirai sigorta 
olmazsa bu is daima insani tehdid edici bir sey 
olur. Maluniu aliniz, giftginin karnmi yarmis-
lar, kirk tane «Gelecek sene» gikmis. Bu «Gre-
lecetk seneler» insani yiprandinyor. Bu isin ya-
pilacagi vadedilirse de razryim. Bu sigorta me
selesini halletmek lazmidir. 

Kiiciik giftgi, biiyuk giftgi deyince bu bana 
tuhaf geliyor. Her kese bir hissei menafi agil-
mistir. Alioglu Veli, Memedoglu filan diye. 
Para vermis adam. Parasmi aliyoruz, bu giin 
kovuyoruz. Efendi; senin hig miinasebetin yok, 
gik disan diyoruz. Yahu bunun tasi, gamuru 
benim. Beni hig olmazsa kovmaym. Bu havsa-
lama sigmadi. Bu mutelea, nerden, kimden ge-
lirse gelsin, bence hatadir. Biiyiik giftgi, kii-
giik giftgi diye bir iMlik viicude getirmeye lti-
zum yoktur. Toprak kanunu yapryoruz. Lii-
zum hasil olursa giftgiye toprak verecegiz ve 
saire. Memlekette biiyuk giftgi, kiigiik giftgi 
yoktur. Kiigiik giftgilerin tarn kredisi biter, kre-
disini bitirdikten sonra okuzii oliir, karisi blur, 
yahud tohumumi goziin ekmistir, don vurur, bu 
vaziyette kosacagi yer komsulandir, biiyuk gift-
cilerdir. Onlar kiigiik giftgilere anbarmi agar, 
para verir, ne faiz ne bir sey dusunur. Bu gi-
bilerin adedi pek goktur. Ankarada, Konyada, 
Eskisehirde buna pek gok misaller gbsterebili-
rim. Baska yerleri bilmem. 

ZtYA QEVHER ETlLt (Qanakkale) — Hig 
hayatmida bbylesini gormedim. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Sen ne anlar-
sm, bunlarla mesgul olmamissmdir. Almamis-
sm vermemissin, bari bu islere karisma! (Giil-
meler). 

Buradan bir kanun gikmis, gikmamis, o da 
kabiliyeti varsa galissm, birbirile birlessin, 
kredi temin edeoek mali miiesseseler bulsun. 
Pakat muskiil zamanlarda Hiikumete anbarlarmi 
agtigi zaman tovbe istigfar eder, hata yapmi-
smi der ve hakikaten bunlara yardim etmek 
lazimmis der. 

Onun igin bendeniz bunun yerinde olmadigi 
ve bunun memlekette tahribkar bir seMl alaca|i 
kanaatmdayim. 

Hie olmazsa sermayemiz yoktur, ne yapalmi, 
sudur, budur diye taltif edersiniz kafidir. 

Asil maruzatima sebeb sigorta meselesi ol
mustur. Gerek hayvanat gerek mahsulat sigor-
tasma baslanmazsa, bu iste ileri adim atilmis ol-
maz. En iyi inhisar mevzuu olarak bunu gorii
yorum. Bu hususta, tktisad vekili gibi, Maliye 
veMli arkadasmiizin da mutalealarmi duyarsam 
memnun olurum. 

EMlN ASLAN TOKAD (Denizli) — Ziraat 
bankasi kanunu konu§ulurken arkada§lar, Zi
raat bankasi sermayesini yalniz zirai i§lere 
mi tahsis etmelidir, yoksa smai ve ticari i§lere 
de mi? Seklindeki fikir ve mutalealarmi serdet-
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tiler. Birgok arkada§lanm sermayenin yalniz 
zirai sahaya tahsisini arzu ediyorlar. Ben bil-
akis, ticari ve sinai i§lere de sermaye tahsisini 
liizumlu goriiyorum. Malumu aliniz Ziraat ban-
kasinm sermayesi mahduddur. 30 kiisur milyon-
dan ibarettir. Bu paranin tigte ikisi de giftginin 
iizerindedir. Vilayet ve kazalarda tetkikat ya-
parken sordum. Kaza ve vilayetlerin sermayele-
ri fazlasiyle giftgiye verilmi§tir. Bir gogu da 
tahsil edilememi§tir. Eger biz, Ziraat bankasi 
mevduatini tamamen gftgilere versin dersek, 
malumu aliniz, zirai gelirler ve mahsulat, tabi-
at kanunlanna bagk oldugu igin, kaybolmak 
tehlikesine her zaman maruzdur, bundan dolayi 
mevduat sahipleri paralarmi gekerler. Qekin-
ce, Ziraat bankasinm i§ hacmi yari yariya du
sker. Binaenaleyh buralardan alacagi paralar-
dan elde edecegi karlardan da kaybeder. Bby-
lece i§ hacmi daralir ve boylece giftginin aley-
hine olarak kredisini kismak mecburiyetinde 
kalir. Bittabi kabul edilmiyen bu mevduat ve 
krediler diger bankalarm lehine akar. Binaen
aleyh Ziraat bankasinm sinai te§ebbiislere i§-
tirak etmek veya mali islerde gali§mak suretile 
hareketinin, giftginin lehine kar getirecegine 
kaniim. Bu itibarla arkada§lann fikrine i§-
tirak etmiyorum. 

Qiftgiye hizmet etmek istiyorsak faiz mese-
lesini de halletmek lazimdir. Kredi kooperatif-
leri, Ziraat bankasinm bir org*ani halinde ve 
adeta onun kazanmasmi temin etmek igin gali-
sjyorlar. % 9 faiz alryor ve bundan banka ka-
zaniyor. Faiz % 5 e inmezse ziraat sahasinda ne 
kadar te§kilat yapilirsa yapilsm bo§tur. 

Sonra, biiyiik giftgi, kiigiik giftgi meselesi de 
layihada mevzuubahs oluyor. Bu, Partide hal-
lolunaeak bir meseledir. Biiyiik giftgi, kiigiik 
giftgi ne demektir? Bu arazi bakimmdan mi, 
yaksa (Culture extensif) kiiltiir ekstansif iize-
rinden midir? Bu mesele Partimizde hallolun-
malidir. Oradan giktiktan sonra kanunlanmiza 
girmelidir. 

Ziraat bankasinm g-eni§ mikyasta i§ yapma-
si - tabii tercihan zirai sahalarda, giftginin kal-
kmmasi noktasindan - mali, smai iglerde Ikti-
sad vekaletinin fazla murakabesine tabi tutmak 
banka fonksiyonlarmi fazla izag etmektir. Bu 
yiizden Ziraat bankasi dig-er bankalar yanmda 
atil ve zayrf kalacaktir. Bu prensip te, bence, 
Ziraat bankasinm aleyhine konmu§ bir pren-
siptir. Buna asla i§tirak etmiyorum. Binaen
aleyh Ziraat bankasi daha ziyade muhtar bir 
idare halinde gali§malidir. Bu Ziraat bankasi 
layihasi mevzubahs olurken hayret ediyorum, 
Ziraat vekaleti sakit kalmi§, Iktisad vekaleti 
burada dinamik vaziyet almi§tir. Bu i§ daha 
ziyade ziraate tealluk ettigi igin bu sahada Zi
raat vekaletinin daha fazla rol oynamasi la
zimdir. Bunu beklerim. 

BASKAN — Kanunun heyti umumiyesi 

hakkmda ba§ka bir miitalea var mi? 
MEHMED SOMER (Kiitahya) — Sizi fazla 

izag etmiyecegim. Bendeniz de bildiklerimi sby-
lemekle iktifa edecegim. 

Ziraat bankasi yarim asir evvel sirf ziirrai 
korumak igin te§ekkiil etmi§ bir miiessesedir. 
Bunun devlet kadrosu dahilinde yeri vardi. En 
kiigiik kazalara te§mil edebilmek igin biiyiik 
vilayetlerde miiduriyetler, kiigiik kazalarda me-
murlar ve daha az niifusu olan yerlerde de 
sandiklar namiyle miite§ekkildi. Ziraat banka
sinm bu giine kadar miimkiin mertebe vaziyeti-
ni muhafaza etmi§ olmasmdan dolayi cidden te-
§ekkiir etmek lazimdir. Qiinkii Ziraat bankasi 
biitiin imparatorluk dahilinde miiesses idi. 0-
ralarmi, harbi umumi neticesi olarak, terket-
memiz, Bankanin sermayesinin biiyiik bir kis-
mini kaybettirmi§tir. Simdiye kadar Ciimhu-
riyet Hiikiimeti, muamelati ticariye ile, falan 
ve filan ile miimkiin mertebe, Bankanin serma-
yesini tezyide gali§mi§trr. Bu gok giizel bir s.ey-
dir. Fakat bundan sonra Ziraat bankasi zirai i§-
lerle mes.gul olmalidir. Bilhassa ziirraa para 
ikraz ederken gok teshilat g-ostermelidir. 

Arkada§lar, Ziraat bankasmdan 40-50 lira 
alan bir koylii bu parayi almcaya kadar cam 
gikmaktadir. tJg giin Ziraat bankasinm oniinde 
sokaklarda beklemektedir. 

Simdi bendeniz, Ziraat bankasinm ziraat i§-
lerile ugrasmasini temenni ederken, Iktisad ve-
kaletine baglanmasmdan dolayi gok biiyiik ii-
mitler hissederim. Bundan sonra daha iyi i§li-
yecektir. Buna emniyet hasil oluyor. Binaen
aleyh bundan sonra bir koy ehalisine verile-
cek istikraz ne ise, zaten 30, 40, 50 lira kadar 
tutacaktir, Bay Vekilden gok rica ederim, bunu 
bir mutemed vasitasi ile kbyliinun eline kadar 
gondermelidir. Boyle banka merkezinde bir ta-
kim adamlarm tavassutuna hacet kalmasm. Vq 
dbrt giin, koylii sokakta kalmaz ve beyhude 
yere han parasi, hayvan masrafi yapmaz. Bun-
lar hep zarardir. Bunun igin Ziraat bankasinm 
zirai i§lerle mesgul olmasmi temenni ederken, 
Bay Vekilden bunun boyle yapilmasmi da bil
hassa rica ederim. 

Qiinki Balkan hukumetlerinde usul budur. 
Ziraat bankasi merkezleri bir mutemed va-
sitasile kbylere kadar para gonderiyorlar ve 
koylii hig bir zaanan sehirlere gelib giinlerce 
beklemez. Zaten kefaleti miiteselsile senedleri 
matbu olur ve mutemed yedbeyed parayi verir. 
Halbuki bizde, maalesef, koylii para almak igin 
gok sikmti gekiyor ve sehre gelerek bir takim 
masraflara maruz kalryor. Bence asil mesele, 
bu paranm alimmdadir. Verim nasilsa olur. Bu 
kanundaki kayidlerden anliyorum ki, Ziraat 
bankasi bundan sonra yalniz ziirra ile mes
gul olacak ve yalniz ona ikraz edecektir, onun 
kaikmmasma hizmet edecektir. Zirai kredi 
kooperatifleri bir banka merkezi olarak ic-
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rayi faaliyet edecektir. Vekil beyden bilhassa 
rica ederim, para ikrazatmda azami teshilat 
gostersinler. 

IKTISAD VEKtLI CELAL BAYAR (iz-
imir) — Maddei kanuniye vardir. 

MEMED SOMER (Devamla) — Maddei ka
nuniye otedenberi vardir ama tetkik edilmiyor. 
Bu bbyle yapilmalidir. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Soz alan arkadaslarnna tesekkiirle soze basla-
mak isterim. Qiinki Ziraat bankasi gibi biiyiik 
ve mali ana miiessesemiz hakkrnda, bu kanun 
tanzim edilirken ve esaslari kurulurken herke-
sin iginde ne var ne yok, bunu meydana dok-
mesi kadar faideli bir sey tasawur etmiyorum. 
Bu itibarla bu kanun hakknidaki dusimdiikleri-
ni soylemis olmalan bize bir kuwet vermis far-
zediyorum. Miisaadelerile kendilerine cevabla-
rimi birer birer arzedecegim. Fakat bu, daha 
50k cevab mahiyetinde gbriilmiyecektir. Kanu-
nu ne maksadla tanzim ettigimizi ve esbabi mu-
cibesinin ne gibi seylere istinad ettigini, arze
decegim. Bu tarikle kendilerine bilvasita cevab 
vermis olacagim. 

Hatiblerden kiynuetli bir arkadasimiz ban-
kanun kurulus tarihinden bahsettiler ve bu vesi-
le ile de Biiyiik Mitat pasayi hatrrladilar. Bende-
niz de, Ziraat bankasinin temelinde bir himmet 
payi bulan bu biiyiik zati, ayni zamanda bir in-
kilab sehidi olmak srfatile huzurunuzda takdir 
ve tebcil ederim (Bravo sesleri). 

Mitat pasanm attigi temel oldugu noktada 
muhafaza edilmis, onun seyri devam etmis ol-
saydi, Ziraat bankasi bugiin giftginin miistakil 
bir mail ve ferdiyetgilik zihniyetini takib eden-
ler icin daha nafi bir miiessese olurdu, gibi bir 
miitalea yuriitiildiigimii gordiim. Buna istirak 
edemiyorum. 

MJitat pasanm Nis valiliginde bulundujgu es-
nada, bildigimiz emeci suretile Ziraat bankasi-
nm sermayesini teskil etmiege galistigi zamanda 
bu esasi giiden memleket sandiklan nami al-
tmda bir miiessese viicude getirilmisti. Fakat 
bu memleket sandrklari yiiriimedi, yiiriimek ka-
biliyeti gostermedigi igindir ki a§ara bir kiisur 
zammedilerek menafi sandiklan viicude geti-
rildi. 

Bu menafi sandiklan da bir 50k bekaya ile 
mahmul olduklarmdan dolayidrr ki Ziraat ban-
kasmin modern esasi kurulmaga mecbur olundu 
Hiikumet himayesine almmak suretile ve genis 
bir sahabetle Ziraat bankasi medeni bir miies
sese haline sokuldu. Ziraat bankasmin hakiki 
tarihi bir kag kelime ile simdi size htilasa etti-
gimden ibarettir. 

Ziraat bankasmi Milli Hiikumetimiz, Ciimhu-
riyet rejimi ne halde ele almistrr? Bunu kisaca 
bir iki kelime ile nazarmizda tekrar canlandrr-
mak istiyorum. Ziraat bankasmm bidayette iki 

milyon altin lira sermaye ile lse basladigmi g'6-
riiyoruz, sonralari bu sermaye on bir milyon al

tin liraya kadar §ikmis bulunuyordu. Fakat har-
bi umumi esnasrnda ve harbi umumiyi miiteakib 
zamanlarda bu sermaye tamamen kagid pa-
raya intikal etmis ve yer yer istilalar dolayi-
sile sandiklarm bir kismi miihimmi sermayele-
rini ve hatta defterlerini kaybetmis, perisan 
bir vaziyette idiler. Ankarada Biiyiik Millet 
Meclisi Hiikumeti tesekkiil ettigi zaman Ziraat 
bankasmi bu suretle ele aldi. Yiiksek Meclisin 
pek yerinde olarak gosterdigi tesahiibii Ziraat 
bankasma selefleriniz olan diger Biiyiik Millet 
Meclisleri de, ayni sahabetlerini, muhabbetlerini 
ve takdirlerini esirgememislerdir. 

Milli ihtilal eatnasmda ist^dalimizi miidafaa 
igin yer yer milli aniifrezeler teskil olunuyordu. 
Bu milli miifrezelerin bittabi masraflan vardi. 
Bazi milli miidafaa cemiyetleri igin Ziraat ban
kasmm sandigmdaki parayi alip milli miifreze-
leri teghiz etmek en kolay bir usul oldu. Bunun 
Ankarada akisleri goriiliince bu giine aid kredi 
ihtiyaci ve ehemmiyeti daha 0 zaman dusiinul-
dii. Milli kredinijn ana miiessesesi olan Ziraat 
ibankasmm korunmasi temeli lazrni gelecegi mii-
taleasi diger miilahazalara tekaddikn etti. Bu 
giiniin dahisi ve kurtancisi, 0 giiniin Mustlafa 
Kemali bir tamimle bunun oniine gegti. Hesab 
yaptrnldi, 1 600 000 lira bu suretle Ziraat ban-
kasmdan gekildigi anlasildi. Biiyiik Millet 
Meclisinitn miizahereti ve Hukumetin hulusii 
niyetile bu para Ziraat bankasma Devlet Hazi-
nesinden iade ettirildi. Yine selefleriniz zama-
nmda Ziraat bankasma karsi gosterilen ciddi 
sehabetin bir niimunesi olmak iizere ifade ede-
ibilirim M, Ziraat bankasitodan istipdat dev-
rinde memur maa§lan odemek igin almmis para-
lar vardi. Bunlar mesrutiyet ilan edildikten son-
ra muntazam bir biitge yapmak arzusile tediye-
si gayri muayyen ibir zamana ve daha dogrusu 
imkansizliga talik edilmi§ ve adma diiyunu gayri 
muntazama denmisti. Ziraat bankasmm 3,5mil-
yon altm parasi bu meyanda big olmustu. Yine 
selefleriniz olan Biiyiik Millet Meclisi insiyatif 
olarak bu parayi diiyunu gayri muntazamaliktan 
kurtararak Maliye Hazinesinden Ziraat banka
sma odettirdi. Demek oluyor ki Yiiksek Kamu-
tayimizin §ian, ananesi Ziraat bankasmi sev-
mek, onu tarn manasile memleketin ve giftginin 
kredi bankasi haline sokmaktir. 

Halk Partisinin her kongresindeki miizakere 
zabitlarmi bilaistisna agmiz, orada goreceksi-
niz ki Ziraat bankasi hakkrnda bir gok temen-
iniyat mevcuddur. 

I§, sade bu Yiiksek Partinin kongrelerinde-
ki temenni ile kalmami§, ayni zamanda siya-
si programmda da Ziraat bankasi en onemli 
yeri almi§tir. Ziraat bankasi muamelatini gift
ginin ihtiyaglanna gore tedvir edilmesini ve 
daha dogrusu ikraz muamelesinin evvelemirde 
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ciftginin ihtiyacma hasredilmesini soyledikten 
sonra bu biiyiik miiesseseyi sahiblendirmekligi 
emreder ve ayni zamanda orada kredi koope-
ratiflerine ve sati§ kooperatiflerine parti nok-
tai nazarmdan biiyiik bir ehemmiyet verildi-
gini soyler. Biz, Ziraat bankasi hakkmda bir 
kauun layihasi tanzim etmek igin Iktisad ve-
kaleti namina Biiyiik Bagbakanmidan ve Hii-
kumetinden emir aldigim zaman kanunda esas 
olaraktan yer almasi lazimgelen geylerin parti 
programmda mevcudiyetini evvelemirde naza-
n itibare aldik ve biitiin ilhamimizi o nqktaya 
teksif ettik. Balkanlarm ve ileri memleketle-
rin Ziraat bankalarma aid olan biitiin sitatii-
lerini, kanunlarmi getirttik, bunlari tetkik 
ettik. Ayni zamanda kendi tecriibemizi ve 
memleketin milli biinyesindeki ihtiyaglarc gii-
rerek onlar iizerinde galigtik ve bu giin huzu-
ru alinize takdim olunan kanun layihasmm 
gekirdegini viicude getirdik. Bunlari kafi 
gormedik. Ayni zamanda Amerikali miitehas-
sis bir ilim heyeti memleketimizin umumi ik-
tisadiyati iizerinde etiid yapiyordu ve bu he-
yetin igerisinde biitiin finans alemince tanm-
mi§ M. Kemerer isminde maliye alimi bir zat 
vardi. Viicude getirdigimiz bu kanun projesi-
ni kendisinin tenkidine arzettik. Aliniz bu ka
nun layihasmi dilediginiz gibi tenkid ediniz, 
dedik. Raporu mevcuttur. Diger cihetten ka-
nunun projesini bizzat Ziraat bankasmi idare 
edenlerden; umumi miidiiriyetin, meclisi ida-
renin miitaleasmi istedik. Biitiin bu kiymetli 
miitalealar bir araya geldikten sonra memle
ketin en hakiki ihtiyaglarma cevab verecek 
sekil ne ise onu yaptik ve Biiyiik Millet Mecli-
sine takdim etmek cesaretini kendimizde bul-
duk. Yiiksek huzurunuzda gurasmi arzetmek ka-
dirginasbk olur ki, kanun en iyi geklini enciimen-
lerden gegtikten sonra almi§tir. §unu da huzu
runuzda arzedeyim ki, enciimenlerdeki arka-
da§lanmm kiymetli mesaileri, biitiin dikkat ve 
hassasiyetle galigmalariledir ki bu kanun, gim-
diye kadar gelen kanunlarm en 90k iglenmigi 
ve hie, olmazsa en az noksani olanidir diyebili-
rim. 

Kanun, evelemirde Ziraat bankasmm biin
yesindeki idare uzuvlarmi nazari itibare al-
maktadrr. Idare uzuvlari arasmdaki vazife ve 
salahiyet noktai nazarmdan tedahiil vukua gel-
memesini derpi§ eder ve her unsur, her uzuv 
insiyatifini kullanmakla beraber birbirinin yar-
dimcisi olarak calismagi temin eder. Bilhas-
sa buna dikkat edilmistir. Bittabi kanun he-
piniz tarafindan okunmu§tur. Amir olarak ne 
gibi uzuvlar vardir, bunlari burada tekrar ede-
rek sizi sikmak istemiyorum. 

Zirai kredi siyasetine gelince; Ziraat ban
kasi ve selefleri bu giin ticari bankalarda dahi 
oldugu gibi sadece §ahsi itibar iizerine para 
vermegi esas ittihaz etmi§tir. Bir zatm tediye 

kabihyeti vardir. Qiinkii 0 zatin §u mail, bu 
miilkii vardir ve sahsi ahlaki da vardir. Bu
na para verilebilir. Biz bunu yeni Oiimhuriyet 
Ziraat bankasmm biinyesinden sokiip attik. 
Bu, bir doniim noktasidir. Meclisi Ali Hiiku-
metle bu noktada miittefik olur ve tasvib bu-
yurursa hakiki surette bahtiyarlik duyacagiz. 

Arkada§lanm kredinin ucuzlugundan ba-
his buyurdular. Elbette, kredi ne kadar ucuz 
olursa 0 kadar iyidir. Buna §iiphe yoktur. Fa-
kat bizim igin esas olarak korktugumuz, teh-
likeli buldugumuz faizin azligi, goglugu degil, 
istihlak kredisidir. Ziraat bankasmdan para 
alanlar istihsal kredisi olarak degil de §ahis-
lari, nefisleri, aileleri igin istihlak kredisi ya-
parlarsa i§te bu hem kendileri ve hem banka 
igin bir felaketin ba§lami§ oldugunu gosterir. 
I§te bu kanun biitiin kuvvetile bunun oniine 
gecmek istemektedir. 

Arkadaglarim, kiigiik ve biiyiik giftgi me-
selesini mevzubahs ettiler, bizim dii§iinmedi-
gimiz kadar ileriye giderek biiyiik giftgiye kar-
§1 nevama kalbimizde kiigiik §iftgiye nazaran, 
nasil ifade edeyim, giinku husumet demek iste
miyorum, boyle bir §ey hissetmedik, ovey evlat 
telakki eder bir mahiyet sezdiklerini soylediler. 

Bugiin memleketimizdeki toprak politikasm-
dan uzun boylu bahsedecek degilim. Ben zan-
nediyorum ki, Meclis herkesten ewel bu ha-
kikati ve politikayi bilmektedir. Fakat iki mi-
sal zikretmekten de meni nefsedemiyorum. 
Memlekette toprak politikasi var midrr, bunu 
iki misalle tebariiz ettirmek isterim. 

Serefli bir mebus arkadagimla dairei inti-
habiyesinde tetkik seyahati yapiyorduk. Bera
ber otomobile bindik, iic. dort saat gittik ve de-
diler ki, burasi falan zata aid topraklardir. 
Topraklarm kendisine nasil tevariis ettigini 
bir efsane seklinde anlattilar. Iyi ve fena cihet-
lerini tamamile nakledenlere terkediyorum. 
Yalniz nazari dikkatimi celbeden gey 0 topra-
gin dortte birinin dahi ekilmemi§ olmasidir. 
Bundan 30-40 sene ewel memleketimize iltica 
eden vatandaslanmiz, irktaslanmiz orada bu 
g-enis topragm kenarmda iskan edilmiglerdir. 
Bunlara hak olarak yalniz tabii havayi tenef-
fiis etmek imkani verilmistir. Yiiz binlerce 
doniim bir adamin elindedir, yiizlerce adam top-
raksizliktan sefalet gekmektedir. Rica ederim, 
bu manzaraya hangi akli selim sahibi tahammiil 
edebilir ve hangi akli selim sahibi bu politikayi 
diizeltmege miisaade etmez? Van, Bitlis istika-
metinden Diyarbekire dogru arkadagimla iler-
liyoruz. Yani kaza merkezi ittihaz edilmi§ bir 
koyde bulunuyoruz. Koyliiler usulen giktilar. 
Kendilerile konuguyoruz ve konugmaktan da 
zevk aliyorduk. Bunlar Azerbaycan givesile 
Garb Tiirklerinin givesi arasmda ana dilimizi 
konuguyorlar. Hakiki saf kan Tiirklerdi. Bizden 
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istedikleri toprakti. Halkimizdan bir kismma 
iki sene ewel Hiikumet tarafmdan toprak da-
grtildi, biz kaldik dediler. Ben, kendime bir e-
tiid mevzuu olmak iizere dedim ki, ne yapacaksi-
niz topragi? Toprak almdiktan sonra i§lemek 
igin sermaye, kredi ister, hayvan ister ve istih-
sal olunduktan sonra da mahsulii satmak la-
zimdir. Halbuki sizin bunlari yapacak teskila-
tmiz yoktur. Cevab verdiler, bize sadece toprak 
veriniz, iist tarafmm hakkmdan biz geliriz. 

Memlektimizin igerisinde, Garbmda ve §ar-
kinda ve hatta en kesif mmtaka sayilan Ka-
radeniz sahilinde bile bir toprak davasi mevcut-
tur. Fakat Ziraat bankasmm bu kanunu toprak 
politikasmi halletmek igin yapilmami§tir. 0 
ayri bir i§tir. Sosyal noktai nazardan oldugu 
kadar iktisadi noktai nazardan, iktisadi noktai 
nazardan oldugu kadar da sosyal npktai nazar
dan toprak meselesi cok biiyiik bir meseledir. 

Eger bu kanun bilvasita buna hizmet ediyor-
sa ben Hiikumet namma size iftihar duydugu-
mu soylerim. Fakat tekrar edeyim ki bu kanun 
sadece Ziraat bankasmm kredi esasini hal igin 
yapilmi§tir. 

Tabii hepiniz bilirsiniz, benim hayatimda, 
velevki naciz olsun, bir bankacilik devresi var-
dir. 0 devreye aid olmak iizere size bir hati-
ramdan bahsedeyim: Avrupali bir banka genel 
direktorii ile konu§uyordum ve heniiz buhran 
devresi ba§lamamisti. Bunlar memleketimize u-
cuz olaraktan zirai kredi sokmak, beni ve benim 
bankami vasrta olarak kullanmak istiyorlardi. 
Muzakeremiz cok §ayani dikkat safhalar gos-
terdi. Fakat bu mevzula alakadar farzettigim 
iki misali arzedecegim. Dediler ki sizin mem-
leketinizin siilvabilite kabiliyetini bizim tayin 
etmemize imkan yoktur. Bunu size birakiyo-
ruz. Fakat iki §artimiz vardir. Sunu ilave ede
yim ki bu memleket ne sosyalist ve ne de en-
ternasyonal bir memlekettir. Halis bizim gibi 
nasyonalist bir memlekettir. Miitalealan kredi 
tekniginin hududundan bir adim ileri gitmi-
yordu Teklifleri §u idi: Aristokratlara ve bii
yiik erazi sahiplerine para vermiyeceksiniz. De-
dim ki sizin aristokrattan maksadmiz bir ta-
kim dejenere olmu§, meziyetleri babasi baba-
smm babasi sayilan bir takim insanlar ise 
Turkiyede oyle adam yoktur. Eger bundan 
maksadmiz asil ve ahlakli kimseler ise biitiin 
Turkiye bu asillardan ibarettir. Biiyiik erazi 
meselesine gelince, esasen ziraat cok riskli ol-
duguna gore bunun kredisinde de risk vardir. 
Biiyiik toprak sahipleri herhangi bir gayri mii-
said zamanda yaptiklan i§ler bazen kendileri-
ni felakete siiriikler. Bu itibarla onlara kredi 
vermekten imsak ediliyor. Bu mevzuda cok ile-
riye gidildi, Enciimenlerde de bunun etrafin-
da ehemmiyetle konuguldu ve bazi zamanlarda 
kuliste de konu§tuk ve burada ifade olundu-
gundan daha 50k heyecanli idiler. Ziraat ban

kasmm borglarmi taksitlendirmek istedik. Bit-
tabii tetkikat yaptrrdik, ne kadar sene miid-
detle bunlari tecil edersek daha miisaid bir 
miiddet elde etmi§ oluruz.. Kimisi 10 sene, kimi-
si 15 sene, kimisi de 20 sene diyordu. Nihayet 
Ziraat bankasi bana son soziinu soyledi, dedi 
ki: Biiyiik giftgi igin 20 sene, kiicuk giftgi igin 
10 sene kafidir. Qiinkii kiicuk giftg biiyiik gift-
giye takaddiim ederek borcunu daha kolaylikla 
odiiyor. Takmti biiyiik arazi sahipleri iizerinde 
kaliyor. Bu bir teknik hakikattir. Bunu soyle-
mekte zannederim ki bir zarar yoktur. Bilais-
tisna higbir kimseyi rencide etmek kasdile soy-
lemiyorum. Biiyiik giftgi de, kiigiik giftgi de na-
zanmizda ayni derecede muhteremdir. Biiyiik 
ciftgiler arasmda bilhassa vatanperverligile 
tanmmi§ ve inkilab zamanlarmdaki hizmetleri-
ni bildigim igin hiirmetle ellerini siktigim ya-
km arkada§lanm vardir, kendilerini her zaman 
hiirmetle selamlarrm. Fakat bu bir teknik me
seledir, ifade etmege mecburum. 

Nihayet mutedil bir had olmak iizere tak-
sitlenme i§ini 15 seneye bagladik. Oburiinii be§ 
sene ileriye gotiirdiik, berikini be§ sene geriye 
aldik. Bir banka igin kanun yaparken en biiyiik 
mesuliyet 0 bankanin emniyetle ifjflemesi keyfi-
yetidir. Nitekim bir arkada§im soylediler; 
bankanm matlubati seyyal bir halde midir de
diler. Bunun manasi, banka, vadesi geldigi za
man paralarmi geriye alabilecek midir? Su 
halde bir bankanm en biiyiik ehemmiyeti akti-
fine dahil olan hesablandir, sermayesi degil 
ve belki ihtiyati da degildir. Giinii, vadesi gel
digi zaman parasi kasasma girecektir. Bir ban-
kaya itimad edenlerin emniyetleri ancak bu 
noktaya munhasir kalabilir. §u halde biz kredi 
tevzii noktai nazarmdan evvelemirde borcunu 
en kolay odeyen bir kismi ele almagi elbette 
tercih ettik. Bununla beraber kiigiik giftgi iize
rinde Enciimenler gok i§lediler, bunu geni§let-
tiler ve kiigiik giftgi denildigi zaman da dar bir 
sahada kalmmamistir, bunun igine orta smif 
giftgi girmi§tir ve geni§letilmi§tir. Zirai kredi 
tevziinde istihsali arttrrmak prensibini esas it-
tihaz ettik. Bir giftgiye, senin tediye kabiliye-
tin vardir, sen bin lira ahrsm, on bin lira alir-
sm gibi bir mikyas koymadik. 

Ve ancak karsimiza gikan giftgiye sora-
cagiz; kag bin kilo yahud kag ton mal gikarir-
sm. Ve bu mal nedir? Malmda ayni zamanda 
ihrag maddesi olmasi veyahud derakap paraya 
tahvil edilebilecek kabiliyette olmasmi naza-
n itibara alacagiz, ancak istihsal kudretinin 
nisbeti dahilinde krediden istifade edebilecek-
tir. Biiyiik giftgi ne alacak? Partinin siyasi 
programmda biiyiik giftgi ipotek mukabilin-
de para alabilir deniliyor. Eger biiyiik giftgi 
kendi muhitinde tes.ekkiil eden kredi koopera-
tiflerine dahil olur ve orada diger kooperator-
lerle beraber galismag-a razi olursa istihsali 
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nisibetinde kredi alabilir. Nitekim ibunun en 
giizel misalini Atatiirk bize venmi^tir. Hepimi-
zin bildigi biiyiik zat biiyiik bir tevazu ile koy-
lulerin igerisine girerek kooperatif kanunu-
nun hiikumlerine gore, koyliilerle beraber be-
yanname imza ederek Silifkede kurulan bir 
kooperatifde miiessis olmuslardir. Demek olu-
yor ki ibiz ciddi ve hakiki yollardan gidiyo-
ruz. Kredi tevziinde esas, istihsali arttrrmaga 
matuf olmak iizere evvel emiirde kiigiik giftgi 
nin ihtiyacmi tatmin, ondan sonra artarsa diger 
ibiiyiik giftgiye de ipotek mukabilinde para 
vermektir. Bunun boyle olmasmda zaruret var
dir. Qiinkii kiigiik giftgi tiiccar bankalarmm 

kapisim agamaz. Biiyiik giftginin ticari banka-
lardan kredi bulmasi imkani vardir ve buna 
maliktir. 

§u halde elimizde dar bir miktarda bir ser-
mayeyi evvel eanirde aded itibarile biiyiik bir 
unsurun menfaatine hasrii tahsis efcmis, oluyo-
ruz ki bizim hesabimiza bundan daha tabii bir 
§ey yoktur. 

Arkadaslarimiz Hiikumetin esbabi mucibe-
sinde sadece biiyiik toprak sahibi olanlara karsi 
yazrlan bir fikradan ho§nudsuzluklarmi izhar 
ettiler. Esbabi mucibeyi okuyacagnn - fikrimizin 
boyle bir sui telakkiye ugradigmdan dolayi esef 
ederim - Maksad muhafaza edilmek suretile daha 
giizel ifade edilmek imkani vardi. Nasilsa 
aiazarmiizdan kagmistir. Burada iliijdlen nokta 
sudur: «Ziraatle, zirai istihsalle fill hig bir ala-
kasi olmamis. bulunanlara sadece toprak sahibi 
olmaktan ba^ka bir igtdmai rolii olmiyanlara 
kaptirmak kararmda degiliz.» Yard para 
vermek kararmda degiliz. §imdi bunu miicerret 
manasmda alarak bu fikraya ili§en arkadasla-
rnna soruyorum. Kanunen bu kisnri kabili hi-
maye midir, degil midir? Beri tarafta bizzat 
galis,an ve muhtag Mmseler varken bu vaziyette 
olaftilar kanunda yer bularak himayeye layik 
midir, degil midir? 

Biiyiik Millet Meclisi her ikimiz igin de ha-
kemdir. Bence layik degildir. 

Ziraat bankasmm ticaretle istigali meselesi: 
Burada Iktisad enciimeni azasmdan eski Mr 
bankaci olan ve itiraf etmek lazim gelir ki ban-
ka teknigine de vakif bulunan Tiirker bazi mii-
talealar kaydetmistir. Ziraat batokasmm ticari 
sahadan tamamen gekilerek zirai kredi saha-
smda kalmasmi temenni etmektedirler. Banka 
tasnifi ve banka teknigi noktai nazarmdan Tur-
kerin bu miitaleasmi hafif gbrmek gok muskiil-
diir. Fakat bu yaptigimiz ka(nun layihasmda 
memleketan hakiki ihtiyacmi nazari itibare 
aldrk ve sonra sunu ifade etmek interim ki Zi
raat enciimeninde bir arkadasimiz Ziraat banka
smm en gok ticari sahada gali^masmi miidafaa 
etti. Diger enciimenlerde bunum leh veya aley-
hinde bir §ey sbylenmedi. Bittabi Iktisad veki-
liniz kiraldan fazla krral taraftari degildir. Yal-

mz burada, butiin mesuliyetleri Hiikumet na-
mma iizerine aldigi igin, bu hususun da nazari 
dikkate almdig ini iddia ve miidaf aa etmek mec-
buriyetindedir. 

Ziraat bankasmm 60 000 000 asan mevduati 
vardir. Bunlara % 3, 5 ten 6 ya kadar faiz ver-
mektedir. Biitiin bu parayi bittabi kullanacak-
tir. Kullandigi takdirde en emin yer bulmasi 
lazimdrr. Biz bankalar hakkmda bir katnun yap-
tik. Bu kanun butiin bankalarm rejimini ifade 
eder. Orada bankalarm ne gibi i^ler yapmasi ca-
izdir veya degildir diye hukiim koyduk. Ziraat 
bankasi da ayni kanunun hiikumlerine tabi olarak 
ticari sahalarda is yapabilir. Kasasinda parasi 
oldugu zaman en emin ^ekilde parayi kullan-
masma salahiyet verdik. Bir arkadasimiz, Iktisad 
vekaletine muracaat suretile muamelatm i§kal 
olunacagmi ve binaenaleyh bundan vazgegilmesi 
lazim geldigini soylediler. §u vesile ile arzede-
yim ki Iktisad vekaleti Ziraat bankasmm otono-
misine her kesten ziyade hiirmetkardir. Fakat 
birinci derecede mesul olan, yarm Ziraat ban-
kasrnda da hosa gitmeyecek bir hal hadis olunca 
gel Iktisad vekili diyeceksiniz. Bunlar yalniz 
memurlarm kavgalari gibi adi isler olmayacak-
trr. Bankanm esaslarma taalluk edecektir. Bi
naenaleyh arbitraja taalluk eden bir muamele-
dir ki, o muamele iyi bir zamanda yapilirsa fay-
da verir aiksi takdirde zarar verir. 

Miidiiru Umumi ve Meclisi idaresinden geg-
tiktefn sonra bu kabil i^ler Hiikumetin mesul bir 
vekilin tasvibine iktiran ederse mahzur bertaraf 
edilmi§ olur. Bunu takdir buyurursunuz. 

Ziraat bankasmm ticari sahadan tamamen 
gekilmesine imkan yoktur. Fakat her hangi 
bir ticaret bankasmda oldugu gibi geni§ genis 
hesabi cariler ve gayri muayyen vadelerle ife 
giri^mek dogru degildir. 3 aylik bonolarm is-
konto salahiyeti verildigi gibi esasli bir men-
faat mevzuu addolunan kongumento ali§ verigi, 
gek muamelati, salahiyet olarak degil, yeni 
Cumhuriyet Ziraat bankasma vazife olarak 
verilmistir. Kredi kooperatifleri ki bunlar 630 u 
ibulmu^tur. 4 milyon liralik sermayeyi temsil 
ediyorlar. Bunlarm daha mukemmel bir hale 
gelmeleri igin satis kooperatiflerile beraber 
yiiriimeleri lazimdir. Boyle bir kanunu lutuf 
buyurdunuz. 

Liizum gordiigiimiiz yerlerde imkan bulduk-
ca satis kooperatifleri teskil ediyoruz. Bu satis 
kooperatif lerinin elindeki mallara avans vermek, 
ve satis, kooperatifleri mallarmi harice sattik-
lari anda onlarm ticari senedlerini iskonto et
mek gibi emin kar temin eden i§ler vardir. Bun-
lari Ziraat bankasma birakiyoruz. Hatta Ziraat 
bankasi, en gok ben bu isleri yapamam, elimde 
diger daha menfaatli isler var dedigi zamanda 
sati^ kooperatif lerinin diger bankalara gitme-
sini derpi§ etmi§ bulunuyoruz. Ticari kredi 
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islerinde tahdid vardir ve Ziraat bankasmm ziir- I 
ra lehine hizmet ifa edecegi noktalar onde tu-
tulmustur. Binaenaleyh Ziraat bankasmm esas 
menfaatleri dusunulanus, kanun layihasma hii-
kumler konulmustur. 

Ziraat bankasi aynr zamanda ibtidai maddesi 
memleket dahilinde yetisen sanayii ziraiye kura-
bilir, bu kabil sinai miiesseselere istirak edebilir, 
diye kendisine kanuni bir salahiyet verdik. Bu
na ilisildi. Kisa bir zamanda su haMkate vasil 
olduk. Memlekette ziraat mi eweldir? sanayi mi 
eweldir?. Artik bu nazariye 50k konusulmus 
ve anlasilmistir. Memlekette giftgilik te vardir, 
sanayi de vardir. Bunlarm her ikisine birden 
mill! ekonomi derler. Milli ekonomi icablarma 
gore hareket lazimdir. Biz memleketimizde sa-
nayiimizi kurmadan evvel harice satmak meobu-
riyetinde ve harigten de mallanmizi dikte edi-
len fiatlerle satmakta idik. Fakat, bir kisrm 
sanayii memlektte kurduktan sonra, harig ali-
cilarma karsi fiat noktai nazarmdan nazim bir 
rol oynamaga basladik. Pamugunda boyledir, 
yiiniinde boyledir. Butiin sanayiini memlekette 
kurdugumuz mallar bu arzettigim sekildedir. 
§u halde demek oluyor ki, iptidai maddesi 
memlekette bol olarak yetisen her hangi bir se-
nayi kuruldugu zaman ewelemirde ondan giftgi 
miistefit oluyor. §u halde ciftcinin mahni biran 
evvel deger fiatile elden cikarmak bizim vazi-
femizdir. Eger Ziraat bankasi bu esas vazifesini 
ifa edebilirse dogrudan dogruya giftgiye hizmet 
etmis sayilabilir. Bunu menetmek dogru bir 
sey degildir. 

Faiz meselesi - Affedersiniz sizi yordum, fa
kat izahat vermege mecburum. (Istifade ediyo-
ruz, sesleri) - Faiz meselesi i<?in Ba^vekile de 
boyle bir sual tevcih edilmisti. Verdikleri ce-
vabi hatirlarsmiz. Kendisinin vermis oldugn 
cevab: (Memlekette faiz ne kadar ucuz olursa 
bizim igin 0 kadar sayani memnuniyet olur). Ben 
de ayni sozii tekrarlayacagim. Faizi mumkun ol-
dugTi kadar memlekette ucuzlatmak bizim va-
zifemizdir. Fakat burada Ziraat bankasi igin 
diisunulecek bir nokta vardir. Ziraat bankasi 
sermayesinin miinhasiran ziirraa verilmesini 
soylediler. Zaten boyle yapilmaktadn*. Ziraat 
bankasmm 30 milyon lira sermayesi vardir. 
Zaman zaman zurram zimmetindeki matlubati 
bu miktarm fevkine qikmaktadir. Esas serma
yesi ziirraa ikraz edilmistir. Diger ksimlar 
piyasadan kendisine vuku bulan mevduatla te-
min edilmektedir. Ziraat bankasmm kuwetle-
rinden birisi de halktan topladigi mevduattir. 
Bu da her sene halkm kendisine olan itimadmm 
neticesi olarak yiikselmektedir. Ewelki sene 
40 milyon idi gecen sene 6U kiisur milyon idi. 
Iginde bulundugumuz sene de 70 milyona var-
maktadir. Fakat bugttn Ziraat bankasi da ken
disine para verenlere faiz odemektedir. % 3, 5 
hatta 6 ya kadar. Bu mevduati toplamak i<jin | 
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kendisi de para vermektedir. Demek oluyor 
M, faizin de bir maliyeti vardir. Nasil bir fab-
rika bir arsm bezi kaga satabileoegini hesab 
ederek maliyet fiatmi nazari itibare alryorsa 
faiz de bankalar igin boyledir. Taksitlendirilen 
borglar meselesi vardir. 

Ziraat bankasmm 30 milyon lirayi bulan 
zirai ikrazati 1931 senesinde taksitlendirilmek 
istenilmi§tir. Bundan 21,5 milyonu kanuni hii-
kiimlere uygun geldigi, yani 1931 senesi niha-
yetine tesadiif eden borclar oldugu icin % 3 
faiz ve 15 sene miiddetle taksitlendirilmi§tir. 
Demek oluyor ki bu gun Ziraat bankasmm % 
3 faizle 21,5 milyon lira ziirra zimmetinde mat
lubati vardir. Bu az bir fedakarlik degildir ve 
bunu istihfaf etmege hakkimiz yoktur, zanne-
derim. Su halde Ziraat bankasi faizine had koy-
mak meselesinin, bendenizce, zamani gelme-
mi§tir. Kanunun inhiraf kabul etmeyen siki 
cereevesi igine faiz haddini soktugumuz za
manda hata etmi§, bankayi da zarara sokmus 
olabiliriz. Bundan dolayi miihim i§i, bankayi 
idare edeceklerin takdirine birakmak zaman 
zaman tesrii kuvvetinizle, ki her §eyin fevkin-
dedir, yapiliyor mu, yapilmiyor mu muraka-
be hakkmizi kullanmak simdilik daha faydali 
olur. §unu da ilave edeyim ki memleketimiz
de faiz miktari, bittabi bankalarm ve banka 
nami altinda gali§an miiesseselerin faizlerin-
den bahsediyorum, muhtekirler hakkinda ma-
lumatim yoktur, esasli malumatim olsa kendi-
leri muddeiumuminin pengesinde bulunmalan la-
zimgelir, memleketimizde iig dbrd seneden be-
ri faiz hadleri yiikselmemi§tir, hatta inmekte-
dir. Bunun sebebi piyasada isin cok olmasi ve 
halkm bankalanmiza itimad ederek tasarrufla-
rmi tevdi etmeleridir. Para piyasasma arzu ta-
leb iizerindeki muvazeneden kredi lehine bir 
hareket dogmaktadir. 

Ziraat bankasmm paralan tahsil olunuyor 
mu, olunmuyor mu? Yine tekrar arzedeyim 
ki bir bankanin kuweti ne sermayesindedir, 
ne de §ubelerinin cok geni§ olmasmdadir. Ban-
kanm esas kuweti aktifine dahil olan hesabla-
rm saglam olmasmdadir ve personelinin, me-
murlarmm, miidiirlerinin zeki, namuslu, muk-
tedir olmasmdadir. Bu iki §ey bir araya gel
digi zaman da banka igin tarn ve kamil bir miies-
sese diyebiliriz. Her hangi bir banka icin bu 
ssartlarin tecelli etmesi lazimdir. Bunun canh 
misali tahsilatmin yolunda gitmesidir. 

30 milyon liralik zirai ikrazattan 1936 sene
sinde 9,5 milyon lira tahsil edilmistir. Isterseniz 
mudurii umumi bunlarm tafsilatmi sizlere ar-
zedebilir. Kendisi gok memnundur. Ben de eski 
bir bankaci olmak sifatile 30 milyon liranm 
9,5 milyon lirasmm vadesinde tahsilini gormek-
ten ferah duydum. Demek ki milletimiz imkan 
buldugu zaman borglarmi ddemekte sadakat 
gosteriyor. §unu ilave etmek laznndir ki yuk-
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sek direktif lerinizle alman ekonomik tedbirler- I 
le kbyliiniin malmm satilmasi ve kiymetlenmesi 
tediye kabiliyeti iizerinde aynea miiessir ol-
mustur. Bir taraftan bankalarda mevduat arti-
yor, diger taraftan tahsilat normal sekilde de-
vam ediyor. Diyebilirim ki Ziraat bankasi, tarn 
ve kamil bir devre yasryor, 

Topraksiz fakat icarla galisan adamlardan 
bahsettiler. Mevzuu iyi kavriyamadim. Bu mii-
taleanm da cevabsiz gegmemesini arzu ediyo-
rum. Kavradigim nisbette kisaca bir sey soyli-
yecegim. Qiftgilikte hayvan, makina alat ede-
vat demirbas olur, fakat insan demirbas olamaz, 
bu kabil degildir. Anladigrm: dogru ise vere-
cegim cevab budur. 

Sigortadan bahsettiler; Qdk ehemmiyetli bir 
mevzudur. Bizde hakikaten hayvan sigortasi-
nm, zirai sigortanm yapilmasi iktisadi bir ih-
tiyagtir, ayni zamanda medeni bir ihtiyactrr. 

Fakat bu pek getin bir mevzudur. Bunun 
iizerinde ewel emirde genis etiit yapmak la-
zimgelir. Eger mesele sadece paraya inhisar et-
mis olsaydi bir iki milyon lira kolaylikla bulur 
ve bu fcfi viicude getirebilirdik. Zirai bir sigor-
ta tesis edebilmek igin memleketimizin muay-
yen noktalarmda hava tetkikati yapmak zaru-
reti vardn*. Ne zaman ve ne nisbette yagmur 
yagar v« ne zaman ve ne nisbette dolu diiser, 
bunlar hesablanacaktir ki prim almak igin bir 
tarife viicude getirilebilsin. Heniiz bu tetkika-
tnniz yoktur. Fakat tetkikata baslamak ve miis-
bet bir §ekil aramak zamani gelmis,tir. Bunun 
igin alakadarlara vazife vererek galistrracagiz. 

Hulasa Biiyuk Millet Meclisinin memleketin 
ihtiyacma uygun btedenberi kanun gikarmak 
hakkmdaki biiyuk siari bu kanunu kabul et-
mek suretile asla tenakuza diismiyecektir. Ve 
bilakis muvaffakiyet serisine bir yenisini daha 
ilave etmis olacaktir. Kanunun kabul edihnesi-
ni hassaten rica ederim. 

HAil̂ tL MENTB§E (Izmir) — tktisad vekili 
arkadas,imizm gayet faydah ve bir qok cihet-
ten tatmiinkar izahatlarmi tahrik eden arka-
daslar arasinda bulunmaktan hakikaten mem-
nunum. Cevablarmdan benim ifadelerime taal-
luk edeii kisimlara cevab verdikten sonra umu-
mi cihetten bazi seyler sbylemek isterim,. 

IVfiitat Pasanm kooperatif esasi dairesinde 
kurmus oldugu menafi sandiklarmi ilga etme-
yip kuwetlendirilmi§ ve inkigaf ettirilmi§ ol-
salardi (bugiin Ziraat bankasmda devletle el 
birligi yiiriiyecek giftgi tesekkulleri buluna-
cakti demistim. Yoksa Mitat Pasanrn emeci su
retile ba^ladigi yolu tutmanm faydali olacagi-
ni soylemedim. Bu î i bizden devralan komsu 
devletler bu esas dairesinde inkisaf ede, ede 
tekamiil ede, ede bugiin Devletle ciftgi tesekkiil-
leri, Ziraat bankasi islerinde anklarobasyon 
yUriimektedirler. 

Sonra esbabi mucibede giftcilikten fill alaka- | 
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smi kesip te toprak koganindan ba§ka alakasi 
bulunmayanlardan bahsedi§im, yani bizde 
boyle Hiikumet esbabi mucibesine girecek ka-
dar gok insan yoktur demek istedim. Yoksa boy
le insan vardn*. Vekil bey himayeye gayri la-
yik, ben de layiktir diyor gibi bir sey 
soylemedim. 

Sonra icarci unsur meselesinde suitefeh-
hum vardir. Mesele, bu yolda cevaba tahammiil 
edecek mahiyette degildir. Memlekette mek-
tebden gikmis mutesebbis, toprak uzerinde 
galismaga sevki, gayreti, istidadi ve bilgisi olan 
bir takim unsurlar tasavvur ettim. Bunlar top
rak ashabmdan birisine gelirler, yerine gore 
bir kag yiiz veya bir kag bin dbniim tarla tu-
tar, orada galisirlar. Bu unsur elindeki ser-
mayeyi icara bagladiktan sonra isletme igin 
yardmia miihtag olurlar. Bunlara Ziraat bankasi 
yardim etsin. Boyle mutesebbis, bilgi ve teknik 
sahibi genglerin topraksizliktan * dolayi mekteb-
den giktiktan sonra istidadlarinm biirolarda, 
surada burada ifna edilmemesi gayesile soyle-
dim. Bu gibi genglere toprak bulabilirsek bu 
suretle memlekette teknik elemanlar elde et
mis oluruz ki kbyliiye de niimune olurlar. 

NAZIM POROY (Tokad) — tcarla ziraat 
memleketimizde iyi netice vermis midir? 

HALIL MENTE§E (Izmir) — Pekala neti-
celer verir. Bu, mukaveleye bagli ve yere bag-
lidir. Verimsiz bir yerde olmaz. Fakat verim-
li bir yerde olur, nigin olmasin? 

Sonra, biiyiik giftgi, kiigiik giftgi meselesi. 
Soyledikleri bana cevab degildir, zannediyo-
rum. Qiinkii biiyuk giftgiye kar§i Hiikume-
tin bir fikri mahsusu vardir, diyen ben degi-
lim. Yalniz (Criterium) kriteryum olarak, gift-
cinin kredi hususunda ba§vuracagi yerler da
ha ziyade kredi kooperatifleridir, kredi orada 
teksif edilsin dedim. Onlara yardim edilmek-
le beraber biiyiik giftgiye de yardim edilsin, de -
dim. Bunun iizerine tatminkar izahat verdi-
ler. Biiyiik giftgilere Hiikumetin ho§nudsuz ol-
dugunu ifade edecek bir soz soylemedim ve 
boyle bir kanaat bana gelmemi§tir. 

Toprak meselesine temas ettiler. Bu miihim 
mesele uzerinde ben de biraz durmak zarure-
tindeyim. Sabrmizi tiiketmiyecegim. 

Memlekette bir toprak meselesi var midir, 
yok mudur? Te§kilati esasiye kanununun ta-
dili vesilesile temas edildi. Bu meselelerin bi-
zim memlekette diger memleketlerde oldugu 
gibi tasarruf teminatini zayiflatacak tedbirler 
almaga bizi sevkedecegini zannetmiyorum ve 
bunda musirnm. Vilayette niifusa nisbeten 
toprak nisbetleri resmi rakamlarla tesbit edil-
mi§tir. Vasati olarak bir kilometreye 21 ki§i 
isabet ediyor ve vilayetlere taksim edilince 
Van da dorde bir, Mu§ta, Agrida ve daha §ark 
vilayetlerinin bazilarmda 8 ki§iye bir kilomet-



1 : 57 10-5-1937 C : 1 
re arazi du§uyor. Hatta muhim vilayetlerden 
Erzincanda 12, Trabzonda 13 ki§iye bir kilo
metre isabet ediyor. Miitekasif olan kisimlar-
da bile Garb sahilinde ve Ege mintakasinda 
Buras, Kocaeli, Trakyada ve bunlarm igerisin-
de en kesif olan Izmirde bile 47 ye, digerlerin-
den 30, 33 ve 20 ye kadar dii§iiyor. 

l§te toprak vaziyeti budur. Toprak mesele-
si halledilirken her memleketin hususi ve ta-
rihi §artlan takib edilmek lazimgelir. Toprak 
meselesinde, bence, Hiikumet cephesinden, 
ta ba§langictan beri hata vardir. Onu izah 
edeyim. Evvela toprak meselesi (Problem fon-
siye) dedikleri §ey dogrudan dogruya memle
ketin iktisadiyati umumiyesile alakadar bir 
meseledir. Bu mesele icin iskan zihniyetile dii-
siiniilerek Dahiliye vekaletince Meclise bir la-
yiha getirildi. Gelen bu layiha, her vekalet-
ten vukubulan itirazlarla, bir tarafa konuldu. 
Simdi iskan i§i Sihhiye vekaletine verildiginden 
dolayi Sihhiye vekili arkadagimiz da bu mese-
leyi kendisine maletmistir ve orada bu mese
le tetkik edilmektedir. Heniiz daha layihasi 
gelmemi§tir. Fakat i§ittigime gore bir takim 
prensipler tesbit edilmistir. 300 doniimden % 
20, 500 den §u kadar falan. Yani toprak sa-
hiblerine i§leme hakki olarak bir kisim bira-
kilacak, diger kismi alinacaktir. Bendeniz, bu 
prensipler tatbik olunursa dogru bir neticeye 
vanlmayacagma kaniim. §imdi arkada§lar, si
ze nufus meselelerini anlattim. Bilirsiniz ki ara-
zinin kiymeti meselesi her §eyde oldugu gibi 
arzutalebe tabidir. Mesela bu giin Vanda bir 
kilometre bir lira ise elbetteki kesafeti 46, 47 
olan yerde yiiz liradir. Bilhassa verim nisbe-
tine gore bu fiat artar. §>imdi boyle bir mem-
lekette togragi istimlak edeceksiniz. Bilfarz 
1332 senesi vergisinin sekiz mislini fiat olarak 
koyacaksmiz. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ba§-
kanim, miizakere mevzuumuz toprak kanunu 
mudur, Ziraat bankasi kanunu mudur? 

HALlL MENTESE (Devamla) — Musaade 
buyurun, Bay Vekil soyledi de onun igin temas 
ettim. Maamafih kisa kesecegim, 

Binaenaleyh §unu arzetmek istiyorum ki ay-
ni bedeli verince netice, bir tarafta belki me-
mul etmedigi bir kiymeti vereceksiniz, fakat o 
bir taraftan nevama musadere olacaktir.. Bi
naenaleyh bu §eraiti nazan dikkate alarak, ben 
toprak meselesinin halledilmesi taraftarryim, 
nitekim onu soylemi§tim, her yurdda§m tarla 
sahibi olmasma taraftanm. Fakat meseleyi 
memleketin §eraitine gore tetkik etmek lazim 
gelir, kanaatindeyim. Onun i§in Iktisad vekili 
arkada§imizm, gegtigim yerlerde 4 saat devam 
eden ciftlikler gordiim diyerek bunu §ey etmesi 
pek o kadar buyultiilecek bir mesele degildir. 4 
saat devam eden giftlikler var dediler ve olabilir. 
Fakat memlekette, zannetmiyorum ki bu izam 

edilecek kadar biiyiik bir sey olsun. Zaten is-
tirdattan sonra Hiikumet emvali metruke gift-
liklerini tevzi etmistir. Nitekim Milas kazasin-
da da boyle metruk giftliklerden 4 tanesini tev
zi etmi§tir. Sonra hususi surette kalmi§ olan a-
raziyi de gelen vatanda§lara vermi§tir. Iz
mirde Abdiilhamidden kalma arazi de tev
zi edilmistir. Aydmda 60 bin doniim-
liik bir giftligi de keza 1200 aile namma 
tapuya rapt ve tescil etmi§tir. Yani mesele 
kendiliginden halledilmektedir. Simdi biitun 
halkimizm mesnedi olan ve bizim her memle-
ketten ziyade sebatla durmamiz lazim gelen ta-
sarruf emniyeti meselesini memlekette sarsmi-
yalim, maksadrm budur ve Iktisad vekili arka-
da§imdan ehemmiyetle rica ediyorum, bu me
sele, her §eyden ziyade memleket faaliyeti ikti-
sadiyesinin mesnedi olan esas meseledir. Kendi-
leri metodlan ile, nasil ki burada izah ettiler-
se, Ziraat bankasimn kanununu yaparken su 
tedbiri kullandik, §u miitalealari aldik, §u tet-
kiki yaptik. Kendileri mesuliyetleri iizerlerine 
alsmlar ve memleketin ekonomik seraiti, tarihi 
seraitini layikile yer yer tetkik ettirerek iize
rinde ehemmiyetle durmak istedigim memleket
te miilkiyet ve tasarruf emniyetini, ki biz bu-
nun iizerinde durmak mecburiyetindeyiz, bazi 
devletler bu i§ iizerinde hafif hareket ediyor-
larsa bunlar bir nevi istihale gegiren milletler-
dir. Biz metin esaslar, sihatli ve saglam metod-
lar iizerinde yuriimek mecburiyetindeyiz, kay-
bettigimiz zamanlan kazanmak i§in... Kendile-
rinden ricam; bu i§i kendi metodlan dahilinde 
tetkik ederek bir karara varsmlar. 

HlKMET BAYUR (Manisa) — Iktisad ve
kili arkadasimizm izahatmdan anladigim en e-
sasli miisbet §ey, bu yeni kanunun arzettigi en 
esasli terakki hig olmazsa Ziraat bankasi baki-
mmdan istihlak kredisinin online gegmek ve 
biitiin krediyi istihsale hasretmek biiyiik bir te-
rakkidir, tamamen tatbik edilirse biiyiik bir 
muvaffakiyettir. Ziraat bankasi kanunu hazir-
laniyor ve geliyor diye bekledigimiz vakit, bu
nu beklemiyorduk. Ben kendi hesabima ne bek-
lerim ve icten ice memleket ne bekler? Esas 
koyliiniin kalkinmasidir. Bugiin Tiirk koyliisii, 
Avrupanm en az istihlak ve en az istihsal eden 
koylusiidiir. Bunun hie olmazsa Balkanlarm 
koyliisii seviyesine ve ilerde Avrupanm zengin 
koyliisii derecesine gikmasi bekleniyor. Bu ka-
nun buna dogru bir adim atiyor mu, atmiyor 
mu? Krediyi istihlakten istihsale hasretmek 
bir terakkidir. Ama bununla iktifa edemeyiz. 
Onun igin esas meseleye tekrar gelecegim. Ben 
ya eksik anladim yahud Vekil arkada§imiz 
bunlara cevab vermediler. Koyliiniin kalkmma-
si demek, bir defa zirai kredi, ikincisi bol para 
vermelidir, ucuz para vermelidir. Burada muay-
yen bir miiessesenin kan mevzuubahs degildir. 
Lazim olan §ey, bilgi ile miicehhez olan koylii-
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ye bol para vermektir. Bol paradan maksadim, 
koylii ihtiyaca kafi ve ucuz faizle para buldu-
gu takdirde, §imdikinin birkag misli istihsal e-
decek ve birkag misli istihlak edecektir. 

Ziraat mi, sanayi mi? meselesi mevzubahs ol-
du. Boyle bir miinakasa tabii olamaz. Sana-
yiimiz, bilhassa kendi ziraatimize dayanan 
sanayiiniiz koyliiyii daha terfih etmektedir. 
Fakat esasi sudur. Koylii iki ug misli zengin-
lesirse, iki ug misli kumas ve diger mevad is
tihlak edecek. Binaenaleyh sanayi de o nisbette 
buyuyecektir. Bizim sanayiimiz, simdi ve da
ha bir miiddet, dahili piyasa igin galisan bir 
sanayidir ve daha bir miiddet byle kalacaktir. 
Yani Alsmanya, Ingiltere gibi esas itibarile di-
sari igin. galisan bir sanayi olsaydi, sanayii daha 
arttrrmaik kabil olurdu . Sanayiimizin inkisafi, 
memleketteki kutlenin ve bilhassa nisbetsiz bii-
yiik kiitle olan koyliiniin istihlakine baglidir. 
Bu giin koylii iki misli istihlak edebilse - ki 
hig bir sey degildir, bir bizim istasyotnlarmiizdan 
gegerken kiliklara bakmiz bir de Bulgar istas-
yonlarmdan gegerken - istihlak edebilse sanayi
imiz iki tic. misli inkisaf etmistir demektir, pa-
muk sanayii de artmistir ve saire ve saire. Bi
naenaleyh biz bu ziraat bankasi kanununu bek-
lerken bu derde gare bekliyorduk ve Oumhuri-
yetin 14 ncii senesittideyiz. Samimi soylersek, 
koyliinun yiikselmesi igin ciddi bir §ey yapilmi§ 
degildir. Sanayiimizin korunmasi dolayisile, 
mesela; pamuk gok eMliyor ve sanayide yara-
yan diger bazi maddeler daha gok ekiliyor ve 
fabrikalarm crvarmdaki koylii daha miireffeh 
oluyor. Bu inkar edilemez bir hakikattir, Ciim-
huriyetin eseridir. 

Kapitulasyonlarim kalkmasmm ve bu kapi-
tiilasyonlarm kalkmasmm iyi kuUanilmasmm 
ibir netioesidir. Amma umumi kiitle fakir kal-
diktan sonra kumas ve yahud diger iptidai 
maddeler, ayakkabi gibi seylerin imali pek 
artmaz. Binaenaleyh pamuk ve saireden kaza-
nanlar mahdud kalacaktir. 

Maksad umumi kiitleyi ileriletmektir ve bunu 
behemehal yapmalryiz. Bu kanun buna cevab 
vermiyor. Benim bu kanundan bekledigim sey 
budur, her kes de icten ige bunu bekliyor. 

Para noktai nazarmdan faiz miktari ne ka-
dar az olursa o kadar iyi olur denildi. Bunu bu-
rada Iktisad vekilimiz soyledi, Bas vekilimiz de 
buna isaret buyurmuslardir. Bittabi faiz ne 
kadar az olursa o kadar iyidir, sihhatimiz ne 
kadar iyi olursa o kadar memnun oluruz. Fakat 
burada mevzubahs edilecek mesele, ne yapalim 
ki iyi ol«un? Binaenaleyh bu kamunla giftginin 
ihtiyaci nisbetinde kredi bulmaga galismak ne-
lere mutevakkiftir? Bu kredinin mumkiin 
mertebe ucuz olmasi igin ne yapacagiz? Hepi-
mizde su kanaat vardir ki, koylumiizun bilgisi 
artar, para bulur, istihsal ve istihlaki artarsa 
koylii refah bulur ve Hiikumetin butgesi artar. 

Adam basma biitgeyi tetkik edersek, Bulga-
ristanda daha fazladir. Memur maa§i ve saire-
yi hepimiz biliiiz. Bir taraftan masraf biitge-
sinde vardir, bir taraftan da varidat biitgesiaide 
goruliir. Bu giin su kadar milyon lira sarfedi-
yoruz dersek hakikat bbyle degildir. Niifus ba
sma vurunuz yansi kalmaz. 

Bu dediklerim bizde bugiin olmazsa da, hie. 
olmazsa yoluna girelim. Memleketimizde sa
nayi yolu bulunmustur. Bu yoldan gidecegiz ve 
muvaffak olacagiz. Sanayi isinde dogru yol bu
lunmustur. Fazla himmetle daha gabuk veya 
yavas gideriz. Fakat koyliiniin kalkinmasi isin
de daha §igiri bulamadik. Qigirlardan biri bu-
lunsun ve yol agilsm. Buna nazaran bu kanun 
natamamdir. Amma derlerse ki; simdi bu ka
nun giksm, bilahare, 6 ay veya bir sene sonra 
daha mukemmelini getirecegiz, o zaman olur. 
Fakat mevduattan kar edecekmis, ticarette is-
liyen para daha emniyette imis... Bunlari da 
yapsin, fakat benim istedigim, bir sermaye ol-
sun, ucuz faizle, bol miktarda koyliiye para 
versin, koylii hem kalkmdirilsm, hem malumat-
landirilsm. Bu yola girelim. Amma Ziraat ban
kasi olmasin da koylii bankasi olsun. Bu banka 
dogrudan dogruya kar miiessesesi midir? Dev-
let biitgesi masraflannin giinden giine art-
masi dolayisile, kalkmdirilmasi icab eden koy
liiye ve camiaya yarayan bir miiessese midir? 
Eger Ziraat bankasi bunu yapamryorsa baska 
bir banka ile yapalim. Mesele, Hiikumetin ni-
hayet bu yola girmesi meselesidir. Vekil arka-
dasmuzdan sordum. Ziraat bankasi bugunku ha-
lile dahi sermayesini tamamile giftgiye veya sa
nayii ziraiyeye verir. 0 da netice itibarile gift
giye yarar. Mevduatm uzun vadeli olanlari sa
nayii ziraiyeye, kisa vadeli olanlari da diger 
kisa zamanda netice verecek islere tahsis edil-
melidir. Bu bankanin sermayesi yiiz milyona 
gjkacaktir, gaye, budur. Mevduatm m(uhim bir 
kismi bir, iki seneliktir. Koyliiyii yiikseltmek 
igin kendi sermayesinin bir kismini hasrede-
mez mi? 

Faiz meselesine cevab verilmemistir. Acaba 
bu kanun koylii kalkmmasi igin bir adim mi
dir? Bu kanun dime nisbetle bir terakkidir, fa
kat Ciimhuriyetin 14 ncii senesinden bekledi-
gimiz terakki degildir. Bunu agik ifade etmege 
mecburuz. Giicenmemek lazmidir. 

Evvelce taksitlendirilmis paralar vardir. 
Bunlar igin vekil bey ne diyorlar, evvelce tak
sitlendirilmis olanlarm bu yeni krediden tekrar 
istifadeleri miimkiin olacak midir, olmryacak 
midir? Bunlara % 3 le para verilmistir, dediler. 
Buna istirak edemem. Bu adamlar bu parayi 
aldiklan zaman paranm krymeti dundu. §imdi 
krymetlenmistir. Evvelce 100 idise simdi 150 
olmustur. Hakkalinsaf diisiinuliirse, sade para 
bakimmdan degil, ekonomi bakrmmdan dusiinii-

liirse bunlar % 15 - 20 faiz vermislerdir. 
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Nihayet koylii kalkinmasi yoluna giriyor 

muyuz, girmiyor muyuz ve ne vakit girecegiz?. 
FAZIL AYKAO (Elaziz) — Arkadaslar; ben 

saym vekile ktigiik bir sual tevcih etmek isti-
yordum, Fakat madean ki lutfii tesadiifle boyle 
karsmiza cikmis bulunuyorum, miisaade buyu-
rursaniz, o sorgudan evvel daha esasli bir bdevi 
yerine getireyim. 

Saym vekil cok saglam temelli, bol aydmlikli 
ve fevkalade kavrayish izahatile, iizerinde btt-
tiin Meclisin bu kadar bir hassasiyet goster-
mekte oldugu bu mesele hakkmda, gortiyorsu-
nuz M, pek kiymetli malumat verdi. Bundan 
dolayi kendieme 50k samimi tesekkiirlerimi ifa-
da bir an gecikirsem, ona yalniz kendi borcumu 
degil. sizin borcunuzu da ifa etmemis olurum. 
Onu ifa edeyim ve mevzua geleyim. 

Iste geldim: Sormak istedigim sual su idi; 
Saym Vekil Ziraat bankasmm faaliyetinden 
bahsederken, hallolunacak kisrni icin cok te-
sekkiire deger bir cok kiymetli malumat verdi. 
Biliyorsunuz ki, efkan umumiyede bu mesele 
hie, aydmlanmamisti. Karanlik noktalar sakli-
yan bir mevzu idi. 
Binaenaleyh kendilerinden bazi karanlik kalan 

noktalarm dahi aydmlanmasi icin yeni isiklar 
taleb edersem, bende ve efkan umumivede 
meghul kalmis olan bir gok karanlik noktalar 
da avdmlanmis olur. 

Biz vaktile Ziraat bankasmm bilangolarmi 
tetkik ederken. Ziraat bankasma aid her hangi 
bir smif malumata destres oldugumuz zaman 
soyle bir netice bildirilirdi. Bize denilirdi ki, 
Ziraat bankasmm zirai krediye hasretmis ol-
dugu faaliyet, kendisi inin hie miismir olmavan 
bir seydir. Yani es-er Ziraat bankasi. faaliye-
tinin bir kismmi ticari sahaya en biivuk mik-
yasta tevcih etmis bulunmazsa, zirai sahada ver
mis oldugu kredi ancak zarar edecek ve serma-
yesini muayven bir zamanda kaybedecektir. Bi
naenaleyh ticari faaliyet, onun zirai faaliyetini 
biitun vatandaslar iizerinde teksif icin bir vasita 
teskil etmektedir ve bunu isbat eden rakamlar 
vardir. Simdi Savin Vekilden soruvorum: Va-
ziyet hakikaten boyle mi idi?. Bittabi bbyle 
olmasi lazmudi. Acaba sfiinden giine mevduatm 
artmakta bulunmasi dolayisile, cok sayani 
dikkat bir surette tevessii eden miiesseseye, cok 
faal bir mahiye+te izah ettikleri vachile, yeni 
bir istikamet tavin ederken. bu Ziraat banka-
smdan azami istifade vesaitine miiracaat edi-
lirken, bu sahada, bu muessesenin miistakbel 
havatma kuvvet mi verecektir, yoksa sebebi 
za'fi mi olacaktir?. Bu nokta iizerinde bizi ten-
vir buvurmalarmi rica ederim. 

Diger hususata aid hatirima ffelen miitale-
alari kanunun maddelerini goriistiigiimuz zaman 
yine arzedecegim. Maruzatim bundan ibaret-
tir. 

BASKAN — Husnii Kitapgi! 
HUSNU KlTAPqi (Mugla) — Vaz gegtim. 
EMtN ASLAN TOKAD (Denizli) — Bay 

vekil buyurdular ki, giftgi iizerindeki alacak-
lardan gecen sene 9,5 milyon lira kolayhkla 
tahsil edilmis,. Demek ki giftgi imkan buldukga 
borcunu veriyor ve verecektir. Su halde kre
di muamelesinin devammda ve tekerriiriinde, 
bankanm faidesi ve menfaati oldugu gibi, gift-
ginin de bu, menfaatina uygun geliyor. Bu mu-
amelenin daha iyi isleyebilmesi igin faizlerin in-
dirilmesi lazimdir. Hig olmazsa giftginin iize
rindeki zirai muamelelere aid i§ler igin faizi 
% 5 e indiremez miyiz? Bunu kanunun metnine 
koymak muvafik degilse, hig olmazsa idareten 
bunu yapacaklarmi buradan lutfen vadetsin-
ler... 

tkinci mesele; belki saded harici olarak go-
riiliir. Fakat biraz evvel toprak i§inden bahse-
dildi, bu vesile ile bir noktayi arzedecegim. 

Bugiin toprak alis veri§inde memlekette bir 
ke§meke§lik vardir. Topragi olan topragini sa-
tamiyor, topragi olmayip ta toprak almak isti-
yenler de toprak alamiyorlar. Qiinkii, bir cok 
miinasebetlerle ilan ettik ki topraksiz halka 
toprak dagitilacaktir. Halbuki bu, nazariyatta 
kalmistir. 

ZtYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Ve-
recegiz.. 

EMtN ASLAN TOKAD (Devamla) — Bu 
kararimizi yapacaksak bir an evvel yapmaliyiz 
ki bu suretle bu ke§mekes vaziyet ortadan kalk-
mis olsun. 

Hiikumetten rica ediyorum; bu layihayi sev-
kedeceklerse bir an evvel etsinler, etmiyecek-
lerse, bundan sarfmazar edilmi§tir desinler de, 
harigteki toprak vaziyetleri ve toprak alim sa-
timi da diizelsin. 

Ziraat mi, sanayi mi meselesi tamamile geg-
mi§ bir mevzu degildir. Qiinkii mevaddi iptida-
iyesi memleketimizde yetisen sartayi §ubeleri-
nin §iiphesiz tesisi sirasi gelmistir. Memleketi
mizde mevaddi iptidaiyesi yeti§miyen sanayi 
subelerini tesis etmek herhalde karli bir is ol-
maz. Bu itibarla, mesela mensucat igin kurdu-
gumuz fabrikalara kafi derecede pamuk yeti§-
tirmek lazimdir. Eger yeti§miyorsa yapilan ve 
yapilacak olan biitiin masraflar heba olup gi-
der. Bunu yeti§tirmek igin tohum islahmdan, 
iska tertibatmdan i§e ba§lamak lazimdir. Bu 
noktadan, demek ki zirai mesele, smai i§e te-
kaddiim ediyor neticesi cikar. Diger §uabati si-
naiyede de boyledir. 

Diger hususata da samil olmak iizere, zirai 
faaliyetimiz, Tiirkiye igin, smai faaliyete tekad-
diim edecektir. Bu itibarla faaliyetimizi evvela 
ziraat sahasmda gostermemiz lazimdir. 

IKTISAD VEKlLl CELAL BAYAR (Izmir) 
— Halil Mente§e arkada§imizm eger okuyaca-
gim ibare kendilerini temin ediyorsa gok sevi-
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nirim. Maddenin nihayetinde deniliyor ki: "I§-
letmelerinde teknik muvaffakiyetle tatbik eden-
lere kredi hususunda riighan verilmistir». Ye-
dinci maddenin nihayetine bu ilave edilmi§tir. 
Ziraat mekteplerinde tahsilini yapmi§, munev-
ver, zirai teknigi bilir, i§ hayatina atilmak is-
terse o gibilerine kredi rtighani yapilacaktir. 
Zannediyorum ki, kendilerinin noktai nazarla-
rma tevafuk eder. Izahatlan arasinda tasar-
ruftan bahsettiler. Ben bunun tafsilatina gi-
rismiyecegim. Memlekette tasarrufun liizum ve 
ehemmiyetinden bahsedecek degilim. Yalniz ta-
sarruf ve miilkiyet meselesi bizim Te§kilati esa-
siyemizin tahti zimamnda oldugu gibi Heyeti 
Celilenin emrinde ve tekeffiilii altindadir. Bi-
naenaleyh su veya bu §ekilde miilkiyet ve tasar-
ruf hakkina tecaviiz edilmis bir nokta yok-
tur. Tecaviiz edenlerin haddini B.M.M. derakap 
verir. 

Sayin Hikmet arkada§imizm miitalealanni 
yakmdan dinledim. Koyliiniin kalkmmasmdan 
bahsettiler. Koyliiniin kalkinmasi hepimiz igin 
arzu ve temnni edilen bir idealdir. Ancak koy-
lii kuvvetlenirse ve koylu istendigi derecede 
refah seviyesine vasil olursa biitiin memle-
ket kuvvetlenir, koyliiniin kuvvetlenmesi esas-
tir. Ziraat bankasi munhasiran bu vazifeyi iize-
rine almi§ degildir. Boyle kalkinma kiil halin-
de gali§acak bir cok elemanlara ihtiyag goste-
ren bir i§tir. 

Ziraat bankasi ancak o elemanlardan birisi 
sifatile, yani tek faktor olarak vazife almi§tir. 

Faiz meselesi hakkindaki noktai nazanmi 
arzettim. Yalniz uzun maruzatim arasinda 
mevduattan bir kismi zirai krediye hasrolu-
nur mu suallerine cevab vermemi§im. Onu 
da miisaadelerile §imdi arzedeyim. Mevduatin 
yerinde kullamlmasi, mevduat sahiblerinin her 
taleb vukuunda paralarini derakab iade et-
meleri bankalar igin cok dikkat edilen i§tir. 
Bu esas mahfuz kalmak sartile bir kisim mev-
duati kisa vadeli mevsim kredilerine tahsis 
etmege teknikman imkan vardir. 

Dostum Emin Aslana gelince; yine faiz me-
selesidir. Tekrar ediyorum ki bizim icin de 
faizi ucuzlatmak cok arzu edilen bir i§tir. 
Miisssese amme hizmeti gorecektir. Fakat hie. 
bir zaman §efkafc miiessesesi degildir. Her hal-
de brnun bir hesabi, bilangosu olacaktir. Mii-
esseseyi elimize aldiktan, masraflanni, ka-
zanglanni, plasman mevzularim tetkik ettik-
ten sonra kendilerinc cevab verebiliriz. §>im-
diki halde bilhassa vaid mahiyetinde olan §ey 
nazari olur ve zannederim ki kendileri de biz-
den boyle bir §cy istemezler. Ticari kredinin, 
Ziraat bankasmin biinyesi iizerindeki tesiri, 
yani Ziraat bankasi ticari kredi sahasmdan ge-
kildigi takdirdc i§leri iizerindeki tesiri miis-
bet mi olur, menfi mi olur? Bu, vaziyete gore, 
ve muamolatin nevine gore degi§ir. Bazi mua-

meleler vardir ki, bonim sahsi tecriibelerime 
istinaden sdyliiyorum, Ziraat bankasmin o mu-
ameleleri yapmasi 90k zararli olur. Mesela is-
mini soyleyeyim. Bankalarm §u veya bu mii-
esseselere geni§ hesabi cari agmalan gibi. 
Mevduati elemante etmek, ayni zamanda mu-
amelatini gogaltmak igin demin bahseyledigim 
ticari vesaik iizerinde gali§masi mali biinyesin-
de bir kuvvet teskil eder, mevduatini gogal-
tir. Bittabi banka bu kanunla kendisine tevdi 
edecegimiz i§ler iizerinde biitiin azmile gali§a-
caktir ve bu i§in ba§mda bulunanlar kredi si-
yasetini biitiin teferruatile anlami§ kiymetli 
adamlardir. Temin ederim ki Ziraat bankasi 
bu kanunla tekamiil edecektir. 

BALKAN — Ba§ka miitalea var mi? Mad-
delere gegilmesini kabul edenler... Etmeyen-
ler... Maddelere gegilmesi kabul edilmi§tir. 

Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi kanunu 

Fasil : I 
Umumi hiikiimler 

MADDE 1 — Turk giftgilerinin zirai istih-
sallerine, zirai mahsullerin siiriim ve sati§ma, 
ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her 
tiirlii te§ebbiislerin milli ekonomi prensiplerine 
gore yiirumesine ve ilerlemesine liizumlu ve el-
veri§li kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etmek ve 
bu gayelerin elde edilmesini giiden te§ekkiil-
leri kurmak, korumak ve bu hususlar igin ku-
rulmu§ ve kurulacak te§ekkiil ve yapilmis ve 
yapilacak te§ebbiislere liizum halinde i§tirak 
etmek ana gayesile ve faaliyetini zirai sahada 
teksif etmekle beraber bu kanuna ve bu kanu-
na miisteniden yapilacak statiiye uygun diger 
her nevi banka muamelelerini de yapabilmek 
iizere Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi adi-
le bir banka tesis olunmu§tur. 

Bankanm merkezi Ankara olup Tiirkiyenin 
iginde ve disinda geregi kadar §ube ve ajans 
acabilir. 

Banka, bu kanunun ve hususi hukukun hii-
kiimlerine tabi her tiirlii taahhiid ve tasarrufa 
ehil hiikmi sahsiyeti haiz ve bu kanun hiikiim-
leri dairesinde salahiyetli uzuvlannin idare ve 
murakabesine tabi muhtar bir Devlet miiessese-
sidir. 

ALAETTIN TIRITOGLU (Maras) — Bu 
maddenin 3 ncii bendinde «Banka bu kanunun 
ve hususi hukukun hukumlerine tabi her tiirlii 
taahhiid ve tasarrufa ehil hiikmi sahsiyeti haiz...» 
deniyor. Ileride kanun tatbik edilirken her 
hangi bir miiskiilata sebebiyet verilmemesi igin, 
daha vuzuhla anlasilmak iizere, hususi hukuk 
kelimesinden ne mana kastedildiginin izahmi 
rica ederim. 

ADLlYE E. M. M. MUMTAZ OKMEN (An
kara)— Bu kanunla Ziraat bankasi muhtar bir 

muessese haline getiriliyor. Bu layihayi §imdi oku-

— 76 — 
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yunca gbrecegiz ki iginde hukuku umumiyeye 
taalluk eden hukiimler vardir. Banka bu kanun-
la Hiikumetin murakabesi altma giriyor. Banka 
bir taraftan muhtar bir Devlet miiessesesi haline 
gehrken diger taraftan da bankacilik hiirriyetini 
ve ticari mahiyetini de muhafaza ediyor. Hususi 
hiikiimlerinden maksad - hukuku hususiyenin 
turkgesini aldik - e§hasi salise, iigiincii §ahislarla 
miinasebetiade, yani bu kanunda yazili ohna-
yan diger muamelelerde, diger sahsiyeti hiikmi-
yeler gibi, borglar kanununun ve sair kanunla-
rm hukiimlerine tabidir. 

BASKAN — Madde hakkmda baska soz 
isteyen var mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmi§tir 

MADDE 2 — Banka, biitiin muamelelerinde 
muhasebei umumiye, arttrrma, eksiltme ve iha-
le kanunlari hukiimlerine ve Divam muhaseba-
tm vize ve murakabesine tabi degildir 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir 

MADDE 3 — Kendisinin ve ailesinin gegimi-
ni temin maksadile ve ziraati esas meslek edi-
nerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki biitiin 
isleri aile reisi ve aile efradile temin ve ifa olu-
nan viisat ve ehemmiyette bir zirai istetmeyi 
bu esaslar dahilinde isletene, bu kanuna gore 
«Kiigiik giftgi» denir. 

Yukariki f ikrada yazili hukiimler dahilinde: 
a) Isletmenin viisat ve ehemmiyeti dolayi-

sile veya istihsal mevzuunun hususi icabi ola-

rak tatbikattaki islerde aile mesaisini tamam-
lamak igin yardrmci ve iicretli isci kullanmak, 

b) Isletmenin viisat ve gelirce kifayetsizligi 
dolayisiie aile gegimine yardim maksadile 
zirai isletme haricinde diger islerle ugrasmak, 

c) Askerlik, hastabk, kiigiikluk, ihtiyarlik 
ve maluliyet gibi sebeblerle bizzat galisamaya-
rak veya kimsesizlik dolayisiie tatbikattaki is-
larde devamli isgi kullanmak, 

Kiigiik giftgi vasfmi gidermez. 
Yukariki hiikiimler dismda kalan zirai is

letme sahibleri «Kiiguk giftgi» sayilmaz. 
ADLlYE E. M. M. MUMTAZ OKMEN (An

kara) — C fikrasmda (galisamryarak) seklinde 
okuduklan (Qalisamamak) olacaktir. Qalisa-
mamak veya kimsesizlik dolayisiie... 

BA§KAN — Maddeyi bu sekilde kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edildi. 

MJADDE 4 — Zirai kredinin tevziinde ewe-
la kiigiik giftginin ihtiyaglan karsilanir. Zirai 
kredinin tanziminde de bunlarm teskilatlandi-
rilmialan gozetilir. 

BALKAN — Mladde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etniiyenler... Madde kabul edil
mistir. 

VaMt gegmistir. Kanunun mutebakisini ge-
lecek celsede miizakere ederiz. 

Qarsamba giinii saat 15 te toplanilmak iizere 
celseyi kapatryorum. 

Kapanma saati : 18 45 



T. B. M. M. Matbaem 
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Devlet demiryollan ve limanlan i?letme umum miidurlugu 
memur ve mustahdemlerinin ucretlerine dair olan 2847 
sayili kanunun bazi maddelerinin degi§tirilmesi hakkmda 

kanun layihasi ve Nafia, Maliye ve Bulge encumenleri 
mazbatalan (1/761) 

Bo^veJfcale* 50 - III - i&?7 
Kararlar miidurlugu 

Sayi: 6/1073 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Devlet demiryollan ve limanlan isletme umum. miidurliigii memur ve mustahdemelrinin ucretle
rine dair olan 2847 sayili kanunun bazi maddelerinin tadili hakkmda Maliye vekilliginee hazirla-
nan ve Icra Vekilleri Heyetinin 24 - I I I - 1937 tarihli toplantismda Yuksek Meclise arzi kararlastin-
lan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba$vekil 
/ . Inonu 

Esbabi mucibe 

Turkiye Giimhuriyeti Hiikumetinin; milli ve iktisadi kalkinmayi temin maksadile disiplinli ve 
prensipli (jalismasmm ve bu gayeyi elde etmeye matuf bilciimle tedbirleri almis ve almakta bulunmus 
olmasimn verimli ve feyizli bir eseri olarak yurdumuzun zirai, ticari, ve iktisadi hayatta siikranla 
goriilen ve miitem,adiyen artan bir inkisaf bas gb'stermistir, ve bu inkisafm tabii bir netieesi olarak 
da memleketin umumi miinakalat islerinde biiyiik ve semereli faaliyetler belermistir. 

Ezeiimle yeni, yeni hatlarm da katilmasile miitemadiyen buyiiyen ve bu itibarla da bir hususi 
bir ehemmiyet kesbeden Devlet demiryollan sebekesi iizerinde trafik gun gec,tik<je artmis ve inki
saf etmjstir. 

Bu vaziyet dogrudan dogruya memleketin ticari ve iktisadi hayatile alakadar oldugundandir 
ki, umumi ihtiyaQlarm vaktinde karsilanabilmesi iqm mali, idari, ve fenni bakimlardan her turlii 
tedbirlerin almmasi, liizumlu ve faideli goriilen islahat ve tadilatm vaktinde yapilmasi gunliik 
is olarak zaruri bir hale gelmistir. 

Goriilen isin hususiyet ve ehemmiyeti ve memlekein ticari ve iktisadi hayatmda oynadigi roliin 
biiyiikliik ve tesiri, hie, siiphe yok ki, bu idarenin her subesine aid islerin biiyiik bir ciddiyet ve ih-
tisasla, enerjik bir emniyet ve intizamla goriilmesini ve bunuti icjin de idarenin liyakatli, em-
niyetli, tecriibeli, yuksek tahsilli ve itimat edilebilir elemanlarla teehiz ve takviyesini ve bu 
maksad iqm de bazi tadilat yapilmasmi icab ettirmistir. 

Halbuki Devlet demiryollan memur ve miistahdemlerinin iicretlerinin tesbitine dair olan 2847 
sayili kanunun koydugu bazi kayid ve sartlar, idareyi bu gayeden uzak birakmis ve nitekim ilk 
hizmete almacak yuksek tahsilli gen?,, miinevver, kabiliyetli kimselere ve bazi meslek ve ihtisas 
sahiblerine 97 liradan fazla para vermemek mecburiyeile karsilasilmis ve bu ucret ise gerek 
iktidarlan ve gerekse tahsilleri bakimmdan bir <jok kimseleri tatmin etmediginden idare bu gibi 
degerli memurlarm bilgi ve tecriibelerinden mahrum kalmak vaziyetine dusmustiir. 
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Hie, suphe yoktur ki bu vaziyetin devami giinden giine biiyiiyen ve kendisinden en verimli 

isler beklenen ve o nisbette de agir mesuliyetler tasiyan Devlet demiryollan idarosinin iniihim vc 
miitenevvi liizmet ve vazifelerinden bir gogunun orta ve ilk tahsili ellerde kalmasmi mucib olacaktir. 
Iste bu sebebledir ki muktazi tedbirlerin zamaninda alinmis olmasi icin 2847 sayili kanunun bazi 
hukumlermin tadiline kati liizum ve zaruret goriilinustur. §6yle ki: 

1 nci maddenin tadili esbabi inucibesi: 
Bu maddedeki (Devlet demiryollan ve limanlan isletme umumi mudurliigii daimi) ibaresinden 

sonra (ve museccel) kaydr konmustur. Idaremizde daimi olan memur ve mustahd.emlerin miisecoel 
olmalan iktrza ettigine ve esasen 2454 sayili tekaud kanununun 1 nci maddesi de daimi memurlugu 
(sicilli mahsusunda kayidli memur) diye anlattigma gore daimi ile museccellikten her ikisinin de 
hak ve imtiyaz bakimindan bir manada ve muvakkatlik mukabili olarak tavzihi liizumlu goriilmustur. 

2 nci maddenin tadili esbabi inucibesi: 
Bu maddenin 3 ncii fikrasi, ibarenin devam ve teselsulu itibarile stajiyer miistahdemi, Fevkalade 

ahvalde Qalis'tirilan muvakkat amele ilcretleri esasina baglamakta ve halbuki kanun daimi memurlan 
-namzedlerde dahil - bir cetvel §er<jevesine alarak bu meyanda stajiyeri nazari diklkate alunaanakta ol-
dugundan burada zikri gotjcn stajiyer mustahdem kaydinden maksadin ne oldugu anla§ilmaimafcla 
beraber (mustahdem) tabirinin anlamindan bunun daha §ok isgi sinifina aid olmasi istidlal edil-
imektedir. Bu takdirde idare ise alacagi her hangi bir memurun kiymeti maddiye ve maneviyesini 
ol<jmeden yani stajiyer olarak alip denemeden, tanimadigi bir memuru museccel olarak ise almak 
vaziyetine diismekte ve boylece o memuru idareye ilk intisabindan itibaren imtiyazli memurlar ara-
sma sokmaktadir. Bu mahzurun ortadan kaldirilmasi igin burada idareye stajiyer memur alabil-
mek salahiyetini veren sarahat konulmustur. Amele vaziyetlerme gelince yine bu kanunun 6 nci 
maddenin 1 nci fikrasmdaki sarahate gore ilk hizmete alinacaklara girecekleri derecenin asgari 
ugretinin verilmesi sart olduguna gore iWttin her hangi bir mrntakasinda ise alinacak kadro karsiligi a-
meleye de bu meoburiyet dahilinde asgari 110 kurus yevmiye veriimeiktedir. Halbuki mahalli icablar 
her yerde ayni olmiadigindan bu takdirde mlesela 70 kurusla ve belkide daha asagi bir ucretle 
ise almabilecek bir ameleye yiiksek bir yevmiye vermek suretile Mare miutazarnr olm&ktadir. 
Binaenaleyh fevkalade ahvalde alinan muvakkat amleleler gibi ahvali tabiiyede kadro kar-
siligina alinacak ameleye de bidayettt intisablarinda muvakkaten is verebilmek salahiyetini, Nafia 
vekaletinin verecegi talimiat dahilinde miiduriyeti umumjiyeye birakilmasi tasarruf ve maslahat 
bakimtndan faiideli olaoagi gibi mtiisecceliyet imtiyazindan istifade etm'ek dusiinceleri altinda 
bazan da muvakkat ise ekseri mmtakalarda ragbet bulunamiadigi bu gibi hallerde 110 kurus 
yevmliye verilerek daimi amele almak mahzurunu ortadan kaldirmak icjin 19 ncu dereceye asga-
risi 80 kurustan baslryan sinif 3 amelelik kademesi ilave edilmistir. 

3 ncii maddenin tadili esbabi mucibesi: 

Yukarcda da izah edildigi vegMle bidayeten hizmete almacaklarin ne gibi vasiflari haiz ol-
mlalari lazim geldigi bu kanunda zikredilmemis oldugundan tatbikatta kabiliyeti ve tecriibeli 
©lamanlarla idarenin takviyesi kabil olamamisve ilk hizmete giris tabirinden ne Devlet ve ne de 
idare hizmetlerinde bulunmamis olanlarm kastedilmiis olacagi diisiinulerek bu maddenin A, B, 
C ve D fikralarma gore ve dereceleri de eskisine nazaran birer derece yiiksek tutulmlak suretile 
yazilm'istir. 

A;yni zamianda idarenin hususiyet ve ehemmjiyeti ve idari zaruret ve icablar goz online ali-
narak bu maddeye miesleki ihtisaslara binaen bir derece yukariya bidayeten memur alinabile 
cegi kaydi ilave edilmistir. 

2847 sayili kanunda, vaktile idare hizmetinde bulunmus olanlardan tekrar idare hizmetine ali-
nanlar hakkinda bir kayid ve isaret olmadigi i^in bunlardan da kanunun 3 ncii maddesine tevfikan 
bidayeten hizmete almanlar gibi muameleye tabi tutulmasi icab etmistir. Halbuki bu kabil kim-
seler arasinda vaktile daha yiiksek derecelerde bulunarak hizmetlerile, ihtisas ve tecriibelerile 
idareyi meintiun birakmis olanlar meveud bulunmaktadir. 

( S. Sayisi : 157 ) 



10 haziran 1930 tarihli ve 163 numarali tefsir karari ; maasatm tevhid ve teadiilii hakkindaki 
kanuna merbut kadro cetvelinde dereeesi tasrih edilen bir memuriyette vaktile bulunnms olan-
lar mezkur kanunun nesrinden sonra ayiii memuriyete veya ayni derecenin tarn nmadili bir memu-
riyete tayin olunduklari takdirde o dereee iqin tesbit edilen maaslari alacaklarmi tasrih ettigin-
den bu hiikiim esasen 1452 numarali tekaiid kanununun emrii isaretile yapiknis olan Devlet Demir-
yollan barem kanununa tabi memur ve miistahdemlere de tatbik ve tesmilini teminen bu madde 
tadil edilmistir. 

6 nei maddenin tadili esbabi mueibesi: 
Bu maddenin ikinei fikrasi (Her dereceye tekabiil eden aylik o dereee vazife igindir) kaydini 

tasimakadir. Halbuki tatbikatta bfunun mutlak olarak huikmiinii yerine geitrimek asagida gbsterilen 
sebeblerden dolayi kabil olamamaktadir: 

A) Bir dereeden fazla yapilan terfilerde isbu kanunun 8 nei maddesi Mkumleri dahilinde terfi 
eden memura, miiddetini doldurmamissa, yeni gegtigi derecenin iicreti verilmedigi icjn vazife 
ile iieret karsilasmamaktadir. 

B) Keza dereee tenzillerinde de ayni vaziyet mevcuddur. 
C) Bidayeten hizmete almanlar bu kanunun 3 ncii maddesi hiikumleri dahilinde t ahsillerine 

gore dereee ile iimikayyed foulundugiuna ve halbuki meslek itibarile gorecekleri vazifelerin daha yuk-
sek derecelerde buluinmasina bhiaen bu gibiler de yine vazife ile iieret tekabiil efcmemektedir. Bu mah-
zurlarrn ortadan kaldirilmasi igin bu fikranin tamamen tayyine liizum gorulmiistur. 

Yine ayni maddenin son fikrasi (Inzibati kararlar veya idari kabiliyetsizlik ve yahud kendi 
arzusu ile bulunduklari dereceden asagi bir vazifeye kaldinlanlar igin evvelki dereceleri muk-
teseb bir hak te^kil etmez) hukmii ihtiva etmekte ise de sihhi sebeblerle veya idari liizumlar 
iizerine vaki olaeak dereee tenzillerinde bunlara verilecek yeni iicretler hakkmda bir kaydi ta-
simamaktadir. Ayni zamanda bunu icab ettiren sebeblerin mahiyeti ve gerek sureti tekevviinii itibarile 
yekdigerlerinden farkli bulunduklari halde hepsi ayni hukme baglanmis bulunmaktadir. Sebeb
lerin mahiyetine gore ayri hiikiimlere tabi tutulmalan adalet kaidelerine de uygun olacagi 
igin bu babda iki hiikiim esas kabul edilerek bu yolda tadilat yapilmistrr. 

8 nei madde tadili esbabi mueibesi : 
Isbu kanunun 2 nei naaddesinin tadili esbabi mucibesinde de yazildigi veghile umumi miidiir-, 

liigii, stajyer memur ve miistahdem alabilmek selahiyeti istenildigine ve stajyerlerin de bu miid-
det zarfinda gosterecekleri kabiliyet, hak kazana eaklari iierete esas tutulacagma gore esasen 
kanunn da umemur namzetleri igin istisnai olarak kabul ettigi hiikmiin bunlara da tesmili 
cihetine gidilmistir. 

Gerek 2 ve gerek 3 numarali cetvellerin bazi maddelerinde asagi derecenin azamjsi, mafevk 
derecenin asgarisinden fazla olarak tesbit edilm}is oldugundan terfi dgin kanunun tayin ettdgi 
formuliin aynen bu gibilere tatbiki halinde terfi dolayisile bir zamma miistahak olundugu gibi ay-
rica menmr ve mustahdemin almakta oldugu iicretten tenzilat yapmak gibi terfiden beklenen 
maksad ve gayeye uymayan bir muamelenin tatbiki icab etmektedir. Iste hem bu mahzuru kal-
dirmak ve hem de formiil hiikmiiniin bunlar hakkinda da tatbikini temin etmek iqin bu maddeye 
ayrica bir hiikiim konmus ve ayni sebeb ve zaruretle 2 numarali cetvelin 3, 4 ve 5 nei maddelerine, 

terfilerde en az artma miktari olarak birer lira ilave edilmistir. 
10 ncu maddenin tadili esbabi mueibesi: 
Bu maddede hizmet mebdeleri Devlet demiiyollarl idaresinin teskil edildigi 25 mart 1920 olarak 

gosterilmistir. Halbuki 25 mart 1920 tarilii 932 biitge kanununun 8 nei maddesinde do gosterildigi 
veghile Devlet demiryollari idaresinin degil, Mi Hi Hiikumetin Anadolu hattina vaziyed ettigi tarih 
oldugundan bu zuhul yukarida zikri ge^en biitqe kanunu esaslan dahilinde tashih edilmistir. 

11 nei maddenin tadili esbabi mueibesi: 
Isbu kanun memuriyetleri A, B, C, D serileri olmak iizere 4 seri iizerinden tasnif etmis ve her 

seriye girecek veya gegirilecekler i§in tahsil derecelerini esas kabul eylemistiv. Bu kayid ve sart ab 
tmda C. serisine orta, B. serisine lise ve muadili meslek ve A. serisine de Ytiksek mektel) mezun-
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lan gegirilebiliyordu. Bu kayid keyfiyeti demiryollarc gibi nazarilikten oldugu kadar ameliliklerdeii 
de istifade etmek zaruret ve anevkiinde bulunan bir te§ekkiilii ana hatlarinda yiiruyebilmekten 
menetmekte ve mesela: Ilk tahsili olarak fabrikaya alinan giraklari alanieratibihim kat ve terfi ede-
cekleri î gi muavinligi, isgilik ve ateseilikten sonra ser degistirmesi itibarile miezun atescilik ve 
makinistlik ve daha yukari derecata gegrilinelermemiisaid bulunmakta idi. Misal olarak ile aldigimiz 
bu mahzuE diger smiflar i^in de vaki bulundugundan idare makanizmasinin mefluc, bir bale gel-
mesini bati olan bu hukiim muaddel maddede yazilan sekilde degistirilmistir. 

Muvakkat 2 nci imaddenin tadili esbabi mucibesi: 
Kanunun muvakkat 2 nei maddesi; kanunun mevkii meriyete girdigi tarihte aldigi iicret ka

nunun Mkumlerine gore girecegi derecenin azamismi gegtidigi takdirde fazlasinm hakki miikteseb 
olarak bir sene verilmesini kabul etmistir. Filvaki senesi iginde yapilabileeek terf ilerde bu fazlaligm 
,maihsub edilmesini tasrih etmisse de kadro vaziyeti dolayisile ekseriya terfiler yapilamadigi igin 
memurun senelerce siiren hizmetine mukabil hak kazandigi iicreti tenzile tabi tutulmus ve adeta 
kendisi bir cezaya duc.ar edilmis vaziyeti hasil olacaktir. tste buna mahal vermemek i§in bu fazla
ligi ilk terfi tarihine kadar miikteseb ihak olarak almasi ve terfiden miitevellid iicret fazlaligi bu 
miikteseb hak miktarindan eksik bulundugu takdirde bunun muvakkat 3 ncii madde mucibinee 
ileride hak kazanaeagi kademe zamlanna mahsub edilmek iizere aynen verilmesini teminen bu mad
de bu esaslar dairesinde tadil edilmistir. 

Nafxa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Naf'%a encumem 
Karar No. 10 

Esas No. 1/761 

6 -IV -1937 

Yiiksek Reislige 

Devlet Demiryollari ve limanlari isletine uimum 
miidiirliigu memur ve miistahdemlerinin iicret-
lerine dair olan 2847 sayili kanunun bazi mad-
delerinin tadili hakkmda Maliye vekaletince ha-
zirlanan ve I era Vekilleri Heyetinin 24 - III -
1937 tarihli toplantisinda Yiiksek Meelise arzi 
kararlastirjlan kanun layihasi Nafia vekili Ali 

Qetinkaya encijmende hazir bulundugu halde 
tetkik ve miizakere olundu. 

Milli sermaye ile yapilan ve ecnebi sirketlerin 
den satin alinan hatlarla bu giin Devlet Demir-
yollarinm kilometre miktari arttigi nisbette 
miinakalat ta artmis grafikleri ehemmiyetli ve 
miisbet ilerleme gostermi^tir. 

Idarenin vazifesini hakkil« yapabilmesi 
i§in memurlarmin daha yiiksek tahsilli ve miite-
hassis elamanlardan tedarik edebilmesini miim-

kiin kilacak sekilde 2847 sayili kanunla bazx ta-
diller yapilmasmi amac. tutan bu layiha esas 
itibarile enciimenimizce de muvafik gdrulnuis-
tiir. 

Maddelerde yapilan ibazi degisikliklerle Yiik
sek Reislige sunulur. 
Nafia E. Reisi 

Erzincan 
A. liter 

Afyon K. 
M. Goneng 

Eskisehir 
A. Ozdemir 

Kars 
B. Ongoren 

Tokad 
S. tike 

M. M. 
Kayseri 

A. H. Kcdag 
Afyon K. 

C. Akgin 
I§el 

F. Mutlu 
Kastamonju 

8. Erhman 
Igel 

H. Saydcum 

Katib 
Manisa 

Osman 
Elaziz 

F. Z. Qiyiltepe 

Izmir 
S. Epikmen 

Samsun 
Dr. A. Sirel 

( S. Siayisi : 15^ ) 



Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Mfiliye encimteni 15 - IV -1937 

Ems No. 1/761 
Karar No. 45 

Yiiksek Reislige 

Devlet demiryollari ve limanlari isletme 
unmim mudurlugu memur ve miistahdemlerinin 
iicretlerine dair olan 2847 sayili kanunun bazi 
maddelerini degistirmek iizere hazirlanip Bas-
vekaletin 30 mjart 1937 tarih ve 6/1073 sayili 
tezkeresile Biiyiik M'eelise sunulan kanun la-
yifoasi Nafia enciimieninee miizakereden sonra 
enciimenimize tevdi kilmmistir. Kanun layiha-
si enciimende Nafia vekili Ali Qetinkaya ve Ma-
iiye vekaleti m&muru bulundugu halde tetkik 
ve muizak^re olundu. 

Cnmhuriyetin biiyiik eseri olan demdryolu 
insaatmm ilerlemesi, bir taraftan da imtiyazli 
sirketlerin satrn almmjasi, simendif er isletme 
hacmSiaii bilhassa son yillarda siddetle artir-
mistrr. Kadrolarm da bu nisbette kiymet ve 
kemimiyet itibarile genislemesi tabii oldugundan 
encumfenimiz Hiikumetce bu yolda, diisiinu-
lenleri ibtiva eden layihayi esas itibarile kabul 
etmistir. Layihada ilmi ehliyete fazlaca yer 
verildigi gibi simfendiferciligin tarn, mesleki bir 
taazzuv olnijasina ve diger Devlet hizmetlerile 
miuadelet halinde bulunmasma da itina edil
mistir. 

Mkddelerin miizakere&inde birinci madde 
aynen kabul edilmistir. 

Ikinci maddedeki stajiyerlere ve muvakkat 
almaeak amielelere aid hukumler tertib nokta-

sindan daha gok iiQiineii maddeyi alakalandir-
digindan son iki fikra oraya nakledilmistir. 

Ugtincti maddede bazi kelime tashihleri ya-
pilmj^ ve Devlet hizm,etinde iicretli bir vazife-
den Isletme idaresine gegeceklerin muadelet 
dereceleri tavzih edilmistir. 

Onuncu maddeyi tadil eden 6 nci maddedeki 
hizmet tabiri ise hizmet miiddeti olarak tadil 
edilmistir. 

On birinci maddeyi tadil eden 7 nei maddede
ki «yuksek tahsil» tabiri, «yuksek mekteb mezu-
nu olmak» jjeklinde if ade edilmis ve lise muadili 
olan sanat veya meslek tahsili tasrih olunmus-

tur. 
Yeni kadrolara gecjste derecesinden yiiksek 

maa§ alanlarin verilmekte devam olunaeak fark-
larinin tekaud aidatma tabi olmasi icab edecegi 
verilen izahlardan anlasilmis ve muvakkat mad
de buna gore tatil edilmistir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. Reisi Na. M. M. Katib 
Malatya Isparta Qankiri 

M. Nedim Zabci Kemal Unal M. Onsay 

Aydm GKimusane Izmir 
Adnan Ertekin $. Ondersev Kamil Dur.mn 

Bursa I^el 
Dr. Oalib Kahraman E. tnankur 
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Biitge Enciim 

T. B. M. M. 
Butge encilmeni 

Mazbata No. 99 
Esas No. 1/761 

Yiiksek 

Devlet demiryollan ve limanlari isletme u-
riium. mudiirliigu. memur ve mustahdemlerinin 
iieretlerine dair olan 2847 sayili kanunun bazi 
maddelerinin degistirilmesi hakkinda olub Bas-
vekaletin 30 mart 1937 tarih ve 6/1073 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun la-
yihasr Nafia ve Maliye enciimenleri mazbatala-
rile birlikde Eneumenimize verilmis olmakla 
Nafia vekaleti Siyasi miistesan Sirn Day ve 
Devlet demiryollan ve limanlari ve Maliye ve
kaleti namina BiitQe ve Mali kontrol umum mii-
diirleri hazir olduklari halde okundu ve konu-
suldu. 

Bu layiha Devlet demiryollan ve limanlari 
idaresi memurluklarma tahsil gormiis olanlarm 
ragbetini celb edeeek surette 2847 sayili ka-
nunla kabul edilen esaslarda bazi degisiklik-
ler yapilmasmi ve kanunun tatbikatinda goru-
len ibazi noksanlarm ikmalini istihdaf etmektedir. 

Demiryolu sebekesinin giin gegtik^e biiyu-
mesi ve bu nisbette de hizmetlerin gogalmasi ve 
ehemmiyet kealbetmesi bu idaredeki taihsil gor
miis memur adedinin arttirilmasrni zaruri kil-
makta ve tatibikatta goriilen bazi noksanlarm ik
malini de icaib ettirmekte ibulundugundan layiha 
Enicumenimizee esas itibarile kabul oluranusitur. 
Yapilan degisiklikler §unlardir: 

Birinci maddedeki degisikligin tekaud kanu-
nuna miitenazir olmak iizere (M-iiseceel) kelime-
sinin ilavesinden bsaka bir farki ihtiva etme-
digi, yalniz memur derecelerini gosteren cet-
vele daha kiic.uk aybkla adam istihdaimina im-
kan olmak iizere 19/111 dereeesinin eklendigi 
anlasilmis olmakla aynen kabul lolunmustur. 

tkinci imaddede yapilan degisiklik: Bu mad-
denin son fikrasmdaki stajiyerlere aid hubmiin 
miinasebeti itibarile ugiincu maddeye almmasm-
dan ve kanuna bagli 2 numarali eetvelde 5, 6 nci 
dereceler arasmdaki tedahiilii kaldirmak mak-
sadile kiitguk bir tadil yapilmasindan iibaret ibu-
lundugu anlasilmakla bu da aynen kabul ohm-
mustur. 

( S . Say] 

i mazbatasi 

4 - V - 1937 

Reislige 

Ugiineu maddedeki degisiklik; mevcud hii-
kiimlere gore tahsil gormiis olanlarm kabul olu-
nabilecekleri dereceleri birer kademe daha art-
tirmaktan ve yiiksek tahsil gorenleri tahsil miid-
detlerine gore smiflara ayirarak fazla miiddet 
tahsil gorenleri digerlerinden daha farkli mu-
ameleye tabi tutmaktan, Nafia vekilinin tasvib 
edecegi idari, teknik ve mesleki zaruretlerin 
icabi olarak Devlet memurlarmdan almaeakla-
rin bu kanuna bagli (1) numarali cetveldeki 
muadilinin bir derece yiiksegine kadar alma-
bilmesinden ve idare hizmetinden eezaen ol-

mamak sartile her hangi bir sebeble ayrilanlarm 
da eski dereeelerile ve Nafia vekilinin tensibile 
tekrar hizmete alinabilmelerinden ve daha bazi 
liizumlu kayidler ve ilavelerden ibaret bulun-
maktadir. Bunlar esas itibarile kabul olunmus 
aneak 3074 numarali kanunla tesis olunan Tek
nik okulu mezunlarinm bu idarenin en fazla 
muhtac. bulundugu bir smif olmalan sebebile 
teklif olunan 13 ncii derece yerine 12 nci dere-
eeye almmalarmi ve bunlarm kanunun 11 nci 
maddesile kanunun nesri zamanmda idarede 
miistahdem bulunanlara verdigi haklardan isti-
fade eylemelerinin munasib olacagi diistinule-
rek bunlara aid kisim o eskilde yazilmak ve 
stajiyerlerin daimi memuriyetlere nasil gege-
cekleri de tesbit olunmak ve bazi ibare tashilhleri 
de yapilmak suretile kanunun iiguncii maddesini 
degistiren layihanin iigiinou maddesile 11 nci 
maddesini degistiren 7 nci madde yeniden ya-
zilmistir. 

Dordiincii madde ile kanunun 6 nci mad-
dosi degistirilmektedir. Bu degisiklik de idari 
liizum veya sihhi sebeblerden dolayi bulundak-
lari derecenin bir asagi derecesine kaldirilan 
m,emurlann haklarini muhafaza maksadile mad-
deye bir kayid konulmasmdan ve kanunun diger 
hiikiimlcrile tanakuz halinde bulunan her dere-
ceye tekabiil eden aylik o derecedeki vazife igin-
dir hukmiiinun gikarilmasmdan ibaret bulun-
makta okiib yerinde goriilen bu tadil sekle aid 
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degisiklikle kabul olunmustur. 
Be^inci madde kanuriun 8 nci maddesini de-
gistirmektedir. Bu degisikliklerden yalniz sta-
jiyer memurlarm da memur namzetleri gibi mu-
ameleye tabi tutulmalarmi temin maksadile 
maddeye stajiyerlerin de ilavesinden ibaret o-
lan degisiklik memur namzetleri kaydinin mad-
dede liizumsuz oldugu anlasildigmdan kaldinl-
mak suretile kabul olunmus, diger degisiklik 
miizakere sirasinda Hiikumetin de muvafakati 
iizerine kaldinlarak madde bu esasa gore yeni-
den yazilmistrr. 

Altmci madde ile yapilan degisiklik, kaniusn-
da mill! Hiikumetin Anadolu hattma veziyet et-
tigi tarih denecek iken Demiryollan idaresinin 
teskil edildi|i tarih denmek suretile yapilmis 
olan bir yanlisligm tashihinden ibaret olmakla 
aynen kabul olunmustur. 

Muvakkat ikinci. maddenin degistirilmesini 
mucib olan sebeb yerinde goriilerek aynen ka
bul olunmusutr. 

Bu kanunla yapilan degisiklikler bazi memuri-
yet derecelerini yiikseltmekte ve bu suretle 7 mil-
yon lirayi ge^en maas tahsisatmdan bu tadilin 

senede iki yiiz bin lira kadar bir farki mucib ola-
oagi anla^ilmakta olub bu miktarin birden bire 
biitgeye yuklenmemesi icin bu degisiklik sebebile 
terfi miiddetlerini doldurmadan mafevk derece-
ye geeen memurlarm mafevk dereee maaslanni 
alamiyacaklarmm bir muvakkat madde ile tesbiti 
muvafik olacagi dusiinulmus ve Hukumetle mu-
tabik kalmarak boyle bir hukum layihaya eklen-
mistir. 

Bu suretle yeniden hazirlanan layiha umumi 
heyetin tasvibine konulmak iizere Ytiksek Reis-
lige sunuldu. 

Beis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. §!eref Ozkan M. tfnsal R. Karadeniz 
K&tib 

Istanbul Balikesir Edirne 
F. Oymen E. Adakan F. Kaltakkiran 
Guntfii§anne Izmir Ordu 
D. Sakarya K. tnang H. Yalman 
Seyhan Srvas Yozgad 

Naci Eldeniz Rem&i Qiner 8. Igoz 
Mm? 

Ijievki Qiloglu 
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HttKtMETtN TEKLM 

Devlet Demiryollan ve Limanlari Isletme Umum 
Mudurlugu memur ve mustahdemlerinin ucretle-
n'ne dair olan 2847 numarah kanunun bazi mad-

delerini degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — 2847 sayili kanunun birinci 
maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir: 

(Devlet Demiryollan ve Limanlari Isletme 
Umum mudurlugu daimi ve miiseccel memur ve 
mustahdemlerinin seri ve derecelerile ayliklari 
ve bunlardan giindelikle galisanlarm aylik tu-
tari ilisik 1 numarah cetvelde gosterilmistir.) 

MADDE 2 — 2847 sayili kanunun ikinci mad
desi asagrdaki sekilde tadil edilmistir: 

(Devlet Demiryollan atelyelerinde saat hesa-
bile daimi olarak (jalistiranlara verilecek aylik-
larm en asagi ve en yukan miktar Ian ilisik 2 
numarali cetvelde gosterilmistir. Bu cetvelde 
6 nci dereceden 9 dereceye kadar olanlara ka-
deme zammi verilmez. 9 ve daha asagi derece-
lerdeki munhallere kanunun 3 ncii maddesindeki 
kayidler dahilinde girebilecekleri derecenin as-
gari iicreti verilmek sartile bidayeten umum 
mudurlukge stajiyer almabilir. Gerek fevkala-
de ahvalde ve gerekse yolun daimi bakimi 
icin mevcud miinhal kadrolar karsritk gosteril-
mek suretile ve vekaletin verecegi talimat daire-
sinde daha asagi ucretle muvakkat olarak 
amele kullanilabilir.) 

MADDE 3 — 2847 sayili kanunun 3 ncii mad
desi asagrdaki sekilde tadil edilmistir: 

(Birinci maddeye ilisik 1 numarali cetveldeki 
derecelere tekabul eden hizmetler ilisik 3 numa
rali cetvelde gosterilmistir. Devlet Demiryolla-
rina ilk defa girmek isteyenlerin menselerine 
ve tahsil smiflarma gore asagrdaki derecelere 
kabulleri caizdir. 

A) Orta mekteb mezunu olanlar 16 nci dere
ceye, 

B) Lise veya muadili mekteblerden veya orta 
tahsille ayni zamanda meslek tahsilini ve-
ren en az 5 yillik meslek mekteblerinden me-
zun olanlar 14 ncii dereceye, lise derecesinde 
bir tahsil uzerine en az bir senelik mesleki tah
sil yapmis veya kurs gormus olanlar ve yahud 
B. fikrasmda zikredilen 5 yillik meslek mek
teblerinden mezun olub da en az daha iki yil
lik yiiksek bir meslek tahsilini bitirmis olan-

NAFTA ENCtlMENtNtN DEGl§TtEt$t 

Devlet demiryollan ve limanlari isletime umum 
mudurlugu memur ve mustahdemlerinin ucret-
lerine dair olan 2847 numarah kanunun bazi 

maddelerini degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — Hukumetin 
aynen. 

birinci maddesi 

MADDE 2 — Hukumetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — 2847 sayili kanunun ucuncii 
maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir: 

(Birinci maddeye ilisik bir numarali cetvel
deki derecelere tekabul eden hizmetler ili§ik 
iic. numarali cetvelde gosterilmistir. Devlet 
demiryollarma ilk defa girmek isteyenlerin 
menselerine ve tahsil smiflanna gore asagidaki 
derecelere kabulleri caizdir. 

A - Orta mekteb mezunu olanlar on altmci 
dereceye, 

B - Lise veya muadili mekteblerden veya 
orta tahsille ayni zamanda meslek ve sanat tah
silini veren en az bes yillik meslek mekteble
rinden mezun olanlar on dordiincu dereceye, 
lise derecesinde bir tahsil uzerine en az bir se
nelik mesleki tahsil yapmis veya kurs gormus 
olanlar veyahud (B) fikrasmda zikredilen bes 
yillik meslek mekteblerinden mezun olubda en 
az daha iki yillik yiiksek bir meslek tahsilini bi-
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MALlYE ENCtlMENlNlN DE&t§TlRt§t 

Devlet Devilry (Man ve Limanlari Isletme Vmum 
Miidiirlugii memur ve miistahdemlerinin ilcretine 
daw olan 2847 numarali kanunun bazi maddele-

rini degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — Hukumetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 2847 sayili kanunun ikinci mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

(Devlet Demiryollan atolyelerinde saat he-
sabile daimi olarak galistirilanlara verilecek ay-
liklarm en asagi ve en yukan miktari ilisik 2 nu
marali cetvelde gosterilmi^tir. Bu cetvelde 
6 nci dereceden 9 ncu dereceye kadar olanlara 
kademe zammi verilmez.) 

MADDE 3 — 2847 sayili kanunun 3 ncii mad
desi asag-idaki sekilde degistirilmistir: 

(Birinci maddeye ilisik 1 numarali cetveldeki 
derecelere tekabiil eden hizmetler ilisik 3 nu
marali cetvelde gbsterilmistir. 

Devlet Demiryollarma ilk defa girmek iste-
yenlerin menselerine ve tahsil smiflarma gore 
asagidaki derecelere kabulleri caizdir: 

A - Orta mekteb mezunu oianlar 16 nci de
receye, 

B - Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsille ayni zamanda meslek veya sanat tah-

silini veren en az bes yillik meslek mekteblerinden 
mezun oianlar 14 ncii dereceye, lise derecesinde 
bir tahsil uzerine en az bir senelik mesleki tah
sil yapmis veya kurs gormiis oianlar ve yahud 
bu fikrada zikredilen bes yillik meslek mekteb
lerinden mezun olub ta en az daha iki yillik yiik-
sek bir meslek tahsilini bitirmis oianlar 13 ncii 

BttTQE ENCUMENlNlN DEGlgTlRlgt 

Devlet demiryollan ve limianlat isletme umm/m 
mfidurliigil memur ve mustahdemlerinin ucret-
lerine dair olan kanunun bazi mitddelerini 

degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Maliye 
maddesi aynen. 

enciimeninin ikinci 

MADDE 3 — Mlezkur kanunun iicuncii mad
desi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Birinci maddeye ilisik (1) numarali cetvel
deki derecelere tekabiil eden hizmetler ilisik 
(3) numarali cetvelde gbsterilmistir. Devlet 
demiryollan vet limanlari isletme idaresine 
ilk defa girmek isteyenlerin mense ve tahsilleri-
ne gore asagidaki derecelere kabulleri caizdir. 

A) Orta mekteb mezunlari on altmci de
receye, 

B) Lise veya muadili mektebler mezunlari 
on dordiincii dereceye, 

0 ) Teknik okulu ve muadillerinden mezun 
oianlar on ikinci dereceye, 

D) Tahsil miiddeti bes seneye kadar olan 
yiiksek mekteb mezunlari on birinci dereceye 
(tahsil miiddeti tig seneden az olan yiiksek mek
teb mezunlarmm ilk terfi miiddeti bir sene uza-
tilir. U<j seneden fazla olanlarm ilk terfi miid-

( S. Sayisi : 157 ) 



— 10 — 
Hu. 

lar 13 ncii dereceye. 
0) 5 seneye kadar tahsilli yiiksek mekteb 

mezunlan 11 nci dereceye. 
(Yiiksek tahsil miiddeti 3 seneden az olan 

mekteb mezunlarmm eksik miiddetleri, list de
receye terfi etmeleri igin doldurmalan lazrm 
gelen miiddete, iig seneden fazla olanlarm faz-
la gegen her sene kidemlerine eklenir.) 

6 senelik yiiksek mekteb mezunlan 10 ncu 
dereceye, yiiksek tahsili yurdda yaptiktan 
sonra ecnebi bir memlekette muayyen bir mes-
lek igin ihtisas tahsili veya yurdda lise tahsili-
ni ikmal etmekle beraber ecnebi bir memlekette 
yiiksek tahsil iizerine muayyen bir meslek igin 
ihtisas tahsilini yapanlar 9 ncu dereceden hiz
mete alnurlar. 

10, 11, 13, 14, 16 dereceye almacak olanlar-
dan garb lisanlarrndan birine vukufu imtihan-
la belli olanlar bir derece daha yiiksegine ali-
nirlar. 

D) D. serisindeki derecelere kabul olunabil-
mek igin en az tiirkge okur yazar olmak sarttrr. 

Ancak umumi miidiir ve muavinlerile hu-
kuk i^leri miidiirii, avukatlar ve doktorlar, de
rece kayidlerinden miistesna oldugu gibi diger 
Devlet dairelerinin maasli memurlarmin bulun-
duklan derecenin bir yiiksegine kadar idarenin 
teknik vazifelerine almmalan caizdir. 

Bu suretle nakledilenlerin esM memuriyet-
lerindeM kidem haklari mahfuz olmakla bera
ber nakil zamanma kadar olan tekaiid haklari-
nin idare sandigma intikal s,ekli ayri bir ka-
nunla tesbit edilecektir. Idare hizmetinden ce-
zaen olmamak sartile her hangi bir sebeble ay-
rilanlar da eski derecelerle ve Nafia vekilinin 
tensibile hizmete almabilirler. 

Na. E. 

tirmif olanlar on iiclincii dereceye, 
C - 5 seneye kadar tahsilli yiiksek mekteb 

mezunlan on birinci dereceye, 
(Yiiksek tahsil miiddeti iig seneden az olan 

mekteb mezunlarmm eksik miiddetleri, list de
receye terfi etmeleri igin doldurmalan lazrm 
gelen miiddete, iig seneden fazla olanlarm fazla 
gegen her sene kidemlerine eklenir). 

6 senelik yiiksek mekteb mezunlan onuncu 
dereceye, yiiksek tahsili yurtta yaptiktan sonra 
ecnebi bir mektebde muayyen bir meslek igin 
ihtisas tahsili veya yurdda lise tahsilini ikmal 
etmekle beraber ecnebi bir memlekette yiiksek 
tahsil iizerine muayyen bir meslek igin ihtisas 
tahsilini yapanlar dokuzuncu dereceden hizmete 
almrrlar. 

10, 11, 13, 14, 16 dereceye almacak olanlar-
dan garp lisanlarrndan birine vukufu imtihanla 
belli olanlar bir derece daha yiiksegine alma
bilirler. 

D - D. serisindeki derecelere kabul oluna-
bilmek igin en az Tiirkge okur yazar olmak 
sarttrr. 

Ancak Umumi miidiir ve muavinlerile hukuk 
isleri miidiirii, avukatlar ve doktorlar, derece 
kayidlerinden miistesna oldugu gibi diger Dev
let dairelerinin maasli, iicretli memurlarmm bu-
lunduklari derecenin bir yiiksegine kadar ida
renin teknik ve idari vazifelerine almmalan ca
izdir. 

Bu suretle nakledilenlerin eski memuriyet-
lerindeki kidem haklari mahfuz olmakla bera
ber nakil zamanma kadar olan tekaiid hakla-
rmm idare sandigma intikal sekli ayri bir ka-
nunla tesbit edilecektir. Idare hizmetinden ce-
zaen olmamak asrtile her hangi bir sebeble ay-
rilanlar da eski derecelerinde ve Nafia vekili
nin tensibile hizmete almabilirler). 
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dereceye, 
C - Be§ seneye kadar tahsilli yuksek mek-

teb mezunlan 11 nci dereceye, 
(Yuksek tahsil miiddeti iig seneden az olan 

mekteb mezunlarmm eksik miiddetleri, iist de
receye terfi etmeleri igdn doldurmalan lazim 
gelen miiddete, iig seneden fazla olanlarm faz
la gegen her sene kidemlerine eklenir.) 

Alti senelik yuksek mekteb mezunlan onun-
cu dereceye, yuksek tahsili yurtta yaptiktan 
sonra ecnebi bir memlekette muayyen bir mes-
lek igin ihtisas tahsili veya yurtta lise tahsilini 
ikmal etmekle beraber ecnebi bir memlekette 
yuksek tahsil iizerine muayyen bir meslek igin 
ihtisas tahsilini yapanlar dokuzuncu dereceden 
hizmete alinirlar. 

10, 11, 13, 14, 16 nci dereceye almacak olan-
lardan garp lisanmdan birine vukufu imtihanla 
belli olanlar bir derece daha yuksegine ali
nirlar. 

D - D. serisindeki derecelere kabul olunabil-
mek igin en az tiirkge okur yazar olmak §arttir. 

1 numarali cetvelin 9 ve daha a§agi derece-
lerindeki miinhallere bu maddedeki kayidler 
dahilinde girebilecekleri derecenin asgari iic-
reti verilmek §artile bidayeten umum miidur-
liikge stajiyer almabilir. 

Gerek fevkalade ahvalde ve gerekse yolun 
daimi bakmu igin mevcud miinhal kadrolar 
kar§ilik gbsterilmek suretile ve vekaletin vere-
cegi talimat dairesinde daha a§agi iicretle mu-
vakkat olarak amele kullandabilir. 

Umtuni miidiir ve muavinlerile hukuk if leri 
miidiirii, avukatlar ve dokturlar derece kayidle-
rinden miistesna oldugu gibi diger Devlet da-
irelerinin maasli memurlarmm bulunduklari de-
recelerin bir yuksegine ve iicretli olanlarm da 
iicretleri tutarmm bu kanuna bagli 1 numarali 
cetveldeki muadilinin (muadili iki derecede ise 
bunlardan yuksek derecenin) bir derece yiikse-
gine kadar idarenin teknik ve idari vazifelerine 
almmalan caizdir. 

Bu suretle nekledilenlerin eski vazifelerinde-
ki kidem haklan mahf uz olmakla beraber nakil 
zamanma kadar olan tekaiid haklarmm idare 
sandigma intikal fekli ayri bir kanunla tesbit 
edilecektir. 

Idare hizmetinden cezaen olmamak ^artile 

11 — 

I B. B. 

detleri ise iig seneden fazla olan tahsil miiddet-
lerinin nisfi kadar kisaltilir). 

| E) Alti senelik ve daha ziyade yuksek mek
teb mezunlan onuncu dereceye, 

F) Yuksek tahsilden sonra yabanci memle-
ketlerde muayyen bir meslek igin ihtisas tah
sili yapanlar dokuzuncu dereceye, 

G) Dokuzuncu dereceden asagrya (dokuz 
harig) almacak olanlar dan yabanci bir dile 
vukufu imtihanla belli olanlar bir derece daha 
yuksegine almabilecekleri gibi lise ve orta mek
teb mezunlarmdan en az bir sene mjunzam bir 
tahsil devresi gegirenler de almabilecekleri de
recenin bir derece yuksegine almabilirler. 

(D) Serisindeki derecelere kabul olunabil-
mek igin en az tiirkge okur yazar olmak §arttn\ 

(1) numarali cetvelin dokuz ve asagi derece-
lerindeki miinhallere yukanki kayidler dahi
linde girebileceklerin o dereceye muhassas as
gari ayligi gegmemek iizere bidayeten Umum 
mudurlukce stajiyer olarak alinabilme-
leri caiz oldugu gibi (2) numarali cetvelin 
1-6 nci derecelerine de kezalik her derecenin 
asgari ayligmi gegmemek iizere stajiyer alma-
bilir. Stajiyerler ehliyet gostermek §artile 
daimi memuriyetlere tayin ve tescil edilirler. 

Bu kanuna bagli (2 ve 3) numarali cetvel-
lerdeM i§gi ve ameleye aid yapilacak kadrolarm 
munhallerinde daha az iicretli muvakkat i^gi 
ve amele istihdami caizdir. 

Umum miidiir ve muavinlerile hukuk i^leri 
miidiiru, avukatlar ve doktorlar yukanki ka-
yidlerden mustasna olarak tayin olunabilecek-
leri gibi Devlet dairelerinin maa§li memurlan-
nm bulunduklari derecenin bir yuksegine kadar 
(6/1, 6/2 dereceleri muadelette altmci derece sa-
yilir) ve iicretli olanlar da iicretleri tutarmm 
bu kanuna bagli (1) numarali cetveldeki mu
adilinin bir derece yuksegine kadar Nafia vekili 
tarafmdan gorulecek idari ve mesleki zaruret-
lere binaen idarece tavzifleri caizdir. Bu 
suretle almacaklarm esM vazifelerindeki kidem 
haklan mahfuz oldugu gibi nakil zamamma 
kadar gegen tekaiid hakklarmm idare hizmetine 
intikal sekli Hukumetge 1937 senesi zarfmda 
Biiyuk Millet Meclisine tevdi olunacak bir ka-
nun layihasile tesbit edilir. Idari zaruretlere 

1 veya mesleki ihtisaslara binaen (B ve 0) serile-
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MADDE 4 — 2847 numarali kanunun 6 nci 
maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir. 

(Bidayeten tayin olunacak memur ve miis-
tahdemlere almacaklan derecenin ve bir kag 
kisma ayrdan derecelerde her kismm en az 
ayligi tahsis olunur. tnzibati kararlar veya 
kabiliyetsizlik dolayisile veyahut kendi arzu-
su ile bulunduklari derecenin bir asagi de-
receye k&ldinlanlar igin evvelki dereceleri mu-
kteseb bir hak teskil etmez. Ancak, idari lii-
zum veya sihhi sebebler miistesnadir. 

Oezaen yapdan tenzillerde tenzile ugrayan 
memur ve mustahdemine indikleri derecenin 
asgarisine kidemlerine gore kademe zammi 
ilave edilmek suretile maas verilir. Diger sebeb-
lerle tenzile ugrayanlarin alacaklari maas bir 
as&gi derecenin azamisini gegmezse iigretle-
rini muhafaza ederler. Gegerse azamiye irca 
olunur. 

MADDE 5 — 2847 numarali kanunun 8 nci 
maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir. 

(Terfi eden her memur ve mustahdeminin 
yeni ayligi asagidaki esasa gore tayin edilir. 

A) MSiiseccel hizmeti 10 seneyi gegmeyen-
lere terfi ettigi derecenin en azi verilir. 

B) Hizmeti 10 seneyi gegenlere terfi ettigi 
derecemn en az mikdari ile 10 seneden fazla 
olan her tarn hizmet senesi igin o derecenin 
bir senelik kademe mmminin mecmuu verilir. 
20 seneden fazla hizmet seneleri hesaba ka-
tilmaz. 

C) Ancak, iigretleri tedahiil eden dereceler 
arasmdaki terfilerde memurun almakta ol-
dugu iigreti ile gegdigi derecenin asgarisi ara
smdaki fark alacagi kademe zammmdan fazla 
ise bu fazla ile beraber terfilerde en az artma 
mikdari olarak gegtigi derecenin hizasmda 
gosterilen mikdar verilir, noksan ise bu nok-
sanlik alacagi kademe zammi mikdarma ib-
lag ve en az artma mikdari da bunun iizerine 
eklenir. §ayet kademe zammina miistekah de-
gilse almakta oldugu iigrete yalniz terfilerde 

Na. E. 

MADDE 4 
nen. 

Hukumetin 4 ncii maddesi ay-

MADDE 5 — Hukumetin 5 nci maddesi ay-

nen. 
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her hangi bir sebeble aynlanlar da eski dere-
celerile ve Naf ia vekilinin tensibi ile hizmete 
almabilirler.) 

MADDE 4 — Hiikumetin dbrduncii maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Hiikumetin besinci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

B. E. 

rindeki her dereceye tcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile bidayeten memur almabilir. tdare hiz-
metinden cezaen olmamak §artile her hangi bir 
sebeble ayrilanlar da eski derecelerile ve Nafia 
vekilinin tensibile tekrar hizmete almabilirler. 

MADDE 4 — Mezkur kanunun 6 nci mad
desi a$agidaki §ekilde degi^tirlimi^tir; 

Bidayeten tayin olunacak memur ve miis-
tahdemlere almacaklari derecenin ve bir kag 
kisma ayrrian derecelerde her kismm en az ay-
ligi tahsis olunur. Inzibati kararlar veya kabi-
liyetsizlik dolayisile veyahud kendi arzusile 
bulunduklan dereceden bir as,agi dereceye kal-
dinlanlar igin evvelki dereceleri mukteseb bir 
hak teskil etmez. Ancak idari luzum veya 
sihhi sebebler mustesnadir. 

Cezaen yapilan tenzillerde memurun ayligi 
bulundugu derecedeki kidemi indigi derecedeki 
eski kidemine eklenmesi suretile hesab ve tesbit 
edilir. 

Idari liizum veya sihhi sebeblerle tenzile 
ugTiyanlaiin alacaklari aylik gegdikleri derece
nin azamisini tecaviiz etmezse ayliklarmi mu-
hafaza ederler. G-egerse azamiye irca olunur. 

MADDE 5 — Mezkur kanunun 8 nci maddesi 
asagidaki $ekilde degistirilmi§tir: 

Terfi eden her memur ve mustahdemin yeni 
ayligi asagidaki esasa gore tayin edilir. 

A) Miiseccel hizmeti on seneyi gegmeyenlere 
terfi ettigi derecenin en azi verilir. 

B) Hizmeti on seneyi gegenlere terfi ettigi 
derecenin en az miktari ile on seneden fazla olan 
her tarn hizmet senesi igin o derecenin bir sene-
lik kademe zammmm mecmuu verilir. Yirmi se
neden fazla hizmet seneleri hesaba katilmaz. 

C) Yukari dereceye terfi igin bulundugu de-
recede en az iig sene hizmet sarttrr. Yuksek mek-
teb mezunuari igin bu muddet iki senedir. Sta-
jiyer memurlar bu hukiimden miistesnadrr. 
Miiddetini doldurmadan yukari dereceye veya 
birden fazla yukari derecelere terfi edenler 
eski ve sirasile aradaki derece ayliklan hirer 
terfi miiddetince almadan gegtikleri derece ay
liklarmi alamazlar. 
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en asa|i verilecek mikdar Have oluaur. 
D) Yukari dereceye terfi icin bulundugu 

derecede en az 3 sene hizmeti. ^arttir. Yiiksek 
mekteb mezunlan igin bu miiddet iki senedir. 
stajiyer bir memur ile memur namzedleri bu 
hiikiiittden mstesnadir. Miiddetini doldur-
madan yukari dereceye veya birden faz-
la yukari derecelere terfi edenler eski ve 
sirasile aradaki derece ayliklan birer terfi 
miiddetince almadan gegtikleri derece ayliklarmi 
alamazlar.) 

MApDE 6 — 2847 sayili kanunun 10 ncu 
maddesi asagidaki sekilde tadil edilmistir: 

Bu kanunda yazili hizmetler Milli Hiikume-
tin Anadolu hattma vaziyet ettigi 25 mart 1920 
tarihinden sonra bu idarede miiseccel olarak 
ge§irilen hizmetlerdir. 

Ancak sonradan bu idareye intikal eden ve 
edecek olan deiniryollari memur ve miistahdem-
lerin hizmetleri intikal tarihinden ba§lar. 

MADDE 7 — 2847 numarali kanunun 11 nci 
maddesi asagidaki §ekilde tadil edilmistir: 

(Bulunduklan hizmet s^ibelerindeki ihtisas 
ve kabiliyetlerine gore (D.) serisinde bulunan-
lar (C.) serisinin, (C.) serisinde bulunan (B.) 
serisinin azami derecelerine kadar terfi edebi-
lirler. (A.) serisine gikabilmek igin yiiksek tah-
sil jjarttir. Ancak 2847 sayili kanunun ne§ri 
tarihinde (B.) serisinde bulunan memurlarla lise 
veya ntuadili meslek mektebi mezunu olub da 
mesleklerinde ihtisas ve ehliyetleri gbrulenler 
(A) serisinin 5 nci derecesine kadar terfi edebi-
lirler.) 

MUVAiKKAT MADDE 1 — 2847 sayili ka
nunun muvakkat ikinci maddesi asagidaki sekil-
de tadil edilmistir: 

(Egsr eski aldigi miktar kanunun hukiimle-
rine gtxre memur ve miistahdeminin bulunacagi 
derecenin azami miktarmi tecaviiz ederse me
mur ve mustahdem fazlasmi ilk terfi tarihine 
kadar aln.) 

Na. E. 

MADDE 6 
nen. 

Hukumetin 6 nci maddesi ay-

MADDE 7 — Hiikumetin 7 nci maddesi ay-
nen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2847 numarali 
kanunun muvakkat ikinci maddesi asagidaki 
§ekilde tadil edilmistir: 

(Eger esM aldigi miktar kanunun hukiim-
lerine gore memur ve mustahdemin bulundugu 
derecenin azami miktarmi tecaviiz ederse farki, 
memur ve miistahdeme terfi zamanlari ile telafi 
edilinceye kadar verilir ve bu fark tekaiid 

aidatma tabi tutulmaz. 
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MADDE 6 — 2847 sayili kanunun 10 ncu 
maddesi asagidaki seldlde degistirilmistir: 

(Bu kanunda yazili hizmet mliddetleri Mill! 
Hukumetin Anadolu hattma vaziyet ettigi 25 
mart 1920 tarihinden sonra bu idarede miiseccel 
olarak ge§irilen hizmet miiddetleridir. 

Ancak bu tarihten sonra bu idareye intikal 
eden ve edecek olan demiryollari memur ve mus-
tahdemlerinin hizmetleri intikal tarihinden ba$-
lar.) 

MADDE 7 — 2847 sayrii kanunun 11 nci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

(Bulunduklari hizmet §ubelerindeki ihtisas 
ve kabiliyetlerine gore (D) serisinde bulunan-
lar (0) serisinin, (C) serisinde bulunanlar (B) 
serisinin azami derecelerine kadar terfi edebi-
lirler. (A) serisine gikabilmek i<jin yiiksek mek-
teb mezunu olmak sarttir. Ancak 2847 sayili 
kanunun nesri tarihinde (B) serisinde bulunan 
memurlarla lise veya muadili ve yahud orta tah-
sille ayni zamanda meslek veya sanat tahsOini 
veren en az bes yrilik meslek veya sanat mektebi 
mezunu olup ta mesleklerinde ihtisas ve ehliyet-
leri goriilenler (A)serisinin 5 nci derecesine ka
dar terfi edebilirler.) 

MUVAKKAT MADDE — 2847 sayili kanu
nun muvakkat ikinci maddesi asagidaki sekilde 
degistirilmistir: 

(Eger eski aldigi miktar bu kanun hukumle-
rine gore memur ve miistahdemin bulundugu 
derecenin azami miktarmi tecaviiz ederse farki, 
memur ve mustahdeme terfi zamlarile telafi edi-
linceye kadar verilir ve bu fark gegmis. miiddet-
ler de dahil olmak iizere tekaiid aidatma tabi 
tutulur.) 

B. E. 

MADDE6 
desi aynen. 

Maliye enciimeninin 6 nci mad-

MADDE 7 — Mezkur kanunun 11 nci mad
desi a§agidaki §ekilde degistirilmistir: 

(D) Serisine girmek hakkmi haiz olanlar (G) 
serisindeki ve (0) serisine girmek hakkmi haiz 
olanlar (B) serisindeki vazifelere ihtisas ve ka
biliyetlerine gore terfi edebilirler. 

(A) Serisine terfi i§in yiiksek tahsil gbrmek 
sarttir. Ancak 2847 numarali kanunun meriyeti 
tarihi olan 1 haziran 1936 tarihinde (B) serisinde 
mustahdem olan memurlardan veya teknik okul 
ve muadili mezunlarmdan ehliyet ve liyakati 
goriilenler (A) serisinin altrnci derecesine kadar 
(6/1 dahil) terfi ettirebilirler. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Maliye enciime
ninin muvakkat maddesi aynen. 
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Hu. 

MADDE 8 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

Dt 

B$. V. 
/. Inonu 

Da. V. 
$. Kaya 

Ml V. 
S. Arikan 

S. I. M. V. 
Dr. R. Saydmn 

Ad. V. 
$. Saracoglu 

Ha. V. V. 
T. R. Aras 

Na. V. 
A. Qetirikaya 

G. t. V. 
Rana Tarhan 

tatbikma Nafia 

24 - III -1937 
M. M. V. 
K. Ozalp 
Mal.V. V. 

Dr. R. Saydam 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

M. Erhmen 

Na...-E. 

MADDE 8 — Hiikumetin 8 nci maddesi ay-
nen. 

MADDE 9 
nen. 

Hiikumetin 9 ncu maddesi ay-
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B. E. 

MADDE 8 — Hiikumetin sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Hiikumetin dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Dereceleri bu 
kanunla yiikseltilen memurlar terfi etmis. gibi 
muamele goriirler ve ancak sirasile terfi miiddet-
lerini doldurmadan yeni derece ayligrm alamaz-
lar. 

MADDE 8 — Hiikumetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Hiikumetin 9 ncu maddesi ay
nen. 
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Hiikumetin Uklifine ba$U 

[1] NUMARALI OETVBL 

Her iki senede bir yapilacak 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 

6/1 
6/II 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17/1 
17/11 

17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
19/1 
19/11 
19/111 

Aylik 
Ena§agi 
Lira 

601 
501 
451 
401 
321 
281 
244 

208 
177 
151 

130 
113 
97 
83 
74 
67 
61 

57 
53 
49 
46 
43 
40 
37 
33 
24 

En yukari 
Lira 

700 
600 
500 
450 
360 
320 
280 

243 
207 
176 

150 
129 
112 
98 
89 
82 
76 

72 
68 
64 
61 
58 
55 
52 
48 
39 

kademe z&mininin bir uene 
miktan 

Lira 

6, 67 
6, 67 
3, 26 
3, 26 
2, 60 
2, 60 
2, 40 

2, 33 
2, 00 
1, 66 

1, 33 
1, 08 
1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 

1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 
1, 00 

>lik Tarifede en a$agi 
artma miktan 

Lira 

2, 
2, 
2, 
2, 

1, 

1, 

1, 
1, 
1, 
1, 
1, 

1, 

25 
25 
00 
00 
75 

75 
50 

50 
50 
25 
25 
25 
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Hukfimetin tekUfim bagh 

[2] NUMARALI OETVEL 

Her iki senede bir yapilacak 

Dere. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Vazife 

S. 1 usta 
S. 2 usta 
S. 1 is§i 
S. 2 isgi 

Aylik 
Enasagi 

l i ra 

100 
90 
77 
59 

is§i muavini 43 
4 ncii sene 
3 » » 
2 nci » 
1 » » 

c,iragi 
» 
» 
» 

En yukan 
Lira 

125 
115 

95 
76 
58 
43 
33 
25 
21 

kademe zammmm 
miktari 
l i ra 

1, 66 
1, 66 
1, 20 
1, 13 
1, 00 

bir senelik Tarif ede en asagi 
artma miktan 

Lira 

1, 70 
1, 66 
1, 00 
1, 00 
1, 00 

Derece 

1 
2 

6/1 

6/II 

[3] NUMARALI OETVEL 

Memuriyetin unvani Derece 

Uratani mudtir 
TJmum mudtir muavinleri, teftis heyeti 
reisi, 
S. 1 isletnie mudiirleri, ticaret ve ha-
silat, yol, hareket, cer maliye ve mu-
hasebe, malzeme reisleri, 
S. 2 i^letme imiidiirleri, hukuk isleri m i 
durii, silhhat isleri mudurii, zat isleri mu
durii, miif ettis, yol ve cer heyei fenniye 
mudiirleri, miisavir avukat. 
Umumi katib, 3 ve 4 ncu derece reis ve 
merkez miidiir muavinleri, mufettis, li
man isleri mudiiru, demir kopruler he-
yeti fenniye mudiiru, atelyeler miidiir 
muavini, yol atelye mudiiru, S. 1 atel
yeler mudiiru, S. 1 avukat. 
tsletme amiri, liman rihtim basmufettisi, 
basmufettisler, mutebassis doktor, cer 
heyeti fenniyesinde basmiihendis, S. 1 
atelyeler miidiir muavini, S. 1 mesul 
muhasibler. 
S. 1 miifettisler, S. 1 magza $efi, S. 1 dok-
torlar, S. 1 diplomali nuiihendis, S .1 yol 
atelyesi mrataika muhendisi, f aibrika ki-
sam &miri, seferberlik .mudurii, S. 2 avu-

Memuriyetin unvam 

bat, S. 2 Tneeul muilia îb, S. 2 atelye mu
diiru, istatistsk &miri, hukuk isleri amiri, 
ziraat iK&fetfcisi. 

Matbaa amiri, fidanlik amiri, istimlak 
amiri, teselum sefi, siparis sefi, muhendis 
sube sefi, elektrik isleri sefi, atelye 
isletme muhendisi, S. 2 yol atelyesi mm-
taka miihendisi, S. 2 muhendis yol ve cer 
miifettisleri, diplomali mimar, emniyet 
tesisati mufettisi, liman nhtim mufettisi, 
S. 2 doktor. 

S. 2 miifettisler, S. 1 telgraf mufettisi, 
Evrak dosya amiri, s. 1 merkez fen me-
muru, (Cer kismi ic/m teknikum) S. 2 
diplomali muhendis, s. 1 sube sefi, mii-
hendis depo sefi, s. 2 elektrik isleri sefi, 
s. 1 atelye sube amiri, ecza medhar sefi, 
s. 3 doktor, s. 1 gar sefi. Komiir teselluni 
sefi. 

Kalem amiri, murakib, s. 2 magazaci, 
s. 1 kimyager, liman sefi, istimlak $efi, 
s. 1 depo sefi, s. 2 atelye sube amiri, 
s. 1 eczaci, basveznedar, siparis memuru, 
s. 2 gar sefi, s. 2 sube sefi. 
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Derece Memuriyetin uaivani 

10 Kalem sefi, niuhasebe, malzeme ve tari-
fe mudekkikleri, s, 1 veznedar, s. 2 kim-
yager, s. 2 telgraf miifettisi basressam, 
s. 2 merkez fen memuru, s. 1 usta basi, 
s. 2 depo sefi, s. 2 eczaei, s. 1 sefreyon, 
basmakinist, s. 1 istasyon sefi, miifettis 
muavinleri. 

11 Masa sefi, muhasib, tahmil ve tahliye 
sefi, silo sefi, s. 1 kisim sefi, s. 1 ressani, 
sefmontor, s. 2 usta basi, s. 1 fidanlik 
fen memuru, s. 1 tren muayene memuru, 
s. 3 eezaei, deniz basmemuru s. 1 maki-
nist, s. 2 istasyon sefi. 

12 S. 1 memur s. 2 veznedar, s. 2 kisim sefi, 
s. 1 surveyan, s. 2 fidanlik memuru, s. 2 
tren muayene memoru, baspuantor (Atel-
yelerde) s. 1 montor, s. 2 ressam, s. 1 sa-
bit makinist, basrevizor, romorkor kap-
tani, romorkor makinisti, s. 3 istasyon 

?efi. 
13 S. 1 ambar muhasibi, s. 2 montor, s. 2 ma

kinist, s. 2 sabit makine makinisti, s. 1 
nezaret makinisti. 

14 S. 2 memur, s. 1 daktilo, eczaei ve labo-
ratuar kalfasi9 bashemsire, s. 2 surveyan, 
s. 2 ambar muhasibi, hareket memuru, 
s. 1 seftren, basyardimci, s. 1 telefon te-
sisat memuru, s. 1 revizor, s. 1 sofor, 
mezun atesgi, s. 2 nezaret makinisti. 

14 S. 2 romorkor kaptani, S. 2 romorkor 

20 — 
Derece Memuriyetin unvani 

makinisti. 
15 S. 1 yol gavusu, S. 2 telefon tesiisat me

muru, puantor, basmanevraci, S. 1 yar-
dimci, S. 2 §eftren, S. 2 sofor S. 3 romor
kor kaptani, S. 3 romorkor makinisti. 

16 S. 2 daktilo, kondoktor bagaj, S. 2 yar-
dimei, S. 2 sabit makinist Etiiv mfaki-
nisti, memur namzedi, S. 3 sofor, S. 2 
revizor, mulazrm romorkor kaptani, mii-
lazim romorkor makinisti. 

17/1 Hemsire, m&vna kaptani, dalgig, revi
zor mmavini, S. 1 loko atescisi. 

17/11 Hasta bakici, ahcibasi, S. 2 yol gavusu, 
kondokor, S. 1 manevraci, S. 2 loko ates
cisi, pomlpaci. 

17/111 Kamyon soforii, bilet baekicisi, mavici, 
telefoneu, telgraf gavusu, S. 2 manevra
ei, kobyaci. 

18/1 Aimele gavusu, yol §avus miiavini, sa-
kirt, S. 1 lambaci, gardvagon, romorkor 
atescisi, sabit makina atescisi. 

18/11 S. 1 bekci S. 1 hademe, bahcivan, S. 2 
lambaci, gardiifren, lavajci, magazaci, 
(Tjiman, yol, cer ve atelyelerde). 

18/1II S. 2 bekci, S. 2 hademe S. 1 makasci, 
hamalbasi, tayfa. 

19/1 S. 1 amiele, gec/it bekcisi, S. 1 hamal S. 2 
makasci, drezinor. 

19/11 S. 2 amiele, S. 2 hamal. 
19/JII S. 3 amele. 
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S. Sayisr. 118eek 
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanunu layihasi ve 

Adliye enciimeni mazbatasi (1/634) 

Adliye Enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
AdUye Enciimeni 
Esas No. 1/634 
Karar No. 19 

5-Y-1937 

Yiiksek Reislige 

Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi hak-
kmda Hukumet§e hazirlanan kanun layihasi 
Ziraat, Iktisad, Maliye ve Blithe Eneumenleri 
tarafindan tetkik edildikten sonra Encumeni-
mizce de Iktisad vekili Celal Bayar ve Siyasi 
miistesar AH Riza Tiirel ve Banka Umum mii-
diiru Kemal Zaim Sunel hazir olduklari halde 
tetkik ve miizakere olundu: 

Hukumet<je hazirlanan bu kanun layihasi 
Cumhuriyet Hukumetinin prograanina koydugu 
«Zira! kredinin ana anussesesi olan Ziraat ban-
kamizr kanuni miiraikabe altrnda bulunduracak 
suretde sahiblendirmek ve f aaliyetini daha ziyade 
zirai sahada teksif etmek ve Bankanin serma-
yesini, zirai hareket ve faaliyetlerinin inkisafim 
temin edecefc kiymete ^ikaranak* dan ibaret bulu-
nan bir esasi tamamile tahakikuk ettirecek hii-
kumleri ihtiva etaiektedir. 

Bu layiha ile Ziraat bankasi inuhtar bir Dev-
let imiessesesi haline getirilerek Hukumetin mu-
rakabesi altma konulmakta, Banka sermayesi-
nin tezyidi i<jin Hazinenin yardimi temin edil-
mekde, ve Bankanin faaliyeti daha ziyade zirai 
sahada teksif edilmefetedir. Bu esaslar icerisinde 
hazirlanan layiha, imemleketin zirai kalkmma-
sma yapaoagi musbet ve musmir yardnnlar dola-
yisile Encumenimizce tasvib ve kabul olunmus-
itur. 

Layiha metninde Adliye Enciimeninee yapilan 
degisMiklere gelinee: 

Bankanin muamelelerinde tekib edecegi usul-
lere, dahili te^kilatina, ve banka faaliyetinin 
teknik bakunmdan tanzimi gibi ic, islerinde 
tealluk eden talimatname, yapilis tarzi itibarile 

de nizamname mahiyeti arzetmiediginden en-
cumenimdz, Biitge encumeninin nizamname ta-
biri yerine Hukumietin (statii) tabirdni tercih 
etmis ve bu mjevzua aid layihadaki butiin nizam
name kelimelerini (statii) olarak kabul et-
mjistir. 

Biitge encumeninin 1 nci maddesinin son f ik-
rasi mliistakil bir hiikum! ihtiva etmek itiba
rile ayri bir madde olarak kabul ediilmistir. 

Zirai kredilerde almacak karsiliklara mii-
tedair Iktisad ve BiitQe enciimenlerinin 11 nci 
maddede tadat edilen kiymetler arasmda tii-
tiin mahsuliinde oldugu gibi heniiz toplanmamis 
iken dahi eiftcinin bankaya karsilik olarak gos-
termesi faydali goziiken mjahsullerinin de bu-
lunmasmda fayda miilahaza olunmius ve bu 
sebeble miaddeye «nevileri ve sekilleri banka sta-
tiisiinde gosterilecek toplanmis veya toplanma
mis mahsuller* diye bir fikra ilave edilerek 
miistakil bir teminat unsuru meydana getiril-
mistir. 

Zirai kredilerin tanzim ve tevzii davasinin 
halli, 2834 ve 2835 numarali kanunlarla kurul-
mus ve kurulacak kredi ve satis kooperatiflerin-
de aranildigma gore ticaret kanununa gore 
kurulacak zirai kooperatiflerin bankanin 
kontrolii altma konulmasi uygun gorulmedigin-
den bu nevi kooperatifler Butge encumeninin 
53 ncii maddesi ahkamindan haric, birakilmistrr. 

Layihada Hukumet teklifinin 29 ncu madde-
sine gore tesekkul edecek olan nazim heyet 
rolii zirai kredilere munhasir olmadigindan 
eiimlenin basinda bulunan zirai kelimesinin 
kaldirilmasi ve bu heyete «Krediler yiiksek na-



zim heyeti» denilmesi muvafik gorulmiistur. 
Mdrakiplerin ve Idare Meclisi Azalarmin ev-

safrna aid ahkam, Encumenimizce banka biinye-
sinin ve bankaeilik meslekinin irae ettigi hususi-
yetler goz oniinde tutularak metnimizde yazili 
esaslara gore tanzim edilmigtir. 

Idare Meclisi Azalarmin bankanin igtirak et-
digi veya murakabesi altinda bulundurdugu mii-
esseselerde vazife alamiyacaklan ve Hukumetin 
gostereeegi liizum iizerine bu miiesseselerde vazi
fe aldiklari halde dahi masraflarmdan ba§ka hig 
bir iicret alamiyacaklan hakkmda Biitge Encii-
menince vaz edilen ahkrimm isabetine Enciime-
nimiz kani de olmakla beraber bu husus hakkm
da mumasil mliesseselere de §amil ve sari bir ka-
nun layihasmin Hukumetge hazirlanmasr derpi§ 
edilmekde oldugu Iktisad Vekili Celal Bayar ta-
rafindan Enciimenimize ifade edilmis, olmasina ve 
velev muvakkat bir zaman igin olsa dahi Ziraat 
Barikasinda vazife almis, olanlarm, mumasil milli 
bankalardaki vazife!ilerden ayri bir tahdidata 
tabi olmalari dogru goriilemiyecegine binaen 
Encurnenimiz buna aid fikralarm layihadan tay-
yini muvafik gormugtiir. 

Zirai kredilerde rehin tesisine ve rehnin para-
ya gevrilmesine muteferri IX uncu fasil hukiim-
lerinde; zirai krediden en biiyiik yardimi gorc-
cek olan giftgilerin igtimai ve iktisadi durumlari-
mn hususiyetlerine ve zirai kredilerde mevcud o-
lan risklere ve niliayet zirai kredinin devletgilik-
de haiz oldugu mevki ve ehemmiyete binaen gerek 
rehin tesisinde gerek alacaklarin paraya gevril-
mesi yollannda bankaya ve giftgiyo kolaylik, 
banka menabiine emniyet ve seyyaliyet temin e-
decek ve giftgiyi masraf ve kiilfettcn koruyaeak 
tedbirlerin liizumuna Encumenimizce zaruret 
gorulmiis. oldugundan bunlara aid ahkam csas iti-

ibariyle ikabul edilmistir. Ancak paraya gevirmedc 
tcra kawunu hukiimlerinin mahfuz tutulmasi za-
rurefine kail olan encurnenimiz kanunda der-
pis olunan tccil isebobleri olmaksizin vadele-
rinde odenmeyen zirai alacaklarin tahsili emval 
kanunu yoliyle tahsili teklifini, Tanm kredi 
kooperatifleri hakkinda muvakkat bir devre igin 
bu esasta bir muafiyet bahsedilmis olmasina bi
naen bu tesokkulleri bosleyen bankanin ayni 
hukiimden mahrum birakilmamasi maksadile 
muvakkat bir todibir olarak itasvib eylemis ve 
buna aid maddeyi, hapisle tazyik hukmunii ta-
zaimmun ctmemek ve ancak bos sen-e muddetle mu-

( S. Sayisi 
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teber olmak iizere muvakkat miaddeler arasina al
mis ve yine tecil sebebleri lahik olmaksizin oden
meyen borglardan aslinm faizinden baska % 2 
itakib ve tahsil masrafi alinmasina dair olan 
maddeyi de muvakkat bir tedbir olarak bu son 
maddeler arasina koyinustur. Encumence tahsil 
aidati ve masrafi olarak alinan bu yiizde ikinin 
haricinde otomobil, araba kirasi gibi bankanin 
yaptigi diger masraflarm giftgiden istenilme-
yecegi husus u iizerinde dnirulmus ve madden in 
metnine nazaran da baska masraflarm giftgi
den istenilmeyecegi Hukumetge tasrih edilmistir. 

Bankanin alacaklarma karsi kiiguk ve biiyiik 
giftgilerin «Biitun mahsullerile hayvanlan» iize
rinde kanuni rehin hakkini ihtiva eden hukum 
encumenimizce tad.il edilerek ibankanm ancak 
«Oiftgilerin deyin senedinde teminat olarak gosi-
terecekleri mahsullerile hayvanlari» iizerinde ka
nuni rehin hakki oldugu kabul edilmistir. 

Bankanin iinemurlari hakkinda. tatibik edilmek-
te olan memurin muhakemati usulii, 1340 tarihli 
Biitge kanununun 17 nci maddesine mustenid 
buliiinmakta ve mezkur Biitge kanunu bu kanunla 
ilga edilmis olacagma gore bu hususu tasrih eden 
Maliye eneumeninin 57 nci maddesi zaid goriil-
mekle tay edilmistir. 

Layihanm memurlarm tekaudluklerine aid 
hiikumleri, bu banka momurlarma mumasil mil
li miiesseseler memurlarm a temin olunan dere-
cede hak ve menfaatler belisedecek vc ilerde di
ger bankalarm memurlarma da tesmil olunabi-
lecek bir vaziyet tesisi maksadina gore tetkik edi
lerek (30) sene fill hizmeti olanlara tekaud ma-
asi tahsis olunabilmek, diger hal ve vaziyetler 
hakkinda 2904 numarali kanun hiikumlerile me-
murlara taninan hak ve menfaatler dairesinde 
kalmak ve heyeti umumiyesi itibarile mezkur ka
nun hiikiimlerine kiyasen banka biinyesinin hu
susiyetlerine intibak etmek iizere bir tokaiidluk 
rejimi tesisi uygun gorulmiistiir. 

Miistakil bir §ahsiyeti hiikmiye olmamakla be
raber Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasinin 
idare ve marakabesine tabi Istanbul Emniyet 
sandigi memurlarmin da tekaiidluk hususunda 
bu rejime tabi olmalari muvafik gorulmiistur. 

Banka memurlarma verilecek ikramiyeye ge-
lince: 

Mevkilerinin iktisadi icablan dolayisile zara-
ra mahkum subelerde zararm asgari haddine indi-
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rilmesini ve zirai kredi sahasindaki plasmanlari tez-
yide imkan verecek ve ayni zamanda zirai krediye 
nazaraa daha nemali olacak ticari muamelelerin 
muvaffakiyetle ifasini temin igin memurlarin 
tesebbiis kudretlerini ve basarma kabiJiyetlerini 
tesvike zaruret olup bunun memurlara banka ka-
rcndan bir ikramiye itasi suretile temini mu-
vafik olacagi esasina varilmis, ancak banka kar 
kasdmdan ziyade zirai krediyi derlemek ve ucuz-
latmak gibi bir amme hizmeti gayesi giidiip de-
vamli surette ve her hangi bir yiizde mevzuubahs 
ikramiyeyi tefrik ve tahsise yetecek derecede bii-
yiik karlar temin eylemesi matlup ve memul ol-
madigina gore bu ikramiyenin safi karin her 
hangi bir yiizdesile ifadesinden ilitiraz edilmis 
ve bankanin safi karmdan evvel beevvel vazife 
kusurlan gorulmiyenlere senede bir maasa kadar 
ve fevkalade ve musbet mesaileri sebkedeceklere 
de iki maasa kadar ikramiye verilmesi ve bunun 
banka kanununa simdiden konmasi takarriir ede-
rek Maliye enciimeninin 62 nci maddesi o yolda 
tadil edilmistir. 

Uinumi heyetin tasvibine arzolunmak iizere 
Yuksek B-eislige sunulur. 

Adliye En. Reisi Na. M. M. Katib 
Ankara Erzurum 

Miimtaz Okmen Fuad Sirmen 
Erzincan Bursa Urfa 
A. Firat Atif Akgiig Fuad Gokbudak 

Kocaeli Antalya Kayseri 
Ragib Akqa Numan Aksoy Basid Ozsoy 

Bursa Gazi Anteb Balikesir 
8. F. Talay 0. A. Aksoy ' 0. NiyaziBurcu 

Balikesir 
0. Evren 

Aza 
1 — Statu, sirketlere has hukuki bir tabir 

olub sirket azasmin bir birlerine ve UQiincu 
sahislara karsi hukuk ve vecibelerini goste-
rir. Ziraat bankasi sirketlikten gikib bir 
Devlet miiessesesi haline geldigi icln sirkete 
has «statu» tabiri yerine «Nizamname» konmasi 
taraftarryim. 

2 — Banka memurlarmdan 1 - VI -1930 ta-
rihinden beri Bankaya intisab eden Devlet 
imemurlari hakkmda 3028 nuimarali kanunun 
tatfoikmi ihtiva eden fikranin tayyedilmesine 

muhalifim. 
Manisa 

Refik Ince 
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Aza 
1 — Emniyet sandigi ile Ziraat bankasi ara* 

sindaki ralbitayi gosteren 25 nci maddenin 
son fikrasinda «Sandik igin simdiye kadar yap-
maga mezun bulundugu muamelltti da ihtiva 
etmek iizere bir nizamname nesrolunur» den-
mistir. Bu ibare, sandigin boyle bir nizamna
me ile simdiye kadar yapmamakta oldugu maa-
melelere de mezun kilmabilecegi manasmi ifa-
deye miisaiddir. Eimniyet sandiginin her han
gi bir ticaret bankasi gilbi her tiirlii muamele-
lere sevkine acik kapi birakilmasi onun eiim-
leee malum olan hususi sahsiyet ve hiiviyetini 
ve ibu hususiyetin yetmisj senedir ibuyuk kiiguk 
ibutiin millete telkin ve temin ettigi eok derin 
itimad mefhumunu, daha dogrusu bu itimadi 
yaratan onun muamelatmdaki hususiyet ve 
emniyeti Male miincer olaibilir. Halbuki za-
hirde Ziraat bankasimn himayesine muhtac, 
fakat yirmi otuz milyon mevduatile Bankanin 
da en kuvvetli bir mesnedini teskil eden bu 
emniyet miiessesesi ibiitiin hayatiyetini, filen 
emsalinde gbruldugii iizere kriz zamanlarcnda 
bankalardan tehaliikle Qekilen mevduati bile 
veznesine getiren bu itimad ve emniyeti umu-
imiyeye medyundur. Bunu sarsabilecek her 
hangi bir imkan yolunu agik birakmak emni
yet sandigi gilbi onun kadar ona muhtac, olan 
Ziraat .bankasi iem dahi iizerinde cok dikkat 
ve ehemmiyetle durulacak bir meseledir. 

Bu fikra emniyet sandigi muamelelerinin 
bu gunkiindien ziyade tevsii maksud olmadigi 
Enciimende bulunan Banka ve emniyet sandigi 
direktorlerile hukuk miisavirleri ve Iktisad 

vekaleti Siyasi mustejjari taraflarmdan beyan 
edilmis ise de fikraya, maksudun Ibu olmadi-
gnu sarahaten gostereeek bir kag kelime ilavesi 
halsikmdaki teklifin vaki beyanata karsi ekse-
riyetee luzumsuz telakki olunmasi foeni tatmin 
etmemistir. Qiinkoi : 

Emniyet sandiginin esas te^ekkiilune ve miis-
takillen kendi menafii hesabma tevsi etme-
digi ve edemeyeeegi bir takim muamelata 
artik tamamen tabi kaldigi Ziraat bankasimn 
menafii hesabma bir gun sevkedilivenmeyece-
gini kim temin edebilir. Bumun oniine ge^mek 
bir veciJbedir. Memleketin yetmis senelik 
umumi bir itimada haiz yegane bir emniyet 
muessesesinin hatta en gayrivarid ihtimalata 
karsi dahi muhafazasi lazimdir. 
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2 — Elli ibe înci maddede Encumence yapilan 

bir tadil ile tasfiye sozii kaldirilmistir. Bu ke-
limenin kalmasina liizuim vardir, Bu maddede 
yeni teskil olunacak hususi tekaiid sandigina 
seraiaye olarak devrolacagi beyan. edilen para-
lar ki, soylendigine gore bir milyona yakin bir 
kisim dogradan bankaca memurlarm ber 
biri hesabma verilib toplanan semelik ik-
ramiye miaaslarindan, bes yiiz bin lirasi da 
bu vecjhile toplanmis sermayenin karindan ol-
mak iizere bir btiguk milyon lira imfy. Bunun 

maas kismi dogrudan irtemurlarin $absi haklari 
olduguna gore bir tasfiye yapilmasmi, ve bu 
tasfiyede her hangi bir sebeble parasmin yeni 
sandiga devrini ve buradan tekaiid olmagi arzu 

etmeyenlerin de, sabislanna aid maaslarini alarak 
alakalarmi kesmeleri. ve bu taJbii tasfiye netiee-
sinde yeni teseifekiilim dahi daha hukuki bir 

sekil almasi riayeti zaruri hukuk kaideleri ieab-
larmdandir. 

Antalya 
T. N. Ancan 

ADLlYE ENCttMENtNlN DE&I§TlRl§l 

Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat Bankast 
kanun layihasi 

Fasil: I 

tlmurm Hukilmler 

MADDE 1 — Turk giftgilerinin zirai istih-
sallerine, zirai mahsullerin surum ve sati§ma, 
ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili her 
ttirlii te§ebbiislerin milli ekonomi prensiplerine 
gore yurtimesine ve ilerlemesine liizumlu ve el-
verigli kredileri tanzim, tedvir ve tevzi etmek ve 

bu gayelerin elde edilmesini giiden tesjekkiilleri ko-
rumak ve bu hususlar igin kurulmug ve kurulacak 
tegekkiil ve yapilmi§ ve yapriacak tegebbiislere 
ltizum halinde i§tirak etmek ana gayesile ve faa-
liyetini zirai sahada teksif etmekle beraber bu 
kanuna ve bu kanuna miisteniden yapilacak sta-
ttiye uygun diger her nevi banka muameleleri-
ni de yapabilmek iizere Turkiye Ciimhuriyeti 

Ziraat bankasi adiyle bir banka tesis olunmug-
dur. 

Bankanm merkezi Ankara olup Tiirkiyenin 
iginde ve di§mda geregi kadar §ube ve ajans a-
gabilir. 

Banka, bu kanunun ve hususi hukukun hii-
kiimlerine tabi her tiirlii taahhud ve tasarrufa 
ehil hiikmi §ahsiyeti haiz ve bu kanun hukum-
leri dairesinde salahiyetli uzuvlarmm idare ve 
miirakabesine tabi muhtar bir Devlet miiessese-
sidir. 

(S. Sayisi : 

MADDE 2 — Banka, biitiin muamelelerinde 
muhasebei umumiye, arttirma, eksiltme ve iha-
le kanunlan hiikiimlerine ve Divani muhaseba-
tm vize ve murakabesine tabi degildir. 

MADDE 3 — Biitge encumeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 4 
desi aynen. 

Ziraat enciimeninin 4 ncii mad-

Fasil : II 

Sermaye, ihtiyatlar ve kar§iliklar 

MADDE 5 — Biitge enciimeninin 4 ncii mad-
desi aynent. 

MADDE 6 — Biitge enciimeninin 5 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 7 — tktisad enciimeninin 6 nci 
maddesi aynen. 

Fasil : III 

Zirai krediler 

MADDE 8 — tktisad 
maddesi aynen. 

enciimeninin 7 nci 

MADDE 9 — Biitge enciimeninin 8 nci mad
desi aynen. 

MADDE 10 — 8 nci maddenin (b) ve (c) 
fikralarmdaki maksatlan kar§ilayan kredi-
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lerdeni 

1 —> Gerek heniiz is^enmemis topraklan kabili 
istifade bir hale getirmek ve gerek islenen top-
raklarm verimini arttirmak igin her tiirlii fay-
dah toprak islahati yapmak, 

2 — Sulama, kurutma ve su lslahatmi onle-
mek igin lazim gelen her tiirlii tesisati viicude 
getirmek, 

3 — t§letme hududu iginde zirai isletme ile 
dogrudan dogruya alakasi olan her tiirlii bina 
in§a etmek, 

4 - Kullanma ve dayanma miiddetleri 9 ncu 
maddenin 2 nci fikrasmda yazili hadlerden fazla 
olan ve zirai isletme ile dogrudan dogruya ala
kasi bulunan her nevi makine ve malzeme satm 
almak, 

5 - Tabii ve suni gayirlan islahj tesis ve 
tevsi etmek, 

6 - Meyve fidanliklan ve bahgeleri tesis 
ve bunlari tevsi ve relah etmek ve bu gibi fay-
dali ve verimli ziraatler kurmak, 

7 - Bizzat i^letmek gayesile her hangi bir 
ziraat isletmesini edinmek, 

8 - Gerek i^letmenin arazisini genisletraiek 
ve gerek dagmik arazi pargalarmi birlestirmek, 

Uzere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit 
edilecek esaslar dahilinde 20 seneye kadardir. 

Bu gibi krediler tahsil edilmis, sermayenin 
musaadesi nisbetinde bu hususa ayrdacak mik-
tarlarla tedvir olunur. 

MADDE 11 — Banka, zirai kredilerde borglu-
larm durumlarma ve giidiilen maksadlara gore 
su karsiliklardan birini alu: 

1 - 2836 numarali kanunla teskil edilen Ta-
rim kredi kooperatiflerinin mesuliyeti, 

2 - Bu tesekkiillerin ciizdanlarmdaki ortak 
senedleri, 

3 - Qiftgilerin miiteselsil kefaleti, 
4 - Arazi ipotegi, 
5 - Kanuni ve idari hukiimlerin musaadesi 

dahilinde is, gift ve irad hayvanlarile her nevi 
zirai alat, malzeme ve makinenin rehni, 

6 - Menkul krymetler ve zikredilen biitiin bu 
karsiliklari tamamlayici mahiyette olmak iizere 
her nevi maddi teminat, 

7. - Devletin veya mahalli idarelerin kefale
ti, 

8. - Nevileri ve teminat §ekilleri statiide gos-

terilecek olan toplanmi§ ve toplanmami§ zirai 
mahsuller, 

MADDE 12 — Tarim Kredi Kooperatifi olan 
yerlerde, zirai krediler kooperatif ortaklarma 
bu kooperatifler vasitasiyle tevzi edilir. Ancak 
bu tesekkiiliere ortak olanlara 8 nci maddenin 
(b) ve (c) fikralarmdaki ihtiyaglan igin ve or
tak olmiyanlara da 8 inci maddedeki biitiin ihti-
yaglar igin verilecek kredilerde maddi kar§ilik 
aranir. Su kadar ki, kooperatif ortaklarmm ko-
operatifin faaliyet mevzuu igindeki ihtiyaci te-
min edilmedikge diger kredi muameleleri yapil-
maz. 

Banka, kooperatif olmiyan mahallerdeki zi
rai kredileri 11 inci maddede gosterilen kar§i-
liklarla temin eder. 

MADDE 13 — Biitce Enciimeninin 12 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 14 — Ziraat Enciimeninin 14 iincii 
maddesi aynen. 

MADDE 15 — Hiikumetin 15 inci maddesi 
aynen. 

MADDE 16 — tktisad Enciimeninin 15 inci 
maddesi aynen. 

Pasd: IV 

Zirai kredi ile ilgili diger muameleler 

MADDE 17 — Banka, iptidai maddeleri 
memleket dahilinde yetisen zirai sanayii statii-
sundeki esaslar ve gartlar dahilinde tesis ve bu 
sanayie i§tirak edebilecegi gibi bunlari her su-
rette kredileyebilir ve devredebilir. 

Bankanm, alakalanacagi zirai sanayi, banka 
statiisiinde tesbit olunur. 

MADDE 18 — Hiikumetin 18 inci maddesi 
aynen. 

MADDE 19 — Hiikumetin 19 uncu maddesi 
aynen. 

— Hiikumetin 20 inci maddesi kaldinlmigtir. 

MADDE 20 — Banka, 15, 16, 17, 18 ve 19 
uncu maddelerde zikredilen muameleleri tkti
sad Vekaletinin tasvibiyle yapabilir. 

tktisad Enciimeninin 21 inci m&ddesi kaldi-
rilmi§trr. | 
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fad: V 
Diger banka muameleleri 

MADDE 21 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi bu kanun ile yapmaya mecbur oldugu 
esas muamele ve vazifelerden ba§ka: 

1 - Faizli, f aizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz 
tevdiat hesaplan agmak, 

2 - Havale, mahsup ve miinakale emirleri, 
gek alim ve satimi ve sair suretlerle dahil ve ha-
rig igin para nakline, tahsiline, tediyesine ve 
mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini 
yapmak, 

3 - Kendi veya miigteri hesabma doviz, altin 
ve giimiig almak ve satmak (hususi kanunlarm 
hiikiimleri mahfuzdur), 

4 - Devlet, Devlet miiesseseleri ve hiikmi, ha-
kiki gahislar nam ve hesabma esham ve tahvilat 
alim ve satimi, bu gibi kiymetlerin kayzd ve ih-
raci, muhafazasi, kuponlarinin tahsil ve tediye-

si muamelelerini yapmak ve statiide derpis, edi-
lecek hukiimler dairesinde bu nevi kiymetler-
den borsada kote olanlar mukabilinde borsa 

kurlarmin % 75 ine kadar ve Devlet tahvilleri 
mukabilinde statu hiikumleri dahilinde avanslar 
agmak, 

5 - Vesikali, vesikasiz sened tahsili hizmet-
leri yapmak, 

6 - Sube ve ajanslarinm kasa durumlarmi 
tanzime yaramak hakiki ve hiikmi sahislarm 
bu sube ve ajanslarrn bulunduklari mahaller iize-
rine gekecekleri gek ve azami bir ay vadeli po-
ligelerini istira etmek, 

7 - Zirai sanayi tesebbuslerile milli mahsul 
ve maddelerin ig ve dis ticaretini yapan hakiki 

ve hiikmi sahislarin dahilde ve harice yapacaiklari 
satisa miiteallik en gok iig ay vadeli bono ve polige-
lerini istira etmek ve bunlara sahsi taahhudle-
rine miisteniden borglu hesablar agmak veya 
mal mukabilinde cari degerin % 9 una kadar 
avanslar vermek, 

8 - 7 nci benddeki tesebbiislerle istihsahn 
ve ziraatin yiiriimesi ve ilerilemesi ile ilgili di
ger tesebbiislere sahsi ve maddi teminat muka
bilinde her nevi akreditifler agmak, 

9 - Ayni ve §ahsi teminat mukabilinde kef alet 
ve teminat mektublari vermek, 

10 - Bankalarla sermaye hadleri statiide ta-
yin edile.cek miiesseselere tek imza ile her nevi 
kredi muamelesi yapmak, 

6 — 
11 - Muteber iki imzali ve vadeleri iig ayl 

gegmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla 
iki sene kalmis, ve diger bir imza ta^ryacak 
Devlet bonolarmi iskonto etmek , vadeleri alti 
ayi gegmeyecek ticari senedlerle vadeleri iig 
seneyi gegmeyecek Hazine bonolari mukabilinde 
statiide derpis olunacak nisbetler dairesinde 
avanslar agmak, 

12 - Statiide derpis edilecek hukiimler da
iresinde Devlete borglu hesabi cariler agmak ve 
kef alet etmek, 

13 - Devletin muhtelif taahhiidleri igin vere-
cegi bonolara hususi kanun hiikumleri dairesin
de akseptasyonunu koymak, gibi banka muame
lelerini de yapabilir. 

7, 8, 11 ve 12 nci bendlerde yazili muamele-
lerden her ibirinde takib ve tatbik olunacak 
prensibler iktisad vekaletince tayin edilir. 

MADDE 22 — Banka mali kaynaklarmi art-
tirmak igin asagida yazili muameleleri yapar: 

1 - Zirai ve ticari portfoyiinii Tiirkiye Oum-
huriyetc Merkez bankasma reeskont ettirmek, 

2 - Kiymetli kagidlar portfoyii mukabilinde 
Tiirkiye Ciimhuriyet Merkez bankasmdan 
avanslar almak, 

3 - Diger bankalardan muhtelif sekillerde 
krediler temin etmek, 

4 - Odenmi§ sermayenin yiizde yirmisine ka
dar Iktisad vekaletrnin ve daha fazlasi igin Ic-
ra Vekilleri Heyetinin kararile imtiyazli, ipotek-
li veya basit tahviller gikarmak, 

5 - Dis piyasalarda Iktisad vekaletinin tas-
vibile mutad kredi yollarma gitmek veya Icra 
Vekilleri Heyetinin kararile ledelicab (4) ncii 
benddeki tahvillerin ihracmi ve siiriimunii temin 
etmek. 

MADDE 23 — Iktisad enciimeninin 24 ncii 
maddesi aynen. 

FasiL : VI 

Bankanm idare ve niurakabesi athnda bulunan 
te§ekkuller 

MADDE 24 — 2834 ve 2835 numarali ka
nunlarm hukiimlerine gore kurulmus, ve kurula-
cak tarrm kredi ve sati| kooperatiflerile birlik-
ler Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 
kontrol ve miirakabesi altmdadrrlar. 

Banka, muntazaman yaptiracagi murakabe 
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neticelerini Iktisad vekaletine bildirir. Bu mura
kabe Iktisad vekaletinin umumi mevzuati dahi-
linde kendi te§kilatile yaptiracagi murakabeye 
mani degildir. 

MADDE 25 — Biitge enciimeninin 24 ncii 
maddesi aynen. 

Fasil : VII 

Bankanin idari bunyesi ve teskildti 

MADDE 26 — Bankanin birinci maddede 
bahsi gecen salahiyetli uzuvlan sunlardir: 

1 - Umumi heyet, 
2 - Krediler yiiksek nazim heyeti, 
3 - Murakibler, 
4 - Idare meclisi, 

5 - idare komitesi, 
6 - Umum miidurliik, 

MADDE 27 — Biitge Enciimeninin 26 nci 
maddesi aynen. 

Krediler Yiiksek Nazim Heyeti 

MADDE 28 — Bankanm umumi faaliyet ve 
plasman programmm ana hatlarmm tesbiti, 
kredilerin istihsal mevzulari bakimmdan mill! 
ekonomi icablarma ve bu kanunun 4 ncii mad
desi hiikmiine uygun olarak giftgi ziimrelerinin 
ihtiyaglarma gore tevzii, nisbet, sekil ve tarz-
larmm tayini ve bu mevzular iizerinde Iktisad 
ve Ziraat vekaletlerile Banka Idare Meclisi ta-
rafmdan vaki olacak taleb ve miiracaatlarm tet-
kiki ve umumiyetle zirai kredilerin memleketin 
yiiksek icablarma gore rasyonel bir sekilde 
tanzimi igin Iktisad vekilinin reisligi altmda bir 
«Krediler Yiiksek Nazim Heyeti» teskil olun-
mustur. 

Iktisad, Ziraat ve Maliye vekaletlerini tem-
sil edecek birer aza ile Banka Idare Meclisi 
reisi ve azalan, Umum miidiir ve muavinleri bu 
Heyete aza olarak istirak ederler. 

Heyet Iktisad vekilinin dogrudan dogruya 
istegi veya Ziraat vekilinin talebi veyahud da 
Bankanm yazili miiracaati iizerine Iktisad ve-
kilinin davetile toplanir. 

Miistacel haller miistesna olmak iizere igti-
mam gun ve ruznamesi azaya ictimadan en az 
bes giin ewel bildirilir. 

Murakibler 

MADDE 29 — Banka, ikisi umumi Heyetc.e 
ve biri Basvekaletce segilen ii? daimi murakib 
tarafmdan murakabe olunur. Murakiblerin 
miiddeti tig senedir. Tekrar segilmeleri caizdir. 
tcra VeMlleri Heyetince tayin edilecek maktu 
aylik bir iicret alirlar. 

Murakibler, bu kanunun tahmil ettigi vazi-
feleri muvaffakiyetle basarmaga muktazi Ik-
tisadi ve hukuki malumati haiz ve Banka ve 
muhasebe tekniginde tecriibe ve ihti?as sahibi 
zevat arasmdan segilir. 

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 musterek bir rapor tanzim ederek bir 
niishasmi Basveldllete, bir niishasmi da Umumi 
Heyete sunulmak iizere Iktisad vekaletine ve-
rirler. Bundan baska Banka muamelelerinde 
kanun ve statu hiikiimlerine uygunsuz gbrdiik-
lerini Idare Meclisine ve Umum miidurliige bi
rer muhtira ile bildirirler. Bunlardan nazari 
dikkate almmamis hususlan yillik raporlarmda 
kayid ve isaret ettikleri gibi miihim ve miis
tacel mahiyette bulduklan hususlan da Basve-
kaletle Umumi Heyete bildirmek iizere Iktisad 
vekaletine arz ederler. 

Murakibler, vazifelerini bu kanunda ve 
Banka statiisiindeki hukiimler dahilinde yapar-
lar. 

tdare Meclisi 

MADDE 30 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi bir reis ve bes aza ve umum miidiirden 
miitesekMl yedi Msilik bir Idare Meclisi ile 
idare olunur. Reis, Iktisad vekaletinin teklifi 
iizerine Icra VeMlleri Heyetinin karari ve Ciim-
hur Reisliginin tasdikile tayin olunur. 

Bir aza Iktisad, bir aza Ziraat ve bir aza 
da Maliye Vekaletinin teklifleri iizerine Icra 
Vekilleri Heyetince intihab olunur. Dbrdiincii a-
za bankanm Umumi heyetince ve beginci aza da 
Iktisad Vekilinin gosterecegi uc, namzed arasm
dan Tarim kredi kooperatifleri tarafmdan inti
hab olunur. Bu son azanm segimine faaliyette 
bulunan biitiin Tanm Kredi kooperatifleri i§ti-
rak eder ve bunlarm tdare heyetlerince mahalle-
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rinde yapilacak ve Iktisad Vekaletine bildirile-
cek segimler bu Vekalette tasnif edilerek en f az-
la rey kazanan aza gosterilir. 

tdare Meclisi azalarmm miiddetleri iig sene-
dir. Miiddetleri bitenlerin yeniden segilmeleri 
caizdir. Reis ve azalar tcra Vekilleri Heyetince 
kararlagtinlacak maktu aylik bir iicret alirlar. 

tdare Meclisi azalan bu kanunun tahmil etti-
gi vazifeleri muvaffakiyetle bagarmak igin muk-
tazi iktisadi, mali ve hukuki bilgi, tecriibe ve ih-
tisas sahibi zevat arasmdan segilir. 

Umum miidiir muavinleri tdare meclisine i§-
tirak edebilir, fakat rey veremezler. 

Yazi, zabrt ve dosya iglerini tedvir etmek u-
zere tdare meclisi emrinde bir biiro bulunur. 

MADDE 31 — tdare meclisi, banka faaliye-
tinin istikamet ve esaslarmi tayin, kaynaklariy-
le plasmanlarmm sevk ve idaresini tanzim ve 
Umum miidiirliikge teklif edilecek yillik biitge 
ve kadrolan tetkik ve tasdik eder ve bundan 
bagka: 

1 - §ube ve ajanslar agilmasi ve kapanmasi 
ve seyyar ajanliklar ihdasi, 

2 - Diger bankalarla olan miinasebetlerin e-
saslan, 

3 - Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair 
banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz, ko-
miisyon ve acyo nisbet ve mikdarlan, 

4 - Mali kaynaklan geni§letecek tedbirler ve 
bu meyanda diger bankalardan temin olunacak 
kredilerin mikdari ve §artlari, 

5 -22 inci maddenin (c) bendinde yazili im-
tiyazli, ipotekli veya basit tahviller ihraci, 

6 - Umumi faaliyet ve plasman programiyle 
tevdiatm kullam§ tarz ve esaslari her muamele 
nevi igin takarriir edecek plasmanlarm §ube ve 
ajanslar arasinda tevzii, 

7 - 200.000 lirayi gegen kredi talepleri, 
8 - Zirai kredi He ilgili ve yukarda 15, 16, 

17, 18 ve 19 uncu maddelerde yazili muamele-
ler, 

9 - Bankanm faaliyet mevzuu ile alakali te-
§ekkullere igtirak ve hayir miiesseselerine yar-
drm, 

10 -Statude tayin edilecek sartlara uy-
gun bulunmak ve spekiilasyon mahiyetinde ol-
mamak gartiyle banka nam ve hesabma menkul 
krymetler alim, satrmi, 

11 - Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi, 

( S . Sayisi 

8 — 
faiz bonfikasyonlari, davalardan feragat, sulh 
ve ibra, statude tayin edilecek hadler fevkinde-
ki kiymetlerde gayri menkullerin alnn ve satx-
mi, 

12 - Bu kanun hiikiimlerine gore memurla-
nn tayin, nakil, terfi ve taltifleri, cezalandiril-
malan ve hizmetten af leri, 

13 - tdari ve teknik talimatnameler, 
14 - Bankanm yillik biitcesi, bilangosu ve fa

aliyet raporu, 
15 - Merkez ve ta§ra miidiir ve memurlarma 

banka namma imza koymaya ve bankayi tem-
sile salahiyet itasi, 

Gibi isler hakkmda umum miidurlukten va-
ki olacak teklifleri tetkik ve muzakere ve ge-
reken kararlan ittihaz eder. 

tdare homitesi 

MADDE 32 — Biitge encumeninin 31 nci 
maddesi aynen. 

Umum mudurliik 

MADDE 33 — Bankayi umum miidiir temsil 
eder ve i^bu kanun ile banka statusii hukiim-
lerine gore bankanm faaliyet ve idaresini temin 
eyler. tdare meclisinin emrindeki memurlar ha-
rig olmak iizere bankanm biitiin memurlan ta-
limat ve emirleri umum miidiirden alirlar. Umum 
muduruniki muavini bulunur. Umum miidiir ve 
muavinleri Iktisad vekilinin teklifi, tcra Vekil
leri Heyetinin kararile tayin ve memuriyetleri 
Cumhur Reisi tarafmdan tasdik olunur. 

Umum mudur ve muavinleri tcra Vekilleri 
Heyetince kararlaiftrrilacak maktu aylik bir iic
ret alirlar. 

MADDE 34 — Bankanm miidiir ve miidiir 
derecesindeM memurlarile miifetti^leri umum 
mudiiriin teklifi ve idare meclisinin tasvibile 
tayin olunur. Bunlarm taltif, terfi ve tahvilleri-
le vazifelerinden afleri de ayni hiikme tabidir 
Yukanda yazili olanlar haricinde kalan 
memurlar hakkmda umum miidiir resen tayin, 
nakil, taltif, terfi, tecziye ve vazifeden af karari 
verip bunlari tatbik edebilir ve kararlan her 
ay bir liste ile idare meclisine bildirir. 

Bankanm yillik butgesi umum miidiirlukge 
her yil eylul sonuna kadar tanzim ve idare mec
lisine tevdi olunur. 
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Mildurler enciimeni 1 

M1ADDE 35 — Umum miidiirlukde umum 
miidiir msuavinleri, muhasebe miidur ve teftis 
heyeti reisile statiide vazifeleri tesbit edilecek 
diger merkez miidiirlerinden mutesekkil bir 
miidiirler enciimeni bulunur. Bu enciimen sta
tiide tayin edilecek vazifelerden baska teftis 
raporlarile muamele, muhasebe ve idare rapor-
larmrn memurlara taalluk eden kisimlarmi 
da tetkik ederek tayin, taltif, terfi, tahvil ve 
tecziyeleri ve vazifeden afleri umum mudiir-
liige aid bulunan memurlar hakkmda miitalea-
smi beyan eder. 

Mudurler encumeninin kararlan, Umum 
mudiiriin tasvibile tatbik olunur. 

Fasil : VIII 

Bildngo icisdiki, kdr ve zararin tevzii 

MADDE 36 — Biitge enciimeninin 35 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 37 — Biitget enciimeninin 36 nci 
maddesi aynen. 

Fasil : IX 

Ifaikuki hukiimler 

MADDE 38 — Zirai kredi muamelelerinde 
Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasma teminat 
gosterilen gayri menkullerin ipotek muamele-
leri, banka memurlarmm tahriri talebi iizerine 
ve ibraz olunacak deyin ve tapu sene Serine 
miisteniden takrir almmiyarak Tapu dairelerince 
derhal ifa ve tescil olunur ve bu ipoteklerin kal-
dirilmasi da ayni suretle yapilir. j 

MADDE 39 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasma zirai bir deyin mukabilinde temi
nat gosterilmis olan gayri menkuller, iginde- i 
ki biitiin gayri menkul mallar ve sair tesisat 
ve agaglar ile zirai isletmenin miitemmim ciizti-
lerini ve teferriiatini teskil eden alat, edevat, I 
makine ve kaffei tesisat o gayrimenkul ile bir- | 
likte bankaya merhundur. 

Ancak, vadesi gelmedikge borglu, banka- | 
nm miisaaieiin'. r ^ a k sartile bu isletme to- ! 
ferruati iizerinde serbestge tasarruf edebilir. 
Banka bu nrijiadc talebine iig is giinii zarfmda 
cevab vermege meoburdur, | 

( S. Sayisi ; 

MADDE 40 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
Bankasmm ipotekli zirai alacagi vadesi hulu-
r'tnde odenmezse borgluya ve kefiline ve yahud 
bunlarm kanuni ikametgahlarma bankaca bir 
ihbarhame teblig edilerek borcun odenmesine 
davet olunur. 

Ihbarnamenin tebliginden itibaren otuz gun 
icinde bore bdenmedigi takdirde ipotekli gay
rimenkul ayrica krymet takdiri ve vaziyet me-
rasimine tabi olmaksizm banka tarafmdan 
bir buguk ay miiddetle agik arttirma suretile 
satiliga Qikardir. Alici gikmadigi veya vurulan 
pey borcu tamamen kapamadigi takdirde a^ds 
arttirma muddeti bankaca daha on bes gun uza-
tilabilir. Miiddet bitince bankaca talibine mu-

vakkat ihalesi yapilir veya indelicab tefewiiz 
edilir ve medyuna bir ihbarname teblig oluna-
rak on bes giin iginde 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. 

Icra hakimi, tic. giin icinde karar vermege 
mecburdur. Kati ihale kararmm sudurundan 
sonra borcluya bir guna ihbar ve teblige luzum 
olmaksizm ipotekli gayrimenkuliin talibi namma 
kayid ve tescili icin icra tarafmdan Tapu -li-
iresine miizekkere yazilir. Banka, alaca^mi faiz 
ve masraf ile satis bedelinden istifa eder. 

MADDE 41 — Iktisad Enciimeninin 42 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 42 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasmm 39 uncu madde haricinde kalan zirai 
alacaklarma karsi kiiguk ve biiyiik giftgilerin 
deyin senedinde teminat olarak gbsterecekleri 
mahsulleriyle hayvanlan ve zirai istihsal vasi-
talan iizerinde bankamn umumi rehin hakki 
vardir. Ugiincu §ahislar tarafmdan ancak rehin 
bedeli fazlasi haczedilebilir. 

MADDE 43 — Iktisad Enciimeninin 44 uncu 
maddesi aynen. 

MADDE 44 — Ziraat Enciimeninin 46 mci 
maddesi aynen. 

MADDE 45 — Hukumetin 49 uncu maddesi 
aynen. 

MADDE 46 — Istanbul Emniyet sandigr, 
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gayri raenkullerle menkul mal ve kiymetler ter-
hini miikabilinde yaptigi ikrazattan miitevellid 
alacaklarmi takib ve paraya gevirme hususla-
rmda borglunun gayri merhununa miiracaat ha-
li umumi hiikumlere tabi olmak kaydiyle Tiir-
kiye Oiimhuriyeti Ziraat bankasma i§bu kanu-
nun 40> 43 ve 45 inci maddeleriyle bah§edilen 
istisnai hiikiimlerden istifade eder. 

MADDE 47 — Maliye Enciimeninin 50 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 48 — Maliye Enciimeninin 51 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 49 — Iktisad Enciimeninin 51 inci 
maddesi aynen. 

Fasd : X 

Muafiyetler ve milsaadeler 

MADDE 50 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat 
bankasmin giftgiye ve Tarim kredi ve sati§ ko-
operatifleriyle birliklerine yapacagi her nevi 
krediler muamele vergisinden muaftir. Bu kre
di muamelelerine aid alacak senedleriyle bu 
kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, vc-
saik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler ve 
gayri xjienkul ipotek ve menkul rehin muame-
leleri, damga, tapu ve noter harglari, muamele 
vergi ve sair her nevi tekalif ve riisumdan 
muaf oldugu gibi yine bu kredilerden miite
vellid borglar hakkmda icra makamlan, resmi 
daireler ve mahkemeler nezdinde yapilacak ta-
kip ve tahsile miiteferri her nevi taleb, teblig 
ve kararlar da her tiirlii resim ve hargtan mu
aftir. 

Isbti maddede zikredilen zirai borglarm 40 nci 
madde mucibince taMbi neticesinde bankaca 
tefevviiz olunan gayrimenkullerin banka nami-
na tescili her tiirlii ferag ve intikal harg ve 
resimden muaf oldugu gibi bu kabil gayrimen
kullerin 40 nci madde hukiimleri dahilinde sa-
hihleriae veya varislerine iadeleri de keza fe
rag ve intikal harg ve resimlerinden muaftir. 

Koylerde, ziirraa bankaca yapilacak zirai 
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve 
hulasai hesabiyelerin koy ihtiyar meclislerince 
tasdiki, noter tasdiki hiikmiinde olup bunlar 
hakkmda da 1 nci fikradaki muafiyet hukiimle
ri tatbik olunur. 

( S. Sayisi : 

MADDE 51 — Hiikumetin 54 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 52 — Hiikumetin 55 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 53 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat 
bankasmin Tiirkiye dahilinde eshas ve miiesse-
sati resmiye ve hususiye ve sube ve ajanslan 
ile olan bilumum para nakliyatmdan, krymetli 
krymetsiz mektub, kart ve paket irsalatmdan, 
telgraf ve sair mahaberatmdan Devlet dairele-
rinden alinan miktarlarda iicret alinir. 

Pasil : XI 

Banka memurlari hakkmda hukilmler 

— Biitge enciimeninin 55 nci maddesi kaldi-
rilmistir. 

MADDE 54 — Hiikumetin 59 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 55 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat 
bankasmin daimi aylikli memurlari igin hiikmi 
sahsiyeti haiz olmak iizere «Tiirkiye Oiimhuri
yeti Ziraat Bankasi memurlari tekaiid sandigi» 
adile bir sandik kurulmustur. 9 subat 1931 
tarihli sened ve ayni tarihli statu ile viicude 
getirilmis olan «Turkiye Ziraat Bankasi memu-
rin ve mustahdemini yardim sandigi» nm mev-
cud ve matlubu bu kanunun nesri tarihinden 
itibaren «Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat Bankasi 
memurlari tekaiid sandigi» na devrolunur. 

MADDE 56 — Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat 
Bankasi memurlari tekaiid sandigmm serma-
yesi ve gelirleri sunlardir: 

1 - 55 nci maddede yazili yardim sandigrnm 
devrolunacak mevcud ve matlubu. 

2 - Tiirkiye Ziraat Bankasmin idare meclisi-
nii? 23 - IX - 1930 tarihli kararile banka me-
murlarma tekaudliik istihkaklarmi tasfiye mak-
sadils verilen tekaiid tazminatindan 62 ve 
66 nci maddelere gore istirdad edilecek paralar. 

3 - Daimi aylikli memurlarm ayliklarmdan 
her ay mecburi olarak kesilecek yiizde besler. 

4 - Daimi aylikli memurlara her ay verilen 
ayliklarin yiizde besine muadil olarak banka
ca her ay verilecek paralar. 

5 - Hizmete alinan daimi aylikli memurlarm 
ilk ayliklarmdan kesilecek yiizede yirmi besler 
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ile ayliklan arttrrilan memurlarm ilk aylik zam-
lan. 

6 - Sandik sermayesinin biitiin gelirlerile mii-
teferrik diger gelirler. 

Tekaiid sandigrnm mevcudile alacaklan 
Devlet emvaline mahsus hak ve riighanlan ha-
izdir. Bu paralar ve alelumum aidat ile faiz ve 
temettiileri bir guna vergi ve resme tabi olma-
digi gibi haciz ve temliki de kabil degildir. 

MADDE 57 — Tekaiid sandigrnm 56 nci 
maddede yazili aidat ve alacaklarmi mazeret-
leri olmaksizm vaktinde tevkif ve tahsil et-
meyen veya tevkif ve tahsil edildigi ayi takib-
eden aym sonuna kadar sandiga gondermeyen-
ler bu paralan yiizde on fazlasile tazmin ve te-
min ile mukelleftirler. 

MADDE 58 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlan tekaiid sandigi hakkmda bu 
kanunun nesri tarihinden itibaren iki ay zar-
fmda asagida yazili esaslar dairesinde ve Banka 
biinyesinin hususiyetlerine de intibak eylemek 
iizere Idare Meclisinee tanzim, iktisad vekale-
tince tasvib ve Icra VeMlleri Heyetince tasdik 
edilecek bir talimatname nesrolunur. 

1 - Banka memurlarmdan fili hizmetleri 30 
seneyi veya yaslari altmisi tecaviiz edenler te-
kaiidliiklerini isteyebilirler. Bunlara hizmet 
miiddetlerine ve maaslarma gore 1683 numarali 
Tekaiid kanununun 4 ncii ve 6 nci maddeleri 
mucibince tahsis olunabilecek maas miktarmi 
gecmemek kaydile 27 -1 -1936 tarih ve 2904 
numarali kanunun 12 nci maddesindeki cetvelde 
yazili nisbetler iizerinden maas tahsis edilir. 

2 - Vazif elerini normal sekilde ifaya mani bir 
maliiliyete ugrayanlar hizmet miiddetleri 20 se-
ne ve daha ziyade oldugu takdirde tekaiide sev-
edilir. Ve bunlara da yukanki esaslar daire
sinde maas tahsis olunur. 

3 - Diger hal ve vaziyetlerde memurlara te-
min edilecek hak ve menfaatler mezkur 2904 
numarali kanunun miimasil hal ve vaziyetlere 
miiteallik hukiimlerine kryasen ve bu hiikiimlerie j 
memurlara tanman hak ve menfaatleri asmayacak ) 
surette tayin ve tesbit edilir. | 

MADDE 59 — Her be§ senede bir defa ve j 
liizumu halinde daha evvel sandigm mali vazi-
yetiyle tahsis formiilleri miitehassislarma tet- j 
kik ettirilerek aralarmda miivazenesizlik gorii- j 

( S. Sayisi .: 

liirse islahi igin gereken tedbirler almir. Bu 
ciimleden olarak darlik sebebiyle memurlarm 
ayliklarmdan kesilecek tekaiid aidatini arttir-
mak icab ettigi takdirde tekaiid muhassesati ve 
tazminati da ayni nisbette tevkifata tabi tutu-
lur. Sandik menabiinin bollugu halinde banka-
nm ve memurlarm tekaiid sandigma odeyecek-
leri aidat nisbetleri azaltilabilir. Bu arttirma 
ve eksiltmeler umumi heyet karariyle olur. 

MADDE 60 — Biitce Enciimeninin 62 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 61 — Sandigm memurlan banka 
memurlan hak ve salahiyetini haiz olup aylik
lan Sandik biitcesinden verilir. Sandigm kirta-
siye, teshin ve diger idare masraflan banka 
biitcesinden temin olunur. 

Sandik Idare heyetine tayin edilecek banka 
miintesiplerine bir guna iicret verilmez. 

MADDE 62 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlarmdan 56 mci maddenin 2 inci 
bendinde yazili karar ve zeyilleri mucibince te
kaiide tabi Devlet ve banka hizmetlerindeki 
haklarma mukabil bankadan tasfiye tazminati 
alanlar bu kanunun nesrinden itibaren iig ay 
zarfinda bankaya verecekleri bir beyanname ile 
bu tekaiid haklarmi muhafaza edebilirler. Bu 
takdirde bankadan aldiklari paralar vergileri ha-
ri§ olmak iizere banka tekaiid sandiginca nam-
larina borg kaydedilir. Ve borclulann maa§la-
nndan yiizde onu ve maaslan 200 lirayi tecaviiz 
ettigi takdirde bu mikdara kadar yiizde onu ve 
fazlasmin yiizde yirmisi bankaca tevkif ve san
diga teslim edilmek suretiyle tahsil olunur. 

Borclulardan tekaiid olacaklara sandikca 
tahsis edilecek ayliklarm yiizde yirmi besi ve bu 
gibilere verilecek tekaiid tazminatmm veya 
reddedilecek aidatm mecmuu kezalik borglarma 
mahsub edilir. Bu maddede gbsterilen sekilde 
mahsub edilecek borglarm bakiyesi igin borglula-
rin dul ve yetim maaslarma ve diger emvaline 
muracaat edilmez. 

Beyanname vermeyenlerin mezkur miiddet-
lere aid Devlette ve banka tekaiid sandigmda 
haiz olabilecekleri tekaiid haklari sakit olur. 

MADDE 63 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
Bankasi memurlarmin Tiirkiye Ziraat ban-
kasmda maasli olarak gegen hizmetleri 
(Stajiyerlikte gegen hizmetlerinin bir se-
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neden fazlasi dahil) ve 1 - VI -1930 tarihine 
kadar bankaya girenlerin isbu tarihten evvel 
tekaiide tabi Devlet memurluklarmda gegirdik-
leri fili hizmet miiddetleri 62 nci maddede yazili 
sartlarla ve baskaca aidata tabi tutulmaksizm 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat Bankasmda gegmis 
sayilir ve yeni hizmet miiddetlerine zammolunur. 
Bu gibilerin 1683 numarah tekaiid kanunu hii-
kumlerine gore haiz olacagi biitiin haklar sakit 
olur. 

Ancak, banka tekaiid sandi§mca istihkaki 
tasfiye ve tediye edilmeden umumi muvazene-
ye dahil ve tekaiide tabi vazife kabul edenlerin 
1683 numarah tekaiid kanununa gore muteber 
olan evveloe ge^sn hizmet miiddetleri mahfuz o-
lub bunlarm tekaiidliikleri mezkur kanun hii-
kiimlerine gore Hazinece icra edilir ve bu miid-
detler haricindeki banka hizmetlerine aid haklari 
varsa tekaiid sandi^mca tasfiye edilir. 

MADDE 64 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
Bankasi memurlarmdan tekaiid hakkrni ihraz 
etmeden banka ile alakasi kesilenlere sandik ta-
limatnamesine gore iade edilecek aidat, isbu 
kanunun nesrinden sonra maaslarindan yapila-

cak tevkifat baligiyle simdiye kadar Devlet ve 
banka hizmetlerinde maa|larmm kesilmis, bilu-
mum tekaiid aidatindan ve yardim sandigma 
adlarma yatinlmi§ paralarm yansindan ibaret-
tir. 

MADDE 65 — Tiirkiye Ziraat bankasmdan 
1.6.1930 tarihinden evvel aynlanlar hakkmda 
1325 tarihli tekaiid kanunu ve zeyilleri hii-
kiimlerine gore muamele yapilir. Ve bu gibilere 
tahsis edilmis, ve edilebilecek maaslann banka-
ca verilmesine devam olunur. Ancak tekaiid 
haklarim umumi hiikiimler dairesinde tasfiye 

etmeden tekrar Devlet veya banka hizmetine 
gec,mi§ olanlarin tekaiidliik haklari mahfuzdur. 

MADDE 66 — Tiirkiye Ziraat bankasmdan 
56 inci maddenin 2 inci bendinde yazili karar 
ve zeyilleri mucibince tekaiide tabi Devlet ve 
banka hfizmetlerindeki haklarma mukabil tas
fiye tazminati aldiktan sonn umumi muvazene-
ye dahil dairelerle miilhak batce ile idare olu-

nan dairelerde ve hususi idarelerde tekaiide tabi 
vazife alanlarm 28 mayis 1928 tarihine kadar 
gecen hizmet miiddetleri aldiklan tazminatm a-
§agida gosterildigi veghile banka tekaiid sandi-

( S. Sayisi ; 

gma iadesi gartiyle mezkur dairelerce hesaba 
katihr: 

1 - Vazife mukabili (harcirah harig) aldikla-
n paralardan ayda 200 liraya kadarmm yiizde 
onu, 

2 - Ve 200 liradan fazlasmm 200 liraya kadar 
kismmin yiizde onu ve fazlasmm yiizde yirmisi 
i§bu dairelerce tevkif ve sandiga teslim edilir. 

Bunlardan bu kanunun ne§ri tarihinde teka-
iidliikleri icra edilmi§ olup mezkur miiddetlere 
aid hizmetleri tekaudliiklerinde hesaba katil-
mi§ olanlarin aldiklan tasfiye tazminati kendi-
lerine tahsis edilmis, olan tekaiid maa§mm yiiz
de yirmi besinin tevkifi ve sandiga teslimi su-
retile tahsil olunur. Olenlerin dul ve yetimle-
rinden bu tazminat almmiaz. 

Tiirkiye Ziraat bankasmdan tasfiye tazmi
nati almadan yukanda yazili dairelerden bi-
rinde vazife alanlarm 28 mayis 1928 tarihine ka
dar Devlette ve bankada gegen hizmetlerine aid 
haklari 1683 numarah tekaiid kanunu hiikiimle-
rine gore mahfuzdur. Bunlara banka tekaiid 
sandigmdan Devletge tekaiidlukleiine sayilan 
hizmetleri hariginde kalan muddetler igin ban-
kaca kesilmis tekaiid aidatile yine bu miiddet
lere aid olarak Ziraat bankasi muavenet san
digma adlarma yatrrilmis olan paralarm yarisi 
ayrica verilir. 

MADDE 67 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasmm kurdugu veya sermayesinin yarir 
dan fazlasma istirak ettigi miiesseselerin idare 
veya miirakabelerinde devamli bir vazifeye ta-
yinlerinden banka idare meclisince liizum go-
riilen banka memurlarmm banka ile alakalan 
ve Tekaiid sandigmdaki haklari en §ok iig sene 
miiddetle mahfuz tutulur. Bunlar, bankada son 
aldiklan ayliklar iizerinden sandik aidatmi ve 
ayliklarmi veren miiessesede 56 nci maddenin 
4 ncii bendinde yazili yiizde besleri banka Te
kaiid sandigma vermekle mukelleftirler. Bun
lar tekrar bankaya avdetlerinde emsallerine 
benzer ayhklarla vazifelere tayin edilirler. 

MADDE 68 — Butge enciimeninin 67 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 69 — Istanbul Emniyet sandigmda 
miitesekMl (Emniyet sandigi Yardim sandigi) 
nm biitiin mevcudu ve haklari ile borglan bu 
kanunun nesrinden itibaren Tiirkiye CUmhuri-

118 c ok ) 



— IS — 
yeti Ziraat bankasi tekaiid sandigma devrolu-
nur. 

Isbu kanumm Tekaiid sandigi hakkmda Zi
raat bankasrnca memurlarma tanidigi hak ve 
menfaatlere ve tahmil ettigi vecibelere aid olan 
hiikiimleri Emniyet sandigi ve memlrlan hak
kmda da tatbik olunur ve bu memurlarm Zi
raat bankasmda gegen hizmet miiddetleri teka-
iidliik hesabmda saydrr. 

Emniyet sandigi memurlan isbu kanunun Zi
raat bankasi memurlarma tanidigi diger hak 
ve menfaatlerden de istifade ederler. 

MADDE 70 — Banka statiisiinde tayin edi-
lecek sartlar dairesinde Banka memurlarmm 
ve ailelerinin tedavilerile me^gul olmak iizere 
aynoa bir «Saglik yardim sandigi» kurulmustur. 
Bu sandigm menbalan: 

1 - Her sene bankaca 20 000 lirayi gecme-
mek iizere verilecek paralar, 

2 - Memurlardan maaslarmm % 1 ini geg-
memek iizere kesilecek aidattan , 

3 - Memurlardan inzibati ceza olarak kesi
lecek paralardan, 

4 - Umumi Heyet kararile tekaiid sandigm-
dan ayrilacak paralardan, 

Ibarettir. 

MADDE 71 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlarma her sene kati mizanm tes-
bitinden sonra bir aylik maa§lari tutan ikrami-
ye olarak verilir. 

Vaz±fe kusurlan tesbit edilenlere bu ikra-
miye verilmeyecegi gibi Bankayi kazandirmak 
ve musbet is gormek suretile fazla yararligi tes
bit edilenlere verilecek ikramiye de iM aylik 
maas miktarma gikanlabilir. 

Bu ikramiyeler, Bankanm saf i karmdan tak-
dimen ve Idare Meclisi kararile verilir. 

MADDE 72 — Bu kanunun nesrinden itiba-
ren Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda ve 
Istanbul Emniyet sandigmda 2 - VI -1934 tarih 
ve 2489 numarah kanun hiikiimleri dairesinde 
ve mezkur kanunla tamnan haklari haiz olmak 
iizere (Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi 
memurlan miiteselsil kefalet sandigi) ile (Is
tanbul Emniyet sandigi memurlan miiteselsil 
kefalet sandigi) adlarile hirer sandik kurulur. 

Fasri : XII 

Miitefcrrik liiiJitimlcr 

MADDE 73 — Bankanm idare ve murakabe 
sekilleri ve zirai kredi islerile bu kanun hii-
kiimlerine tevfikan yapmaga mezun bulundugu 
diger islerde takib edecegi usuller ve banka
nm dahili teskilati ve teskilata aid vazifeleri 
bu teskilat iginde galisan memurlarm hukuk 
ve vecibeleri, idare meclisince tanzim ve tktisad 
vekaletinoe tasvib ve Icra Vekilleri Heyetin-
ce tasdik edilecek bir statii ile tesbit olunur. 

— Ziraat encumeninin 64 ncii maddesi kal-
dmlmistir. 

MADDE 74 — Maliye encumeninin 65 nci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Tiirkiye Ziraat 
bankasmm biitiin hak ve menfaatleri, mevcud 
ve matlublan bilciimle taahhud ve borglarile 
birlikte Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma 
intikal eder. 

(Ziraat bankasi memurlan miiteselsil ke
falet sandigi) ile (Emniyet sandigi memur
lan miiteselsil kefalet sandigi) mevcudlari 
bilumum haklari ve borglarile birlikte 72 nci 
maddede yazili sandiklara intikal eder. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Tiirkiye Cum-
huriyeti Ziraat bankasmm ilk te§kilat kadrola-
ri Iktisad Vekaletince yapilir ve Icra Vekilleri 
Heyetinin tasdikiyle tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
ne§ri tarihinden itibaren nihayet on be§ giin 
zarfmda bankanm salahiyetli uzuvlarmm faa-
liyete gegmeleri ve nihayet dort ay zarfmda 
banka statusiiniin ihzari ve tatbik mevkiine 
konmasi mecburidir. 

Idare Meclisine Iktisad Vekaletinin goste-
recegi namzedler meyanmdan Zirai kredi koo-
peratiflerince secilecek aza, ilk defasmda yine 
bu namzedler arasmdan Icra Vekilleri Heye-
tince tayin olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Biitce Enciime-
ninin 4 iincii muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Tiirkiye Ciimhu
riyeti Ziraat bankasi Idare Meclisinin te§kili ve 
ilk kadrolarmm tatbiki zamanma kadar Tiirki-
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$te 2ftrat bankasi tdare Meclisiyle memurlarmm 
vazifeleri eski gartlar dairesinde devam eder. 

Ancak Banka tekaud sandigi varidatma miiteal-
lik hiikiimler bu kanunun nesjini takib eden ay 
ba§mdan itibaren tatbik edilir ve memurlara 
Saglik yardtm sandigmdan yapilacak yardimlar 
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi statusiiniin 
negrine kadai4 cari usullere gore mezkur sandik-
§a yapilir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Biitce Encume-
ninin 6 men muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Turkiye Ciimhu-
riyeti Ziraat bankasmm bu kanunda mevzuu-
bahs ilk teskilat kadrolarmin tatbiki miinase-
betiyle kadro haricinde kalacak memurlar hak-
kmda banka tekaud sandigi talimatnamesinin 
umumi hiikumleri dairesinde muamele yapilir ve 

bunlardan ya§lari 55 i geggin olanlar hakiki 
hizmet miiddetlerine gore muamele gormek §ar-

tiyle 60 yasmi doldurmus sayilirlar. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Bankanm bu 
kanunda yazili tecil sebeblerine mustenid 
olmaksizm vadesinde odenmeyen zirai alacak-
lari tahsili emval kanununa tevfikan mezkur 

1 4 -
kanunun 8 nci maddesinde yazili tahsildarlar 
yerine tayî n olacak banka memurlan tarafmdan 
tahsil olunur. 

Tahsili Emval Komisyonu bankanm haciz ve 
satis talebleri hakkinda bir hafta zarfmda ve 
vade hululiinden evvel ihtiyati haciz talebleri 
hakkinda da 2656 numarali kanun hiikmiine go
re bir is giinii zarfmda karar ittihazma mec-
burdur. Bu yol ile yapilan takibler miiruru za-
majni kateder. 

Isbu madde^ Tahsili emval kanununun hapis-
le tazyike miitedair hiikumlerini tazammun et-
memek iizere bu kanunun nesrinden itibaren 
yalniz bes sene icin muteberdir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — Bankanm bu 
kanunda yazili tecil sebeblerine miistenid ol
maksizm vadesinde odenmeyen zirai alacak-
lari gegmis giinler icin aslmm faizinden baska 
tahsil masrafi olarak yiizde iki ile birlikte takib 
ve tahsil olunur. 

MADDE 75 — Bu kanun ne3ri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 76 — Bu kanun hiikiimlerinin icra-
sma Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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