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1. — TUTANAK ÖZETLERİ
A. —• Geçen tutanak özeti
Üniversite Kanunu ile;
1946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelde değişiklik yapılmasına;
4582 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde ya
zılı sürenin iki yıl uzatılmasına;
Kalkınma istikrazına;
Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler
yapılmasına ve 2731 sayılı kanun ve ekleri gere
ğince bazı maddelerden alman istihlâk vergisi
nin muamele vergisi ile birleştirilmesine;
Basın Birliği Kanununun kaldırılmasına;
İnönü Armağanlarına;
Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki
kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine;
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içindeki
topraklara ilişkin ecrimisillerin aranmamasına;

BÎRÎNCÎ

Kazanç Vergisi Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ;
Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci mad
delerinin değiştirilmesine; ve
1881 sayılı Matbuat Kanununun 50 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanunlar ka
bul olundu.
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere Bir
leşime son verildi.

Başkanvekili
Konya
T. F. Sılay

Kâtip
Kocaeli
8. Pek

Kâtip
Tunceli
Necmeddin Sahir Sûan

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — M. A. Renda
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli),

BAŞKAN — Oturum açılmıştır,

S. Pek (Kocaeli).

gündemi- | mize geçiyoruz.

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Türkiye Kredi Femsiye Bankası kurul
ması hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Adalet
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/539) [I]
BAŞKAN — Komisyon bu tasarının ivedi
likle görüşülmesini raporunda yazıyor. Evvelâ
onu oyunuza sunuyorum. İvedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiyenler.. İvedilikle gö
rüşülmesi kabul edilmiştir.
Tümü hakkında mütalâa var mı?
MALİYE BAKANI N. E. SÜMER (Antalya)
— Muhterem arkadaşlarım, tasvibinize sunul
muş olan kanun tasarısı Emlâk Bankamıza yeni
[1] 177 sayılı basmayazı tutanağın
dır.

sonunda-

bir hüviyet vermektedir. Kanun tasarısına hâ
kim olan fikir, zaman zaman, Büyük Meclisin,
isabetle izhar ettiği isteklerden mülhemdir. Bu
vesile ile arzedeyim ki, Cumhuriyetin yapıcı zih
niyeti, bu tasarı kanunlaştığı zaman, yeni bir
istikamet alacaktır. Filhakika gerek Meclisin
ve gerek Cumhuriyet Hükümetlerinin politika
ve idare telâkkisi, şimdiye kadar, daima ilhamını
milletin yaşayan ihtiyaçlarından almış ve bu ihti
yaçlarına icaplarına göre almıştır. Bugüne kadar
daha ziyade iktisadi sahada belirmiş olan bu yapı
cılık hareketi, tasvip buyurduğunuz takdirde, bu
kanunla içtimai bir hedefe yönelecektir. Gerçek
ten Türk vatandaşını kendisinin diyebileceği bir
eve sahih kılmak, ona refah ve huzurla yaşama
imkânını verecek bir eve sahip kılmak, bu kanu-
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nun başlıca hedefini teşkil ediyor. Tetkik ve I
Süre
müşahede buyurmuş olacağınız veçhile bu ka
MADDE 4. — Bankanın süresi (99) yıldır.
nun tasarısı meriyete girdikten sonra Büyük
Bu süre, genel kurul karariyle bir misli daha
Meclis milletimize nesiller boyunca kıymetli hiz
uzatılabilir.
metler başaracak bir tesise vücut vermiş olacak
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
tır. Kanunu tasvibinize arzediyorum.
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza
sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
Sermaye
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bankanın sermayesi herbiri
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu
Bankaların kuruluşu
MADDE 1. — Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı adı ile ve bu kanunla hususi hukuk hüküm
lerine tâbi olmak üzere, anonim ortaklık şek
linde bir banka kurmak için Hükümete yetki
verilmiştir.
BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Madde
lere geçilmesini oya sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir.
Bankanın amaçları
MADDE 2. — Banka aşağıda yazılı işlem
leri yapmak maksadiyle kurulur:
a)
Yurtta yapı ve onarma işleri ve bil
hassa meskeni olmayan yurttaşlara ucuz mesken
yaptırmak için, süresi elli yılı geçmemek üzere,
arsalariyle birlikte bina ve yapı ipoteği karşı
lığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak;
b) Bankaya veya başkalarına ait arsalar
üzerine bina yapmak ve peşin veya ipotek kar
şılığı taksitle satmak;
c) Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve
ticareti yapmak ve ortaklıkları kurmak ve ku
rulmuş olanlara ortak olmak;
ç) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurul
muş olanlara ortak olmak;
d) Diğer her türlü banka işlemleriyle uğ
raşmak.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

yüz lira kıymetinde bir milyon hisseye ayrılmış
olarak, yüz milyon liradır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
Hisse senetleri
MADDE 6. — Hisse senetleri A ve B grup
larına aynlmış olup bunlardan:
A Gurupu, sermayenin % 55 ini,
B Gurupu, sermayesinin % 45 ini
teşkil eder.
A Gurupu Hazineye, B gurupu tüzel ve
gerçek kşilere tahsis edilmiştir.
B Gurupu hisse senetleri, tüzel ve gerçek
kişilerden isteklisi çıktığı zaman satılmak üzere,
Hazine tarafından alınabilir.
A Gurupu hisse senetleri nama, B gurupu
hisse senetleri hâmillerine yazılıdır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hazine hissesinin karşılığı
MADDE 7. — Hazinenin hissesi:
A) Hazinenin, 844 sayılı kanunla kurul
muş olan Emlâk ve Eytam Bankasındaki ser
maye, kâr vesair haklarının devir bilançosunda
tesbit edilecek kıymetler üzerinden devri;
B) Bankanın dağıtacağı yıllık kârlardan
Hazine hissesine düşen miktarın tahsisi;
C Her sene Devlet bütçesine enaz beş mil
yon lira olarak konacak ödeneklerin verilmesi,
ile ödenir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir.

Merkez

Tahvil çıkarma yetkisi
MADDE 8. — Banka ençok elli yılda itfa
MADDE 3. — Bankanın merkezi Ankara'
dır. Lüzum görülen yerlerde şubeler açabilir.
edilmek şartiyle ve Hazinenin kefaletiyle öden
miş sermayenin beş katına kadar tahvil çıkara
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
bilir.
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
I
Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye
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Bakanlığının onamı alındıktan sonra banka ta
rafından tâyin olunur.
Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları,
bu tahvillerin ana ve faizlerinin ödenmesi için
•rüçhan hakkı sağlıyan bir karşılık teşkil eder.
Tahvil çıkarılması suretiyle elde edilecek pa
ralar, ipotekli kredi ve ikrazlardan başka yer
lerde kullanılmaz.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oya
Bunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.

O :1

rulmuş ve kurulacak ...» deniyor. Buradaki
«kurulmuş ve kurulacak» kelimesinin nereye ka
dar gidebileceği açıklanmış değildir. Bunun
açıklanmış olabilmesi için «evvelce kurulmuş
olan» şeklinde bir ifadenin ilâvesi lâzımdır. Ha
lihazırda Ankara'da yedi, sekiz kooperatif ku
rulmuştur, fakat inşaata geçememiştir. Bunla
rın da istifade etmeleri lâzımdır.
Sonra banka, % 5 faizle verecek. Fakat bu
bankanın kuracağı herhangi bir şirketin yapa
cağı inşaattan ayrıca bir faiz alacağı da hatı
ra getirilirse, bu faizin % 10 a çıkarılması ihti
Kaynakların tahsisi
mali vardır.
MADDE 9. — Genel bütçeye ödenek konul
Bu noktaların Komisyonca açıklanmasını ri
mak suretiyle Hazinece ödenecek sermayenin ve
ca ederim.
Şj^ei ı g a ^ e n i n uygulanmasından elde edilecek
B. OSM A (Bitlis) — Muhterem arkadaşlar,
paraların enaz yüzde yetmişi eve sahip olmıyan
Rifat Vardar arkadaşımızın temas ettiği konu
yurttaşlara mesken yapmak ve yaptırmak üzere
ya ben de temas edeceğim. Hakikaten bugün An
ipotek mukabilinde verilecek ödünç paralarla
kara'da kurulmuş birçok mesken kooperatifleri
açılacak krediler ve mesken inşası için kurulmuş
vardır. Bunlardan bir kısmı inşaata başlamış
ve kurulacak kooperatiflere ipotek mukabilinde
ve evlerini bitirerek ortaklarına teslim etmiştir.
verilecek ödünç paralar da açılacak kredilere
Bir kısmı ise arsalarını almış, fiyatların tenez
tahsis olunur.
zül etmesini bekliyor, bir kısmı da henüz daha
Bu suretle verilecek paralardan her ne nam
arsalarını da alamamışlardır. Gerek arsalarını
ile olursa olsun alınacak faiz ve masrafların yılalıp inşaata başlamamış ve gerekse henüz arsa
lık tutarı yüzde beşi geçemez.
larını dahi alamamış olan kooperatiflerin ileri
BARKAN — Madde hakkında mütalâa var
de inşaata başladıkları zaman bu 9 ncu madde
mı?
nin hükümlerinden istifade etmeleri gayet tabi
R. VARDAR (Zonguldak) — Her memlekette
idir. Fakat bugün inşaatını bitirmiş olan koo
olduğu gibi bizim memleketimizde de böyle bir
peratifler faiz yükü altında ezilmektedir. Mi
bankanın kuruluşu cidden memleketimizin yeni
sal olarak şunu alalım. 10 000 liralık bir borç.
den noksanlarının ikmalini ve birçok yurtsuz J için 15 sene vâde ile, bugün 19 500 küsur lira
vatandaşların yurda kavuşmasını temin edece
ödemek icabetmektedir. Yani 10 000 liralık bir
ğinden dolayı bu teklifi bize getiren Hükümete
resülmal için 1'5 senede bu resülmalden başka
arzı şükran etmeği bir vazife bilirim.
Emlâk Bankasına 9 500 küsur lira faiz ödeni
yor. Mesken inşası için, bu işe teşebbüs etmek
Yalnız 9 ncu maddeyi nazarı itibare alacak
istiyenleri hakikaten ürkütüyor. Bu 9 ncu mad
olursak bu madde göseteriyor ki, vatandaşlar ev
de hükmü inşaata başlamış veya inşaatını bitir
yapacak ve bu evleri doğrudan doğruya Emlâk
miş olan kooperatiflere teşmil edildiği takdirde,
Bankasının kuracağı kooperatifler vasıtasiyle
kanunun yayımı tarihinden itibaren bu koope
yaptırıp kendilerine vereceği mânası çıkıyor.
ratifler de % 5 faizden istifade ederlerse, hiç
Fakat asıl evvelce, yapılmış, kurulmuş ve bu
olmazsa borçları biraz azalmış olur. 9 ncu mad
lıarb dolayısiyle malzemenin yüksek fiyatların
de sarih olarak; meskeni olmıyan yurttaşlara
dan ve inşaatın daha ucuza maledilmesi ümidi
ve bu maksatla kurulmuş olan kooperatiflere ik
ile, bugüne kadar geri kalmış kooperatifler, şir
razları kasteyliyor. Binaenaleyh kurulmuş koo
ketler vardır, ki bunların bir hayli paraları bi
peratiflerin de bu kayıt baki kalmak şartiyle bu
rikmiştir, bu şirketler de ayrıca bu 9 ncu mad
madde hükmünden istifade etirilmesini Yüksek
dede gösterilen esastan istifade edecekler mi, etHeyetinizden rica ediyorum. Bu tadili yapabil^
miyecekler mi? Edeceklerse 9 ncu maddede ay
menin de iki şekli vardır : Birincisi maddenin
rıca bir kelimenin ilâvesi lâzımgelir. Gerçi tasa
birinci fıkrasının sondan bir evvelki satırında
rının 15 nci sayfasında «... mesken inşası için ku
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şöyle bir kayıt vardır : Kurulmuş ve kurulacak
kooperatiflere ipotek mukabilinde verilecek ödünç
paralarla açılacak kredilere tahsis olunur, diyor.
Burada kurulmuş ve kurulacak kooperatiflere
ipotek mukabilnde verilmiş veya verilecek .. »
yani, « verilmiş » kelimesini ilâve edersek, zan
nediyorum ki, maksat elde edilmiş olur. Ayni
şekilde ikinci fıkrasında da « . . . bu suretle ve
rilecek paralardan» diye başlıyan satır; «veril
miş veya verilecek paralardan » diye tashih edi
lirse yine maksat temin edilmiş olur. Yahut ta
Bütçe Komisyonu kabul buyurursa taknin
bakımından geçici bir madde de ilâve edilebi
lir. Bendeniz Başkanlığa bir takrir sunuyo
rum. Biraz evvel arzettiğim gibi 9. ncu mad
dede iki yere «verilmiş» kelimelerinin ilâvesiile maksadın hâsıl olacağını tahmin ediyorum.
Lütfen kabulünü rica ederim.
BÜD. Ko. Sö. T. B. BALTA (Rize) — Bir
defa sözüme maddede bir tashih ile başlaya
cağım. Madde şu şekildedir.
«G-enel bütçeye ödenek konulmak sureti ile
hazinece ödenecek sermayenin ve 8 nci maddenin
uygulanmasından elde edilecek paraların enaz
% 70 i eve sahip olmayan yurddaşlara mesken
yapmak veya yaptırmak üzere ipotek mukabi
linde verilecek ödünç paralarla açılacak kredi
ler ve mesken inşası için kurulmuş ve kuru
lacak kooperatiflere ipotek mukabilinde ve
rilecek ödünç paralar da açılacak kredilere tah
sis olunur». Maddenin bu fıkrasının sonunda
gelen «mesken insaşı için kurulmuş veya ku
rulacak kooperatiflere ipotek mukabilinde ve
rilecek ödünç para» kısmını yukarıya almak
lâzım gelir.
«
en az % 70 i eve sahib olmayan yurtaşlara ve bunların mesken edinmek için ku
racakları kooperatiflere ilâhiri mesken yap
mak ve yaptırmak üzere ödünç-verilir. Bir kerre komisyon adına maddeyi bu şekilde tashih
ediyorum.
Şimdi arkadaşlarımızın temas ettikleri nok
taya geliyorum. Hakikaten Sayın arkadaşlar
Bütçe Komisyonunun Hükümetin de muvafakatıyla yapmış olduğu bu teklif memleketi
miz de evsiz yurddaşları ev sahibi kılmak
hususunda Cumhuriyet Halk partisinin takip et
tiği en esaslı davalardan birinin tahakkuku için
atılmış çok esaslı bir adımdır. Ve yine dün
kabul buyurduğunuz bir kanunla inşaat mal
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zemesi üzerindeki muamele vergisi % 18 den
%12,5 a indirilmiştir. Bugün de kabul edece
ğiniz bu kanunla memleketimizde evsiz yurd
daşları ev sahibi kılmak için ucuz inşaata doğ
ru atılmış bir hatvedir.
Sayın arkadaşımız Bîfat Vardar'ın temas et
tiği noktaya gelince, ödünç para alacak alanla
rın verecekleri faiz miktarı, ister bu kanundan ev
vel kurulsun, ister bu kanundan sonra teşekkül
edeeek bir kooperatif olsun hepsine şâmildir.
Bu itibarla evvelden kurulmuş, sonradan kurul
muş gibi tefrik yapmağa
imkân
yoktur.
bunların yapacakları istikrazdan alınacak faiz
miktarı yüzde beştir." Binaenaleyh bundan sonra
alacaklar için mesele yoktur. Arkadaşlarımız şim
diye kadar evsiz yurttaşların mesken yapmak için
bizzat aldıkları ödünçler veya dâhil oldukları ko
operatif lerin aldıkları ödünçlerin de bir miktar
indirilmesini teklif etmişlerdir.
Sayın arkadaşlar; maddenin mütalâasından
anlaşılacağı üzere biz bankanın bugün meveut
olan ve bu kanunla istihale edecek bulunan Em
lâk ve Eytam Bankasının muamelesi değil, ku
rul makta olan bankanın gerek Hazineden ve ge
rek sair suretlerle ve faizlerle temin edeceği pa
ralar üzerinden ikrazlara mahsus olmak üzere
bu hükmü kabul etmekteyiz. Diğer taraftan, biraz
sonra tasvibinize arzedileeek olan üçüneü mad
dede bankanın şimdiye kadar yaptığı muamele
lerinden mütevellit hakları mahfuz tutumaktadır.
Bu itibarla sayın arkadaşların ileri sürdükleri
teklife komisyon namına vereceğim cevap bu ko
nunun komisyonda görüşülmemiş olmasından
ibarettir. Bu hüküm böyle kaldığı takdirde eski
faizlerin % 5 nispetine indirilmesi husıınuna
kanun müsait olmıyaeaktır. Bundan daha ileri
bir mütalâa yürütmeğe komisyon adına şahsan
imkân bulamamaktayım. Takdir yüksek heyetini
zindir.
R. VARDAR (Zongudak) — Bir sual. Şimdi
açıkladığınız veçhile, anlaşılıyor ki, evvelce ku
rulmuş ve henüz inşaata geçmemiş arsası bulu
nanlar da aynı faizden istifade edecektir. Fakat
bunlar inşaata geçeceği sırada banka bir inşaat
şirketi kurdum, bana verin gibi bir iddiada bulu
nabilecek midir?
B. K. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) —
Hayır, bulunmıyacaktrr.
R. VARDAR (Zonguldak) — Anlaşıldı te
şekkür ederim.
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R. P E K E D (Kütahya) — Şimdi konuşmamıza- ]
sunulan tasarının bünyesi Türkiye'de yurtsuz
vatandaşı, evsiz, yuvasız vatandaşı yurt sahibi
kılmak için ona imtiyazlı bir faiz temin etmektir.
Tasarı yurdun umumi bünyesini kuvvetlendirici
ihtiyacın, mantığın istediği bir noktayı yerine
getirmek, bir açığı kapatmak maksadını takip
ediyor, öte taraftan da memleketin içtimai va
ziyetinde cari faizin büyük yükü altında ev yap
mak isteyen ve ihtiyacı olmasına rağmen bunu
tahakkuk ettirmemiyenler ucuz imkânlarla bu ne
ticeyi temin etmek istiyor.
Yapılan teklif beni, bu ana maksad bakımın
dan arkadaşları -envir etmeğe sevk edecek su
rette uyandırdı ve kürsüye sevk etti. Şimdiye ka
dar kurulmuş kooperatiflerde o zamanın faiziyle
açılmış olan kredileri yeni kanunun bünyesinde
çizilen bu esasa doğru götürmek çığırı açılırsa
yeni kanunun bünyesindeki ana maksad yarala
nır ve yeni şart nazarı dikkate alınmaksızın geç
mişe ait bir işi görelim derken ana maksat bo
zulmuş olur. (Doğru doğru sesleri).
Halbuki arkadaşlar, henüz bir şirket halinde
kurulmuş olmasına rağmen henüz inşaata başla
mamış ve yahut başlamış ta yarısını bitirmiş olan
lar da vardır, bu kooperatifler şimdi mevcut or
taklarını bu kanunun bu imtiyazlı faizle ev sa
hibi kılmağı derpiş ettiği maksadın dışında olarak
başka bir veya birkaç ev sahibi ve başka iradı
olduğu halde bu kooperatiflerce de ortak olmak
suretiyle bu kanunun bünyesine uymıyan bir ha
kikî vaziyet mevcuttur. (Çok doğru sesleri) Bazı
larımız bilirler ki, bu kooperatiflerden birine
mensup olup ev yaptıran bir yurttaş şimdi cari
olan şekilde şirket kurmak suretiyle mevcut ka
nunların faiz fiyatı esasfi dâhilinde bu koopera
tiflerden istifade etmektedirler.
Halbuki bu kanunla biz, Türkiye'de şimdiye
kadar oturacak bir ev, bir yuva
kuramamış
olanlara maksur olmak üzere bu uzun vadeli ve
% 5 âzami faizli imtiyaz içinde bu işi temin et
mek istiyoruz. Bunu arzettiğim noktanın şümu
lü, tatbikatta maksadı bozucu olan hacmini nazarı
dikkate almaksızın bu tekliflerlerle bundan evvel
kurulmuş olan kooperatiflerin sermayesi tediye
edilmiş olan bütün umumuna şâmil bir şekle so
karsak bu kanunun yurtsuz vatandaşlara verdiği
bu ana imtiyazı geçmiş zamanda vuku bulmuş
olan hâdiseleri bu kanunun içinde derpiş ettiği,
meskemin dışmda olarak yarın kenlisine irat te-
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min etmek istiyenlere de teşmil etmek gibi büyük
bir hataya düşümüş oluruz ki, bundan Büyük
Meclisinizi korumak isterim. Devletimiz bu ka
nunla omuzuna ehemmiyetli bir yük alıyor. Ha
kikaten bütün sermayesinin % 70 ni yurttsuz
vatandaşın yurtlanması gibi ulvî ve içtimai ve
aynı zamanda siyasi bir netice ve maksada has
reden, bununla memlekette yoksulu korumak ve
Türk milletinin ruhundaki ev sahibi olmak ihti
yacını karşılamak gibi bir maksat da gözetiyor
ve icabederse arkadaşlar, bu bankanın işle
mesinde herhangi bir açıklık ve bir sıkıntı hâ
sıl olursa, zanediyorurn ki, Devlet aldığı tedbirle
sürpansiyonel olarak bu bankayı takviye ve
yaşatmak mecburiyetinde bulunacaktır. Bu
suretle bankanın umumi sermayenin % 30 u bu
maksada tahsis edilmiş ve bir okadar para açık
olarak bırakılmış oluyor ki, bunda da asıl prim
vesaire nazarı dikkate almmıyacaktır. Devlet
de bunun yükünü icabında kısmen kend'i omuzuna
alarak vatandaşları bu imtiyazlı faiz kısmına
naklettirmiş olur, demektir. Fakat, bu teklifin
altını üstünü bütün neticelerini bugünkü oturum
içinde bu dar zamanda hesaplamak imkânı ol
madığı için ve bu arada bu tadili yaparak geçiverirsek, kanunun ana ruh ve maksadını yara
lamış oluruz. Bundan içtinap edilmesini bil
hassa rica ederim.
Yalnız dediğim gibi bu imtiyazlı durumdan,
şimdiye kadar kurulmuş kooperatiflerin de is
tifadelerini temin etmek istiyorsak bunun ilerde
müsait zamanlarda ayrıca tedbirini bulmağa ça
lışır ve mkksadr sağlarız.
Onun için bu tedbirleri alelitlâk ve umumi
şekilleri ile derhal kabul etmekte isabet yoktur.
B. OSMA (Bitlis) — Muhterem arkadaşlar;
Sayın Recep Peker'in beyanlarından anlıyorum
ki, maksadımı iyice izah edememişim.
Bendeniz birkaç kooperatifte ortak olup bir
kaç kooperatiften ev alan veyahut başka bir
yerde meskeni olup da yine bir kooperatife gi
renlerin teşkil ettikleri kooperatiflerde bu âzami
% 5 faiz haddinden istifade etsinler diye bir
teklifde bulunmadım. Bendeniz biraz evvel
okunan 9 ncu maddedeki ev sahibi olmıyan yurt
taşların ve bunların mesken edinmek üzere kur
dukları kooperatiflere mesken yapmak veya
yaptırmak üzere verilecek ödünç paralar diye
bir kayıt vardır; bu gayet açıktır, teklif etti
ğim tadil ile istifade edecekler kooperatif ortak-

320

B : 65

14.6 ,1946

larıdır, ancak sahip olduğu borçlu evden baş
ka bir eve sahip olmıyan yurttaşlardır. Alelıt
lak bütün kooperatiflerde ortak olanlar birkaç
yerde evi, apartımanı: olsun hem de bundan isti
fade etsin diye bir teklif de bulunmadım. Ben
denizin teklifim doğrudan doğruya 9 ncu mad
denin çizdiği şartlar dâhilinde evvelce teşekkül
etmiş kooperatiflerde ki ortaklar da bu şart
ları yerine getirirlerse faiz hadlerinden istifade
etsinler diye takrir verdim. Bu suretle tavzih
eder ve takririmin kabulünü dilerim.
Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar, mâru
zâtımın bir kısmını Bülent Osma iarkadaşımız
burada söylemiş bulunuyor. Hakikaten sayın
Peker çok hassas bir noktaya dokundular. O da
daha önce inşaata başlamış olupta işlerini bitir
miş ve tasfiyeye yaklaşmış kooperatiflerin bir
çoğununda sadece evsiz olanları mesken sahibi
etmek gayesi değil alelıtlak ortakları o koope
ratifin şartları dairesinde ev sahibi kılmak na
zarı itibare alınmıştır. Bunların bugünkü şart
lardan ve imtiyazlı hükümlerden istifadesi doğ
ru. olmaz buyurdular. Hakikaten bu çok ye
rinde bir şeydir. Bunun müdafaa edilecek ta
rafı yoktur. Fakat ben de Bülent Osma arka
daşımın şimdi tavzih ettiği şekilde - esasen tekli
finde de açıklamış bulunuyor - evi olduğu hal
de, yahut herhangi bir irat getirecek yeri oldu
ğu halde kooperatiflerden birinde ev yaptırmış
olanların hariç tutulması şartiyle diğerlerinden
simden sonra ödeyecekleri faiz hadlerinin in
dirilmesi adalet ve nışfet bakmamdan yerinde
olacaktır kanaatrndayım. Vakaa bu yolda bir hü
küm konulduğu takdirde bundan istifade etmek
için bazı muvazaa yollarının da derpiş edilebi
leceği gözönünde tutulmak icabeder. Bunun
içinde kabul edilecek esas dairesinde devirler'
için muayyen bir tarih nazarı itibare almmak
suretiyle bunun da önlenebileceğini sanıyorum.
Bu şekiller altında, gayet adalet ve nısfete
uygun Bülent Osma arkadaşımızın teklifi ka
bule şayandır. Fakat bu ana hükümlerden ol
madığı için bunun geçici hükümler arasmda yer
alması daha uygun olur kanaatindeyim.
R. P E K E R (Kütahya) — Osma ve Yörük ar
kadaşların buyurduklarına mutabık olduğumu,
sözlerim arasında arzetmiştim. Yani, kanunun
derpiş ettiği gaye, yurtta yuva sahibi olmıyan
vatandaşı, yuva sahibi olmamak kaydı altında,
yaptıracağı evde derpiş edilen bir imtiyazlı fa-
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izin ve uzun tediyenin kabul edilmesinde isabet
olduğunu ve bunun şimdiden sonra isteklilere şâ
mil olarak henüz yapıya geçmemiş ve yapı iş
leri tamam olmamış kooperatiflere teşmili gayet
haklı olur kanaatrndayım. Fakat neticenin ame
lî tatbikatı noktasında, Osma arkadaşımızın
verdiği takrirle benim mâruzâtım arasında mu
tabakat vardır. Buradaki imtiyazı aşıp giden
ve ev sahibi olup olmamak kaydının tesiri al
tında olmaksızın bu şartların şimdiye kadarki
kooperatiflere de teşmilini istiyen bir ifade tar
zıdır. Okudukları takrir, okudukları kanun ta
sarısı maddesinin cümle veya kelimesinden sonra
eklenmesi hakkındaki izahatından anlaşılan ame
lî mâna budur. (Doğru sesleri).
Sonra arkadaşlar, şimdiye kadarki koopera
tifler birer şirkettir. Bunların kredileri, hesap-.
lan kendi kollektif simaları içerisinde cereyan
etmektedir. Bunların içerisinden ev sahibi olan
ve olmıyana ait muamelenin şimdi mevcut olan
şirket mukaveleleri esasma göre, nasıl şahıs,
şahıs tetkik ve tahkik edileceğinin tâyini de ayrı
ca mühim bir usul meselesidir.
Ondan sonra arkadaşlar, bizim bu indirdiği
miz faizler, uzun vadeli kredinin verilmesi için
banka kurulduktan sonra idare meclisi tarafın
dan yapılacak olan tüzüğe konacak birtakım
esaslarla bağlı olduğumuzu da unutmamak lâ
zımdır. Şimdi serbest kooperatifler, bugünkü
câri faizle kurulmağa ve çalışmağa başlarken bir
takım lüks aile evi ihtiyacının umumi çizgisini
aşan birtakım masrafı mucip, teferruatla dolu
plânları ihtiva etmektedir.
Bizim kanunumuz bu nevi ihtiyaçlara karşı
indirilmiş faizle para vermeyi nazarı dikkate al
mamaktadır. Binaenaleyh, esasında benim de mu
tabık olduğum ve her aklı selim sahibi vatanda
şın da mutabık olduğunda şüphem olmıyan, bu
yurdukları maksadın, bugün bu dar ve sıkı mü
cadele içerisinde tam maksada muvafık surette
tanzimi yoluna gidersek ehemmiyetli hataya ve
kanunun bünyesini tahribe doğru bir çığır aç
mış olacağımızdan korkarım. Onun için bu ka
nunun şimdiki bünyesine ilişmeksizin ilerle bu
yurdukları şekilde bu şartları tam ifade eden,
buna bağlı, direktif olacak bir tek kanunla tan
zim etmek daha isabetli olacaktır.
Arkadaşlarımı bu noktada ikaz
borç sayarım. (Bravo sesleri).
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ (T. P>.
BALTA) — Sayın arkadaşlarım, bir defa usul
bakımından takrir bu maddeye taallûk etmemek
tedir. Arzetmiş olduğum gibi geçici üçüncü
maddeye taallûk ediyor. Fakat, burada görü
şülmesinde prensip bakımından fayda vardır.
Muhterem Peker arkadaşımız bu tasarıda bu
maddenin konulması sebep ve saiklerini etraflı
ve isabetli bir şekilde izah buyurdular.
Bu ta
sarı dolayısiyle- komisyona teşrifleri sırasında,
Muhterem Peker arkadaşımız, komisyonda yap
tıkları bir teklifle bu madde ortaya çıktı. Ko
misyonca kabul edildi, Hükümet de iltihak et
ti ve madde bu .şekle kondu. Hakikaten işaret
buyurdukları gibi hedef, bir defa elimize bun
dan sonra geçebilecek paraların % 70 nin meskensiz yurddaşlarm ucuz mesken yapabilmesi
için onlara % 5 le verilmesidir.
Şunu arzedeyim, şimdi yaptığımız tadille mevzuubahis olan
kooperatifler, bilhassa bu noktaya ehemmiyet
le nazarı dikkati celbederim; münhasıran evsiz
vatandaşların ev yapması için kurmuş oldukları
kooperatiflere verilmesi lâzımgelen bir para mevzuubahistir.
Ne gibi ucuz mesken inşaatına bu para tah
sis edilecektir? Tabiati ile bu, alâkadar merci
ler tarafından tesbit edilecektir. Şu halde bu
günkü hükmün esası evsiz vatandaşlara yapa
cakları nnütevazi evlere ucuz faiz ile para temi
nidir. Bunun dışında şimdiye kadar yapılmış
olan ikrazlardan alınmakta olan faizlerin ten
zili meselesi; devir almakta olduğumuz Emlâk
Bankasının durumu ve faizlerinin maliyeti ve
daha birçok şeylerle alâkalıdır. Bu itibarla Büt
çe Komisyonunda derpiş edilmemiş olan bir me
sele üzerinde Büyük Millet Meclisinin bu gibi
ahvalde takip ettiği prensip bu şekildeki tetkike
değer olanları ihtisas komisyonunda esaslı bir
surette tetkike tâbi tutarak bir karara bağla
mak esas olduğuna göre Recep Peker arkadaşı
mızın izah ettiği gibi varılacak netice takip et
tiğimiz gayenin aksine de bir netice verebilir.
Bu itibarla Komisyon adına muvafakat cevabı
vermekliğim tabiatiyla mümkün değildir. (Kâfi
sesleri.)
Z. YÖRÜK (Ankara) — Arkadaşlar; fil
hakika görüşmeler biraz uzamış oluyor. Fakat
çok hassas bir noktadır. Şimdiden sonra kuru
lacak olan kooperatiflerdeki ortaklarla daha ön
ce kurulup da daha pahalıya mesken edinmiş or-
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taklar arasında bir ayrılık gözetmek çok güç
tür. Bu bakımdan adalet ve nısfet kaideelri ge
reğince işi bir esasa bağlamak zaruridir. Hernekadar Bütçe Komisyonu bu iş üzerinde görüşme
yapmış olmadığı için komisyon namına bir ta
ahhüt altına girmek istemiyorsa da Hükümetin
bu husustaki düşüncesini öğrenmeliyiz. Onun
için söz aldım.
MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal
ya) — Muhterem arkadaşlar, yüksek heyeti
nizde şimdi müzakere mevzuu olan maddenin
şevkine tesir eden mülâhaza ve sebepleri sa
yın peker. ve komisyon sözcüsü arkadaşım izah
ettiler. Filhakika kanunun gütmekte olduğu
maksat, biraz önce açıklanmış olduğu gibi,
yurtsuz ve yuvasız yurddaşlara bir barınak te
min etmek ' imkânlarını hazırlamaktadır. Bankanınm kaynaklarının genişliği bu mevzuda çok
ehemmiyetlidir.
Bugün kurulmuş bulunan
kooperatiflerin aynı şartlardan faydalanma
keyfiyetinde bu kooperatiflerin
mevzularile
kanunun gütmekte olduğu maksatlarda tam bir
benzerlik mevcut olmadığını yüksek heyetiniz
takdir edecektir. Halbuki bankanın bu mev zularda kanuna dayanarak hazırlıyacağı nizam
namenin tesir edeceği şekil ve şartlara bağlı
ve tâbi olacaktır. Bunun şimdiden şumullendirilmesinin güdülen maksadı daraltacağı kanâa
tindeyim. Maddenin teklif olunduğu gibi ka
bulünü tasviplerine arzederim.
A. FIRAT (Erzincan) — Bir sual. Arzedeceğim kısa olacaktır. Sayın Pekerin izahatı
nı Maliye Bakanı da teyit buyurdular. Yurt
ta bir meskeni olan deniliyor. Halbuki (Yurt)
gayet şümullü bir manâ taşımaktadır. Siyasi
smırlariyle bütün Türkiye demektir. Van'da
evi olan bir adam memur olarak veya herhangi
bir sebeple buraya gelmiş ve burada oturup ka
nuni bir ikametgâh ittihaz etmek mecburiyetin
de ise ve burada icarın ağır yükü altında ise
bundan istifade edemiyecek midir?
R. P E K E R (Kütahya) — Edemiyecektir.
MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal
ya) — Muhterem arkadaşlar, sayın arkadaşımı
zın sorusunu yerinde addederim. Ancak, arzettiğim gibi, bankanın elde edebileceği kaynak
lardan yapacağı ikrazlar bankanın faaliyetini
düzenliyecek olan nizamname ile tâyin edilecek
tir. imkân ve kaynakların genişlemesi ve âcil
ihtiyaçların giderilmesinden sonradır ki banka
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B. OSMA (Bitlis) — Sayın arkadaşlar, Mali
işaret olunan istikamette de çalışabilecektir. An 1
ye Bakanımız beyanları arasında bu maddeden is
cak vatanın muhtelif yerlerinde ev sahibi olmaK
tifade edecek şahıs ve kooperatiflerin bankaca
gibi bir hedef bugünkü maksadın çerçevesi için
tesbit edilecek tiplerde ev yaptırmalarının şart
de bulunmamaktadır. (Doğru sesleri).
olduğunu söyledi. Bu vaziyete göre eski koope
R. P E K E R (Kütahya) — Yörük arkadaşı
ratifler
hiç bir zaman bu şartı yerine getiremimızın son açıklamasından sonra, ben de sözleri
yecekler
ve % 5 faiz haddinden istifade edemiyemi biraz daha açıklamak ihtiyacını hissettim.
ceklerdir.
Arkadaşımız, bu kanunun temin edeceği im
Bu itibarla takririmi geri alıyorum. Yalnız bir
tiyaz, az faiz ve uzun vâde prensipi konmadan
evvel kooperatiflerde yapı sahibi olan vatandaş I temennim vardır, Maliye Bakanımız numune ev
lerden behsettiler. Emlâk Bankası Bahçeli ev
lara da bahşedilmezse bu yeni imkân açılmadan
ler civarında bir numune ev yapmıştır, tek katlı
evvel aynı şeyi yapanlar için nısfet ve adalet
üç
odalıdır. Bu ev arsası hariç 15 bin liraya çık
olmıyacağmı söylediler. Muhterem arkadaşımı
mıştır.
Temenni ederim ki bundan sonra tesbit
zın buyurdukları bu adalet kaidesini sade koo
edecekleri tipler böyle pahalı cinsten olmasın ve
peratiflere teşmil ediyorlar. Halbuki kanunun
hakikaten
vatandaşların oturabileceği şekilde ol
vereceği bu yeni imkânlar tatbik sahasına gir
sun,
temennim
bundan ibarettir.
meden evvel, kooperatifle hiç alâkası olmaksı
zın, tek vatandaş olarak bugün cari olan nispe
ten ağır emlâk kredisi- faizi ile yurt sahibi ol
mak için bütün takatini zorlıyanlara neden teş
mil edilmesin? Yani kooperatifler dışında tekbaşma ailesine bir barınak vücude getirmek
için bugün cari faizle emek sarf etmiş yurttaş
lar da vardır. Bütün bunların geçmişe ait kül
fetlerini şimdiden sonra kurulacak olan Emlâk
Kredi Bankası mı telâfi edecek. (Doğru sesleri).
Muhterem arkadaşlar, fazla söze hacet yok,
mesele meydandadır. Arzettiğim gibi, bundan
sonra kurulacak • olan veya henüz kurulmakta
olan kooperatiflere - tatbiki imkânı ve teklifleri
nin bu kanunun koyduğu ana şartlara uygun
olup olmadığı ilerde tetkik edilip, lüzumunda
esasa uygun, ek hükümler konabilir. Halbuki
şimdi dedikleri şey kabul olunursa bununla bir
yçni kanunun ihtiyaca nispetle dar olan serma
yesi birtakım eski hesapların tasfiyesine harca
narak zayıflar ve bugün yuvasız vatandaşları
yuva sahibi kılmaktan ibaret olan ulvî maksat
tahrip edilmiş olur ve bu yol takip olunursa şim
diye kadar yuva sahibi olamamış vatandaşların
bundan sonra da yuva sahibi olmalarına imkân
bırakmaz. (Doğru, doğru sesleri).
Bu maksat üstünde emekle çalışılmış ve ta
san ihtimamla hazırlanmıştır, ileride buraya
tahsis edeceğimiz paralar genişledikçe bunu da
ha geniş mikyasta evsiz vatandaşlara hasretmek
imkânı elde edilecektir. Bu tekliflerde kanunun
bünyesini tahrip edici tehlike gördüğümü arzetmek isterim. (Doğru sesleri). (Kâfi, kâfi sesleri).

R. P E K E R (Kütahya) — Arkadaşlar; tak
rir münasebetiyle değil de yuvası olmıyan vatan
daşı ev sahibi yapmak mselesi hususundaki an
layış üzerinde, bu kanunu uygulama mevkiinde
bulunacak olan idare kurulu arkadaşlarımıza, tü
züğü yapacak arkadaşlarımızın anlayışlarına, bu
kürsüden bir yardım serpintisi olmak üzere, bir
sev daha söylemek istiyorum. Fırat arkadaşımızın
temas ettiği mühim nokta üzerinde açıklama
yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bütün Türkiye'de
herhangi bir yerde bir yuvası ve evi olan vatan
daşa, bu derpiş edilen sermayenin % 70 iyle te
min edilmek istenen ve yuvasız vatandaşları yu
valamak üzere verilecek imtiyazlı metod ve usul
ile ev yaptırmak imkânı açılamaz. (Tabiî ses
leri).
Benim Yeşilköy'de veva Ankara'nın bulva
rında veva başka bir yerde bir evim varsa bun
ların herhangi birine sahip iken yurdun ba^ka
tarafında bu kanundaki imtivazlı faizi ile yeni
den bir ev sahibi olmama bu kanunun bünvesi ve
ruhu müsait değildir. Bir yerde ev sahibi olan
vatandaş başka bir yerde oturmak vaziyetinde
olursa ya ^lindekini satar ve alacağı para ile ev
alır ve yapar veyahut kiraya verir kirası, ile yeni
oturduğu yerde ev bulur.
Bu kanunun bünyesindeki imtiyazlı imkânın
bir ev sahibi dahi olmayan vatandaşlara hasre
dilmesi elzem olduğunu kanunu tatbik edecekler
tarafından da bilinmek üzere açıkça kaydetmeyi
faydalı buldum.
I
A. FIRAT (Erzincan) — Teşekkür ederim.
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BALKAN — Milletvekili ile milletvekili arasında sual sorulmaz, Kürsüye buyurun,
A. FIRAT (Erzincan) — Sual soracak deği
lim, Teşekkür ediyorum, bir noktayı: tavzih et
tiler fakat çok dar.
R. PEKER (Kütahya) — Sermaye buna bile
yetişmez.. Kâfi değildir.
BAŞKAN — Değişen 9 ncu maddeyi tekrar
okutuyorum;

rin yüksek tahsil görmüş ve görevlerini muvaf
fakiyetle başarmak için gerekli meslekî, hukuki,
malî, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi
olması şarttır.
Bankayı üçüncü şahıslara ve idari ve kazai
mercilere karşı Genel Müdür temsil eder.
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Kaynakların tahsisi
MADDE 9.'— Genel bütçeye ödenek konul
mak suretiyle Hazinece ödeneeek sermayenin
ve 8 nci maddenin uygulanmasından elde edi
lecek paraların enaz yüzde yetmişi eve sahip
olmıyan yurttaşlara ve bunların mesken edin
mek üzere kurdukları kooperatiflere mesken
yapmak ve yaptırmak üzere ipotek mukabilinde
verileeek ödünç paralarla açrIacak kredilere
tahsis- olunur.
Bu suretle verileeek paralardan her ne nam
ile olursa-olsun alınacak faiz ve masrafların yıl
lık tutarı yüzde beşi geçemez.

Genel Müdür muavinleri
MADDE 12. — Genel Müdür muavinleri Ma
liye Bakanlığının inhası ve Cumhurbaşkanının
tasdiki ile tâyin olunur.

BAŞKAN — Mütal&a var mı f Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Genel Kurul
MADDE 10. — Genel kurul banka hisse sa
hiplerinden kurulur. Her on hisseye sahip ola-?
nın veya bu miktar hisseyi temsil edenin genel
kurulda bir oyu vardır.
On hisseden fazlaya, sahip olanların yuka
rıdaki nispete göre belli olacak sayıda, tahdide
bağlı olmaksızın, oy hakkı vardır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı Maddeyi oyıir
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler....
Kabul edilmiştir.
îdare meclisi ve genel müdür
MADDE 11. — îdare meclisi, Ma?Kye Bakanlığınm inhası ve Bakanlar Kurulu karariyle- seçilecek dört üye ile (B) grupu hisse senedi
sahipleri tarafından genel kurul toplantısında
seçilecek üç üyeden kurulur» Üyeler üç yıllık
bir dönem için seçilir, tekrar seçilmeleri caizdir.
îdare meclisi başkanı ile Banka Genel Mü
dürü Bakanlar Kurulunca, seçilen dört, idare
meclisi üyesi arasından Maliye Bakanlığının.tek
lifi ve Bakanlar Kurulu karariyie- tâyin olunur.
Bakanlar Kurulu tarafından seçileeek üyele-

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Denetçiler
MADDE 13. — Bankanın biri Maliye Ba
kanlığı, diğeri (B) gurupu hisse sahipleri tara
fından aday gösterilecek iki kişi genel kurul
tarafından denetçi seçilir.
Maliye Bakanlığının göstereceği denetçinin
yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini muvaffaki
yetle başarmak için gerekli meslekî, hukuki,
malî, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi
olması şarttır.
Denetçilerin hizmet sureleri iki yıl olup de
vamlı olarak görevleri başmda bulunurlar. Bun
ların tekrar seçilmeleri «caizdir. Denetçiler ge
nel kurula verecekleri yıllık rapordan ayn olarak
Maliye Bakanlığına ve banka idare meclisine
aylık raporlar vermekle ödevlidir.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize)
— Efendim, bu maddenin birinci fıkrasında bir
tashih yapacağız. Banka için biri Maliye Bakan
lığı diğeri (B) gurubu sahipleri tarafından iki
denetçi seçilir tarzında.
BAŞKAN — Maddeyi tashih veçhile tekrar
okutacağım.
Denetçiler
MADDE 13. — Banka, için biri Maliye Ba
kanlığı, diğeri (B) gurubu hisse sahipleri tara
fından iki denetçi.seçilir,
BaHye Bakanlığının göstereceği denetçinin
yüksek; tahsil görmüş ve görevlerini, muvaffaki
yetle, başarmak; için gerekli. meslekî, hukuki, ma
lî, iktisadi: ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi ol
ması şacttır.
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Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup de
vamlı ol arak görevleri başında bulunurlar. Bun
ların tekrar seçilmeleri caizdir. Denetçiler ge
nel kurula verecekleri yıllık rapordan ayrı olarak
Maiye Bakanlığına ve Banka idare meclisine
aylık raporlar vermekle ödevlidir.
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde oyunuza
sunuyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Hazinenin denet hakkı
MADDE 14. — Maliye Bakanlığı, Bankanın
işlem ve hesaplarını malî, iktisadi ve teknik ba
kımdan denetler. Bu konuda Devlet İktisadi Te
şekkülleri Umumi Murakabe Heyetine de gö
revlendirebilir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Banka alacaklarının tahsili
I - Ödeme tebliği
MADDE 15. — Bankanın ipotekle temin
edilmiş olan alacaklarından ödenmesi lâzımgelen
paralar vaktında ödenmezse, borcun ödenmesi
Banka tarafından borçluya yazı ile tebliğ edilir.
Bu yazının İcra ve İflâs k a n u n u n u n 146 ncı
maddesi hükümlerine -yazılması lâzımdır.
İpotekli mal başka birinin ise veya mülkiyeti
başka birine geçmiş ise bunlara ve gayrimenkul
kirada ise kiracılara da takipten haber verilir.
ödeme tebliğinde, tebliğ tarihinden başlaya
rak on gün içinde yapılacak itiraz, icra yargıç
lığına, yirmi gün içinde karara bağlanız ve ta
raflara tebliğ olunur.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize)
—• Efendim, bu maddenin son fıkrası tatbikatta
tereddüde mahal bırakmamak için (ödeme teb
liğinde tebliğ tarihinden başlıyarak 10 gün için
de icra merciine yapılacak itiraz icra yargıçlı
ğına Bankadan dosyası (getirtilerek yirmi gün
içinde karara bağlanır ve taraflara tebliğ olu
nur) .-şeklinde olacak.
•H. İLGAZ (Hatay) — S a y ı n arkadaşlar;
bir ev yapabilmek için aile bütün enerjisini sarf ediyor, banka-ile muameleye giriyor, borç pa
ra alıyor, banka kendisine âzami yardımı gös
teriyor ve nihayet bir eve sahip oluyor. Daha"
bu svin içerisinde rahat re huzur içinde otur
madan muayyen müddet izarfmda ödenmesi lâ
zımgelen fara panssttiı rerırredîginıden başına
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bir hâdise geliyor. Banka evi satmak istiyor.
Bu şundan doğmaktadır: Bir ev 8 - 10 veya 15
sene ipotek edildiği zaman bu evi o seneler aarimda ödemek üzere verecekleri faiz parası o
sene aile bütçesinin herhangi bir vaziyeti hasta
lık veya geçim darlığı yüzüncten Terilemeyinee resülmal olduğu gibi kalıyor ve o sene ancak ast
ız ödenmiş oluyor. Ertesi sene ıgynı şekilde yi
ne faiz borcu ödeniyor, bu itibarla ana paradan
birşey eksilmiş olmuyor.
Şimdi benim gerek ^Komisyondan ve >gerek
Hükümetten ricam,, böyle bir eve sahip olan
yurttaşlar için küçük kolaylıklar ve çareler
aransın. Bu vaziyette ev sahibi olupta faiz
borçlarını ödeyecek yuttaşlar aynı evin asıl
borcundan meselâ % 10, 15, veya 20 sini mu
hakkak ödemek mecburiyeti altında bulunsun
faizle beraber sene sene ödenecek olan bu borç
lar vatadnaşa yuvasını kazandıracaktır. Bu su
retle 10 - 15 sene sonra o aile hem faizinden,
hem de bütün borcundan kurtulmuş olacaktır.
Bu hususu bilhassa nazarı dikkate almalarını
rica ederim.
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize)
— Komisyonun bu hususta mütalâası olacağını
tahmin etmiyorum.
BAŞKAN — Önergeniz yoktur.
H. İLGAZ (Hatay) — Müsaade buyurursa
nız hazırlıyorum.
BAŞKAN — O halde bu maddeyi geçiyoruz.
I I - Kıymet takdiri
MADDE 16. — ödeme tebliğine süresi için
de itiraz olunmadığı veya itiraz olunup ta iti
raz icra yargıçbğmca reddedildiği ve borçta sü
resi içinde ödenmediği takdirde, bankanın isteği
üzerine, icra yargıçlığı, seçeceği üç kişilik bilir
kişi -kuruluna f gayrimenkulun kyymetini biçtireirek bankaya ve borçluya ve takipten haber ve
rilenlere bildirir. Bu işlemlerin bankanm baş
vurmasından başlıyarak 15 gün içinde bitirilmesi
-gerektir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
imi? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
ı
I I I - Artırma
MADDE 17. — Gayıimeökul başka kir işle
me hacet kalmadan 30 gün süre ile ve gayrimen
kulun bulunduğu yerin âdetlerine göre en elve
rişli tarzda belli edilecek artırma şartlan daire-
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sinde ve açık artırma suretiyle bankaca satışa
çıkarılır.
Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışa esas
olmak üzere icra yarğıçlığınca bilirkişilere koy
durulan kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde
artırma süresi 10 gün daha uzatılır. Bu süre
içinde:
Alıcı çıkmadığı,
Veya borç faiz ve masrafları tutan gayrimenkule biçilen kıymetin % 75 inden fazla olupta
artırmada alıcının verdiği bedel kıymetin % 75
ini bulmadığı,
Veyahut borç, faiz ve masrafları t u t a n gayrimenkule biçilen kıymetin % 75 inden az olup
ta alıcının verdiği bedel borç, faiz ve masraf
lar tutarını bulmadığı takdirde,
Artırmada teklif edilen en yüksek bedelden
aşağı ve biçilen kıymetin % 75 inden fazla ol
mamak §artiyle borç, faiz ve bütün masraflar
tutarı karşılığında banka gayrimenkulu kendi
üzerine alabilir.
Banka, bu suretle gayrimenkulu kendi üzerine
almadığı takdirde bankanın isteğiyle icra yar
ğıçlığınca gayrimenkule el konarak idare edil
mek üzere bankaya teslim edilir. İdare masrafı
çıktıktan sonra geliri borca mahsup olunur. Ban
ka, idaresini üzerine aldığı gayrimenkulu enaz
birer yıl ara ile tekrar aynı şart ve usul daire
sinde yeniden satışa çıkarabilir.
Gayrimenkul hiçbir suretle biçilen kıymetin
ı% 50 sinden aşağı satılamaz. Bu takdirde ipo
tekli gayrimenkul bu madde hükümlerine göre
bankaca idare edilir.
Bankaca idare edilen ipotekli gayrimenkulun
bütün gelirleri üzerinde bankanın rehin hakkı
vardır.
Bu madde hükümleri uyarınca beş yıllık bir
süre içinde banka tarafından idare edilen gayri
menkulun geliri borcu ödiyemediği ve bankaca
üç ayrı zamanda yapılacak artırmada biçilen
kıymetin % 50 sine alıcı çıkmadığı takdirde, üçün
cü artırmada verilecek bedel ne olursa olsun gay
rimenkul satılır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maldeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Madde kabul edildi.
IV - İhale ve tescil
MADDE 18. — Artırma sonunda bankaca bu
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hükümler dâiresinde gayrimenkulun isteklisine
ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda ve
rilecek karar üzerine satış dosyası icra yargıç
lığına verilir ve ihale banka tarafından borçluya
ve yukarıki maddelerde sözü geçen ilgililere teb
liğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlıyarak 7
gün içinde borçlu ve ilgililer satış işlemlerine
karşı icra yargıçlığına itirazda bulunabilirler.
Bu itirazlar icra yarğıçlığınca 10 gün içinde
tetkik edilerek karara bağlanır.
Bankaca yapılan kovuşturma ve satış işlem
leri hakkında icra yarğıçlığınca verilen karar
lara karşı İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı
kanunla değiştirilen 363 ncü maddesinde yazılı
olan ve temyiz kabiliyeti kabul edilen hususlar
dan dolayı, ihale hakkındaki icra yargıçlığının
kararından sonra, temyize başvurulabilir.
İhalenin kesinleşmesi üzerine ihale edilen
kişi veya banka adına teslim yapılması için
aynı yargıçlık tarafından tapuya tezkere yazılır
ve gayrimenkul tapuca yeni maliki adına tescil
olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maldeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — 15 nci madde hakkında bir öner
ge vardır. Okutuyorum:
Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplerden dolayı kooperatif üye
lerinin yıllık faizden başka ana borçlarından
% 1 miktarının ödeme mecburiyetiyle ödevlendirilmesini sağlıyacak şekilde 15 nci maddede de
ğiştirme yapılmasını arz ve teklif ederim.
Hatay Milletvekili
Hasane İlgaz
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B.
BALTA (Rize) — Efendim, borcunu ödemiyeu
borçlular hakkında teklif edilen bu önerge, mu
ayyen borç sahiplerine karşı bir nevi atıfeti tazammun edeceğinden, bu teklifi kabul edemiyeceğimizi, zannediyorum ki arza mahal yoktur.
BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum.
(Hasene İlgaz (Hatay) in önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alanlar...
Almıyanlar... Nazarı itibare alınmamıştır.
15 nci maddenin son şeklini okutuyorum.
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Banka alacklarmın tahsili
I - Ödeme tebliği
MADDE 15. — Bankanın ipotekle temin
edilmiş olan alacaklarından ödenmesi lâzımgelen
paralar vaktinde ödenmezse, borcun ödenmesi
banka tarafından borçluya yazı ile tebliğ edilir.
Bu yazının icra ve iflâs Kanununun 146 ncı
maddesi hükümlerine göre yazılması lâzımdır.
ipotekli mal başka birinin ise veya mülkiyeti
başka birine geçmiş ise bunlara ve gayrimenkul
kirada ise kiracılara da takipten haber verilir.
ödeme tebliğinde, tebliğ tarihinden başlıyarak on gün içinde icra merciine yapılacak iti
raz, icra yargıçlığınca bankadan dosyası getiri
lerek 20 gün içinde karara bağlanır ve tarafla
ra tebliğ olunur.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
V - Gayrimenkulun iadesi
MADDE 19. — Gayrimenkulun banka adına
tesciline kadar borçlu her zaman borç, faiz,
ve masrafları tutarını ödiyerek kovuşturma iş
leminin durdurulmasını istiyebilir. Gayrimen
kulun banka adına tapuda tescili tarihinden başlryarak altı ay içinde de yine aynı suretle öde
me gününe kadar birikmiş * olan borç, faiz ve
masrafları tutarını ödiyerek borçlu veya miras
çıları gayrimenkulun kendilerine geri verilmesi
ni ve tapuda gerekli tescilin yapılmasını istiyebilirler.
Bu isteklere uyulması mecburidir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
VI - icra ve iflâs Kanunu hükümleri
MADDE 20. — Bu kanun hükümleri daire
sinde bankaca yapılacak kovuşturma ve gayri
menkul satışına ilişkin her türlü işlemler ve teb
liğler icra ve iflâs Kanunu hükümleri çerçeve
sinde yapılır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
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üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlar va
açılacak dâvalar bu işlemleri durdurmaz.
Borçlunun medeni durumundan hâsıl olacak
değişiklikler, iflâsı ve ölümü halleri bankanın
bu kanunda yazılı kovuşturma haklarına halel
getirmez.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B.
BALTA (Rize) — Bundan evvel kabul buyur
duğunuz 15 ve 16 ncı maddeler hükümlerinin
saklı olduğuna dair bir kayıt ilâvesi, zaten tâ
bi amma, burada tasrih etmek faydalı olacak
tır. Bu itibarla bu maddeye (bu kanunun 15
ve 16 ncı maddeleri hükümleri saklı olmak üze
re) kaydının ilâvesini teklif ediyorum.
BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile tekrar oku
tuyorum.
VII - Kovuşturma işlemlerinin durdurulması
MADDE 21. — Bu kanunun 15 nci ve 16
ncı maddeleri hükümleri dâhil olmak üzere ban
kaca bu kanun hükümlerine göre yapılacak ko
vuşturma işlemlerinin herhangi birine karşı olur
sa olsun borçlu veya üçüncü kişiler tarafından
yapılacak itirazlar ve açılacak dâvalar bu işlem
leri durdurmaz.
Borçlunun medeni durumunda hâsıl olacak
değişiklikler, iflâsı ve ölümü halleri bankanın
bu kanunda yazılı kovuşturma haklarına halel
getirmez.
•A.'jfi
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Kiraların bankaya ödenmesi
MADDE 22. — Medeni Kanunun 778 nci
maddesi gereğince borçlu hakkında kovuştur
mağa başlandığı ve kiraların bankaya yatırıl
ması gerekli olduğu bankaca kiracılara tebliğ
olunur. Bu tebliğe rağmen kiraların bankaya
ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkullerin
kiralarının tahsili için banka genel hükümlere
göre kiracılar hakkında kovuşturma yapmağa
yetkilidir.

Bankanın kurulu olmadığı yerlerde kovuşturma
MADDE 23. — Bankanın merkez ve şubesi
bulunan yerlerin dışındaki yerlerde bankaya ipo
VII - Kovuşturma işlemlerinin durdurulması
MADDE 21. — Bankaca bu kanun hükümle- . tekli malların satışı bu kanun hükümleri daire
rine göre yapılacak kovuşturma işlemlerinin her sinde icra memurlukları tarafından yapılır.
hangi birine karşı olursa olsun borçlu veya
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu-
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nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyeııier...
Madde kabul edilmiştir.
Gayrimenkul satışından tahsil edilemiyen
alacaklar
MADDE 24. — Gayrimenkulun yukarıdaki
hükümler uyarınca ihalesinden sonra, bankanın
tahsil "edilemiyen alacağı kalmış ise, umumi hü
kümler dairesinde kovuşturma yapılır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyehler... Madde kabul edilmiştir.
Faizlerin ana paraya eklenmesi
MADDE 25. —- Bankanın ipotek karşılığı
verdiği taksitli boraların faizleri her bilanço
yılının sonunda anaparaya eklenir. Bu suretle
anaparaya eklenen faizler için anaparaya ilişkin
hükümler uygulanır.
"BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
Hesap isteme mecburiyetinden istisna
MADDE 26. — 2999 numaralı Bankalar Ka
nununun 24 ncü maddesinde yazılı hesap isteme
mecburiyet bankanın ipotekli ikraz ve kredi
lerinde tatbik olunmaz.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmiştir.
Kârın dağıtımı, bilançonun ilânı
MADDE 27. — Bankanın senelik safi kârla
rı şu suretle dağıtılır:
A) % 15 i tediye edilmiş sermaye tutarına
varıncıya kadar âdi ihtiyat akçesi olarak ay
rılır.
B) % 10 u ödenmiş sermayenin % 20 sine
varıncıya kadar olağanüstü ihtiyat akçasına ay
rılır.
C) % 5 i bir aylıkları tutarını geçmemek
üzere Anatüzükte gösterilecek esaslar dâhilinde
Bankanın memurlarına dağıtılır.
D) Bakiyesi hisse senetlerinin itibari kıy
metleri üzerinden hissedarlara dağıtılır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul edilmiştir.
MÂÖUE328. -— Baîrka idare meclisinin hazırlıya'cağı biJânço, genel kurul toplantısından bir
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ay önce Ivlaİyie Bakanlığına verilir ve toplantı
dan 15 gün önce Resmî Gazate ile ilân olunur.
Ayrıca her üç aylık umumi vaziyeti Resmî
Gazate ve günlük iki gazetede yayımlanır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
•mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
İhtiyat akçaları
MADDE 29. — 17 ııci madde mucibince ay
rılan:
A) Aüi ihtiyat akçesi; bankanın işletmeden
doğan zararlarını karşılamağa;
B) Olağanüstü ihtiyat akçesi; ilkin Banka- x
nm olağanüstü zararlarını karşılamağa ve beher
hisseye düşen yıllık kâr payı itibari kıymetin
% de 5 i nispetinden aşağı düştüğü yıllarda
kâr paylarının bu miktara kadar iblâğına tah
sis olunabilir.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Hazinece deruhde olunan sermaye
GEÇÎCÎ MADDE 1. -— Bankanın kuruluşun
da Hazinenin deruhde ettiği sermayenin dörtte
birinin ödenmesi şartı aranmaz.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Emlâk ve Eytam Bankasından devir
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Emlâk ve Eytam
Bankası Türk Anonim Şirketinin aktif ve pasi
fi bütün hukuk ve vecibeleriyle birlikte Türki
ye Emlâk Kredi Bankası tarafından devralınır.
Bu devir muamelesinin yapılması ile Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası bütün mal, hak ve
vecibeler ile ipotek haklarında herhangi baş
ka bir işlem veya eyleme mahal kalmaksızın
Emlâk ve Eytam Bankasının yerine kaim olur.
Emlâk ve Eytam Bankası adına tescil edil
miş olan aynı hakların Türkiye Emlâk Kredi
Bankası adına devir ve tescilinde hiçbir vergi,
resim ve harç alınmaz.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyuinuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
Devralman hak ve alacakların tahsili
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Emlâk ve Eytam
Bankasfndan devredileeek alacaklara ait haklar-
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la, bu< alaoaklann. tahsili' hususunda, 844 sayılı
kanun, hükümleri uygulanır;
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza^ sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul edilmiştir..
Devralman işlerden doğacak zararlar
GEÇÎCÎ MADDE 4. — 844 numaralı kanun
la kurulmuş olan Emlâk ve Eytam Bankasının
muamelelerinden tevellüt edebilecek zararlar
Hazineye ait olup tahakkuk ettikleri senenin
Hazine hissesine düşecek kârlarından mahsup
olunur.
BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler...
kabul edilmiştir.
Hazinece garanti edilen B hisse senetleri
kân
GBŞÎCÎ MADDE 5 — B grupu hisse se
netlerinden gerçek ve tüzelkişilere satılmış
olanlarının ödenmiş kısmma, bankanın kurulu
şunun ilk üç yılından, yıllık yüzde beş kâr dağı*tılmasını Hazine taahhüt eder.
Bunun için Hazinenin bankaya vereceği paralar, bakanın kârlarından ilk ayrılacak ola
ğanüstü ihtiyat akçelerinden Hazineye geri ve
rilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil*
mistir.
Yetim paraları
GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yayım
landığı tarihte geçici ikinci madde gereğince
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına- devredilecek
olan, 844.sayılı kanunla kurulmuş Emlâk ve Ey
tam Bankasında meveut, Eytam Sandıklarının
tasfiyesinden elde edilen, yetimlerle reşit ok
mıyan gaiplere ait paralar yine hesabı cari su*
retiyle işlem görür ve bankaca diğer bir yıl vade
li mevduata verilen faiz nispeti üzerinden faiz yü
rütür. Şu kadar ki, Adalet Bakanlığı bu para
lan Türkiye Emlâk Kredi Bankası yerine
Devletin enaa yarı iştirak hissesi bulunan millî
bn.n kal ardan diğer birine devrettirımeğe yetkili
dir.
Bu devir yapılınctya kadar yetkili resmî
merciler Eytam Sandıklarının tasfiyesinden eU
d&edüen paralarla yetimlere ve reşit olmıyan
gaiplere ait paraları ve terekeden hâsıl olacak
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mebaliği emirlerine geçtiği tarihten bağlıyarak
bir ay zarfmda Türkiye Emlâk Kredi Banka
sına tevdi etmeğe • mecburdurlar.
Bu maddede yazılı paralar Bankada kaldık
ları müddetçe Hazinenin zımanı altındadır.
BALKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler...
kabul edilmiştir.
Emekli sandığı
GEÇÎCÎ MADDE 7. — 4222 sayılı kanunun
22 nci maddesi gereğince tüzelkişiliği tanınmış
olan. Emlâk ve Eytam- Bankası memur ve müs
tahdemleri Tekaüt Sandığı, sandık ile sandığa
dâhil memur ve hizmetlilerinin müktesep hak
lan saklı kalmak şactiyde, Türkiye Emlâk Kre
di Bankası; Emekli Sandığı adı ile devam eder
ve bütün mevcudu, hak ve vecibeleriyle Türkiye
Emlâk Kredi Bankası memur ve hizmetlilerine
tahsis olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir.
Emlâk ve Eytam Bankası memurlarının hakları
GEÇÎCÎ MADDE 8. — Emlâk ve Eytam
Bankası memur, hizmetli ve mensupları Türkiye
Emlâk Bankası kadroları kuruluncaya kadar bu
banka emrinde eski şartlar dâhilinde çalıştırılır.
Yeni kadroların kurulması sonunda kadro
dışında kalacak Emlâk ve Eytam Bankası me
mur, hizmetli ve mensuplarından, hizmet süresi
bir yıla kadar olanlara bir aylık, bir yıldan beş
yıla kadar olanlara iki aylık, beş yıldan on
yılar kadar olanlara üç aylık, on yıldan fazla
olanlara da dört aylık ücretleri Türkiye Emlâk
Kredi Bankasınca verilerek ilişikler? kesilir.
Bunların Tekaüt Sandıklamadaki haklan sak
lıdır.
Bu ücretler birden verilmeyip hizmet süre
lerine göre birer aylık olarak ödenir. Bu suretle
ilişikleri kesilenlerden bütçeye giren; dairelerle
katma ve özel bütçeli idarelerde ve belediye
lerde ve bunlara- bağlı idare- ve kurumlarda ve
ya 3659 sayılı katının hükümlerine göre
daire ve müesseselerde aylıklı veya ücretli bir
göreve tâyin olunanlara ancak tâyini tarihine
kadar olan ücretleri verilir;
R. FENMEN (Kocaeli) — Yeni bankanın
kadrosuna, Emlâk ve Eytam Bankasının memur
müstahdem ve mensuplarının terciha» tâyinleri
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hakkında bir önerge takdim ediyorum. Kabu | kim iyi evsafı haiz olanların tâyinine imkân ve
rilmesini teklif ediyorum ve bir önerge sunu
lünü rica ederim.
yorum.
Bü. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) —
B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) —
Kanunun metnine bunu yazmağa lüzum yok.
Efendim, bu türlü müesseselerin idare ve mura
Tabiatı ile bir banka istihale yaparken eski
kabesinin ehemmiyetine binaendir ki, Yüksek
emekli ve evi' memurlarını alacaktır. Buna şüp
Meclisten çıkan birçok kanunlarda Hükümetçe
he yoktur. Maddenin metnine koymağa lüzum
seçilecek idare meclisi üyelerinin ve denetçilerin
yoktur.
yüksek tahsil görmüş zevattan intihabı ve tâyini
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
kabul edilmiştir. Burada da bu arzettiğim gibi
Yüksek Başkanlığa
Yüksek Meclisinizin tesbit ettiği esaslar esası ka
Sözle arzettiğim gibi 8 nci maddenin birinci
bul etmiştir. (B) grupu hisse senetleri hususi şe
fıkrasına şu fıkranm ilâvesini rica ederim.
kilde hesaplanacaktır. Bu hisse senetlerinin bü
«Yeni kadroların kuruluşunda, Emlâk ve
yük ölçüde Hazinenin elinde kalacağı da haki
"Eytam Bankası memur, müstahdem ve mensup
kattir. Emvalin idare ve murakabesinde muay
ları, tercihan tâyin edilirler.»
yen ihtisasın hâkim olması şartı tabiî görüldüğü
Kocaeli Milletvekili
için Komisyonunuz Hükümetin de muvafakatiy
Refik Fenmen
le bu hisse senetleri Hükümetin elinde bulunduğu
müddetçe (B) grupu hisse sahipleri namına, ya
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alan
hut onlar hesabına intihap edilecek meclisi ida
lar... Almayanlar... Alınmadı.
re âzasiyle denetçiler için de aynı şartın konul
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
ması
kabul edilmiştir. Yalnız işin şu cephesi de
edilmiştir.
kabili inkâr değildir. O da şudur : Bu hisse sa
Denetçi ve üyelerin vasıflan
hibi haddi zatında seyyal olmak lâzımgelir. Ha
GEÇÎCÎ MADDE 9. — (B) grupu hisseleri
zine hisse senetlerini piyasaya çıkardığı ve bun
nin çoğu Hazine elinde bulundukça bu grup hisse
lar büyük rağbet gördüğü takdirde - ki takdir gör
sahipleri tarafından seçilecek üyelerle denetçi
mesi şayanı temennidir - bu takdirde aşağı yuka
için de 11 ve 13 ncü maddelerde yazılı vasıflar
rı bir ıttıratsızlık husule gelecektir. Aynı koopera
aranır.
tif hisse senetleri Hazine elinde bulunmadığı za
man
aramamak gibi tatbikatta büyük müşkülât
Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bir
doğuracaktır.
Binaenaleyh Komisyon bu şartın
sorum var. (B) grupuna mensup hususi hisse
tahakkuk etmiyeceğini düşünerek bu kaydı koy
sahiplerinin seçecekleri kimselerden de Maliye
muş bulunuyor. Takdir Yüksek Heyetindir.
Bakanlığınca
intihap ve tâyin edilenler gibi
yüksek tahsil aranacaktır, bunu soruyorum.
Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efen
B. Ko. SÖZCÜSÜ T. B. BALTA (Rize) —
dim ; 12 ve 13 ncü maddelerde sarahat yoktur.
Maddenin şevkinden maksat ta budur. Hükümet
Komisyon koymuştur. Bunun kalkması ve Mali
çe, yani Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek üye
ye Bakanı istediğini intihap etmesinde hak ve
ler gibi bunların da yüksıek tahsil görmüş olma
salâhiyet sahibidir.
ları şart koşulmaktadır.
MALÎYE BAKANI N. E. SÜMER (Antal
Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Bu
ya) — Muhterem arkadaşlar; Devletin, serma
bankanın 7 kişiden mürekkep meclisi idaresinden yesinde ilgili bulunduğu teşekküllerde idare mec
4 ü Maliye Bakanlığı tarafından yüksek tahsil
lisi meselesi Yüksek Heyetinizi zaman zaman
görmüş ve diğer bir takım evsafı haiz olanlardan
haklı olarak meşgul etmiştir. Şimdi tasviplerin
seçilecek. 3 ü de (B) grupuna sahip hissedarlar
den geçmekte olan kanun tasarısı konuşulduğu
tarafından intihap olunacak. Burada Malî hiz
sırada, bugün vermek istediğimiz hukuki hüvi
metlerde bulunmuş, bankalarda hizmeti geçmiş
yet ve şekil, anonim bir şirket mahiyetinde dü
bir takım zevatrn tâyinine mahal kalmayacaktır,
şünüldü ve Cumhuriyet Merkez Bankasına mu
bu takdürde. Zaten Îller Bankasında da yüksek
vazi bir kardeş müessese olarak kararlaştırıldı.
tahsil meselesi kaldırılmıştı. Buradan da kaldırı
Filvaki bu müesseseyi kurarken bunun yüksek
larak yüksek tahsil görmediği halde dahi bir ta- I idaresinin tevdi edeceğimiz idare meclisini ban-
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kanm amaçları dâhilinde, gayelerini tahakkuk
ettirmek için her bakımdan ehliyetli, salahiyet
li zevata vermektir, bu itibarla kanunda idare
meclisleri üyeleri için derpiş ettiğimiz vasıflar,
bu vazifenin nezaketi bakımından zaruri idi.
Yüksek Heyetin bu mülâhazalarla maddeyi ol
duğu gibi tasvip buyurmasını rica ederim.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum :
Yüksek Başkanlığa
Söylediğim sebeplere binaen 9 ncu geçici
maddenin tayymı teklif ederim.
Diyarbakır
Gl. K. Sevüktekin
Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Ma
demki Öyle, önergemi geri alıyorum.
(Geçici madde 9 tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir.
Kanunun yürürlüğü
MADDE 30. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir.
Kanunun yürütülmesi
MADDE 31. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir.
Tasarının tümünü açık oyla oyunuza sunuyo
rum.
2. — Türkiye Ue İsviçre arasındaki iicaA
mübadelelere ve ödemelerin düzenlenmesine ait
Anlaşmaya bağlı mektlp hükümlerine uygun ola
rak satılacak kömür için teati olunan mektupla
rın onanmasi hakkında kanun tasarısı ve Bışişleri,Ekonomi ve Ticaret Komisyonları raporları
(1/617) [1]
BAŞKAN —. Dışişleri Komisyonunun ivedi
likle görüşülmesi hakmda teklifi vardır, okutu
yorum.
[1] 180 sayılı basmayazı tutanağın
dır,
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Yüksek Başkanlığa
Tasarının ivedilikle müzakeresini rica ederiz.
Dışişleri Ko. Sözcüsü
İstanbul
Şükrü Esmer
BAŞKAN — İvedilikle konuşulmasını ka
bul edenler... Etmiyenler.. İvedilikle konuşulma
sı kabul edilmiştir.
Tümü hakkında mütalâa var mı? Maddelere
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madelere geçilmesi kabul edil
miştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu
arasındaki ticari mübadelelere ve ödemelerin
düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı mektup hü
kümlerine uygun olarak satılacak 150 000 ton
kömür için teati olunan mektupların onanması
hakmda kanun
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İs
viçre Konfederasyonu arasında 12 Eylül 1945
tarihinde imza edilen ticari mübadelelere ve
ödemelerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı
mektuptaki hükümlere uygun olarak İsviçre'ye
150 000 ton kömür satılması ve bu satıştan elde
edilecek serbest dövizlerden 3 000 000 İsviçre
frangı kadar bir kısmınm, şartlara uygun gö
rüldüğü takdirde, resmî daire ve müesseselerce,
yatkili Türk makamları tarafından seçilecek
malların satın alınmasına tahsisi hakkmda İs
viçre Elçiliği ile teati olunan mektuplar kabul
edilmiş ve onanmıştır.
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler....
Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
Tümünü açık oyunuza sunuyorum.
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BAŞKAN — Bu tasarının ivedilikle görüşül
mesi hakında Komisyon Sözcüsü tarafından ve
rilmiş bir önerge vardır, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Af Kanunu hakkındaki tasarının ivedilikle
görüşülmesini teklif ederim.
Adalet Ko. Sözcüsü
Zonguldak Milletvekili
Ş. Devrin
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının ivedilik
le görüşülmesi kabul edilmiştir.
Tümü hakkında mütalâa var mı?
B. TÜRKAY (Siird) — Muhterem arkadaş
lar, Af Kanunlarının lehinde ve aleyhinde söy
lenebilir. Ben kısaca bir noktayı belirtmek is
tiyorum. Tasarının gerekçesinde Hükümet ne
yazmış olursa olsun, ben şöyle bir maksat sez
mekteyim. Şimdiye kadar basın mensuplarının
işledikleri veya basın vasıtalariyle işlenen suç
ları kaldırmak için Hükümet bu tasarıyı Mec
lise getirmiştir. Bu ceza ve suçları kaldırıoyrura, ancak bundan sonra birliği, dayanışmayı,
güveni bozacak yalan neşriyata ve bu gibi suç
lara karşı şimdiye kadar gösterdiğim müsamaha
yı da kaldıracağım. Ben Hükümetin böyle dü
şündüğünü sanıyorum, belki yanılıyorum. Fa
kat benim temennim bu yoldadır. Hemen hergün bazr gazetelerde tesanüdü, güveni, daya
nışmayı bozacak yalan veya çok mübalâğalı ha
berler ve arkasından çok defa bunların ilgili
ler tarafından yalanlandığını görmekteyiz. Bu
haberlerin bazı yabancı ajans ve radyolarmca
delil ve mesnet olarak kullanıldığını da görü
yoruz. Bu hareketleri vatan ve millet sevgisiz
liği kelimeleriyle tavsife dilim varmıyor. Gö
nül ister ki, bu gazetelerin sorumluları bu Af
Kanunundan sonra, bu şekilde birliği, tesanüdü
bozan ve yabancıların, memleketi yanlış anla
malarına sebep olan ve bazı yabancı ajanslara
delil ve mesnet teşkil eden yalan haberler neş
riyatına son versinler.
ADALET BAKANI M. ÖKMEN (Ankara)
— Arkadaşlar, yayın vasıtası ile işlenmiş olan
[1] 173 sayılı hasmayazı tutanağın
dtr.
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suçların hem kovuşturulmasını durdurmak, hem
de cezasını kaldrımak maksadıyla Cumhuriyet
Halk Partisi Hükümetince hazırlanıp, Büyük
Meclise sunulan tasarının mucip sebepleri, ge
rekçesinde sarahatla yazılıdır. Bu gerekçeye şu
nu da ilâve etmek lâzımdır ki Cumhuriyet Halk
Partisi Hükümeti, ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi bu tasarı ile seçimin arifesinde, yazı ile
vatandaşlara hitap etmek mevkiinde bulunan
yurddaşlar arasında; dargınlığın ve husumetin,
hiç olmazsa bir zaman için bertaraf edilerek hak
ka, hakikate, hizmet yoluna daha sakin bir şe
kilde girin elerini temin arzusundan ibarettir.
Arkadaşlar; Hükümet, Matbuat Kanunu
nun 50 nci maddesinin tadilinden sonra, matbu
at vasıtası ile gerek Devlet aleyhine, gerek yurd
daşlar aleyhine işlenmsi muhtmel olan suçlar
için bütün medeni memleketlerde olduğu p-ibi
Ceza Kanununda bir faslı açmak ve bunun için
icabeden etüdleri yapmak yolundaki mesaiye
günlerdenberi başlanmış bulunmaktadır.
Başbakandan aldığım direktif ile Adalet Ba
kanlığında, 9 ceza mütehassısından mürekkep
bir heyet Ceza Kanununda bunun için lâzımgelen tetkikleri incelemeleri yapmaktadır. Arka
daşlar, biz bir kanunu kaldırırken cemiyet bün
yesinde onun kalkmasından mütevellit bir boş
luk hâsıl olursa o boşluğu başka bir kanunla, ih
tiyaca daha iyi cevap veren bir kanunla doldur
mak yolundayız. Bu bizim vazifemizdir. Dün
Matbuat Kanununun heyeti umumiyesi hakkında
mütalâa yürüten Demokrat Parti mümessiline
cevap verirken bir noktayı ikmal etmiş bulunu
yorum. O da Ceza Kanununda ihzarına girişti
ğimiz tadilâtla beraber ve bu tadilât Büyük Mec
lise arzedildiği zaman bittabi Matbuat Kanunu
nun heyeti umumiyesi hakkında da Hükümetin
noktayı nazarını Büyük Meclise arzetmiş olaca
ğız. Bu mâruzâtımla demek istiyorum ki, Hü
kümetiniz Büyük Meclisin muhterem vekilleri
tarafından dün ve bugün izhar edilen ve Ceza
Kanunundaki boşlukların doldurulmasını hedef
tutan arzuyu temin maksadiyle Ceza Kanununda
Devletin emniyeti, vatandaşların şeref ve hay
siyetinin emniyeti için gereken hükümlerin ka
nuna yerleşmesi için lâzımgelen hazırlıklara fi
ilen başlamış bulunmaktadır.
Dr. A. MELEK (Gazianteb) — Arkadaşlar,
gazete, kitap veya mecmua vasıtasiyle veya 1881
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sayılı Matbuat Kanununa aykırı hareket sure
tiyle yapılan suçların affını istiyen tasarıyı ge
tirmekle Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti
matbuat hakkındaki geniş düşüncesini bir kere
daha ispat etmiş olduğu meydandadır. Ada
let Komisyonunun da belirttiği gibi bu ileri bir
Devlet görüşünün tam bir ifadesidir. Buna mu
kabil bu aftan istifade edeceklerin affın kıymet
ve azametini takdir ederek bundan sonra ona
göre hareket etmeleri icabeder ve yine bilmele
ri lâzımdır ki, af maddeten cezadan kurtulmak
la beraber manen daha büyük bir ahlâki mesu
liyet altına girmek demektir. Bu itibarla mille
tin affına mazhar olacak suçluların bilhassa sa
mimi tenkit ve efkârı tenvir klişesi altmda bir
daha çirkin ve kötü neşriyatla tekrar görünmele
ri ve yakalanmaları ahlâki mefhumlar bakımın
dan bir bedbahtlık olur. Biz Hükümeti bu ta
sarıyı getirdiğinden ötürü ve geniş düşüncesini
bir kere daha efkârı umumiyeye gösterdiğinden
dolayı takdir ve tebrik ederiz. Tasan lehine rey
verirken bu kabil suçları işliyenlerin bir daha
bu yolda görünmemelerini ve emsallerine de iyi
bir misal teşkil etmelerini milletvekili olarak
kendilerinden istemek hakkımızdır.
î. H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) —
Saym arkadaşlar! Çok önemli bulduğum bir
noktaya işaret edip geçeceğim. Türk basınını
mümkün mertebe düzgünce takip eden bir in
sanım. Bazan elime bir gazete alır bakarım.
Olaylar o kadar değiştirilmiş, bozulmuş ve o
kadar kötü olarak sebeplendirilmiştir ki, kendi
kendime şüphe ederim; acaba başka bir âlemde
mi yaşıyorum, acaba bu olaylar başka bir
âlemde mi oluyor diye!...
Cumhuriyet Hükümeti Basın hürriyeti işinde
çok hassatır. ve hamdolsun ki, mücerret, gayrikabilı tatbik ve memleketin sosyal bünyesi ile
ilgisi olmıyan bir emvhumeye kendini kaptırmamıştır. Şimdiye kadar. Dün Adalet Bakanı
nın burada çok güzel izah ettiği gibi, her şeyin
fevkinde bu yurdun egemenliği, millî birliği
ve bütünlüğü vardır. Gerçek bu, ahlâkî, yük
sek ölçü de budur, başka bir şey değildir.
Matbuat cürümleri oluyor, çok defa ben
ehlivukuf olarak İstanbul mahkemelerinde bu
lundum, istinabelere cevap verdim ve gördüm
ki, birçok cürümler kanun süzgecinden akıp
gidiyor, hâkim yakalayamıyor onları. Çünkü
bu cürümler kanuni soydan değil, ahlâki soy
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dandır. öyle açık neşriyat vardır ki, bunları
daima artistik hale içinde almak ve göstermek
mümkündür, öyleleri vardır ki, bunları ka
nun kepçesiyle yakalamak imkânsızdır, öyle
yalanlar vardır ki, bir hâkim o yalanları uy
duranları mahkûm edemez. Fakat bir milletin
haysiyetiyle koruyan kuvvet sadece bundan iba
ret değildir, Ahlâk da vardır. Meslekî ah
lâk vardır. Ohalde bir yandan kanuni tepki
ler, müeyyideler, bir yandan da meslekî tepki
ve müeyyideleri sıhhat halinde işliyecek olursa
hem hukuki, hem de ahlâkî değerlerimiz masun
kalacak. Şimdi kanundışında kalan cürümleri
yakalıyacak ve onları cezalandıracak vicdan
nerede işler? Bence basın meslek birliklerinde
Biz demokrasinin haysiyetini ve haklarını ma
sun bırakmak için hem kanunlarımızı gerçek hür
riyet temellerine göre değiştirmeliyiz ve değiş
tirmekteyiz, hem de ahlâki cürümler, suçlar
karşısında meslek ahlâkının uyanmasını sağlıyacak ahlâki cemiyetlerin varolmasına yardım
etmeliyiz, iyi bilmiyorum, bir gazetede okumuş
tum.. Basın Birliği ilga edilmiştir ve yeni esas
lar üzerine bir Basın Birliği meydana gelecek
miş. Dilerim bunu! Eğer hakikaten tabiî şart
larla bir Basın Birliği vücude gelirse onun tür
lü zümreleri olacaktır ve bir de haysiyet divanı
olacaktır ki, bu, onun jürisidir, mahkemesidir.
Ayıp işliyen, edepsizlik, ahlâksızlık eden bir
kalem sahibi buraya giremiyecektir. Asıverecekler adını, ceza verecekler, o zaman basın ha
yatımız daha düzgün ve memleketin hayrına
daha yarar bir surette işliyecektir. Bu münase
betle, bu ahlâki müeyyide ihtiyacını belirtmek
istedim, haddim olmıyarak.
BAŞKAN — Başka mütalâa var mı?
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ Ş. DEV
RİN (Zonguldak) — Efendim, benden önce söz
almış olan sayın arkadaşların mütalâaları tasa
rının kabulü lehindedir. Bu bakımdan cevaplan
dırmayı istilzam eden bir sebep ve durum yok
tur.
Arkadaşlardan bazıları bundan istifade ede
cek olanlar ders almalıdır, artık bu suçları işlememelidir, buyurdular. Bu bir mizaç meselesidir.
Eğer bu suçu işlemiş olan, tesadüfen işlemiş ise
ve ahlâki vasıflan kuvvetli ise bunu bir daha
işlemiyeceği tabiîdir. Yok eğer aftan istifade
edenin suç işlemiye yeni bir temayülü varsa Ce
za Kanununun hükümleri dairesinde yeni baş-
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tan takibe mâruz kalır. Bu itibarla müsterih ol
sunlar.
Arzettiğimiz gibi nihayet bu, bir müsamaha
dır. Millî bir atıfettir. Bundan faydalandırıl
malarını Komisyon adına rica ederim.
BAŞKAN —• Tümü hakkınd başka mütalâa
var mı?
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Af Kanunu
MADDE 1. — Gazete, kitap veya mecmua
vasıtasiyle veya 1881 sayılı Matbuat Kanununa
aykırı hareket suretiyle 7 . VI . 1946 tarihine
kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı kovuşturma
yapılmaz.
Bu suçlar sebebiyle verilmiş olan cezalar or
tadan kaldırılmıştır.
M. TANER (Kayseri) — Bir sual soracağım.
Maddedeki «7» tâbiri dâhil midir, hariç midir?
Bu, tasrih edilmedikçe suitefehhümü mucip ola
bilir.
KOMİSYON ADINA Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Efendim, 7 tarihine kadar denildiğine
göre 7 dâhil değildir. Yani 6 ncı gün işlenmiş
suçlar dâhildir. Fakat 7 nci gün dâhil değildir.
Bunun sebebi de şudur : Bu tasan tanzim edil
diği ve aleniyet kesbettiği zamandan sonraki gün
ler affa dâhil olmamalıdır. Çünkü bundan ha
berdar olanlar yapacağımızı yapalım, nasıl ol
sa Af Kanunu çıkıyor diye bir mülâhazaya dü
şebilirler, binaenaleyh bu tarihin tesbitine za
ruret vardır.
BAŞKAN — Başka mütalâa var mı? Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... .Madde kabul edil
miştir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir.
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Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye
ile İsviçre arasındaki ticari mübadeleler hak
kındaki kanunlara oy verme muamelesi bitmek
üzeredir. Oylarını kullanmamış olanlar varsa
lütfen oylarını kullansınlar.
4. — Askerî Memnu Mıntakalar
Kanunu
nun 1 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma
Komisyonu raporu (1/620) [1]
BAŞKAN — İvedilik hakkında bir önerge
var.
Başkanlık Yüksek Katma
Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun birin
ci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki tasarının ivedilikle görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Millî Savunma Komisyonu adına
Erzincan Milletvekili
Ş. Sökmensüer
BAŞKAN — Tasarının ivedilikle müzakeresi
hakkındaki önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle
müzakeresi kabul edilmiştir.
Tümü hakkında mütalâa var mı? (Hayır ses
leri.) Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun birinci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun
MADDE J. — 1110 sayılı Askerî Memnu Mın
takalar Kanununun birinci maddesinin (A) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
A) Birinci memnu mmtaka bir tabya yahut
bir istinat noktası veya bir batarya manzume
sinin yakından savunması için etrafına yapıla
cak tahkimat hattından ve keza müstahkem
mevkideki diğer münferid askerî tesisat (Gözet
leme yerleri, genel veya mıntaka cephanelik
leri, santrallar, mahfuz mahaller vesair mü
him tesisat) için bu binaların haricî muhitin
den itibaren (300 - 600) metre uzağından alınan
1] 174 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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noktaların yekdiğerine birleştirilmesi ile mey
dana ge^en hatla çevrilmiş mıntakadır. Bu mıntaka içine müstahkem mevkiin ilgili mensupla
rından maada hiçbir kimse giremez. Bu mmtaka içindeki gayrimenkul mallar kamulaştırılır.
Veya buradan çıkacaklara mübadeleten gayri
menkul mal verilir. Muadili gayrimenkul mal
lar bir tahmin kurulu marifetiyle tâyin edilir.
Vukubulacak anlaşmazlıklar il idare kurulu karariyle hallolunur. Arazi şartlarına
uymak,
ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları gözönünde bulundurulmak hususunda birinci yasak
bölgenin (300) metre olan asgari haddini daha
aşağı hatlere indirmeğe Genel Kurmay Başkan
lığı yetkilidir.
Birbirine 600 metre veya daha yakın olarak
tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir ara
ya gelmiş guruplardan her batarya ve gurup
için ayrı ayrı yasak mmtaka tâyin edilmeyip
gurupların muhtevi olduğu müstahkem mmta
ka için müşterek ve yekpare olarak yasak mm
taka tâyin edilir.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? (Hayır sesleri). Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde
kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir.
5. —Milli Korunma Kanununun 51 nci mad
desiyle bu kanunun 4648 sayüı kanunla değişti
rilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 'nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Geçici
Komisyon raporu (1/615) [1]
BAŞKAN — Komisyon tasarısının ivedilikle
[1] 176 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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görüşülmesini teklif etmektedir. Evvelâ bu ci
heti oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
- Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı?
A. R. ESEN (Siird) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Tümü hakkmda mı?
A. R. ESEN (Siird) — Hayır maddeler hak
kında.
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkmda söz is
tiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Milli Korunma Kanununun 51 nci maddesiyle bu
kanunun 4648 sayılı kanunla değiştirilen 10, 31,
32, 57, 66, 67 ve 68 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun
MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma
Kanununun 51 nci maddesiyle bu kanunun 4648
sayılı kanunla değiştirilen 10, 31, 32, 57, 66,
67, ve 68 nci maddeleri aşağıdaki yazılı şekil
lerde değiştirilmiştir:
Made 10. — Hükümetçe lüzum görülen sa
nayi ve maadin müesseseleriyle bu müesseselere
bağlı iş yerlerinde ve bu kanunun derpiş ettiği
ihtiyacı karşılamak amaciyle Hükümetçe tâyin
edilecek diğer iş yerlerinde çalışan işçiler, tek
nisyenler, mühendisler, ihtisas sahipleri vesair
hizmetliler çalıştıkları müesseseyi veya iş yer
lerini, kabule şayan bir mazeret olmaksızın terkedemezler.
Bu madde hükümleri uyarınca çalışmağa
mecbur tutulanlara gördükleri işe karşılık ola
rak dışarıdaki emsaline göre normal bir ücret
verilir. ..
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı
hareket edenler hakkında 9 mcu maddenin 4
ve 5 nci fıkraları hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 31. — I - Hükümet, dâhilde lüzum
gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını maliyet
unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âza
mi kâr hadlerini ve bu maddelerin cinslerini,
nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebi
leceği gibi komisyon, nakliye ve nakliye komis
yonu, tellaliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir
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hizmet ve sanat veya emek karşılığında alına 1 ten mal gruplarına cins ve fiyatı gösteren eti
cak sair ücretlerin âzami miktarını tâyin edebi
ket veya mahsus işaret konulması ve malın
lir.
mahiyeti etiketveya mahsus işaret koymağa el
Hükümet, bu fıkrada yazılı ücretlerin âzami
verişli olmıyan hallerde herkesin görebileceği
miktarlarını Belediyeye, Ticaret ve Sanayi ve
bir yere fiyat ve cins listelerinin asılması mec
Esnaf Odalarına da tesbit ettirebilir.
buridir. Muayyen malların neden ibaret oldu
II - A) Bu suretle tesbit olunan fiyatlar
ğu Ticaret Bakanlığınca yetkili kılınacak yerler
veya kâr hadleri yahut ücretler fevkinde veya
tarafından ilân edilir.
cins» nevi veya vasıflara muhalif olarak bir ma
BAŞKAN —. Madde hakkında mütalâa var
lın satılması veya satışa arzolunması ve ücret
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
istenmesi veyahut alınması veya maliyet unsur
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir
larının yukarıki fıkra mucibince tesbit edilen
Madde 32, — Aşağıda yazılı hareketlerde bu
esaslar dışında hesaplanması yasaktır.
lunmak
yasaktır:
B) Fiyatlar, veya kâr hadleri, cinsleri, ne
A) Piyasada darlık veya fiyatlarda yüksek
vileri ve vasıfları Hükümetçe tâyin olunan
lik yaratmak ve fiyatların inmesine mâni olmak
malların, haklı sebep olmaksızın, satışa arzedilkasdiyle ticari teamüller dışında maİları mahdut
memesi veya satıştan imtina olunması veya ka
ellerde
toplamak veya imha etmek veya propa
çırılması yasaktır.
ganda yapmak veya sair fiil ve hareketlerde bu
III - Belediye mevzuatı dışında kalan ve
lunmak ;
mahsus kanunları gereğince fiyatları Hükümet
çe tesbit olunan bir malın bu fiyatlar üstünde
B) Ticari zaruret ve teamüle aykırı olarak
satılması veya satışa arzedilmesi yasaktır. Be
diğer bir malın da satmalınmasını mecburi kıl
lediyece fiyatları tesbit olunan maddeler hakkın
mak suretiyle satışda bulunmak veya satışa bu
da da Hükümet bu fıkra hükmünü uygulamağa
şartla mal arzetmek.
yetkilidir. Hükümetçe böyle bir karar veril
C) Müstahsıldan mal alanlar veya müsteh
medikçe belediyece fiyatları tesbit olunan mad
like mal satanlar arasmda fiyat birliği yapıla
deler hakkında belediye mevzuatı hükümleri uy
rak veya yaptırılarak anlaşma yoluyla halkı
gulanır.
istismar etmek;
IV - Totan ve perakende ticarette gerçek ve
D) Herhangi bir maddenin Hükümetçe tes
ya tüzel kişiler arasında yapılan alnn ve satım
bit edilen esaslar dışında muhtelif ellerden ge
muamelelerinde satılan mal için satıcı tarafın
çirilmesi suretiyle fiyatın yükselmesini istihdaf
dan fatura verilmesi ve faturaların, belirli bir
veya intaç eden zincirleme muameleleri yap
süre içinde satanlar, satın alanlar ve varsa ara
mak.
cılar tarafından saklanması mecburi kılınabile
BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen
ceği gibi tacir sıfatını haiz kişilerin ticaret için
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
faturasız mal satmalması menedilebilir.
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir
V - iki yüz elli kuruştan fazla yapılan alış
verişlerde müşterinin isteği üzerine satıcı fa
Madde 51. — Bu kanun gereğince yapılacak
tura vermece mecburdur.
işlere ait hesaplar 3460 sayılı kanunla kurulan
VI - Tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzelkişiler
umumi murakabe heyeti tarafından incelenir.
arasında yapılan alım ve satım muamelelerinde,
Şu kadar ki, her yılın bilançosu ve umumi
bir malın mevcudu bulunmadığı veya istenilen
murakabe heyeti raporu işlerle ilgili Bakanlığın
miktarda verilemiyeceği satıcı tarafından be
mütalâasiyle birlikte hesabın taallûk ettiği yı
yan «dildiği ve alıcı keyfiyeti gösteren bir ve
lın sonundan itibaren en geç bir yıl içinde Baş
sika istediği takdirde bu vesikanın verilmesi
bakanlıkça Büyük Millet Meclisine gönderilir.
mecburidir.
Bu bilançonun Büyük Millet Meclisince onan
ması ilgililerin ibrasını tazammun eder.
VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane veya
BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var
satmak kasdiyle mal teşhir edilen mahallerde
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenve pazar yerlerinde perakende veya toptan sa
tışa arzedilen muayyen mallara veya aynı cins- I 1er ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir

— 336 —

E : 65

14. 6.1946

0:1

MADDE 57. — I - 32 nci maddedeki suçlar 1 numunesi alındıktan ve numune alınması müm
kün olmıyanlarm evsafı derhal bilirkişilere tesbit
la 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü bentlerinde
ettirdikten sonra müşteriye teslim olunur. Suç
yazılı suçları işliyenler, işlemeğe teşebbüs eden
mevzuu olan malm satıcı tarafından talep edilen
ler, bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu
bedeli henüz ödenmemişse müşteriden, öden
fiilleri yaptıranlar hakında 1000 liradan 10.000
mişse suçludan alınır. Her iki halde de mal be
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 3 aydan
deli Ziraat Bankası şubesine ve bulunmıyan yer
onbeş yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
lerde Malsandığma emaneten teslim olunur. Yar
II. — Birinci bentte yazılı suçlarm işlenme
gılama sonunda, satılan malm bedeli yüksek
sinden doğan veya doğabilecek olan zarar, ma
olduğu
tesbit edilirse fark resen müşteriye geri
lın yahut temin edilen veya temini kastolunan
verilir
ve
artanı müsadere olunur. Satıcı beraet
gayri muhik menfaatin miktar ve mahiyetine
ettiği takdirde bankaya veya malsandığma ya
göre hafif ise faili hakkında 500 liradan 2500
tırılan mal bedelinin tamamı kendisine verilir.
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir yıl
V I I - 31 nci maddenin 6 nci bendi hükmüne
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir ve ayrıca
riayet
etmiyenler hakkında 50 liradan 500 lira
bir aydan üç aya kadar dükkân, mağaza ve
ya kadar ağır para cezasiyle beraber bir hafta
ticarethanenin kapatılmasına ve hapis süresi ka
dan bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
dar suçlunun ticaretten menine de hükmolunur.
hanenin kapatılmasına ve aynı süre kadar suç
Bu bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halin
lunun
ticaretten menine hükmolunur ve tekerrü
de 1 nci bentte yazılı cezalar tatbik olunur.
rü
halinde
bu bentte yazılı cezalar iki kat ola
I I I - 1 nci bentte yazılı suçların işlenmesin
rak verilir.
den doğan veya doğabilecek olan zarar mal m
V I I I - 31 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü
yahut temin edilen veya temini kasdolunan gayne riayet etmiyenler hakkmda 500 liradan 5 000
rimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre
liraya kadar ağır para cezası ve on beş günden
pek hafif ise faili hakkında 100 liradan 500 lira
bir yıla kadar hapis cezasiyle birlikte bir haf
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte onbeş gün
tadan bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
den iki aya kadar hapis cezası verilir ve hapis
hanenin kapatılmasına ve o süre kdar suçlunun
süresi kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin
ticaretten menine hükmolunur ve tekerrürü ha
kapatılmasına ve ayni süre kadar suçlunun tica
linde bu bentteki cezalar iki kat olarak verilir.
retten menine hükmolunur.
Bu bendin birinci fıkrasmda yazılı suça mev
IV - 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü bentle
zu olan faturanın taallûk ettiği malm değeri ha
riyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali
fif ise ceza yarıya indirilir.
yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve ma
Faturanın taallûk ettiği malın değeri pek
halle bakkalları, seyyar satıcılar ve bunlara mü
hafif
ise veya bu suç ticari faaliyetleri ve ka
masil küçük tacir ve esnaf ve tellarlar tarafın
zançları mahdut olan köy ve mahalle bakkalları,
dan işlenirse bunlar hakkında 10 liradan 100
seyyar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir,
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ay
esnaf ve tellâllar tarafından işlenirse 10 liradan
rıca beş günden onbeş güne kadar ticaretten men
100 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur
cezası verilmekle beraber varsa bu kadar süre
ve
ayrıca beş günden on beş güne kadar ticaret
dükkânları da kapatılır.
ten men cezası verilmekle beraber varsa dükkân
V - 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bentlerde yazılı suç
ları da bu süre kadar kapatılır.
lara mevzu teşkil eden mallarla ayni cinsten
31 nci maddenin 4 ncü bendinde yazılı fa
mevcut bakiyeleri tamamının da müsaderesine
turalardaki şekil noksanları fiyatları denetleme
karar verilir.
bakımından bir faturadan beklenen malûmatı te
VI - 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları
mine mâni bulunmadığı hallerde ceza verilmez.
işliyenlere müşteri tarafından bir para öden
Fiyat denetine imkân verilmiyecek şekilde düzen
mişse talep edildiği takdirde bu para derhal müş
lenen faturalara bu bendin 1 nci ve 2 nci fık
teriye iade ve mal zaptolunur. Suç mevzuu olan
raları hükümleri uygulanır.
mal müşteriye teslim edilmişse dilediği takdir
de kendisinde bırakılır. Henüz teslim edilmemişI X - 31 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı
se numunesinin alınması mümkün olan malların I mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 25 lira-
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dan 100 liraya kadar, tekerrürü halinde 100 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
X - 31 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı
etiket ve- fiyat listesi koymak mecburiyetine ri
ayet etmiyenler hakkında 50 liradan 500 liraya
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle
birlikte bir haftadan 3 aya kadar hapis cezası
hükmolunnr. Şu kadar ki fiilin kaste makrun
olmıyarak hata veya zühul eseri olduğu anlaşı
lan hallerde ceza yanya kadar indirilebileceği
gibi tamamen de ıskat olunabilir.
X I - Yukarıdaki bentlerde yazılı ticaretten
men ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
patılması cezası, bu dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin bulunduğu mevki için hayati ehemmi
yeti haiz olması halinde verilmez. Bu takdirde
hükm olunacak ağır para cezasının yarısı artırılır.
GEÇlCt Ko. SÖZCÜSÜ C. TÜZEL (Kayseri)
— Bu maddenin 8 numaralı bendinde «mahcuz»
olarak çıkmış bir tabı hatası vardır. Bu «mahfuz»
olacaktır.
Bir de bendin son fıkrasında sayılan bir, iki
numaralı fıkralar uygulanır denmiştir. Üçüncü
fıkra unutulmuştur. Bunun da eklenerek madde
nin bu şekilde tashihini rica ederim.
BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tashih edi
yoruz.
S. YURDKOBTJ (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlarım şimdi yüksek huzurunuza arzedeceğim notai nazarı, üyesi olarak çalıştığım
geçici komisyonda arzetmiştim. Orada bana
iltihak edten arkadaşşlarla beraber pek az bir sayı
farkiyle, bir iki aded farkiyle ekalliyette kaldı
ğımız için bu meseleyi yüksek huzurunuza getir
meğe cesaret ettim.
Arkadaşlar, bu Millî Korunma Kanununun
tadiline dair getirilen teklifte en mühim madde
57 nci maddedir. Dikkat buyurulmuş olacağı veç
hile bu madde bir takım suçlardan dolayı bir ta
kım ağır cezaları ifade etmektedir.
Şkrıdi bu maddenin eski şeklinde, tadil edil
meden evvelki siklinde birinci fıkrasında mu
ayyen bir takım suçları teşekkül halinde işliyenler için ölüm cezası kabul edilmiş bulunuyordu;
tâdil halinde gelen maddede ölükn cezası çıka
rılmıştır ve dolayısiiyle ölüme mevzu teşkil eden
muayyen suçları teşekkül halinde işleme suçu,
ceza konusu olmaktan çıkarılmıştır. Bu madde,
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dikkat buyurulmuş olacağı veçhile 11 fıkradan
ibarettir. Bu fıkralardan bir, iki, üç ve dördüncü
bentler birbirine nazaran muayyen suçları gözönünde tutarak ayarlanmış bir takum cezalan
ifade ediyor. Mantıki bir mülâhaza ile ele almış
olsak baştan birinci bentte ve ona mütedair olan
fiil ve hareketler suç olmaktan ve ölüm ceza
sından çıkarılmış olması dolayısiyle ondan son
ra gelen suçlara verilecek cezaların da buna uy
gun bir şekilde tahfif edilmesi icabedecektir.
Halbuki ikinci bencle dikkat buyurduğunuz gibi
görürsünüz ki, bu bend, muayyen bir takım
fiillere verilmiş olan cezalar için 1000 liradan
10 000 liraya kadar ağır para cezası olmak üze
re 3 seneden 15 seneye kadar ağır hapis cezası
nı halen taşımaktadır.
Arkadaşlarım, bir defa hissi bir şey olarak
ifade edeyim ki, 15 yda kadar hapis cezası aşa
ğı yukarı idam cezasına tekabül eder bir ceza
dır. Nitekim birçok fiil ve hareketlerde bulu
nanlara hâkimler idama gitmesi lâzımgelen ce
zalarda bir takım hafifletici sebepler bularak
bunları hattâ 15 yıldan daha aşağı hapis cezası
na mahkûm ettiklerini görüyoruz. Bununla şu
nu arzetmck istiyorum ki, kanunlar, hangi ka
nun olursa olsun metninde, ikâ edilecek cürme
göre cezaları ağır vazedilecek olursa bu takdirde
hâkimler hüküm vermekte biraz tereddüde düş
müş olacaklardır. Nitekim bir hâkimin şimdi arzedeceğim, fiillerden dolayı 15 yıl hapis cezası
na hükmedeceğini pek kolay tahmin edilmemesi
lâzımgelir.
Arkadaşlar; huzurunuza getirilmiş olan ta
dil teklifi ile yalnız ölüm cezası ve onu icabettiren suç ortadan kaldırılmış değildir. Fakat
Millî Korunma Kanununun eski şeklinde gözönünde tutulmuş bir fiil ve hareketler suç ol
maktan çıkarılmış birçokları kaldırılmış veya
tahfif edilmiş bulunmaktadır. Meselâ 57 nci
maddenin birinci paragrafında Ölüm cezası ta
mamen kaldırılmıştır. Ondan sonra 66 nci mad
deden - ki, biraz sonra okuyacağım - sanıkla
rın duruşmasının mevkufen yapılması da çıka
rılmıştır. Ondan sonra 32 nci madde, Millî
Korunma Kanununun eski metnindeki 32 nci
maddede muhik sebep olmaksızın diye başlıyan
1, 2, 3, 4, 5, 6 kadar fiilî hareket suç olmaktan
çıkarılmıştır, misal olarak şunu söyliyeyim, mu
hik sebep olmaksızın bir malı fazla fiyatla satmak
şunu veya bunu yapmak, fiilleri' ceza dışında bı-
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fakrîmıştır. Sonra yine Millî Korunma Kanu
nunda yapılan tadiller de vakti ile eski kanunda
suç olarak cezası derpiş edilen bazı fiiler de es
kisi gibi belediye nizâmatma terkolunuyor. Ni
hayet hep bildiğimiz gibi 510 ve 630 sayılı ka
rarnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
Bütün bunların delâlet ettiği umumi mâna
sudur ki: Millî Korunma Kanununun ilk çık
tığı sırada, memleket içerisindeki umumi vazi
yet bugüne nazaran daha ağır idi. Bir takım
fiilî hareketler o zaman suç mevzuu idi. Ceza
ları vardı. Ahima, bugün tedricen daha normal
zamana doğru gidiyoruz. Binâenaleyh bu arzettiğim hükümleri çıkarmak suretiyle bunu ifade
etmiş bulunuyoruz. Şimdi buna 3 seneden 15
seneye kadar hapis cezası verilecek olan suçları
da - ki kısaca arzetmek istiyorum. - 32 nci mad
dede ipka edilmiş bir kısım suçlardır. Bir ta
nesi «piyasada darlık, fiyatlar da yükseklik yap
mak» malları ellerinde tutmak ve propaganda
yapmak. «Ondan sonra iki suç daha vardır.
Bunlardan bir tanesi tesbit edilen fiyatlardan
kâr haddi fevkinde kâr sağlanması. Demin arzettiğim 32, nci maddenin baş fıkralarında suç
mevzuunu teşkil eden; muhik sebep olmaksızın
diye bunları suç olmaktan çıkardığımız sırada bu
söylediğim suçlara 2 bin liradan 10 bin liraya
kadar para cezasına çarptırıldıktan sonra ayrıca
15 yıl kadar bir hapis cezasının derpiş edil
mesi bu tadil teklifini getirmek görüşüne var
dığını ifade ettik. Bunların nısfet düsturuna
pek uygun olması gerektir. Zannederim, bu tadil
teklifini getirme görüşünün ifade ettiği nısfet
düsturuna pek uygun olmasa gerektir Binaenaleyh
gerek ikinci, gerek üçüncü, gerek dördüncü bentlerdeki harpis cezalarının. Yüksek Heyetinizi
fazla rahatsız etmemek için teferruata girmek
istemiyorum, hiç olmazsa yarıya indirilmesi su
retiyle daha iyi umumi bir ahenk temin edilme
sini rica edeceğim.
İkinci ricam da şudur: 57 nci maddenin bi
rinci bendi; bu bent etiket konulmamasmdan
dolayı 100 liradan bin liraya kadar ağır p\ra
cezasını ifade ediyor, bir haftadan da üç aya
kadar bir cezayı tazammun ediyor. Etiket koy
mamaktan dolayı yapılmış olan suçlarda hapis
cezası bü kanunun tadili sırasında nazarı iti
bara almmış bulunuyor, eskiden yoktu. Bu de
fa bu kanunu getirince etiket koymaktan dola
yı bilirsiniz pazarlıksız satış hakkında bir ka-
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I nun var. Bu kanımda etiket koymamak suç sa
yılıyor.
8 nci madde ise bu fiil ve hareketten dolayı
ancak 20 liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. Tekerrüründe de mağazaların bir müd
det kapanmasını istilzam eder.
Şimdi arkadaşlar, bu onuncu bentle ifade
edilen para cezası burada yirmi lira iken ve
hafif para cezası şeklinde iken 100 liradan 1000
liraya kadar ağır para cezasına tahvil edilir.iş
oluyor. Bu etiket pazarlıksız satış mecburiyetine
dair kanunun icabı belediyelerin takib ettiği
husüsattandır. Ancak Millî Korunma Kanunu
nun istihdaf ettiği maddeler de kararnamelerle
uygulanma mevkiine isal edilmiştir. Bunlar da
yine beledivelerin takibettiği maddelerdir. Orada
20' lira hafif para cezası konulmuşken burada
100 liradan bin liraya kadar ağır para cezsı
konulması ve buna hapsin de ilâve edilmesi, de
min de tekrar ettiğim gibi çok ağır olacaktır.
Kabul buyurursanız bu iki noktanın tadili hak• kında takrir takdim edivorum.
GEÇİCİ Ko. SÜZCÜSÜ C. TÜZEL (Kay
seri) — arkadaşımız Suat, tasarının 57 nci mad
desinin 2 ve 10 numaralı bendlerine itirazda
bulundular. «Birinci bentte yazılı suçların işlenI meşinden doğan veya doğabilecek olan zarar
malın yahut temin edilen veya temini kastolunan gayrimuhik menfaatlerin miktar VP mahiye
tine göre hafif ise faili hakkında 500 liradan
2500 liraya, kadar ağır para eezasiyle birlikte
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Ve
ayrıca bir aydan üç aya kadar dükkân, mağaza
ve ticarethanenin kapatılmasına ve hapis süresi
i karlar ticaretten menine hükmolunur.»
Arkadaşımız Millî Korunma Kanununda de
ğişiklikler yapılırken ve bilhassa umumî hayatta
hissedilmekte olan hafiflemelerle muvazi bazı
ceza tenzilleri yapılırken evvelce mevcut' olan
ölüm cezasının 15 seneye indirilmesini muvafık
görmüyor ve ölüme muadil olan bu cezanın daha
ziyade indirilmesini istiyor. Eğer bu fıkra başlı
başına mütalâa edilirse arkadaşımız haklı ola
bilir. Fakat aşağıdaki maddeler tetkik edilecek
olursa 10 liraya kadar bile para cezaları indirili mistir. Amma Millî korunma kanununun, me: nettiği cezayı teyid altına aldığı bu fiilleri
i millî ekonomiyi ehemmiyetli surette sarsacak ve
iktisadiyatımızı tahrip edecek surette sistemli
i bir tarzda hareket edenler için en ağır cezalan
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bir şekilde yeniden kaleme alınmıştır. (Kâfi ses
leri).
Etiket bahsine gelince: etiketler için de ha
Maddenin diğer fıkraları 3 seneden başlayıp
pis cezası koymak lâzım değildir diyorlar. Etike
15 seneye kadar yükselen cezalar kabul edil
te ya ihtiyaç vardır, ya yoktur. Eğer etiket tat
miştir. «II - Birinci bentte yazılı suçların işlen
bikatta
kontrol bakımından faydalı olmıyacaksa
mesinden doğan veya doğabilecek olan zarar,
|
büsbütün
kaldıralım. Yok, eğer kontrol bakımın
malın yahut temin edilen veya temini kasdoludan
bir
mânası
varsa, bu takdirde koymıyanlar
nan gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine
hakmda
da
bir
ceza derpiş edilmesi zaruridir.
göre hafif ise faili hakmda 500 liradan 2500
Mahaza maddede eğer etiket konumlamasının bir
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bil yıl
kasta makrun olmaması halinde hâkimin ceza
dan üç yıla kadar hapis cezası verilir» denili
yı büsbütün ıskat etmeye de salâhiyeti vardır.
yor. Onu takip eden fıkrada, üçüncü
fıkrada
Bu bakımdan da madde yerindedir. (Kâfi kâfi
«Birinci bentte yazılı suçların işlenmesinden do
sesleri).
ğan veya'doğabilecek olan zarar malın, yahut
BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.
temin edilen veya temini kasdolunan gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre pek
Yüksek Başkanlığa
hafif ise faili hakmda yüz liradan 500 liraya
Arzettiğim sebeplerden dolayı 57 nci madde
kadar ağır para cezasiyle birlikte onbeş günden
nin I, I I ve I I I numaralı bentlerindeki hapis
iki aya kadar hapis cezası verilir ve hapis sü
cezalarının - yarıya - indirilmesini arz ve teklif
resi kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin
ederim.
kapatılmasına ve aynı süre kadar suçlunun tica
Afyon
retten menine hükmolunur.»
Suad Yurdkoru
Sonra dördüncü bendde «31 nci maddenin
Yüksek Başkanlığa
ikinci ve üçüncü bendleriyle 32 nci maddede
Arzettiğim
sebeplerden dolayı 57 nci mad
yazılı suçlar, ticari faaliyetleri ve kazançları
denin
X
ncu
bendindeki
(hapis) cezasının kaldı
mahdut olan köy ve mahalle bakkalları, sey
rılmasını
teklif
ederim.
yar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir ve
Afyon
esnaf ve tellallar tarafından işlenirse bunlar
Suad Yurdkoru
hakkında on liradan yüz liraya kadar ağrı* para
cezası hükmolunur. Ayrıca beş günden onbeş
BAŞKAN — önergeleri yeniden okutup
güne kadar ticaretten men cezası verilmekle be
oyunuza sunacağım.
raber varsa bu kadar süre dükkânları da kapa
(Birinci önerge tekrar okundu)
tılır.»
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı.
Binaenaleyh, görülüyar ki, bu nevi hareket
(ikinci önrge tekrar okundu)
leri cemiyetin bünyesi üzerinde yapacağı tahri
BAŞKAN
— önergeyi nazarı dikkate alan
bat ye tesir derecesine göre cezanın âzami haddi
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmadı.
3 ilâ 15 yıl olmak üzere çıkarıldığı gibi, icabında
Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul
on lira para cezası ve üç gün hapis cezasına
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
kadar düşmektedir.

doymağı vazıı kanunun düşünmesi
bir şey olamaz.

kadar tabiî

Millî Korunma Kanunu, bugün, içinde ya
Madde 66. — Yiyicilikten, rüşvet alıp ver
şadığımız şartlara göre büsbütün kaldırmağa im
mekten, ihtilas ve zimmetine para geçirmekten,
kân olmadığına nazaran, bu kanunun yaşadığı
gerek doğrudan doğruya ve gerek memuriyet
müddetçe menedilen bu suçları. işleyenlere karşı [ vazifesini suiistimal suretiyle kaçakçılıktan ve.
da cezai müeyyidelerin bulunması tabiîdir.
resmen vuvubulan alım ve satımlara fesat karış
tırmaktan ve Devlet Hariciyesine ait gizli evra
32 nci maddede ölüm cezası kaldırılmıştır.
kı veya şifreleri ifşa ya sebebiyet vermekten ve
ölüm cezasının kaldırılması yapılan değişiklik
bu cürümlere iştirakten sanık olanlar hakların
sebebiledir. Yoksa umumiyetle Millî Korunmada
daki duruşmalar tutuklu olarak aypılır.
mevcut olan cezaların tahfifi cihetine gidilmemiş
tir. Mevcut lıükümlerdeki cezalara mütenazır j
BAŞKAN — Mütalâa var mı ? Maddeyi oyu-

— 340 —

fi: 66

14.6 .1946

6 :İ

huza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ı tâyin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün
suçların dâvasını bir mahkemede rüyet ettire
Kabul edilmiştir.
bilir.
Madde 67. — I - Adalet Bakanlığı lüzum gö
VI - Adalet Bakanjığı Millî Korunma mah
rülen yerlerde, yiyicilikten, rüşvet alıp vermek
kemelerinden ve bu mahkemelerin kurulmadığı
ten, ihtilas ve zimmete para geçirmekten, ge
yerlerde bu işlere bakmak üzere yetkili kılman
rek doğrudan doğruya ve gerek memuriyet va
mahkemelerden verilen hükümleri tetkik etmek
zifesini suiistimal suretiyle kaçakçılıktan ve res
üzere bu maddenin 2 nei bendinde yazılı yargıç
men vukubulan alım ve satımlara fesat karıştır
lardan Yargıtayda hususi bir daire teşkiline
maktan ve Devlet Hariciyesine ait gizli evrakı
ve bu daireye lüzumu kadar raportör tâyinine
veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet ver- |
de yetkilidir. Bunlarm aylıkları 43 ncü madde
mekten ve bu cürümlere iştirak etmekten sanık
deki sermayeden ödenir. 4 ncü bent hükmü
olanlar hakkındaki dâvalarla 4237 sayılı ka
bunlar hakında da uygulanır.
nun hükümlerine giren suçlara ve bu kanunda
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
yazılı suçlar ile bu kanun hükmünce resmî evrak
nuza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
ve vesikalardan sayılan evrak ve vesikalar üze
Kabul
edilmiştir.
rinde işlenen suçlara, bu kanunun 64 ncü mad
desinde yazılı memurların işledikleri suçlara
Madde 68. — I - Bu kanuna göre kurulan
taallûk eden dâvaları ve bu dâvaların görüldü
veya bu kanunu tatbik ile vazifelendirilen mah
ğü sırada işlenen yalan yere şahadet suçlarına
kemeler Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hak
mütaallik dâvaları görmek üzere Hâkimler Ka
kındaki Kanunun usul hükümlerini tatbik eder
nununun her sınıf veya derecesindeki yargıçlar
ler. Şu kadar ki, savcının, Meşhut Suçların Mu
dan müteşekkil olarak toplu veya tek yargıçlı
hakeme Usulü Kanununun 6 ncı maddesi uya
millî korunma mahkemeleri kurabilir.
rınca verdiği tutma kararı, sözü geçen kanunda
yazılı muayyen mehiller içinde dâva açılmadı
II - Adalet Bakanlığı bu mahkemelere, 2 nei
ğı takdirde kendiliğinden hükümsüz kalır. Sa
sınıfta bulunan ve Yargıtaya aday gösterilmiş
olan yargıçlar terfian ve birinci sınıfta bulunan nığın tutulmasına devam mecburiyeti bulunduğu
hallerde genel hükümlere göre muamele yapılır.
yargıçları naklen tâyin edebileceği gibi kadro
daki her dereceden yıllıklar karşılık tutulmak
II - Bu kanunla tekerrürden dolayı özel su
suretiyle daha aşağı derecelerdeki yargıçları da rette ceza tâyin edilmiş olan hallerde tekerrür
tâyin edebilir. Bu mahkemelerin lâğvi halinde
tâbirinden maksat, hüküm katileştikten sonra
Yargıtaya aday yargıçlardan bu mahkemelere
aynı suçun tekrar işlenmesidir.
terfian tâyin olunanlardan açıkta kalanlar mük
III - Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs ha
tesep hakları mahfuz kalmak aşrtiyle ve kendi | linde hilâfına sarahat olmadığı takdirde genel
muvafakatleriyle 4 ncü derecedeki bir yargıç- I hükümler uygulanır.
lığa da tâyin olunabilirler.
IV - Aynı cürüm kastı altında işlenmiş olan,
III - Bu mahkemelerde görev alan yargıçla
muayyen bir cins malın müteaddit şahıslara faz
rın, savaların ve kâtiplerin aylıkları bu kanunun
la fiyatla satılması veya aynı gayrimenkulun
43 ncü maddesindeki sermayeden ödenir ve bu
müteaddit defalar kanunen muayyen miktardan
görevlerin devamı süresince de kendilerine yine
fazlaya kiraya verilmesi gibi haller bir suç sayı
bu sermayeden aylıklarından gayri -Adalet Ba
lır ve bu hallerde Türk Ceza Kanununun 80 nei
kanlığınca tensip ve Başbakanlıkça tasvip oluna
maddesi hükmü uygulanır.
cak aylık maktu tazminat verilebilir.
V - Bu kanuna göre toplu olarak kumlan
Millî Korunma Mahkemelerince hükmolunan onIV - Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 sa
beş güne kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır
yılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nei maddeleri
para
cezalarına taallûk eden hükümler katî olup
gereğince ilgililere verilecek aylıklar bu kanu
temyiz
edilemez.
nun 43 ncü madesindeki sermayeden ödenir.
V - Adalet Bakanlığı bu mahkemelerin kaza
BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
mmtakalarını, bu mahkemelerin kurulmadığı I nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi
Kabul edilmiştir.
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul erimiştir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler...
Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6. — Malûl iki uçak makinistine aylık bağ
lanması hakkında
kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/619) [1]
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B.
BALTA (Rize) — Malûl iki uçak makinistine
aylık bağlanması hakkındaki bu tasarının da ive
dilikle görüşülmesini Komisyon adına istirham
ediyorum.
BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir.
Tümü hakkında söz istiyen var mı?
E. E. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Şimdi görü
şülecek olan kanun tasarısı ile malûl iki tayyare
makinistine tekaüt aylığı bağlanması Hükümet
çe teklif edilmiş ve Komisyonlarca da, kabul olun
muştur.
Bunlardan biri Ağrı harekâtı esnasında düş
müş ve iki gözünü kaybetmiştir. İkincisi de bir
vazife uçuşu sırasında düşmüş ve belkemiği kı
rılmasından ötürü bütün vücudu çarpılmış, bü
külmüş ve istinatsız yürüyeniiyecek hale gelmiş
tir. Komisyonda verilen izahata göre bu iki
makinist kazaya uğradıkları zaman ücretli me
murlardan imişler ve bu yüzden tekaüt aylığı
bağlanamamış ve fakat birine (50) ve diğerine
(30) lira aylık terfih zammı, bağlanmıştır. Şim
di ücretli memurlara tekaüt hakkı verilmiş ol
masına dayanılarak bunlara da maaş bağlanma
sı yoluna gidiliyor.
Bu kanun Komisyonda konuşulurken maluli
yeti bunlardan daha ileri olan ve Kırıkkale'de
Askerî Fabrikalarında çalışırken onbeşlik bir
sis mermisini doldurduğu sırada merminin pat[1] 179 sayılı hasmşyazı tutanağın

sonunda-

dır.

t
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laması yüzünden iki gözü, burnu, kulakları ve
parmakları yanmış olan bir işçinin de bu ka
nuna katılmasını teklif ettim. Maliyenin şid
detli muhalefeti, Komisyonun temayülüne rağ
men lehte karar almasına mâni oldu.
Bahsettiğim işçinin kazadan evvel ve sonra
ki vaziyetini gösteren ve Meclise verdiği arzuha
le yapıştırılmış olan resimleri dün size göster
miştim.
Şimdi bu işçinin durumundan bahsedeyim :
Bu çocuk Kırıkkale Askerî Fabrikası top ve
mühimmat kısmında 5 Kasım 1938 tarihinden
kazanın vukuageldiği 12 Mart 1944 tarihine ka
dar (ö) sene 4 ay ve beş gün çalışmıştır. Fakat
bu müddetin 2 sene 9 ayı asker olarak, müteba
kisi işçi olarak geçmiştir.
3575 sayılı Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığı Kanunu, hizmeti beş seneyi geçmiyen işçileri Sandığın A kısmına alarak, böyle
tam maluliyet halinde işçiye mevduatının iki
katı ile bir günlük yevmiyesinin (700) mislini
tazminat olarak vermek suretiyle alâkasını kes
mektedir. Bu rakamlar göze büyük görünmek
te ise de mevzuubahis işçinin buna göre aldığı
tazminat (2710) lira (40) kuruştan ibarettir.
Yani bütün bir ömre bedel 2700 lira.
Eğer işçinin hizmet müddeti beş. yılı geçmiş
olursa Askerî Fabrikalar Umum müdürü ken
disini sandığın (B) kısmına geçirebilir ve bu
kısımdaki işçiler böyle vazifeden doğan ma
luliyet halinde aylıklarının % 70 ine kadar ma
luliyet maaşına müstahak oluyorlar.
Bedbaht çocuğun hizmeti beş yılı geçiyor ise
de bunun bir kısmı asker olarak geçirilmiş ol
duğundan kazanın vukuu tarihine kadar (B)
kısmına geçirilmesine müsait bulunmadığından
bu hakkını kaybetmiştir.
Öte taraftan iş kazaları, meslek hastalıkları
ve analık sigortası hakkındaki 4772 sayılı kanun
bu kabil tam maluliyete uğrıyan işçilere hayat
ları iiliddetince, yıllık kazançlarının % 6 0 ına
eşit gelir bağlanmasını, eğer maluliyetleri baş
kasına yardıma muhtaç halde ise bu miktarın
% 50 artırılmasını yani % 90 a çıkarılmasını
âmirdir. Fakat hükümleri yekdiğerinin aynı
olan Askerî Fabrikalar, Tekel, Devlet Demir ve
Denizyolları Tekaüt Sandıklarından
faydala
nanlara bu kanunun tatbik olunmıyacağma an
cak bunlara kendi hususi kanunları gereğiee
yapılacak yardımların mezkûr kanunla kabul
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edijm^ş, çobanlardan daha aşağı olmayacağı da
4772 sayılı kanunun $3 ncü maddesinde taşrjjı
edilmiştir. Gslgelelim bu hükümde ancak işçi
sigortaları idaresinin teşekkülünden 6 ay sonra
yani 1 Temmuz -946 da yürürlüğe gireceğinden
bahsettiğim malûl bundan da faydalanamamak
tadır.
Eğer 1 Temmuz 1946 dan sonra kaza vâki
olsaydı kendisine bir yıllık kazancının ,% 90 ına eşit yıllık bir gelir bağlanacak idi bu hakkı
da iktisap edememiş oluyor. Bu da ayrı bir ta
lihsizlik, 2710 lira gibi iyi bir para verilerek
dilsiz karısı ve üç aykk bir yavrusu 41e soka^,
ortasına .bırakılıyor. Bu husustaki kanuni hü
kümleri diğer bir kâğıda yazarak sunuyorum.
Bu çocuğun durumu Hükümetin aylık bağ
lanmasını teklif ettiği malullerden . daha elîm,
da^a fq<ü,ve i n a y e t itibariyle de onların ^ynjdır. Muttaki .onların ücretli vazıyetleri bida
yette kendilerine tekaüde ya maluliyet aylığı
ba^ffirP,a!,ına ün^ân vermemiş ve ücretlilere te
kaüt h#kkı tanındıktan sonra bunlara aylık
bağlanması adalet icabı görülmüş tise bu işçimin de
kanunij d^uruanuaylık bağlanmaişına j^kşjı verme
miş y,e iajia kendili mâ^ûl olduktan ve ilişiği kesil
dikten sonra çıkan ve İŞ - 20 gün. şo,nr^ yürür
lüğe girecek olan İşçi Sigortaları Kanunu maaş
bağlanmasını temin etmiş ve fakat betbaht,
mûlûl ondan faydalanmak imkânını elde edeme
miştir. Çünkü kaza bu kanundan iki yıl kadar
evvel olmuştur.
Bu itibarla tamamen Meclisin âtifet ve şef
katinin iki malûl tayyare makinistine bahsedil
mesini temin etmeğe matuf olan bu kanunla
bahsettiğim işçinin de istifade ettirilmesi bana
gayet âdilâne ve mantikî geliyor. Eğer siz de
vaziyeti böyle görüyorsanız bunu kürsüden yük
sek Meclise duyurmanızı ye bu hususta bir
önerge vermenizi bilhassa rica ediyorum. Büt
çe Komisyonu bu vaziyeti rapora açıkça yazmış
ve bu gibilerin vaziyetinin ıslâhını temin ede
cek tedbirlerin alınmasını Hükümetten temenni
etmiş olduğu ve bu mjü^lün Yüksek Meclise ma
aş bağlanması hakkmda verilmiş bir dilekçesi
olup bunun da Arzuhal Encümeninde bulunmasr böyle bir talebi yapmak için.kâfi bir vesile
dir. sanıyorum. Şurasını da bilhassa arzedeyim ki, bu betbaht ile aramda ne sihri, ne kan
akrabalığı, uzaktan ve yakından bir dpstluk
ur. Sâdece babasınm İstanbul halkından
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bir esnaf ; o^asj,ye be#im de İstanbul Millet
vekili bulunmam.Jiftaebiyle t&na yapscuş ol&ığu
müracaatın vicdanımı sızlatmış olmaar beni bu
yolda çalışmıya sevketmiştir.
Kabul buyurduğunuz takdirde birinci mad
denin ilk fıkrasının (adlariyle son görevleri bağ
lı cetvelde yazık ^ü§ malûle hizalarında göste
rilen aylıklar bağlanmışta şeklinde düzeltil
mesini, ve .cetvele, bahsettiğim işçinin adım da
katmak suretiyle bir teklif yapılması kâfi ge
lecektir.
{B) kısmına geçirilmesine müsait olmadığın
dan dolayı bu hakkını kaybetmiştir.
İşte .a^k^daşlar, kanuni durumu yüksek hu
zurunuzda tebarüz ettirmiş bulunuyorum. Bu
genç gözlerini kaybediştir. Memle^tL hJsmjti
uğrunca salısır^n bu vaziyete uğram^şt^. JBinaenaleyh diğerleri hakkında kanun mevcut al
madığı gibi bunun da vaziyeti arzettiğim şekilde'
olduğundan dolayı burada. idhalinde m,a£zur
yoktur. B^d,enjz bu hususta bir takrir taJ^m
ediyorum. Büyük Meclisin adalet ve şefkatine
müracaat ediyorum, kabulünü rica ederim. (Ka
bul, kabul, ^ses^ejâ.);
BÜTÇE KiOM^YOOT SÖZföÜgÜ -f: B.
BALTA (Rize) — Arkadaşımızın mevzuubahis
ettiği işçinin vazife uğrunda gözlerini kaybetti
ği bir hakikattir. Buna Hükümet tarafından
yardım yapılması zaruridir. Yalnız Bütçe Ko
misyonu raporunda ileri sürülen nıülâhazalarla
şekil bakımından buna imkân görülememiştir.
Eğer Büyük Meclis, bu yedinci dönemin sonun
da en son kabul ettiği tasarjda bir atıfet göste
rirse Bütçe Komisyonu bunu ancak memnuniyet
le karşılar. (Bravo sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz istiyen yar mı?
Maddelere geçilmesini oyunuza şunuvjorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul. ed^iftir.
Malûl İM uçak makinistine aylık başla.nmasTna
dair kanrcn,
MADDE 1, — AdlariyU^orduolökİ son gö
revleri bağlı,cetvelde yazılı . m â ^ l ^ Wİfeffta"
kinistine hizalarında gösterilen ayljfclş^l^g?
lanmıştır.
Bunlar emeklilere tanınmış olan olağanüstü
zam ve yardımlardan da kanunlarrndaki^sâsj.ara göre faydalanırlar.
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Ölümlerinde bu aylıklar 1683 sayılı kanu
nun 48 ve 49 ncu maddeleri hükümlerine göre
dul ve yetimlerine intikal eder.
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge
vardır.
Yüksek Başkanlığa
Sözle arzettiğim

sebeplerden

ötürü birinci

maddenin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini ve kanuna bağlı cetvele aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif öderim.
F. F. Düşünsel
Birinci maddenin ilk fıkrası :
«Adları ile son görevleri bağlı cetvelde yazılı
üç malûle hizalarında gösterilen aylıklar bağlan
mıştır.»
Cetvele eklenecek fıkra :
Son görevi

işini
Cemaloğlu Tahir Kırıkyapan

0 :1

Kırıkkale Askerî Fabrikalar top ve mühimmat kıs
mında işçi

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibare alanlar...
Almıyanlar... önerge nazarı dikkate alınmıştır.
(Alkışlar).
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ T. B.
BALTA (Rize) -— Komisyon önergeye iltihak
ediyor.
BAŞKAN — Komisyon, Önerge mucibince
maddeyi değiştirmiştir, okutuyorum :

Aylık

100

Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanmasına
dair kanun
MADDE 1. — Adlariyle son görevleri bağlı
cetvelde yazılı üç malûl, hizalarında gösterilen
aylıklar bağlanmıştır.
Bunlar emeklilere tanınmış olan olağanüstü
zam ve yardımlardan da kanunlarındaki esasla
ra göre faydalanırlar.
Ölümlerinde bu aylıklar 1683 sayılı kanu
nun 48 ve 49 ncu maddeleri hükümlerine göre
dul ve yetimlerine intikal eder.

CETVEL
Adı
Hasanoğlu Salâhattin Çetin
Cemaloğlu Tahir Kırıkyapan
Timüroğlu Cafer Demir

Ordudaki son görevi
İkinci uçak alayı 29 ncu bölükte başmakinist
Kırıkkale Askerî Fabrikalar top ve mühimmat kıs
mında işçi
Birinci uçak alayı 21 nci bölükte makinist

BAŞKAN — Bu değişiklikle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmitir.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

Aylık miktarı
100
100
85

miyenler... Madde kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kanun kabul edil
miştir.
Açık oya sunulan tasarıların oy sonucunu
bildiriyorum.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununa
(321) arkadaş oy vermiştir. Yeter sayı vardır.
Kanun (321) oyla kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederas
yonu arasındaki ticari mübadelelere ve ödeme
lerin düzenlenmesine ait anlaşmağa bağlı mek
tup hükümlerine uygun olarak 150 bin ton kö-
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mür için teati olunan mektupların onanması hak- I Yeter sayı vardır. Kanun (310) oyla kabul edilkmdaki kanuna (310) arkadaş oy vermiştir.
mistir.
;
3. — ÖNERGE
1. — Kırklareli Milletvekili Nafi Kansu ve iki arkadaşının, T. B. M. Meclisinin çalış
malarına ara verilmesine dair önergesi
Bir önerge vardır. Okunacaktır.
Yüksek Başkanlığa
10 . VI . 1946 tarihinde seçimin yenilenme
sine karar vermiş olan Büyük Millet Meclisinin
gündeminde görüşülecek mühim işler kalmamış
tır. Yeni Meclis 5 Ağustos 1946 Pazartesi günü

olağanüstü toplantıya başlamak üzere oturuma
son verilmesini teklif ederiz.
Kırklareli Milletvekili
Konya Milletvekili
N. Kansu
S. Ankan
Kütahya Milletvekili
R. Peker
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir.

4. — DEMEÇ
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalış- I ve görüşmelerin intizamını korumak için müda
malarına ara vermesi dolayısiyle Başkan Çankırı halelerde bulunmak mecburiyetinde kaldı ve
belki de o müdahaleler neticesinde bazı arka
Milletvekili Abdülhalik Renda'nm demeci.
daşlarımız ineindi. (öyle şey yok sesleri).
BAŞKAN — Aziz arkadaşlarım, şimdi verdi
Mahza bu gaye ile yapılmış olan müdaha
ğiniz kararla Büyük Millet Meclisinin Yedinci
leler dolayısiyle velev ki o an incinmiş olan ar
Dönemi sona eriyor. Bu dönemin her Toplantı
kadaşlarımız varsa Başkanlığı mazur ve müsa
senesinde Başkanlığa seçmek suretiyle hakkımda
maha ile görmek lûtfunda bulunsunlar. Bunu
göstermek lûtfunda bulunduğunuz kıymetli te
rica ediyorum.
veccüh ve büyük güvenden dolayı her birinize
Çok sevgili arkadaşlarım; hepiniz için sıh
ayrı ayrı minnet ve şükranlarımı sunarım.
hat ve yeni seçimde başarılar dileyerek, daima
Görevimi gördüğüm esnada bütün arkadaş
size karşı borçlu olduğum minnet ve şükranları
lardan gördüğüm kiymetli yardımlardan dolayı
mı tekrarlıyarak, her birinize ayrı ayn candan
ayrıca bütün arkadaşlarıma şükranlarımı arzesaygı ve sevgilerimi sunarım. (Şiddetli ve sü
derim.
rekli alkışlar).
Muhterem arkadaşlarım, bu Dönemde ka
Verdiğiniz karar dairesinde, gelecek Mecli
nunların görüşülmesi sırasında bazan uzun ve
sin 5 Ağustos Pazartesi günü Olağanüstü Top
hattâ çetin çalışmalar oldu. Başkanlık içtüzü
lantısına başhyacağmı arzeder, toplantıya son
ğe tevfikan ve mahza Büyük Kürsünün kut- veririm. (Şiddetli alkışlar).
siliğini, arkadaşlarımızın tam söz serbestisini |
Kapanına saati : 17,46
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B. — Son' tutanak özeti
Türkiye Emlâk Kredi Bankasına;
İsviçre'ye 150 000 ton kömür satılmasına
Yayın yolıı ile veya 1881 sayılı Matbuat Ka
nununa aykırı hareket suretiyle işlenmiş olan'
suçljarın affına;
Askerî. Memnu Mıntakalar Kanununun 1 nci
maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine
Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesiyle
bu kanunun 4648 sayılı kanunla değiştirilen 10,
31, 32, 57, 66, 68 nci maddelerinin değiştirilime-

sıne;
Üç malûle maaş bağlanmasına dair olan ka
nunlar kabul edildikten sonra;
Onanan bir önerge üzerine 5 Ağustos Pazar
tesi günü" VLTI nci Dönemin Olağanüstü Toplan
tısına başlamak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Çankırı
M. A. Renda

Kâtip
Kâtip
Tunceli
Kocaeli
Necmeddin S'ahir Sılan S. Pek

»©-«

Türkiye Emlâk Bankası-kaıı»nuna verilen oylarm sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
f
Üye sayısı
455
Oy verenler : 323
Kabul edenler : 323
Reddedenler :
Ö
Oya katılmıyanlar : 131
Çekinserler :
0
Açrk Milletvekillikleri :
1

[Kabul
AFYON K ARAHÎSAR
î H. BALTAOIOĞLU
H. ÇER0EL
M. GÖNENÇ
B. TÜRKER
S. YURDKORU
AĞRI
H. BAYRAK
H. TUGAÇ
AMASYA
N. AKTIN
Z. TARHAN
A. K. YÎĞtTOĞLU
ANKARA
M.AKSOLEY
Gl.N. ANILMIŞ
B. BAYKAN
A. BAYTIN
H. O. BEKATA
R. BÖREKCÎ
A. ÇUBUKÇU
M. ERİŞ
^ • '

•

" • — '

n

i

1

' * - - • •

M: KAYAOĞLU
H. N. MIHÇIOĞLU
Z. YÜRÜK
ANTALYA
N. AKSOY
M. ÇANKAYA
H. T. DAĞLIOÖLU
Dr. G. KAHRAMAN
AYDIN
Dr. H. ALA TAŞ
Gl. R. ALPMAN
Dr. M. GERMEN
N. GÖKTEPE
A. S. LEVEND
BALIKESİR
O. N. BURCU
H. ÇARIKLI
P. ETÇÎOĞLU
H. KÜÇÜKLER
H. ONAT
F. TÎRÎTOĞLU
Y. S. UZAY

edenler]
T. H. UZüNÇARŞILT
BÎLECÎK
M Ş. ESENDAL
K. GÜLEK
Dr. M. SUNER
BİNGÖL
*'. P. DÜŞÜNSEL
BİTLİS
M ERTAN
B. OSMA
BOLU
H. Ş. ADAL
Korgl. A. ALPTOĞAN
O. ÖZÇAĞLAR
C. S. SİREN
BURDUR
M. SANLI
Dr. A. R. YEŞİLYURT
BURSA
Gl. Â. ATLI
A. DURU
A. M. ERHAN

» *
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M: F. GERÇEKER
Dr. R. GÜR AN
F. GÜVENDİREN
M. B. PARS
Dr. M. T. SİMER
Gl. N. TINAZ
ÇANAKKALE
S. T. ARSAL
R: BULA YIRT J
II. ERGENELI
A. KAMÇIL
ÇANKIRI
Dr. A. ARKAN
A. İNAN
M. A. RENDA
ÇORUH
A. R. EREM
A. TÜZÜN
ÇORUM
H. AKDOĞAN
E. S. AKGÖL
E. ALPSAR
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N. ATALAR
Dr. M. CAimm&S
M. ÇAĞIL
t. EKER
Dr. C. KAZAJfCî®#LJJ
F. ASAL :
Dr. H. BERKÜA»
C. ÇALGÜSSK*
H. GÜNVER

N. Kügmm
E. A. TOKAD
Dr. B. UZ
DÎYABfLA*»
R. BEKlT
0. OCAK
Dr. î. T. ÖMG&RBN
01. KUaBflÖiTOlîN
K. ŞEDBKB
Ş. ULUÖ
EDfitKE
M. E. AĞAOÖULLAirr
F. BALKAN
E. DEMÎRAT
M. N. GÜNBtteALP
Dr. F. MEMÎK
ELÂZIĞ
H. KÎ^ÎOİkTJ
î. TALÇÖf
ERZÖTOAK
B. K. ÇAÖLA»
A. FIRAT

A. s. n$m
Ş. SÖKJEBT?StjBR
A. AKYÜREK
S. ALTU8
Gl. B. DUfttfEöAN
R. B*fl$
N. DÜiPiü
N. ELGÜN
Ş. KO$£S
Gl. Z. SOTEf>BJ$tB
Y. AB^&AN
t. ARTIDAN
I. U. AY^flBCP
I. ÖZDARfcfcR

GAZİAtfTBB
Dr. M;A..*#AS£Y
ö. A. AKSOY
C. S. BARLA9
Dr. M. CANBO&AT
B. KALELÎ
Dr. A. MELEK
M. ŞAH&*
M. AKKAYA
I. GÜRAR
N. OSTBN
t. SABUNCU
A. SAYAR
A. ULUS
F. YÜS^TLI

H. F. AffA$
Ş. ERDOĞAN
C. SELEK
E. S. TÖB
HAKKAKİ
A. R. GÖKSİ0AN
Gl. E. DURÜ&AN
H. İLGAZ
B. S. KUNT
H. SELÇUK

îgiL
S. TUGşfcY
G1.Ş. TURSAN
İSPARTA
M. KARAAĞAÇ
H. ÖZDAMAB
K. TURAN
C. TÜa^dSN
İSTANBUL
Dr. G. ATAÇ
A. BAYİNDİR
A. H. DENİZKEN
A. Ş. ESMER
M. H. G!BLENB(B&
Dr. GL N. t G#ZCÜ
F. HAMAL
Gl. K. KARABBKtR
Z. KARAMURSAL
Ş. A. Ö9BL
F. ÖYMEN
A. R. T.ASBAN
Î.H.ÜL»B^S

0:1

M. ÜSTÜNDAĞ
Ş. ADALAN
B. ARIMAN
M. BİRSEL
E. ÇINAR
S. DİKMEN
S. EPİKMBN
R. KÖKEN
H. ONARAN
E. ORAN
Ş. SARAÇOĞLU
Ş. YUNUS
KARS
E. DEMÎREL
C. DURSUNOĞLİÜ
Gl. H DURUB0&AN
Ş. KARACAN
Dr. E. OKTAY
Z. ORHON
E.ÖZOĞUg
KASTAMONU
A. BlNKAYA
H. ÇELEN
Dr. F. ECEy&F
R. SALTUĞ
X. TAMAÇ
T. TAŞKIRAN
KAYSE*tf
A. H. KALAÇ
R. ÖZSOY
M. K. ŞATIR
M. TANE$
ö. TAŞÇIOÖLU
N. TOKEJfc
C. TÜZEL
Z. AKIN
Korgrl. K. DOĞAN
N. KANSU
Ş. ÖDÜL
Dr. F. UMAY
F. SELER
Ş. TORGUT
1. TURAN
KOCAELİ
A. F. ABASIYANIK
S. ARTEL
A. DİKMEN

—m—

1
R. FENMEK
Koramiral Ş; OKAN
S. PEK
t. TOLON
I. S. YİĞİT
KONYA
Gl. A. F. CEBESOY
S. ÇUMRALİ
A. H. DİKMEN
Ş. ERGUN
K. OKAY
T. F. SILA!
A. R. TÜREL
KÜTAHYA
M. ERKMEN
R. PEKER
E. TOKTAR
MALATYA
E. BARKAN
N. BAYDAR
K. EVLIYAOĞLU
M. ÖKER
Dr. C. ÖZELÇI
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI
M.PEKTAŞ
H. SAĞIROĞLU
0. TAMER
T. TEMELLİ
^.N.SABCI
MANİÖA
KorgçU A. R. ARTUNKAL
R. N. E E ^ E R

1. ERTEM
K. KARAOSMAN
F. KURD03&U
Y. ÖZEY
F. USLU
MARAŞ
Dr. K. BAYtZtT
A. H. TANPINA»
A. YAYCIOĞLU
MABBÖI
Gl. S. ÖNGÖREN
R. ER^EN
H. MENEMENCIOĞLU
L. ÜLKÜMEN

MüOî-A
A. ÇAKIR
Orgrl. I. ^LIŞT^H

B : 65
H. KtTABCI
NİĞDE
A. O. BODRUMLU
R. DOLUNAY
R. GÜRSOY
ORDU
Ş. AKYAZI
Dr. V. DEMÎR
Dr. Z. M. SEZER
H. ŞARLAN
II. YALMAN
RtZE
T. B. BALTA
Dr. S. A. DÎLEMRE
K. KAMU
F. SÎRMEN
A. ZIRH
SAMSUN
C. BÎLSEL
H. ÇAKIR
Z. DURUKAN
Amiral F. ENGÎN
S. ERBAY
I. EZGÜ
N. FIRAT
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N. ÖZTUZCU
M. A. YÖRÜKER
SEYHAN
01. N. ELDENİZ
Ş. İŞCEN
C. ORAL
S. TEKELlOĞLU
SİİRD
A. R. ESEN
B. KILIÇCIOĞLU
S. TUNCAY
B. TÜRKAY
SINOB
C. ATAY
C. K. ÎNCEDAYI
H. ORUCOĞLU
î. H. SEVÜK
SİVAS
E. DİZDAR
A. ESENBEL
Amiral H. GÖKDALAY
Ş. GÜNALTAY
K. KİTAPÇI
R. Ş. SIRER
î. M. UĞUR

O : 1

A. YURDAKUL
TEKİRDAĞ
E. ATAÇ
F. ÖZTRAK
E. PEKEL
N. TRAK
C. UYBADIN
TOKAD
S. ÇELlKKOL
M. DEVELİ
R. ERİŞKEN
H. N. KEŞMİR
C. KOVALI
G. PEKEL
N. POROY
R. A. SEVENGIL
TRABZON
S. ABANOZOĞLU
M. S. ANAMUR
T. GÖKSEL
R. KARADENI
H. SAKA
L. YAVUZ
TUNCELİ
N. S. SILAN

UEFA
K. BERKER
R. SOYER
A. K. TECER
E. TEKELİ
S. K. YETKİN
VAN
I. ARVAS
N. BERKER
M. BOYA
YOZOAD
M. ALLIOÖLU
C. ARAT
Z.ARKANT
S. IÇÖZ
S. KORKMAZ
A. SUNGUR
ZONGULDAK
Dr. R. BARKIN
Ş. DEVRİN
A. R. INCEALEMDAROĞLU
Y. Z. ÖZENÇI
Ş. TANSAN
R. VARDAR

I Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHISAR
A. ÇETlNKAYA (I.)
Dr. A. H. SELGIL
A. TAŞKAPILI
AĞRI
R. R. PASÎN
AMASYA
E. URAS
ANKARA
F. R. ATAY
F. DALDAL
I. tNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı)
M. ÖKMEN (Bakan)
ANTALYA
T. SÖKMEN (1.)
N. E. SÜMER (Bakan)
Dr. C. TUNCA
AYDIN
Dr. R. LEVENT
A. MENDERES

BALIKESİR
M. AKPINAR
M. DEMİR (I.)
H. KARAN
S. ÖRGEEVREN
Gl. K. ÖZALP
İÇEL
K. SUN (I.)
BİNGÖL
T. BANGUOĞLU
BOLU
H. C. ÇAMBEL (Hanta)
H. R. ÖYMEN
Dr. Z. ÜLGEN
BURDUR
Ş. ENGlNERl
BURSA
A. AKGÜÇ
R. CANITEZ (I.)
Dr. S. KONUK (Bakan)
ÇANAKKALE
S. BATU

R. N. GÜNTEKlN
ÇANKIRI
B. ERKlN
T. ONAY
ÇORUH
M. M. KANSU
A. US
DENİZLİ
A. EGE
ELÂZIĞ
F. AĞRALI (1.)
F. A. AYKAÇ
S. SAĞIROĞLU
ERZİNCAN
F. KALFAGlL
ESKİŞEHİR
E. SAZAK
GAZİANTEB
Ş. ÖZDEMtR
GİRESUN
Gl. I. SÖKMEN
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GÜMÜŞANE
R. GÜRELİ
HATAY
A. Ş. DEVRİM (ö.)
A. TÜRKMEN
BİLECİK
T. C. BERlKER
Dr. M. BERKER
(Hasta)
F. C. GÜVEN
R. KORALTAN (I.)
H. S. TANRIÖVER
İSPARTA
K. AYDAR
İSTANBUL
C. E. ARSEVEN
Gl. R. BELE
Dr. K. C. BERKSOY
Y. K. BEYATLI
S. ClMCOZ (I.)
Dr. H. DlKER
I. A. GÖVSA

«»**«* "-"•*_ i*.
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V. SARIDAL
H. C. YALÇIN
Dr.H. H. CURA
H. MENTEŞE
Dr.lLÖRS
H.Â. YÜCEL (Bakan)
KARS
F. KÖPRÜLÜ
KASTAMONU
T. COŞKAN (Bakan)
H. ÇORUK (î.)
Z. ORBAY
KAYSERİ
F. BAYSAL
S. H. ÜRGÜBLÜ
KTRŞEHÎR
F. ÇOBANOĞLU (1.)
KOCAELİ
Dr. F. Ş. BÜRGE
N. ERİM
KONYA
S. ARIKAN
V. BİLGİN
M. A. BtNAJ,
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F. GÖKMEN
Dr. S. IRMAK (Bakan)
N. KARAGÜLLE
N. H. ONAT
Dr. O. Ş. ULUDAĞ
KÜTAHYA
B. ATALAY
H. BENLİ
Dr.A.S.DELlLBAŞI
S.KUTMAN
H. PEKCAN
A. TÎRÎDOĞLU
V. UZGÖREN
MANİSA
HBAYUR
0. ERCİN
Ş. R. HATlPOĞLU
(Bakan)
Dr. S. E. KÂATÇILAR
H.SARHAN
MARAŞ
R. KAPLAN
H. R. TANKUT
MARDİN
1. F. ALPAYA (1. Ü.)

[Açık

O : İ

H. URAN (Bakan)
E. ERGİN
A. M.YEGENA
Dr. A. ÜRAS
SİNOB
MUĞLA
Dr. B. KÖKDEMlR
C.KARAMUĞLA
f
SİVAS
F. O. MENTEŞEOĞLU
M.
Ş.
BLEDA
tf.)
Gl. F. ERBUĞ
MUŞ
H. KILICOĞLU (Has H. IŞIK
N. SADAK (1.)
ta)
TEKİRDAĞ
K. KOTAN
R.APAK
NİĞDE
TRABZON
H. MENGİ
M. AYDIN
Dr. R. F. TALAY
F. A. BARUTÇU
H. TEPEYRAN (1.)
H. N. BOZTEPE (1.)
H. ULUSOY
S. DAY (Bakan)
ORDU
D. EYİBOĞLU
1. ÇAMAŞ
TUNCELİ
S. S. TARCAN (1.)
H.
ÜÇÖZ
M. YARIMBIYIK
tttCT.

H. C. BELÜL
SEYHAN
D. ARIKOĞLU
K. ÇELİK
Dr. K. SATIR

milletvekillikleri]
Zonguldak : 1

URPA
H. S. COŞAR

YOZGAD
Y. D. KARSLIOĞLU
ZONGULDAK
E. ERIŞİRGİL
A. GÜREL

B : 65

14. 6 .1946

0:1

Türkiye Cumhuriyet?, ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki ticari mübadelelere ve ödemelerin
düzenlenmesine ait anlaşmıya bağlı mektup hükümlerime uygun olarak 150 bin ton kömür
için teati olunan mektuplarm onanması hakkındaki kanuna verilen oyların sonueu
(Kanun kabul edilmiştir.)
r
'" .~
Üyt laynı : 455
1
Oyverenlsr : 310
Kabul edenler : 310
Kabui etmiyenkr :
0
Oya katılmıyanlar : 144
Çekinserler :
0
Açık Milletvekillikleri :
1

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİBAR
î. H. BALTACIOĞLU
H. ÇERÇEL
M. GÖNENÇ
S. YUROTöRU
AÖRI
II. BAYRAK
H. TUGAÇ
AMASYA
N. AKTIN
Z. TARHAN
ANKARA
M.AKSOLEY
Gl. N. ANILMIŞ
B. BAYKAN
A.BAYTIN
H. O. BEKATA
R. BÖREKÇİ
A. ÇUBUKÇU
M. ERÎŞ
M. KAYAOĞLU
H. N. MIHÇIOĞLU
Z. YÖRÜK
ANTALYA
N. AKSOY
M. ÇANKAYA
H. T. DAĞLIOĞLU
Dr. G. KAHRAMAN
AYDIN

Dr. H. ALATAŞ
Gl. R. ALPMAN
Dr. M. GERMEN
A. S. LEVEND
Dr. R. LEVENT

BALIKESİR
I Dr. M. T. SÎMER
O. N. BURCU
Gl. N. TINAZ
H. ÇARIKLI
ÇANAKKALE
P. ETÇtOĞLU
S. T. ARSAL
H. KÜÇÜKLER
S. BATU
H. ONAT
R. BULAYIRLI
P. TlRÎTOĞLU
H. ERGENELİ
Y. S. UZAY
A. KAMÇIL
î. II. UZUNÇARŞILI
ÇANKIRI
BİLECİK
Dr. A. ARKAN
M. Ş. ESENDAL
A. İNAN
K. GÜLEK
M. A. RENDA
Dr. M. SUNER
ÇORUH
BİNGÖL
A. R. EREM
T. BANGUOĞLU
A. TÜZÜN
F. P. DÜŞÜNSEL
ÇORUM
BİTLİS
H. AKDOĞAN
M. ERTAN
E. ALPSAR
B. OSMA
N. ATALAY
Dr. M. CANTEKÎN
BOLU
M. ÇAĞIL
H. Ş. ADAL
Korgl. A. ALPTOĞAN t. EKER
Dr. C. KAZANCIOĞLl
C. ÖZÇAÖLAR
DENİZLİ
C. S. SİREN
P. ASAL
BURDUR
Dr. H. BERKMAN
M. SANLI
Dr. A. R. YEŞİLYURT C. ÇALGÜNER
H. GÜNVER
BURSA
N. KÜÇÜKA
Gl. Â. ATLI
E. A. TOKAD
A. DtIRU
Dr. B. UZ
A. M. ERHAN
M. P. GERÇEKER
DİYARBAKIR
Dr. R. GÜRAN
R. BEKİT (Hasta)
P. GÜVENDİREN
O. OCAK
M. BAHA PARS
Dr. 1. T. ÖNGÖREN
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Gl. K. SEVÜKTEKÎN
K. ŞEDELE
Ş. ULÜĞ
EDİRNE
M. E. A&AOĞULLARI
F. BALKAN
E. DEMİRAY
M. N. GÜM5ÜZALP
Dr. P. MEMİK
ELAZIĞ
H. KİŞİOĞLU
S. SAĞIROĞLU
1. YALÇIN
ERZİNCAN
B. K. ÇAĞLAR
A. FIRAT
A. S. ILTER
Ş. SÖKMENSÜER
ERZURUM
A. AKYÜREK
S. ALTUĞ
Gl. P. DEMlRHAN
R. DİNÇ
N. DUMLU
N. ELGÜN
M. H. GÖLE
Ş. KOÇAK
Gl. Z. SOYDEMİR
ESKİŞEHİR
Y. ABADAN
t. ARUKAN
1. U. AYKURT
1. ÖZDAMAR
OAZİANTEB
Dr. M. A. AĞAKAY
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IH. ŞARLAN
1 A. H. DÎKMBN
H. YALMAN
Ş. ERGJJN
c. &«*&£*&
Dr. M. öafcBOLAT
K. OKAY
üR&U
s. Erittaıy
T.P.SILAY - *
T. B. BALSA
R. KÖBBK
B. KALEM
Dr. S. A. JâLBMRU
9r.A,WSIü:
H. ONARAN
A. TAŞKAFTLI
KtfTAHYA
K. KAMU
M. AKKANA
M. ŞAHÎN
M.
ERKMEN
P.
SİRMEN
Ş. SARAÇOĞLU
tfiBatım
R. PEKBR
A. ZISR
$; $$&@8
I. GÜRAff
B.
TOKTAB
N. OSTEîT
BMmm
mâtm
HALATTA
C. BlLSEL
t. SABUNCU
E. DEMİREL
H. ÇAKIR
E. BARKAN
A. SAYAR
C. DURSUNOÖLU
Z. DURUKAN
N. BAYDAR
GL H. DURUDÖÖAN
A. ULUS
AmkâlJ'.^NGlİN
Ş. KARA6AN
K. BVEteÜ9ÖLU
P. YÜZAS&t
8. ERBAY
E
X
ı
»
.
E.
OKÎ^Y
M.
ÖKER
aüMüfma
Z.OKHOK
Dr. C . Ü a L Ç Î
I. BZGÜ
n. P. AMÇ
E. ÖZOÖ UZ
M. Ş. QZF*ft*RaJn3J N. FI1AIT
Ş. ERDOlMfeN
M. PEKTAŞ
C. SELEK
EMHO*NU
N. özTuaoy
H.SA6fflOÖLU
M. A. YÖHJSCER
A. BlNKtfE*
E. S. Töft
**Tf**
S8KBUIN
0. TANBR
H. ÇELEN
A.^R GÖKgtÛAN
Gİ. N. BLDBNIZ
M. N.İABOI
Dr. &&ÜE&3'
R. SALUCe
Ş. İŞCEN
MUMA
«ı&ur
N.'MÜAÇ
Korgrl. A. R. A»TUN- C.ORA&
Ol. E. DUHÜKAN
T. TAŞKJEftAN
KAL
H.afi&ÜZ
S. TBMUteOLU
JtAttBftt
B. SMffefir
H. BACISI
J HÜ)
A. H. KALAÇ
A. İ ESJ&K
R.N.EDGÜER
II. SELÇUK
•Ü.^JUÇÜIOM^U
tÇSL
R. ÖZSOT
ı. mwm
-Gl. Ş. TÎÖKBAN
M. K. ŞlfRHt
K. KARMMttAN
S. TUNCAY
F. KOMOÖfcU
M. TA&fiER
ÎSnOHML
|Mg
Y. ÖZEY
C.AW
M. KARmĞMŞ
ö. TAŞÇBBÖLÜ
H. ö2ff>£M*UEt
N. T O H t t
O.K4raftDı*KÎ
p. usm
C. TÜHBL
K. TURAH
8,ıMU9Q«**J
mum
OKbülbl
Dr. K. BABfi&T
I. H. StfVftK
a Tüm*
ÎS*AKSUX
Z. AKIN
A. Y*«DfQâBD
!«§***
tf«#*L K. DO$AN
j
E.
DtZft*£
Dr. G..4BA0
nitnn
•N. KANSU
A. ESöKfcöL
A-BAiranoma
oı. at»»naewN
A. H. D^NİZMEN
R. ERTEN
AffiMK^Ü^ALAY
Ş. ÖDÜL
A. Ş. ISÎÎER
H. JOHlUttKetOĞLt R. Ş. St#E«
a&nşm&
A. URAS
M; ü. -ÖBLENBEÖ
F. 4SSLER
t. M. umm
t. TURAN
A. YURD*Wik
Dr.Ol.N.l.(0j2CÜ
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A. ÇETİNKAYA (I.)
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N. BERKER
M. BOYA
YOZGAD
M. ALLIOĞLU
C. ARAT
Z. ARKANT
S. ÎÇÖZ
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A. SUNGUR
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F. KÖPRÜLÜ
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H. ÇORUK (1.)
Z. ORBAY
KAYSERİ
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Dr. F. UMAY
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F. ÇOBANOĞLU (I)
Ş. TORGUT
KOCAELİ
Dr. F. Ş. BÜRGE
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KONYA
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V. BİLGİN
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N. H.ONAT
Dr. O. Ş. ULUDAĞ
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fl. SARHAN
MARAŞ
R. KAPLAN
H. R, TANKUT
A. H. TANPINAR
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H. SAKA (Bakan)
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TEKİRDAĞ
H. S. COŞAR
R.APAK
A. K. TECER
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TOKAD
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H. N. KEŞMİR
fttVAS
M. Ş. BLBDA
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H. IŞIK
K. KİTAPÇI
N. SADAK (î.)
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Başbakanlık
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Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 8 . VI . 1946 tarihimde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan Af Kanunu tasarısının, gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
*
Başbakan
1
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe •
1881'sayık Matbuat Kanununu» değiştirilmesi düşünülerek Yüksek. Meclisin tasvibine arzedilen 50 nci maddesinde bazı suçların basın vesıtası ile işlenmesi hali derpiş edildiği gibi Türk
ceza kanununun 141 nci ve sonraki maddelerinde de bazı fiillerin suç halinden çıkarılması ve bu ka
nun ile bu maddelerin yeni esaslara göre tanziminin düşünüldüğü şu sırada matbuat kanununda
yazılı veya basın vasıtası ile işlenmiş olan suçlardan sanık ve hükümlü olanlar hakkındaki ka
mu dâvalarının kovuşturulması ve hükmedilen «cezaların çektirilmesi uygun görülmemiş ve bun
ların ortadan kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülerek bu tasarı hazırlanmıştır.
Metinden de anlaşılacağı veçhile umumi af yalnız matbuat kanununda yazılı suçlarla matbuat
vasıtası ile işlenmiş: olan diğer suçlara hasredilmiştir.
Umumi hükümlerimiz gereğince af, aksine sarahat olmadıkça, bütün hukuki neticelere şâmil
bulunduğundan ve şahsi haklara müessir olmıyacağmdan metinde bunların açıklanmasına lüzum
görülmemiş ve hangi tarihe kadar işlenmiş olan suçların bu kanunun şümulüne girdiğinin tas
rihine lüzum görülerek birinci maddeye bu hususta sarahat konulmuştur.

Adalet Komisyonıı raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 1/621
Karar No. 30

.
10 .VI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Yayım yoluyla veya 1881 sayılı Matbuat Ka
nununa aykırı hareket suretiyle işlenmiş olan
suçlara dair Adalet Bakanlığınca hazırlanarak
Bakanlar Kurulunun 8 . VI 1946 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan af
tasarısının komisyonumuza da havale edilmesi
üzerine ihtiva eylediğr hükümler görüşüldü ve

incelendi.
Tek dereceli seçim kanunlariyle dernek kurma
hak ve hürriyetini en liberal esaslar dairesinde
tanzim eden kanunu, ve Matbuat Kanununun
değiştirilmesi hakkındaki tasarının yayın ve ba
sın hayatında hedef tuttuğu yeni inkişafları
takibeden bu tasarıda yayım yoluyla işlenmiş

olan suçların tamamen ve hiçbir iz bırakmıyacak bir şümulde affı bir taraftan hakiki demok
rasiye ve tam bir hürriyet rejimine yaraşan mü
samahalı bir görüşün ifadesi olmak diğer taraf
tan milletin iradesini beyana davet edildiği şu
sırada takip altında buulunan veya hüküm giy
miş olan basm mensuplarını milletin atıfetin
den faydalandırmak bakımından cidden takdire
değer bir mahiyet arzetmektedir.
İleri bir Devlet görüşünün ifadesi olan bu
müsamaha aynı zamanda Türkün asırlar boyun
ca değişmez millî bir hasleti şeklinde beliren
âlicenaplık hislerinin yeni bir tezahürü olarak
Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmesi oybirli

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ

ğiyle karar altına alınmıştır.
Adalet Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kayseri
Zonguldak
R. özsoy
Ş. Devrin
Antalya
Balıkesir
İV. Aksoy
O. N. Burcu
Denizli
Denizli
H. Günvet
N. Küçüka
İzmir
Kastamonu
E. Oran
A. Binkaya
Kayseri
Kocaeli
C. Tüzel
S. Artel
Rize
Sinob
C. Atay
S. A. Dilenire

Kâtip
Manisa
F. Uslu
Bingöl
F. F. Düşünsel
Erzincan
A. Fırat
Kastamonu
F. Ecevit
Mardin
E. Ergin
Urfa
K. Berker

ADALET

DEĞİŞTİRİŞİ

KOMİSYONUNUN
Af

Af kamunu

kanunu

MADDE 1. — Gazete, kitap, dergiler vasıtası
ile veya 1881 sayılı Matbuat Kanununa aykırı
hareket suretiyle 7 . VI . 1946 tarihine kadar
işlenmiş olan suçlardan dolayı kovuşturma ya
pılmaz.
Bu suçlar sebebiyle verilmiş olan cezalar or
tadan kaldırılmıştır.

MADDE 1. — Gazete, kitap veya mecmua
vasıtasiyle veya 1881 sayılı Matbuat Kanununa
aykırı hareket suretiyle 7 . VI . 1946 tarihine
kadar işlenmiş olan suçlardan dolayı kovuşturma
yapılmaz.
Bu suçlar sebebiyle verilmiş olan cezalar or
tadan kaldırılmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayım tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Adalet Bakanı
Başbakan
M. ökmen
Ş. Saraçoğlu
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
A. E. Artunlcal
Hilmi Uran
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
Hasan Saka
N. E^ Sümer
Mil1! Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Yücel
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Ekonomi Bakanı
Fuad Sirmen
Tarım Bakanı
G ümrük ve Tekel Bakanı
Ş.
R. Hatipoğlu
T. Coşkan
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
R. Karadeniz
A. F. Cebesoy
Çalışma Bakanı
Dr.. S. Irmak

MADDE 3. —
Hükümetin üçüncü madde
si aynen kabul edilmiştir.

»•«
( S. Sayısı : 173 )

S. Sayısı: 174
Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun 1 inci madde
sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
tasarısı ve Mîllî Savunma Komisyonu raporu(1/620)

T. G.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71 - 587, 6/1469

6 . VI . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanununun birinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanları Kurulunca 6 . VI . 1946 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş ol
duğunu arzederim.
Başbakan
v. •
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
Bugünkü müstahkem mevki ve mevzilerimizde taktik gerekmelerden ötürü savunma tesisleri
çoğalmış; derinliğine ve genişliğine büyük sahalar kaplamıştır. Bu suretle tesislerle bezenen
sahalar üzerindeki köyler, yollar veya caddeler savunma tesislerimizin çok yakınma girmiş veya
bir tesisin hemen yakınından geçmiştir. 1110 sayılı Askerî Memnu Mmtakalar Kanunu her te
sisten veya bir arada bulunan tesisler grupundan itibaren 300 : 600 metrelik kısmını birinci yasak
bölge olarak hükümlendirdiğinden bu bölgeye kimsenin girmemesi ve oturmaması kanun ica
bıdır.
Bu gibi köylerin boşaltılması mümkün olmadığı gibi tesislerin yakınından geçen yol ve cad
delerin de daha uzağa alınmasına da gene başka bir tesis grupu içine gireceğinden dolayı im
kân bulunmamaktadır. Bu suretle kanun isteğinin bozulmaktan korunması bakımından birinci
maddenin (A) fıkrasında yazılı (anlaşmazlıklar il idare kurulu karariyle hallolunur) ibaresin
den sonra (arazi şartlarına uymak ve halkın faydalanma ve geçiş işleri gözönünde bulundu
rulmak hususunda birinci yasak bölgenin asgari hududunun tâyininde Genelkurmay Başkanlı
ğı yetkilidir) ibaresinin eklenmesi suretiyle birinci maddenin (A) fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

—2—
Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/620
Karar No. 22

10 . VI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Askerî Memnu Mıntakalar Kanununun bi
rinci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesi
hakkında Hükümetçe teklif edilen kanun tasa
rısı ve gerekçesi Millî Savunma ve Genelkur
may temsilcisi de hazır bulunduğu halde ince
lendi.
Tasarıda derpiş edilen gaye; arazi şartla
rına uymak ve halkın faydalanması ve geçiş
ihtiyaçları gözönünde bulundurulmak üzere bi
rinci yasak bölgenin (300) metre olan asgari
hududunu daha aşağı hadlere indirmek oldu
ğuna göre kanun tasarısı ve bu mânayı kapsıyacak şekilde değişiklik yapılmak suretiyle gerek
çesiyle birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Başkan-

lığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu Baş.
Sözcü
Erzincan
Mardin
8. Sökmensüer
Dr. A. Tiras

Ağrı
77. Tugaç

Kâtip
Siird
B. Türkay

Aydın
Dr. II. Alataş

A.

Bolu
Alptoğan

Bursa
A. Atlı

Bursa
N. Tınaz

Çankırı
Dr. A. Arkan

Çorum
E. S. Akgöl

Diyarbakır
K. Sevüktckin

Erzincan
B. K. Çağlar

Erzurum
A. Akyürek

Erzurum
Z. S oy demir

îsparta
C. Tüzemen

İstanbul
Ş. A. Ögel

Hatay
E. Durukan

II.

Kars
Durudoğan

Kayseri
N. Toker

Kırklareli
K. Doğan

Tokad
S. Çelikkol

Kocaeli
Ş. Okan

——««•ta

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLI SxlVUNMA KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİŞİ

1110 sayılı Askerî Memnu Mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin A fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı

1110 Sayılı Askerî memnu mıntakalar kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — 1110 sayılı Askerî Memnu
Mıntakalar Kanununun birinci maddesinin (A)
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
A) Birinci memnu mmtaka bir tabya ya
hut bir istinat noktası veya bir batarya man
zumesinin yakından savunması için etrafına
yapılacak tahkimat hattından ve keza müstah
kem mevkideki diğer münferit askerî tesisat
(gözetleme yerleri, genel veya mmtaka cepha
nelikleri, santrallar, mahfuz mahaller vesair
mühim tesisat) için bu binaların haricî muhi
tinden itibaren (300 - 600) metre uzağından alı-

MADDE 1. — 1110 sayılı askerî Memnu Mın
tıkalar Kanununun birinci maddesinin (A) fık
rası aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
A Birinci memnu mmtaka bir tabya yahut
bir istinat noktası veya bir batarya manzume
sinin yakından savunması için etrafına yapı
lacak tahkimat hattından ve keza müstahkem
mevkideki diğer münferid askerî tesisat (gözet
leme yerleri, genel veya mmtaka cephanelik
leri, santrallar, mahfuz mahaller vesair mü
him tesisat) için bu binaların haricî muhitin
den itibaren (300 - 600) metre uzağından alınan

( S. Sayısı : 174 )
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nan noktaların yekdiğerine birleştirilmesi ile
meydana gelen hatla çevrilmiş mmtakadır. Bu
mmtaka içine müstahkem mevkiin ilgili men
suplarından maada hiçbir kimse giremez. Bu
mmtaka içindeki gayrimenkul mallar kamulaştınlır veya buradan çıkacaklara mübadeleten
gayrimenkul mal verilir. Muadili gayrimenkul
mallar bir tahmin kurulu marifetiyle tâyin edi
lir. Vukubulacak anlaşmazlıklar il idare ku
rulu kararı ile hallolunur. Arazi şartlarına uy
mak ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçla
rı gözönünde bulundurulmak hususunda bi
rinci yasak bölgenin asgari hududunun tâyi
ninde Genelkurmay Başkanlığı yetkilidir.
Birbirine 600 metre veya daha yakın olarak
tâyin edilmiş olan birçok bataryalardan bir
araya gelmiş gruplardan her batarya ve grup
için ayrı ayrı yasak mmtaka tâyin edilmeyip
grupların muhtevi olduğu müstahkem mmta
ka için müşterek ve yekpare olarak yasak mm
taka tâyin edilir.

noktaların yekdiğerine birleştirilmesi ile mey
dana genel hatla çevrilmiş mmtakadır. Bu mm
taka içine müstahkem mevkiin ilgili mensupla
rından maada hiçbir kimse giremez. Bu mm
taka içindeki gayrimenkul mallar kamulaştırılır. Veya buradan çıkacaklara mübadeleten gayrimekul mal verilir. Muadili gayrimenkul mal
lar bir tahmin kurulu marifetile tayin edilir.
Vukubulacak anlaşmazlıklar il idare kurulu ka
rarı ile hallolunur. Arazi şartlarına uymak,
ve halkın faydalanma ve geçiş ihtiyaçları göz
önünde bulundurlmak hususunda birinci yasak
bölgenin (300) metre olan asgarî haddini daha
aşağı hatlere indirmeğe genel kurmay başkan
lığı yetkilidir.
Birbirine 600 metre veya daha yakın olarak
tayin edilmiş olan bir çok bataryalardan bir
araya gelmiş guruplardan her batarya ve gu
rup için ayrı ayrı yasak mmtaka tayin edilme
yip gurupların muhtevi olduğu müstahdem mm
taka için müşterek ve yekpare olarak yasak
mmtaka tayin edilir.

MADDE 2. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayım tarihinde

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Bu kanunu Bakanlar Kurulu
MADDE 3.
yürütür.
Adalet Bakanı
Başbakan
M. ökmen
Ş. Saraçoğlu
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Hilmi Uran
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
N. E. Sümer
E. Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Sim Doy
Yücel
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. S. Konuk
Fuad Sirmen
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş.
R. Hatipoğlu
T. Coşkan •
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
R. Karadeniz
A. F. Cebesoy

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

>ve-«
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S. Sayısı: 176
Millî Koruma Kanununun 51 nci maddesiyle bu kanu
nun 4 6 4 8 sayılı kanunla değiştirilen 10,31,32,57,66,67
ve 6 8 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/615)

T.

a

Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 579, 6 - 1374

" ".
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51 nci maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı kanunla de
ğiştirilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adalet Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
Madde 10 : Bu madde sanayi ve maadin müesseseleriyle bu müesseselere bağlı işyerlerinde
ve Hükümetçe tâyin edilecek diğer işyerlerinde çalışan işçiler, teknisyenler, mühendisler, ihtisas
sahipleri ve sair müstahdemlerin çalıştıkları müessese ve işyerlerini kabule şayan bir mazeret ol
maksızın terkedemiyecekleri hükmünü kapsamaktadır. Maddenin ikinci fıkrası (bu suretle çalışmıya mecbur tutulanlara gördükleri işe mukabil emsaline göre normal bir ücret verilir) kaydini
ihtiva etmektedir.
tkinci fıkraya istinaden teessüs eden içtihat, işçi ve teknisyenlerin, hariçte daha uygun bir üc
ret buldukları takdirde işyerlerini terketmelerini haklı bir mazeret saymaktadır, içtihat, işvereni
piyasadaki emsaline nazaran normal bir ücret ödemekle mükellef tutmuştur. İşveren hariçteki em
saline nazaran normal bir ücret vermediği takdirde işçi ve teknisyenler işyerlerini terkedebileceklerdir. Bu anlayış tarzı onuncu maddeden beklenilen gayenin tahakkukuna mâni teşkil etmemek
tedir. Uzman ve işçi emsalinin hariçte yani piyasadaki normal ücretini tâyin ve tesbit hemen
maddeten imkânsızdır. Maddede yazılı emsalden maksat işçinin bulunduğu yerdeki meselâ-Aske
ri fabrikadaki emsaline nazarandır. Bu maksadı temin edecek bir vuzuh vermek üzere mad
dede değişiklik yapılmıştır.
Eğer maddenin büsbütün kaldırılmasına lüzum görülmezse istihdaf olunan gayeyi sağlıyacak
bir vuzuh verilmesi lüzumlu görülmüştür.
Madde 31 : 32 nci maddenin esaslı bentleri kaldırılmış olduğundan piyasada bir boşluk ve
reaksiyon ihtimalini önlemek amaciyle 31 nci maddenin ikinci bendine bir fıkra ilâve edilmiştir.
Bu fıkra ile fiyatları, kâr hadleri, nevi ve vasıflan Hükümetçe tâyin olunan malların satışa arzedilmemesi veya satıştan imtina olunması, saklanması veya kaçırılması yasağı konulmuştur.
32 nci maddede yazılı fiiller suç olmaktan çıkarıldığına göre bummla mütenazıran 31 nci mad-

denin üçüncü bendinde değişiklik yapılma zarureti duyulmuştur. Kahve ve çayhanelerde ve
gazinolarda fazla fiyatla
meşrubat satışı ve belediye tarifesine tâbi sair yerler meselâ lo
kanta, kasaplar, kundura boyahaneleri ve boyacıların tarife fevkinde satışları Millî Korunma Ka
nunundan çıkarılarak belediye tembihnamelerindeki müeyyidelere terkedilmesi uygun görülmüş
tür. Büyük lokanta ve gazinolarda bilhassa düğün ve sair vesilelerle verilen ziyafetlerin binlerce
liraya baliğ olduğu vâki ise de pek nadir olan bu haller istinsııa teşkil ederler: Bu münferit vaka
lar belediye tarifesine dâhil bütün yemek ve içilecek şeylerin bir kaç kuruş fazlaya satılması ey
lemlerinin Millî Korunma cürmü sayılmasını haklı göstermez.
Madde 32 : Madde olağanüstü zamanlara mahsus bir tedbirdir. Ticaret ve iktisadi hayat normale
yaklaşmış ve bu tedbirlerin devamında artık fayda kalmamış ise (ki bu cihetin takdiri ilgili ba
kanlıklara aittir) bu tedbirlerin kaldırılması muvafık olur.
Meclis Grupu Komisyonu raporuna uyularak F, H, J, K bentlerinden maada maddede yazılı
diğer bentler kaldırılmıştır. Ancak Ticaret ve Ekonomi Bakanlıkları mümessilleri ile hâsıl olan mu
tabakat üzere 32 ııci maddenin G bendinde muhafaza edilmiştir.
Madde 51 : Şimdiye kadarki tatbikatın 51 ııci maddede yazılı sürenin, bu kanun gereğince ya
pılacak işlere ait hesaplara ilişkin bilançolarla Umumi Murakabe Heyeti raporlarının ve ilgili
Bakanların düşüncelerinin toplanıp Büyük Millet Meclisine sunulmasına yetmediği anlaşılmış oldu
ğundan, yine en kısa bir zaman içinde Büyük Millet Meclisine sunulması gözönünde tutularak, yu
karıdaki müddete ait hükmün çıkarılması gerekli görülmüş ve madde ona göre yeniden hazırlannrştrtv.
Madde 57 s 32 nci maddenin esaslı bentleri kaldırıldığına göre kalan fiiller ölüm müeyyidesini
gerektirir mahiyette görülmemiş ve esasen uygulanma sahası bulunmıyan birinci fıkra kaldırılmıştır.
31 nci' maddenin dördüncü bendinde yazılı faturalardaki şekil noksanları fiyatları murakabe
bakımından bir faturadan beklenen malûmatı temine mâni bulunmadığı haller cezayı müstelzim ol
madığı kaydı 57 nci maldeye ilâve edilmiştir ve faturaîara mütaallik birinci maddenin dördüncü
bendinde yazılı fiillerin para cezası artırılmış ve ayrıca hapis cezası da ilâve edilmiştir.
Madde 66 : 1609 sayılı kanunun şümulüne giren suçların duruşması tutuklu yapılmak üzere
Millî Korunma Kanununa giren diğer fiiller hakkında tutukluk keyfiyetinin Meşhut Suçlar Kanu
nu hükümleri dairesinde cereyan etmesi uygun görülmüş ve 66 nci madde bu maksada göre tadil edil
miştir.
Madde 67 : 67 nci madde 1609 sayılı kanunun şümulüne giren suçların Millî Korunma Mah
kemelerinde görüleceği hükmünü kapsamaktadır. Tatbikatta • bu hüküm hakkında iki noktai nazar
belirdi :
1. 67 nci madde usul bakımından 1609 sayılı kanunun şümulüne giren memurları kasdetmektedir. Çünkü atıfta bulunduğu 1609 sayılı kanun, yargılamaları Memurin Muhakemat Kanununa
tâbi olup zimmet, ihtilas gibi kanunda muayyen suçları işliyen memurlar hakkında, ancak uygula
nabilir. 1609 sayılı kanun, Memurin Muhakemat Kanununu değiştiren bir kanundur. Bu itibarla
yargılamaları Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olmıyan memurlar 1609 sayılı kanunun ve dolayısryle Millî Korunma Kanununun 67 nci maddesinin şümulü haricinde kalırlar. Binaenaleyh
İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları ile Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olmıyan sair Dev
let mamurları Milî Korunma Mahkemesine tâbi değildirler.
2. Millî Korunma Kanununun 67 nci maddesi usul bakımından 1609 sayılı kanuna tâbi me
murları değil, 1609 sayılı kanunda yazılı suçları işliyen bütün memurları kastetmiştir. Binaen
aleyh Memurin Muhakemat Kanununa tâbi olsun olmasın Devlet memurlarından herhangi birisi
1609 sayılı kanunda yazılı bir suç işlediği takdirde Millî Korunma Mahkemesinde yargılanmalıdır.
Bu itibarla İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları da Millî Korunma Mahkemesine tabidirler.
9 . I I . 1946 gün ve 6228 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 28 . I I I . 1945 gün ve 6 sayılı tev
hidi içtihat karariyîe birinci görüş: galebe çaldı. İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının, cemi
ianat nifeaımnam'esinin 10 ncu maddesinde yazılı fiilleri işliyenlerin ve Memurin Muhakemat Ka( S. Sayısı : 176 )

ntinühaitabi olmayan diğer memu^rındaşmub^emeleri Millî Koîupma Mahkemesind^jgerûliBesLuy'gun bulunduğundan madd€tjbutmfti^ada güre? tadil edilmiştir.
Madde 68 : Ceza genel kurulunun 19 . III . 1945 gün ve 65 sayılı kararma göre Millî Korun
ma savcıları hazırlık soruşturmasında tutukluk kararı verebilirler. Meşhut SuçlarvKanununu yorumlıyan bu karara göre savcıya bu kanunla tanınan tevkif kararı verme yetkisi bir sike ile tahdit
edilmemiştir. Tutukluk kararı süre ile mukayyet olmıyarak devam eder. Maşbufc Su$ar>&anununa göre yapılan hazırlık sorutturması nihayet üç gün içinde mahkemeye intikal etmediği takdirde
iş Meşhut Suçlar Kanunundan çıkıp genelhükümlere r;$bi olur. Bu sebepten dolayı savcı tarafından
verilen tutukluk karan nihayet üç günden fazla devanı edemez. Halbuki Millî Korunma suçları
böyle bir müddetle kayıtlı olmıyarak yani.mutlak surette Meşhut Suçlar ' Kanununa tâbi olduğun
dan savcının hazırlık safhasında ittihaz etmiş olduğu tutukluk karan da tabiatiyle bir müddete tâ
bi olmıyarak devam etmesi lâzımdır. Bu hâdise Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun kişi hüriyeti lehinde gösterdiği hassasiyet ve bu hususta vazettiği prensiplere uygun düşmez. -Millî Korun
ma suçlarında, savcının Meşhut Suçlar Kanununun 6 ncı maddesine dayanarak verdiği tutukluk
kararı bu kanunda dâvanın açılması için tâyin olunan süreyi geçemiyeeeği açıklanmıştır.'Meşhut
Suçlar Kanununa tâbi işlerde Cumhuriyet Savcılarının haiz olduğu şartlar* dairesinde Millî - Korun
ma savcılarına da bu yetki tanınmıştır.

{ S. $ay>sı : ,176 )
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Bütçe, Ekonomi, İçişleri, Maliye, Millî Savunma, Ticaret ve Tarım
seçilen 3 er üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu

T. B. M. M.
Geçici Komisyon
Ksas No. 1/615
Karar No. 2

Komisyonlarından

10 . VI. 19 Ki

Yüksek Başkanlığa
3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 51
nci maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı kanun
la değiştirilen bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 30 . V . 1946 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun
tasarısı Kamutayın tasvibiyle kurulan Komis
yonumuza verilmiş olmakla Hükümet temsil
cileri huzuriyle görüşülerek incelendi.
Millî Korunma Kanunu, çeşitli yönlerden
Hükümete çeşitli yetkiler veren bir kanundur.
Bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi
bizde de, harb yıllarının ağır şartları içinde
Millî bünyeyi korumak, millî ekonomiyi sar
saoak,
halk ve millî savunma ihtiyaçlarını
sıkacak hareketlere ve kötülüklere karşı koy
mak için gerekli tedbirleri almak kaçınılması
mümkün olmıyan bir zaruretti.
Bu zaruretlerle Büyük Meclis, 18 .1.1940
tarihinde Millî Korunma Kanununun kabul bu
yurmuş ve bu kanunun Hükümete verdiği yet
kilerin aynı yıl içinde, ihtiyaç nispetinde, kul
lanmasına başlanmıştır.
Dünya harbi sona ermiş olduğu halde insan
lık henüz, bir barış hayatına girmek mutlu
luğuna kavuşmamış olmanın huzursuzluğu ve
ıstirabı içindedir. Harbin yarattığı bu sıkın
tılı, kısıntılı hayatın daha ne kadar süreceğini
bugünden gidermek imkânsızdır.
Siyaset ufuklarında aydınlık bir sabaha çı
kacağımızı müjdeleyen belirtiler henüz yoktur.
Memleketimiz fiilî olarak harbe katılmamış
olmakla beraber harbin yarattığı sıkıntılardan
uzak kalabilmiş'' değildir. Bugün için bu sı
kıntılarda nispî bazı hafiflemeler sürülmekte
olması bizi, yarının da böyle olacağı yolunda
bir inana götüremez.
Rahat bir hayata kovuşabilmemizin bütün
şartları
ve imknâları bizim elimizde olmadı
ğından karşılıklı inana ve güvene dayanan bir
dünya barışı sağlanmadıkça koruyucu tedbirleri

elden bırakmak yoluna gidemeyiz.
İçinde bulunduğumuz şartları ve dünya olaylarını gözönünde bulunduran Komisyonu
muz, gelen tasarıyı bu görüş ve anlayışla ele
almış ve tatbikatın ortaya koyduğu ihtiyaçları
da gözönünde bulundurarak maddelerin tetkikina geçmiştir.
Tasarıda yer alan önemli değişikliklerden
biri, memleket ihtiyacını karşılıyacak dere
cede istihsal veya ithal edilebilen mallar üze
rinde serbestiye doğru giderken bu çeşit mal
ların alım ve satımında bazı kötü niyetli in
sanların zaman zaman ihtikâr yoluna sapma
ları ihtimali karşısında dürüst ve temiz kit
leyi rahatsız edebilecek kayıtların kanundan
çıkarılmış olmasıdır.
Kontrol teşkilâtının mesaisini esaslı surette
ve müessir bir şekilde teksif edeceği maddelerin
dışında kalan kalemler üzerinde bugünkü şeklin
de olduğu gibi muhik sebep olmaksızın bir malı
fazla fiyatla satışa arzetmek veya satmak gibi
kayıtların hiç bir ölçü vermiyen hükmü karşı
sında kalmanın çalışma emniyeti üzerindeki men
fi tesirleri meydanda olduğundan kanunun 32
nci maddesinden bu kaydın çıkarılmasını, kanu
nun ınmayyen bazı maddelerinde yazılı ihtikâr
suelariyle sanık olanlar hakkında son tahkikatın
herhalde mevkuf olarak yapılacağı hakkındaki
hükmün 66 nci maddeden çıkarılarak mevkuftuk
halinin gerçek zaruretlerle kayıtlandırılmış ol
masını, Meşhut Suçlar Kanununun uygulanması
vesilesiyle sözü edilen kanunda yazılı süreler
içinde savcı tarafından lâva açılamaması halinde
tutma kararının hükümsüz sayılacağı kaydının
68 nci maddede açıklanmış bulunmasını Komis
yonumuz ihtiyaca uygun bulmuştur.
Tasanda yapılan değişikliklerle temenniye lâ
yık görülen noktalar aşağıda sırasiyle arzedılm iştir.
1. On beşinci maddede, bu 'madde hükmüne
göre çalışmağa 'mecbur tutulanlara gördükleri işe

( S. Sayısı : 17G )
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karşılık çalıştıkları müessese ve yerlerdeki kemdi
emsallerine göre normal bir üeret verileceği ve
iş yerlerini kabule şayan bir maazeret olmaksızın
terkedenler hakkında 9 ncu maddenin 4 ve 5 nci
fıkraları hükümlerinin uygulanacağı yazılıdır.
Maddenin bundan evvelki şeklinde (emsali
ne göre bir ücret verilir) diye yazılmış olduğun
dan bu noktada teessüs eden içtihadın, işçi ve
teknisiyenlerin dışarıda daha uygun bir ücret
bulmaları halinde işyerlerini terketmekte haklı
sayılacakları merkezinde tecelli ettiği ve bu
içtihat 15 nci maddeden beklenen gayeyi temin
etmediğinden ve dışarıdaki emsali tâyin etmek
imkânsız olduğu gibi müesseselerin Barem mev
zuatı da her zaman istenilen ücretleri vermeğe
elverişli olmadığından emsalden maksadın iş
çinin bulunduğu müessese ve yerlerdeki emsal
olduğunun maddede açıklanması uygun görül
düğü ve eğer maddenin büsbütün kaldırılması
na lüzum görülmezse maksadı açıklamağa lü
zum olmadığı Hükümet gerekçesinde belirtilmiş
ve hu konu üzerinde yapılan uzun görüşmeler
ve tartışmalar sonunda, «dışarıdaki ücret emsali»
formülünün tatbikındaki amelî zorluklara mütaallik düşünceler tamamen yerinde olmakla be
raber zaruretler ve umumi menfaatler sebebiyle
iş hürriyetinin kayıt altına alınması mukabilin
de işçiye emeğinin hakiki değerinin verilmesini
ön plânda bir hak ve madelet kaidesi olarak mü
lâhaza eden komisyonumuz çalışmağa mecbur
tutulanların, çalıştıkları müeessese ve yerlerdeki
ücret emsali değil dışarıdaki ücret emsali veril
mediği takdirde işlerini terketmelerini haklı
gören kazai içtihatları daha uygun bulmuştur.
Kaldı ki bu madde hükmünün uygulanmasına
eski şekliyle dahi geniş ölçüde bir ihtiyaç hâsıl
olmadığı alman cevaplardan anlaşılmıştır. Gö
nül arzusuna ve iş zevkine dayanmıyan bir ça
lışma mükellefiyetinin müessesenin kendi ücret
emsaline istinaden idame ettirilmek istenilmesi
iş randımanı bakımından da istenilen neticeyi
veremiyeceği şüphesizdir.
2. — Gıda maddelerinin büyük bir kısmının
memleket istihsaliyle karşılanmakta ve istihsal
kollarımızın teşkilâtlanmamış olması sebebiyle
istihsal malları tüccar eline geçmeden esasen bir
fiyat kontrolüne tâbi tutulamamakta ve bu ko
nudaki fiyat hareketleri, istihsal ve arzu talep
ile muvazeneli bir yolda gelişmekte olduğundan
belediye mevzuatına göre fiyat kontroluna tâ

bi tutulması lâzımgelen maddelerin bu kanun
hükmü dışında bırakılması uygun örülerek 31
nci maddenin 111 numaralı bendinde ona göre
değişiklik yapılmış, ancak bendin sonuna Hü
kümetçe, belediyece fiyat tesbit olunan madde
ler hakkında dahi icabında bu fıkra hükmünü
uygulamağa yetki vermiştir.
3. — 51 nci maddede bilançoların Büyük Mil
let Meclisine verileceği zaman gösterilmemiş ve
halen yürürlükte buulunan maddede yazılı altı
aylık müddetin yetersizliği anlaşıldığından bu
müddet 'bir yıla çıkarılmak suretiyle maddede
gerekli değişiklik yapılmıştır.
4. — Faturalardaki şekil noksanları fiyatları
denetleme bakımından bir faturadan beklenen
malûmatı elde etmeğe mani olmadığı takdir
de mücerret şekil noksanının cezayi mucip ol
ması doğru görülmemiş 57 nci maddenin VIII nu
maralı bendinin son fıkrası ona göre değiştiril
miştir.
5. — Bu kanuna göre kurulan veya Millî Ko
runma Kanununun uygulanmasiyle vazifelendi
rilen mahkemelerde meşhut suçların muhakeme
usulü hakkındaki kanunun usul hükümlerinin
tatbiki ve ancak savcının, meşhut suçlarm Mumuhakeme usulü kanununun 6 nci maddesi uya
rınca verdiği tutma kararının,, bu kanunda ya
zılı mühletler içinde dava açılmaması halinde
kendiliğinden hükümsüz sayılması uygun görül
müş ve bu münasebetle Milî Korunma kanununa
tefikan mahkemeye sevkedilen sanıklar hakkında
Meşhut Suçlar Kanununda tâyin olunan müd
det içinde işin bir neticeye bağlanmaması halin de mevkufiyet halinin kendiliğinden devam etmiyerek sanığın mevkuf tutulması icap eden haller
de mahkemece ayrı bir karar verilmesi lüzumunu
belirten bir fıkraya ihtiyaç olup olmadtfğ noktası
üzerinde durulmuş ve Adalet Bakanlığı temsil
cisinin tatbikatın esasen bu yolda cereyan ettiği
hakkındaki beyanatı kâfi ve (Sanığın tutulma
sına devam mecburiyeti bulunduğu hallerde ge
nel hükümlere göre muamele yapılır) fıkrasının
da bu maksadı anlatmağa yeter olduğu görüle
rek 68 nci madde aynen kabul olunmuştur.
6. — Bazı illerde özel idarelerce yapılmak
ta olan yeni tahrirlere ve yeni irat tespitlerine
mütaallik muamelelere de Millî Korunma Ka
nununun umumi hedefleri bakımından temas
edilmiş ise de bu konu 30 ncu maddeyi ilgilen
dirmekte olup bu madde üzerinde esasen Hü-

( S. Saywı : 176 )

kümetçe tetkikler yapılmakta olduğundan bu
noktanın da ayrıca incelenmesi 'temennisinin
raporumuzda kaydiyle iktifa edilmesi uygun
görülmüştür.
Tasarıda yapılan diğer değişiklikler mak
sada vuzuh veren kelime ve ibare tashihlerin
den ibarettir. Komisyonumuz tasarının ivedi
likle görüşülmesini de ayrıca temenniye şayan
görmüştür.
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Millî Korunma Kanunu Ge
çici Komisyonu Başkanı
Sözcü
Çankırı
Kayseri
A. tnan
C. Tüzel
Kâtip
Niğde
Afyon K.
H. TJlusoy
8. Yurdkoru
İtirazım bağlıdır
Ankara
Bilecik
Bursa
A. Çubukçu
K. Gülek
Â. Atlı
Elâzığ
Gazianteb
Giresun
// Yalçın
B. Kaleli
N. Osten
Hatay
içel
//. Selçuk
Ş. Tugay
İsparta
izmir
C. Tüzemen
M. Birsel
İtirazım bağlıdır
izm ir
Konya
Konya
E. Oran
*Sf. Çumrah
H. Karagülle
Malatya
Manisa
Mardin
M. N. Zabcı
F. Kurdoğlu
Dr. A. JIras
Mardin
Siird
L. lllkümen
R. A. Esen
İtirazım bağlıdır
Tokad
Tokad
C. Kovalı
O. Pekel
10 nen maddenin ikinci fıkrasındaki emsaİni Hükümet teklifinde olduğu gibi değil de
hariçteki emsal şeklinde değiştirilerek kabulü;
1. — Evvelâ bu kanun hepimizi:] bildiği
gibi olağanüstü zamanlarda tatbik mevkiine
konan bir kanun olduğu;
2. — Bu itibarla 10 neu maddenin de nor
mal değil, ancak-olağanüstü zamanlarda kanu
nun tatbik mevkiine konmasiyle yürürlüğe
girmiş bulunacağı;
3. — Öyle zamanlarda, ise lüzum görülen mü
esseselerde Hükümetçe çalışmağa mecbur tu

tulanlara çalıştıkları . müessese Ve yerlerdeki
kendi emsallerine göre değil de hariçteki em
sallerine nazaran üoret tâyini, bunun ilgililer
ce tesbitindeki güçlük ve .karşılıktan sarfına
zar aynı veya mümasili yerlerde devamlı şe
kilde çalışanlarla aralarında husule gelecek
ücret farkı :gözönüne alınırsa büyük niza ve
ihtilâfları doğurmuş olacağı, bunun ise olağan
üstü zamanlarda Devlet ve Hükümet için hiç
de iyi bir şey olmayacağı;
4. — Olağanüstü zamanlarda bu karışık
ücretler yüzünden Hükümetin millî savunma
mız noktasından muhakkak ki çok müşküllerle
karşılaşacağı;
5. —• Ve nihayet böyle bir değişiklik yapıl
dıktan sonra maddenin va'zı ve tedvinindeki
ikinci mühim maksadın hemen hemen ortadan
kalkmış olacağı;
için kanaatımca yerinde değildi.
Maddeyi yapılan böyle bir değişiklikle bırakmaktansa büsbütün ortadan kaldırmak her
halde daha iyi olurduğu mütalâasmdayım.
Bu sebeplere dayanarak 10 ncu maddenin
ikinci fıkrasında çoğunlukla yapılan değişikli
ği kabul etmediğinden bunun Hükümet teklifi
veçhile (Bu madde hükmüne tevfikan çalış
mağa mecbur tutulanlara gördükleri işe kar
şılık çalıştıkları müessese ve yerlerdeki kendi
emsallerine veya bu müessese ve yerlerin tü
züklerine göre normal bir ücret verilir) şeklin
de kabulü oyundayım.
İsparta. Milletvekili
C. Tüzemen
Millî Korunma Kanununda yapılmakta
olan değişikliklerle, normal zamana girilişi
kabul etmiş bulunuyoruz.
Nitekim:
1. — 510 ve 630 sayılı kararnamelerin
kaldırılması, sanıkların .mevkuf, tutulmalar ı,
ölüm cezasının kaldırılması gibi hafifletme
ler bunu ifade eder.
Hâl böyle iken 57 nci maddede (bilhassa
1 nci fıkrasında 3 yıldan 15 yıla kadar) ağır
hapis cezalarının olduğu gibi bırakılmasını
doğru bulmam. Bu cezalar hiç değilse dörtte
bire indirilmelidir.
2. — Keza 57 nci
maddenin X fıkra
sında etiket koymamaktan ötürü kabul edi-
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len! para ıcemm yeter. Buradan, hapis cezası
tamamen çıkarılmalıdır.
Atypn K.
8. Yürdkoru
hükümetten gelen tasarıda 10 ncu mad
denin değiştirilmesi- için, tatbikattan alman
neticelere göre ücret emsali ölçüsünün kesin
bir hüviyet alması ve herhalde kolayca tah
kik ve tatbik kabiliyeti olması gerekmekte
dir.
Bu maddenin baremli veya baremsiz ku
rumlarda keza yurdun savunmasiyle ve Dev
letin iktisadi rejimiyle ilgili müesseseler
de çalışanlar hakkında uygulanacağı haller
olacaktır.

Bir Devlet kuruluşunda barem kanunu
na göre aylık alan bir uzmanın hariçteki
serbest kazanç sahasını emsal göstererek işini
terketmesi mevzuat bakımından anarşik bir
durum yaratacağı gibi, iktisadi Devlet ku»
ramlarında, askerî sanayide çalışırken çe
şitli' sosyal yardımlar gören bir. işçinin mü
cerret serbest > kazanç •, sahasındaki emsali ele
alarak iş.yerini terkedebilnusi;; olağanüstü,
hallerin süresince iş ves çalasına ı hayatımızı
sarsacak olaylar olacaktır.
Bu bakımdan maddenin ikinci fıkrasının
Hükümet teklifinde yazılı şekilde kabulü reyindeyim.. 8. V I . 1946
Snrd Milletvekili
A. B. Esen
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GEÇİCÎ KOMİSYONUN

DEĞİŞTÎRİŞİ

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun
51 nci
maddesiyle hu kanunun 4648 sayılı kanunla de
ğiştirilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı

3780 sayılı Millî Korunma, Kanununun 51 nci
maddesiyle bu kanunun 4648 sayılı kanunla de
ğiştirilen 10, 31, 32, 57, 66, 67 ve 68 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma
Kanununun 51 nci maddesiyle bu kanunun 4648
sayılı kanunla değiştirilen 10, 31, 32, 57, 66,
67, ve 68 nci maddeleri aşağıdaki yazılı şekil
lerde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir.

Madde 10. — Sanayi ve Maadin Müessese
leriyle bu müesseselere bağlı iş yerlerinde ve
bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak
amaciyle Hükümetçe tâyin edilecek diğer iş
yerlerinde çalışan işçiler, teknisyenler,
mü
hendisler, ihtisas sahipleri vesair müstahdem
ler çalıştıkları müesseseyi veya işyerlerini ka
bule şayan bir mazeret olmaksızın terkedemezler.
Bu madde hükmüne tevfikan çalışmağa mec
bur tutulanlara gördükleri işe karşılık çalış
tıkları müessese ve yerlerdeki kendi emsalleri
ne veya bu müessese ve yerlerin tüzüklerine
göre normal bir ücret verilir.
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne ay
kırı hareket edenler hakkında 9 ncu maddenin
4 ve 5 nci fıkraları hükümleri tatbik olunur.

Madde 10. — Hükümetçe lüzum görülen sa
nayi ve maadin müesseseleriyle bu müessesele
re bağlı iş yerlerinde ve bu kanunun derpiş et
tiği ihtiyacı karşılamak amaciyle Hükümetçe
tâyin edilecek diğer iş yerlerinde çalışan işçi
ler, teknisyenler, mühendisler, ihtisas sahiple
ri ve sair müstahdemler çalıştıkları müessese
yi veya iş yerlerini, kabule şayan bir mazeret
olmaksızın, terkedemezler.
Bu madde hükümleri uyarınca çalışmağa
mecbur tutulanlara gördükleri işe karşıhk ola
rak dışarıdaki emsaline göre normal bir ücret
verilir.
Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne aykı
rı hareket edenler hakkında 9 ncu maddenin 4
ve 5 nci fıkralar hükümleri uygulanır.

Madde 31. — I - Hükümet, dâhilde lüzum
gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını maliyet
unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âza
mi kâr hadlerini ve bu maddelerin cinslerini,
nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebi
leceği gibi komisyon, nakliye ve nakliye ko-.
misyonu, dellâliye, simsariye gibi ücretlerin
ve bir hizmet ve sanat veya emek karşılığında
alınacak sair ücretlerin âzami miktarını tâyin
edebilir.
Hükümet, bu fıkrada yazılı ücretlerin âza
mi miktarlarını belediyeye, ticaret ve sanayi
ve esnaf odalarına da tesbit ettirebilir.
II - a) Bu suretle tesbit olunan fiyatlar
veya
kâr hadleri yahut ücretler fevkinde ve
ya cins, nevi veya vasıflara muhalif olarak bir
malın satılması veya satışa arzolunması ve üc
ret istenmesi veyahut alınması veya maliyet
unsurlarının yukarıki fıkra mucibince tesbit edi
len esaslar dışında hesaplanması yasaktır.
b) Fiyatları, veya kâr hadleri, cinsleri, ne-

Madde 31. —
I numaralı bent aynen kabul edilmiştir.

II - A fıkrası aynen kabul edilmiştir.

B)
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vileri ve vasıfları Hükümetçe tâyin olunan mal
ların satışa arzedilmemesi veya satıştan imtina
olunması, saklanması veya kaçırılması yasaktır.
III - Sair kanunlar hükümlerine müsteniden
mercilerince tesbit olunan fiyatlar fevkinde bir
malın satılması veya satışa arzı yasaktır.

IV - Toptan ve perakende ticarette gerçek ve
ya tüzel kişiler arasında yappılan alım ve satım
muamelelerinde satılan mal için satıcı tarafından
fatura verilmesi ve faturaların belirli bir süre
içinde satanlar, satın alanlar ve varsa aracılar ta
rafından saklanması mecburi kılınabileceği gibi
tacir sıfatını haiz kişilerin ticaret için faturasız
mal satın alması menedilebilir.
V - 100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde
müşterinin isteği üzerine satıcı fatura vermeğe
mecburdur.
VI - Tacir sıfatmı haiz gerçek veya tüzel ki
şiler arasında yapılan alım ve satım muamelele
rinde, bir malın mevcudu bulunmadığı satıcı ta
rafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu vesika
nın verilmesi mecburidir.
VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane veya
satmak kasdiyle mal konulabilen mahallerde ve
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa
arzedilen muayyen mallara cins ve fiyatı göste
ren etiket veya mahsus işaret konulması ve ma
lın mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa
müsait olmıyan hallerde herkesin görebileceği
bir yere fiyat ve cins listelerinin asılması mecbu
ridir. Muayyen malların neden ibaret olduğı^
Ticaret Bakanlığınca yetkili kılınacak merciler
tarafından ilân edilir»
Madde 32. — Aşağıdaki hareketlerde bulun
mak yasaktır:
a) Piyasada darlık veya fiyatlarda yüksek
lik doğuracak veya fiyatalrm inmesine mâni

Geçici K.
neviİ€ri ve vasıfları Hükümetçe tâyin olunan
malların, haklı sebep olmaksızın, satışa arze
dilmemesi veya satıştan imtina olunması veya
kaçırılması yasaktır.
III - Belediye mevzuatı dışmda kalan ve
mahsus kanunları gereğince fiyatları Hükümet
çe tesbit olunan bir malın bu fiyatlar üstünde
satılması veya satışa arzedilmesi yasaktır. Be
lediyece fiyat tesbit olunan maddeler hakkın
da da Hükümet bu fıkra hükmünü uygulama
ğa yetkilidir. Hükümetçe böyle bir karar ve
rilmedikçe belediyece fiyat tesbit olunan mad
deler hakkında belediye mevzuatı hükümleri uy
gulanır.
IV - Numaralı bent aynen kabul edilmiştir.

V - iki yüz elli kuruştan fazla yapılan alış
verişlerde müşterinin isteği üzerine satıcı fa
tura vermeğe mecburdur.
VI - Tacir sıfatmı haiz gerçek ve tüzelkişi
ler arasında yapılan alım ve satım muamelele
rinde, bir malm mevcudu bulunmadığı veya
istenilen miktarda verilemiyeceği satıcı tara
fından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti göste
ren bir vesika istediği takdirde bu vesikanın.
verilmesi mecburidir.
VII - Her dükkân, mağaza, ticarethane ve
ya satmak kastiyle mal teşhir edilen mahaller
de ve pazar yerlerinde perakende veya toptan
satışa arzedilen muayyen mallara veya aynı
cinsten mal gruplarına cins ve fiyatı gösteren
etiket veya mahsus işaret konulması ve malın
mahiyeti etiket veya mahusus işaret koymağa
elverişli olmayan hallerde herkesin görebileceği
bir yere fiyat ve cins listelerinin asılması mec
buridir. Muayyen malların neden ibaret olduğu
Ticaret Bakanlığınca yetkili kılınacak yerler ta
rafından ilân edilir.
Madde 32. — Aşağıda yazılı hareketlerde
bulunmak yasaktır:
A) Piyasada darlık veya fiyatlarda yüksek
lik yaratmak ve fiyatların inmesine mâni olmak
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olacak surette malları mahdut ellerde toplamak
veya imha etmek veya sair fiil ve hareketlerde
bulunmak;

kastiyle ticari taamüller dışında mallan mahdut
ellerde toplamak veya imha etmek veya propa
ganda yapmak veya sair fiil ve hareketlerde bu
lunmak,
B) Ticari zaruret ve taamüle aykırı olarak
diğer bir malın da satın alınmasını mecburi kıl
mak suretiyle satışda bulunmak veya satışa bu
şartla mal arzetmek,
C) Bu bent kaldırılmıştır.

b) Ticari teamüle aykırı olarak diğer bir
malın da satın alınmasını mecburi kılmak su•retile satışta bulunmak veya satışa bu şartla
mal arzetmek,
c) Fiyatları yükseltmek maksadile propa
ganda yapmak,
d) Müstahsıldan mal alanlar veya müsteh
like mal satanlar arasında fiyat birliği yapı
larak veya yaptırılarak anlaşma yoluyla haklı
istismar etmek,
e) Her hangi bir maddenin hükümetçe tesbit edilen esaslar dışında muhtelif ellerden ge
çirilmesi suretiyle fiyatın yükselmesini istih
daf veya intaç eden zincirleme muameleleri yap
mak.

D) Bu bent aynen kabul edilmiştir. C bendi
kalktığından bu bent hükmü C bendi olacaktır.

MADDE 51. — Bu kanun gereğince yapıla
cak işlere ait hesaplar 3460 sayılı kanunla kuru
lan Umumî Murakabe Heyeti tarafından incele
nir ve denetlenir.
Şu kadarki, her yılın bilançosiie Umumî
Murakabe Heyeti raporu, işlerle ilgili Bakan
ların mütalâalariyle birlikte
Başbakanlıkça
Büyük Millet Meclisine gönderilir. Bu bilanço
nun Büyük Millet Meclisince onanaması ilgili
lerin ibrasını tazammun eder.

Madde 51. — Bu kanun gereğince yapılacak
işlere ait hesaplar 3460 sayılı kanunla kurulan
umumi murakabe heyeti tarafından incelenir.
Şu kadar ki her yılın bilançasu ve umumi mu
rakabe heyeti raporu işlerle ilgili bakanlığın
mütalâasiyle birlikte hesabın taallûk ettiği yı
lın sonundan itibaren en geç bir yıl içinde Başba
kanlıkça Büyük Millet Meclisine gönderilir. Bu
bilançonun Büyük Millet Meclisince onanma
sı ilgililerin ibrasına tazammun eder.

MADDE 57. — I - 32 nci maddedeki suçlarla
31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü bentlerinde ya
zılı suçları işliyenler, işlemeğe teşebbüs edenler,
bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu fiil
leri yaptıranlar hakkında 1000 liradan 10. 000
liraya kadar ağır para cezasile birlikte 3 yıldan
15 yıla kadar ağır hapis cezası hükmolunur.
II. — Birinci bentte yazılı suçların işlenme
sinden doğan veya doğabilecek olan zarar, ma
lın yahut temin edilen veya temini kastolunan
gayri muhik menfaatin miktar ve mahiyeti
ne göre hafif ise faili hakkında 500 liradan 2500
liraya kadar ağır para cezasile birlikte bir yıl
dan 3 yıla kadar hapis cezası vçrilir ve ayrıca
bir aydan üç aya kadar dükkân, mağaza ve ti
carethanenin kapatılmasına ve hapis süresi ka
dar suçlunun ticaretten menine de hükmolunur.
Bu bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halinde

E) Bu bent aynen kabul edilmiştir. Yalnız
C bendi kalktığından ve D, C yerine geçtiğinden
D bendi olacaktır.

Madde 57.
1. — Bu fıkra aynen kabul edilmiştir.

İT — Aynen kabul edilmiştir.
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birinci bentte yazılı cezalar tatbik olunur.
III - 1 nci bentte yazılı suçların işlenmesin
den doğan veya doğabilecek olan zarar malın
yahut temin edilen veya temini kasdolunan gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre
pek hafif ise faili hakkında 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte onbeş gün
den iki aya kadar hapis cezası verilir ve hapis
süresi kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin
kapatılmasına ve ayni süre kadar suçlunun ti
caretten menine hükmolunur.
IV - 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü bentle
riyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali'yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve ma
halle bakkalları, seyyar satıcılar ye bunlara mü
masil küçük tacir ve esnaf ye tellallar tarafın
dan işlenirse bunlar hakkında 10 liradan 100
liraya kadar ağır para cezası hükmplunur. Ay
rıca beş günden onbeş güne kadar ticaretten men
cezası verilmekle beraber varsa hu kadar süre
dükkânları da kapatılır.
V - 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bentlerde yazılı suç
lara mevzu teşkil eden mallarla ayni cinsten mev
cut bakiyeleri tamamının da müsaderesine karar
verilir.
VI - 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları
İşliyenlere müşteri tarafından bir para ödenmişse
talep edildiği takdirde bu para derhal müşteri
ye iade ve mal zapt olunur. Suç mevzuu olan mal
müşteriye teslim edilmişse dilediği takdirde kendi
sinde bırakılır. Henüz teslim edilmemisse numunesi
nin almmas,mümkün olan malların numunesi alın
dıktan ve numune alınması mümkün olmıyanların evsafı derhal bilirkişilere tesbit ettirildik
ten sonra müşteriye teslim olunur. Suç mevzuu
olan malın satıcı tarafından talep edilen bedeli
henüz ödenmemisse müşteriden, ödenmişse suçlu
dan alınır. Her iki halde de mal bedeli Ziraat
Banası şubesine ve bulunmıyan yerlerde Malsandığına emaneten teslim olunur. Yargılama so
nunda, satılan malın bedeli yüksek olduğu tesbit
edilirse fark resen müşteriye geri verilir ve ar
tanı müsadere olunur. Satıcı beraet ettiği tak
dirde bankaya veya malsandığına yatırılan mal
bedelinin tamamı kendisine verilir.
VII - 31 nci maddenin 6 nci bendi hükmüne
riayet etmiyenler hakkında 50 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle beraber bir hafta-

n i — Aynen kabul edilmiştir.

IV — Aynen kabul edilmiştir.

V — Aynen kab'ûl edilmiştir.

VI — Aynen kabul edilmiştir.

VII — Aynen kabul edilmiştir.
'
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dan bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin kapatılmasına ve aynı süre kadar suç
lunun ticaretten menine hükmolunur ve tekerrü
rü halinde bu bentte yazılı cezalar iki kat ola
rak verilir.
V I I I - 31 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü
ne riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 5 000
liraya kadar ağır para cezası ve 15 günden bir
seneye kadar hapis cezasiyle birlikte bir hafta
dan bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin kapatılmasına ve o süre kadar suçlu
nun ticaretten menine hükmolunur ve tekerrü
rü halinde bu bentteki cezalar iki kat olarak ve
rilir.
Bu bendin birinci fıkrasında yazılı suça
mevzu olan faturanın taallûk ettiği malın değe
ri hafif ise ceza yarıya indirilir.
Faturanın taallûk ettiği malın değeri pek
hafif ise veya bu suç ticari faaliyetleri ve kazanç
ları mahdut olan köy ve mahalle bakkalları, sey
yar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir,
esnaf ve tellâllar tarafından işlenirse 10 liradan
100 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur
ve ayrıca 5 günden 15 güne kadar ticaretten men
cezası verilmekle beraber varsa dükkânları da
bu süre kadar kapatılır.
31 nci maddenin IV ncü bendinde yazılı fa
turalardaki şekil noksanları fiyatları denetleme
bakımından bir faturadan beklenen malûmatı
temine mâni bulunmadığı hallerde 25 liraya ka
dar hafif para cezasına hükmolunur. Fiyat de
netine imkân vermiyecek şekilde düzenlenen fa
turalara bu bendin I ve II nci fıkraları hüküm
leri uygulanır.
I X - 31 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı
mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 25 lira
dan 100 liraya kadar, tekerrürü halinde 100 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur.
X. — 31 nci maddenin V I I nci bendinde
yazılı etiket ve fiyat listesi koymak mecburiye
tine riayet etmiyenler hakkında 50 liradan 500
liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü ha
linde 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para
cezasile birlikte bir haftadan 3 aya kadar ha
pis cezası hükmolunur. Şu kadarki fiilin kaste makrun olmıyarak hata veya zühul eseri ol
duğu anlaşılan hallerde ceza yarıya kadar in-
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VIII - 31 nci maddenin 4 ncü bendi hükmüne
riayet etmiyenler hakkında 500 liradan 5000 lira
ya kadar ağır para cezası ve 15 günden bir sene
ye kadar hapis cezasiyle birlikte bir haftadan bir
aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
patılmasına ve o süre kadar suçlunun ticaretten
ttu jıine hükmolunur ve tekerrürü halinde bu bent
teki cezalar iki kat olarak verilir.
Bu bendin birinci fıkrasında yazılı suça mev
zu olan faturanın taallûk ettiği imali değeri hafif
ise ceza yarıya indirilir.
Faturanın taallûk ettiği malin değeri pek
hafif ise veya bu suç ticari faaliyetleri ve ka
zançları mahcuz olan köy ve mahalle bakkalları,
seyyar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir,
esnaf ve tellâllar tarafmdaın işlenirse on liradan
yüz liraya kadar ağır para cezası hükmounur ve
ayrıca 5 günden 15 güne kadar ticaretten men
cezası verilmekle beraber varsa dükkânları da bu
süre kadar kapatılır.
31 nci maddenin IV ncü bendinde yazılı fa
turalardaki şekil noksanları fiyatları denetleme
bakımından bir faturadan beklenen malûmatı te
mine mâni bulunmadığı hallerde ceza verilmez.
Fiyat denetine imkân verilmiyecek şekilde düzen
lenen faturalara bu bendin I ve II nci fıkraları
hükümleri uygulanır.
IX - Aynen kabul edilmiştir.

X - Aynen kabul edilmiştir.

( S. Sa;yısı : 176 )

- 1 3 Geçici K.

Hü.
dirilebileceği gibi tamamen de iskat olunabi
lir.
XI. — Yukarıdaki bentlerde yazılı tica
retten men ile dükkân, mağaza ve ticarethane
nin kapatılması cezası, bu dükkan mağaza ve
ticarethanenin bulunduğu mevki için hayatî
ehemmiyeti haiz olması halinde verilmez. Bu
takdirde hükmolunacak ağır para cezasının ya
rısı arttırılır.

XI - Aynen kabul edilmiştir.

Madde 66. — Yiyicilikten, rüşvet alıp ver
mekten, ihtilas ve zimmetine para geçirmekten,
gerek doğrudan doğruya ve gerek memuriyet
varzifesini suistimal suretiyle kaçakçılıktan ve
resmen vukubulan alım ve satımlara
fesat
karıştırmaktan ve Devlet Hariciyesine ait gizli
evraki veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet
vermekten ve bu cürümlere iştirakten sanık olan
lar haklarındaki duruşmalara tutuklu olarak
yapılır.

Madde 66. — Aynen kabul edilmiştir.

Madde 67. — I - Adalet Bakanlığı lüzum
görülen yerlerde , yiyicilikten, rüşvet alıp ver
mekten, ihtilas ve zimmete para geçirmekten,
gerek doğrudan doğruya ve gerek memuriyet va
zifesini suiistimal suretiyle kaçakçılıktan ve res
men vukubulan alım ve satımlara fesat karıştır
maktan ve Devlet Hariciyesine ait gizli evrakı
veya şifreleri ifşa veya ifşaya sebebiyet ver
mekten ve bu cürümlere iştirak etmekten sanık
olanlar haklarındaki dâvalarla 4237 sayıl* ka
nun hükümlerine giren suçlara ve bu kanunda ya
zılı suçlar ile bu kanun hükmünce resmî evrak
ve vesikalardan sayılan evrak ve vesikalar
üezrinde işlenen suçlara, bu kanunun 64 ncü
maddesinde yazılı memurların işledikleri suçla
ra taallûk eden dâvaları ve bu dâvaların görül
düğü sırada işlenen yalan yere şahadet suçla
rına mütaallik dâvaları görmek üzere Hâkim
ler Kanununun t e r sınıf veya derecesindeki
yargıçlardan müteşekkil olarak toplu veya
tek yargıçlı millî korunma mahkemeleri ku
rabilir.
II - Adalet Bakanlığı bu mahkemelere 2 nci sı
nıfta bulunan ve Yargıtaya namzet gösteril
miş olan yargıçları terfian ve birinci sınıfta
bulunan yargıçları naklen tâyin edebileceği gi
bi kadrodaki her dereceden maaşlar karşılık tu
tulmak suretiyle daha aşjağı derecelerdeki yar-

Madde 67. — Aynen kabul edilmiştir.
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gıçları da tâyin edebilir. Bu mahkemelerin
lâğvi halinde Yargıtaya namzet yargıçlardan
bu mahkemelere terfian tâyin olunanlardan
açıkta kalanlar müktesep hakları mahfuz kalmak
şartiyle ve kendi muvafakatleriyle 4 neü de
recedeki bir yargıçlığa da tâyin olunabilirler.
III - Bu mahkemelerde vazife alan yargıçla
rın, savcıların ve kâtiplrein maaşları bu ka
nunun 43 ncü maddesindeki sermayeden öde
nir ve bu vazifelerin devamı süresince de kendi
lerine yine bu sermayeden maaşlarından gayri
Adalet Bakanlığınca tensip ve Başbakanca tas
vip olunacak aylık maktu tazminat verilebilir.
IV - Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nci maddeleri
gereğince ilgililere verilecek maaşlar bu kanu
nun 43 ncü maddesindeki sermayeden ödenir.
V - Adalet Bakanlığı bu mahkemelerin kaza
mıntakalarını, bu mahkemelerin kurulmadığı
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi
tâyin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün
suçların dâvasını bir mahkemede rüyet ettirebi
lir.
VI - Adalet Bakanlığı Millî Korunma mah
kemelerinden ve bu mahkemelerin kurulma
dığı yerlerde bu işlere bakmak üzere yetkili
kılman mahkemelerden verilen hükümleri tet
kik etmek üzere bu maddenin ikinci bendinde
yazılı yargıçlardan yargıtayda hususi bir daire
teşkiline ve bu daireye lüzumu kadar raportör
tâyinine de yetkilidir. Bunların maaşları 43 ncü
maddedeki sermayeden ödenir. IV. üncü bent
hükmü bunlar hakkında da uygulanır.
Madde 68. — I - Bu kanuna göre kuru
lan veya bu kanunu tatbik ile vazifelendirilen
mahkemeler meşhut suçların muhakeme usulü
hakkındaki kanunun usul hükümlerini tatbik
ederler. Şu kadar ki savcmın, meşhut suçların
Muhakeme Usulü Kanununun altıncı maddesi
uyarınca verdiği tutma kararı, sözü geçen kanun
da yazılı muayyen mehiller içinde dâva açılma
dığı takdirde kendiliğinden hükümsüz kalır. Sa
nığın tutulmasına devam mecburiyeti bulunduğu
hallerde genel hükümlere göre muamele yapılır.
I I - Bu kanunla tekerrürden dolayı hususi
surette ceza tâyin edilmiş olan hallerde tekerrür
tâbirinden maksat, hüküm katileştikten son
ra aynı suçun tekrar işlenmesidir.

Madde 68. — Ayneu kabul edilmiştir.
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III - Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs
halinde hilâfına sarahat olmadığı takdirde genel
hükümler uygulanır.
IV - Aynı cürüm kastı altında islenmiş olan,
muayyen bir cins malın müteaddit şahıslara faz
la fiyatla satılması veya aynı gayrimenkulun
müteaddit defalar kanunen muayyen miktardan
fazlaya kiraya verilmesi gibi haller bir suç sayı
lır ve bu hallerde Türk Ceza Kanununun 80 nci
maddesi hükmü uygulanır.
V - Bu kanuna göre toplu olarak kurulan Mil
lî Korunma Mahkemelerince hükmolunan 15 gün
kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır para ceza
larına taalluk eden hükümler katı olup temyiz
edilemez.
MADDE 2.
rürlüğe girer.

Bu kanun yayım taı-hinde yü-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Başbakan
Adalet Bakam
Ş. Saraçoğlu
M. ökmen
Millî Savunma Bakam
İçişleri Bakanı
A. B. Artunkal
Hilmi Uran
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. Saka
İV. E. Sümer
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Yücel
Strrt Doy
Ekonomi Bakam Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam
Fuad Sirmen
Dr. S. Konuk
Gümrük ve Tekel Bakam
Tarım Bakanı
Ş. B. Hatipoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakanı
A. F. Cebesoy
B. Karadeniz
Çalışma Bakam
Dr. S. Irmak

MADDE 2. — Aynen kabul edMimiştir.
MADDE 3. — Aynen kabul editoniştir.
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.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Türkiye Kredi Fonsiye Bankası kurulması hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar
Kurulunca 17 , I . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim,
Başbakan
Ş, Saraçoğlu

Türkiye Kredi Fonsiye Bankası Kanunu tasarısı gerekçesi
Yeni kurulmakta olan Ankara şehri ile imara muhtaç bulunan diğer şehirlerimizde halkın in
şaata müteveccih bulunan teşebbüslerini desteklemek ve bu işlere muktazi kredileri temin etmek
maksadiyle 22 Mayıs 1926 tarih ve .844 numaralı kanunla Emlâk ve Eytâm Bankası kurulmuş ve
Eytam sandıkları elinde dağınık bir halde bulunan yetimlere ait paraların da bu işlerde kullanılmak
üzere bankaya tevdii mecburiyeti vazolunmuştu.
Bankanın sermayesi Devlete ait emlâkden qn milyon liralık kısmının devri ve hususi şahısların
iştirakleriyle temin olunacaktı.
Bu mütevazi sermaye ile, Emlâk ve Eytam Bankasından beklenen işlerin geniş ölçüde başarılma*
sına imkân olmadığından Bankanın faaliyeti şimdiye kadar Ankara, İstanbul ve İzmir gibi belli
başlı birkaç şehre ve mahdut bir sahaya münhasır kalmıştır.
Memleketimizin her tarafında kendisini hissettirmekte olan imar ihtiyacını karşılamak ve
bu vadideki hususi teşebbüsleri desteklemek zarureti gözönünde tutularak diğer ileri memleketlerde
ki numunelerine uygun bir «Kredi Fonsiye Bankası» vücude getirilmesi düşünülmüş ve bu maksatla
merbut kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Yeni Bankanın iştigâl mevzuu memleketimizin imarını sağlayacak yapı ve tamir işlerinin ba
şarılması için kredi temin etmektir. Banka bu mevzularda hususi teşebbüsler tarafından kurul
muş ve kurulacak müesseselere de iştirak edebilecektir.
Bankanın 100 milyon lira olarak tasarlanan sermayesinden 55 milyon lirası Hazineye, baki
yesi de Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile diğer tüzel ve gerçek kişilere tahsis olunmuştur. Ban
kanın faaliyetinin sermaye ve kabul eyleyeceği tevdiat ile temin olunamıyacak kadar genişleme
si kuvvetle memul bulunduğundan sermayesinin 5 misline kadar tahvil çıkarmak salâhiyeti de veril
miştir. Hazine kefaletini haiz ve karşılığı tamamen gayrimenkul olarak mevcut bulunması meş
rut olan Kredi Fonsiye tahvillerinin tasarruf erbabının rağbetine mazhar olacağı muhakkak sayıl
maktadır.
Tasarınm diğer muhtelif maddeleri ile sevk olunan hükümler Bankanın iştigal mevzuunun hu-

susıyetinden ve bilhassa kredilerin uzun vadeli olmasından doğan neticeleri tanzim eylemek gayesi
ne matuf olup esas itibariyle diğer memleketlerdeki Kredi Fonsiye Müesseselerinin mevzuatına ben
zemektedir.
Banka bir Anonim Ortaklık halinde tesis olunacağına göre hususi kanununda safahat olmıyan
hallerde Ticaret Kanununu a hükümleri cari cm çaktır.

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/539
Karar No. 26

9 . V . 1946

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Kredi Fonsiye Bankası kurulması
hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 22 . I . 1946 tarihli ve 489-71/6-210
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ve
Komisyonumuza havale buyurulan kanun tez
keresiyle gerekçesi Maliye Bakanı hazır oldu
ğu halde okundu ve tasarının tümü hakkında
yapılan açıklamalar dinlendi.
Memleket imarında uzun vadeli ve ucuz fa
izli kredi sağlıyan müesseselerin yüksek tesir
lerini izaha lüzum yoktur. Gerçi bizde 844 sa
yılı kanunla Emlâk ve Eytam Bankası kurul
muş ise de gerek sermaye, gerek faiz nokta
sından bu amacı sağlıyamamış ve faaliyeti bellibaşlı birkaç şehre ve mahdut bir sahaya mün
hasır kalmıştır.
İşte memleketimizin her tarafında kendisi
ni hissettirmekte olan imar ihtiyacını karşıla
mak amaciyle hazırlanan bu tasan esas itiba
riyle yerinde görülerek kabul edilmiş ve kanun
başlığı (Türkiye Emlâk Bankası) şeklinde de
ğiştirilerek maddelere geçilmiştir.
Maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda
gösterilmiştir :
1. — Bankanın kuruluşu, amacı, süresi ile
alâkalı ve tasarının' 1, 5, 6, 7 ve 18 nci madde
lerindeki hükümler birleştirilerek birinci mad
deye alınmıştır. Bilhassa 5 nci maddede yazılı
olan hükümler daha ziyade statü ile alâkadar
görüldüğünden bu maddeden çıkarılmış ve ku
rulacak bu müessesenin her türlü banka iş
lemleriyle uğraşmasına yetki verilmiş, ancak
kabul edilen mevduatın uzun vadeli plasman
lara tahsisinde teknik mahzurlar bulunduğun

dan kurulun esas vazifesi olan ipotekli ikraz
lar dışında mevduat rezerveleriyle mukayyet
olmak üzere kısa vadeli ticari plasmanlara yer
ayrılması uygun görülmüş ve kanunun birinci
maddesi bu esaslar dairesinde tesbit olunmuştur.
2. — Bankanın sermayesi ve onun inkısamı
na mütaallik hükümler 2 nci maddeye alınmış
ve kupürlerin statü ile tesbiti muvaafık gö
rülmüştür. Hisse senetleri hakkındaki hüküm
ler bu maddeden çıkarılarak üçüncü maddeye
alınmıştır.
3. — Hükümet teklifinde sermaye A, B, C
namları altında üç grupa ayrılmış ve A ser
mayesi Hazineye, B sermayesi bankalarla si
gorta ortaklıklarına ve C grupu da tüzel ve
gerçek kişilere tahsis olunmuştu. B grupu na
mı altındaki bankalar ve sigorta ortaklıkları
na ait olmak üzere yapılan tahsisin bir fayda
sağlamamakla beraber suskripsiyonlar netice
sinde doğacak aksaklıklar ve idare meclisinde
temsil yönünden doğacak zorluklar gözönünde
tutularak B ile C grupu birleştirilmiş B grupu
namı altında tüzel ve gerçek kişilere serma
yenin % 45 i tahsis edilmiştir.
B grupu hisse senetlerinin doğrudan doğru
ya nama yazılı olmasından tedavül ve rağbet
bakımından doğacak müşkülât gözönüne alına
rak bu grup hisse senetlerinin müşterinin iste
ğine göre nama veya hâmiline olması esası ka
bul edilmiştir.
4. — Bankalarea ekzersiz mahiyetinde her
senenin 30 Haziran tarihinde birer bilanço ya
pılmakta olmasına ve bu tasarının da henüz
tetkik edilmekte bulunmasına göre tasarının
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dördüncü maddesinin B fıkrasındaki 31 Mart
1946 tarihi 30 Haziran 1946 olarak değiştiril
miştir.
5. —• Tasarının tahvil çıkarmağa talluk eden
8 nci maddesi 5 nci madde olarak tesbit olunmuş
tur Tedavülde bulunan tahvillerin teminatını
bankanm ipotekli plasmanlarının teşkil etmesi
dolayısiyle tahvillerden elde edilecek paraların
ipotekli ikraz plasmanlarından fazla bulunması
takdirinde fazlalığı teşkil eden kısmın, ihtiyaç
husulünde kolayca paraya çevrilerek ipotekli ik
razlara tahsis imkânını sağlamak için Hazine bo
nolarına yatırılması yolunda maddeye yeni hü
küm konmuştur.
6. — Tasarının 9 ncu maddesinin E fıkra
sındaki idare kurulunun banka idaresinde yeri
görülmediğinden kaldırılmıştır.
7. — Tasarının 10 ncu maddesine tekabül
eden 7 nci madde komisyonumuzun 3 ncu mad
dede yaptığı değişiklik esasına göre yeniden
yazılmış, İdare meclisi başkanının, Genel Kurula
Reislik edeceğine dair tasarının 12 nci madde
sindeki hüküm de bu maddeye ilâve edilmiştir.
8. — Tasarının 11 nci maddesinin 1, 2, 3
neü fıkraları, umumi hükümler dâhilinde yürü
tülmesi gereken hallerden olması ve statüde de
yer alması tabiî bulunduğundan bu hükümler
maddeden çıkarılmış ve yalnız feshe taallûk eden
4 numaralı fıkra 8 nci maddede yazılı olduğu
şekilde kabul edilmiştir.
9. — Tasarmm 13 ncü maddesi 9 ncu madde
deki şekle sokulmuş B ve C gurupları B gurupu
namı altında birleştirilmiş olduğundan Idre
meclisi üyelerinin üçünün A gurupu Hazine
hissesini temsilen Maliye Bakanlığı tarafından
ve geriye kalan üç üyenin de B gurubunu teşkil
eden tüzel ve gerçek kişiler tarafından seçilmesi
lüzumu tasrih edilmiştir. İdare Mleclisi üyele
rinin vasıflarına ait takyitler lüzumsuz görüle
rek kaldırılmıştır.
10. — Tasarının 14 neü maddesi 10 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir.
11. — Tasarının 15 nci maddesindeki denet
çilerin bir süre nihayetinde yeniden intihap edil
meleri ve müstemirren vazifeleri başında bu
lunmaları yolundaki hükümler ameli faideyi mu
cip görülmediğinden bu kayıtlar kaldırılmış ve
madde yeniden yazılmıştır.
1 2 . — Genel müdür muavinlerinin vazife dı
şında iş alabilmelerinin memnuiyetine dair fık:

ra (bunların müessesenin muhtelif teşekkülle
rinde iş alabilmelerinin) 3659 sayılı kanun ile
kabul edilmiş esaslara aykırı olduğu için kaldı
rılmıştır.
13. — Yurdun imarı gayesiyle inşaat sahip
lerine uzun vadeli borç verme ve tahvilât çı
karmak suretiyle menabiinı çoğaltmağa mec
bur olan Kredi Fonsiye müesseselerinin alacak
larını en kısa zamanda takip ve tahsil imkân]afiyle teçhiz edilmeleri bir zarurettir. Nitekim
bizde de Ziraat Bankasına ve Emniyet Sandığı
na kanuni bu kabil garantiler verilmiştir. Bu _
maksatla yeni kurulacak Bankanın tahsil sis
teminde bazı yeni esaslar derpiş olunmuş, şu
kadar ki, bunların umumi hükümlere de müm
kün mertebe uygunluklarını* sağlamak memle
ket hukuk rejiminin
bütünlüğünü temin
noktasından zaruri olduğundan gerek satış
kıymetlerinin takdirinde gerek borçluya itiraz
hakkı verilmesinde Adalet icra makamının tavas
sutun esası mahfuz tutulmuş ve 13 nuü madde
bu esaslar dairesinde tesbit olunmuştur.
14. — Tasarının 20 nci maddesindeki, borçlu
ların medenî durumlarında hâsıl olacak değişik
liklere ait hüküm 13 ncü maddenin son fıkrasına
tavzihan alınmış bulunduğundan bu maddede
yalnız rehin açiğından mütevellit banka alacağı
nın umumi hükümler dairesinde tahsilini sağlıyacak hükümler bırakılmıştır.
15. — Banka alacaklarının tâbi olacağı faiz
rejimine dair tasarının 21 nci maddesi, banka
nın gayrimenkulrehni mukabilinde
yapacağı
ikrazlar ve açacağı krediler elli seneye kadar uzun
müddet için vâki oolabileceğine göre bu yolda
uzun vadeli muamelelerde hesap edilecek faizin
ana paranın bir mislini geçmemesine imkân buljöımadığı gibi bankanm ihraç edeceği tahville
rin kuponlarına her senenin muayyen zamanla
rında faiz vermek zarureti dolayısiyle bankanın
faiz hesaplarının murabaha nizamnamesi hüküm
leriyle mukayyet tutulmaması uygun görülmüş ve
maddde bnnu sağlayacak değişiklikler yapıl
mıştır.
16. — 2299 sayılı kanunun 24 ncü maddesi
itibara müsteniden açılacak olan ticari kredi sa
hiplerinden hesap isteme mecburiyetini vazetmiş
kote esham ve tahvilât ve altın terhini mukabili
kredileri bundan müstesna tutmuş bulunmasına
göre kayrimenkul teminatı mukabüinde yapıla
cak ikrazatın da hesap isteme muafiyetine tâbi ,
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- 4 tutulması uygun körülmüş ve tasarıya bu muafi
yeti sağlayan yeni bir madde eklenmiştir. ,
17. —• Kazançtan ayrılacak ihtiyaçlara ve safi
gelirin dağıtılmasına dair tasarınım. 22 nci mad
desine konan hükümler, yeni hüviyetiyle, mem
leketin imar sahasında şümullü işler başarması
beklenen bankanın, işlemlerinin genişi iğile mü
tenasip ihtiyaçlara sahip olması bakımından
faideli ve lüzumlu görülmüş yalnız tevzii ge
reken temettüün hissedarların eline fiilen ve
tamamen geçmesini temin gayesiyle (D) ben
dinin son fıkrası kaldırılmıştır.
18. — Tasarının 23 ncü maddesi 18 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
19. — Tasarının 24 ncü maddesinde olağan
üstü ihtiyat akçesi yalnız temettüün hisse se
netlerinin itibari kıymetinin % 5 sini karşıla
mağa tahsis edilmişti. Halbuki olağanüstü ithiyat akçesi daha ziyade olağanüstü zararları ka
pamak gayesiyle ayrıldığından bu maksadı te
min edecek değişiklik yapılmıştır.
20. —• Tasarının 25 nci maddesi 20 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
21. —• Tasarının 27 nci maddesi 21 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
22. — Tasarının 26 ve 28 nci maddeleri hü
kümleri 22 nci maddede birleştirilmiştir.
23. —• Tasarının 29 ncu maddesi 23 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
24. — Tasarının 1 sayılı geçici maddesi ban
kanın teşekkül tarihinin 1 Temmuz 1946 olarak
değiştirilmesi suretiyle kabul edilmiştir.
25. — Tasarının iki sayılı geçici maddesinin
ilk fıkrası maksadı daha vazıh ve daha şâmil
surette ifade edecek şekle konmuş ve bu suretle
Emlâk ve Eytam Bankasından yeni Bankaya ge
çecek menkul, gayrimenkul kiymetlerle üçüncü
şahıslara karşı plan hak ve vecibeleri her hangi
intikal, tescil işlemine lüzum olmaksızın geç
mesini sağlayacak hüküm konmuştur. Emlâk
ve Eytam Bankasının (B) tertibi hisse senetle
rinden kimlere ait olduğu meçhul kalan yalnız
550 liralık kısmından maadasının son zaman
larda Emlâk ve Eytam Bankasınca tamamen
satın alındığı ilgililer tarafından yapılan açık
lamalardan anlaşılmış bulunduğundan tasarıya
bu hisselere ait bir hüküm koymağa lüzum kal
mamış ve geçici üçüncü maddenin son fıkrası
kaldırılmıştır.

26. — Tasarının geçici 4 ncü maddesinde yer
alan Hazine hisselerinin bilûmum ihtiyat ve
karşılıklarla birlikte Hazine lehine sermayeye
inkilâbı karşısında Emlâk ve Eytam Bankası ak
tifinin ve dolayısiyle plasmanlarının da yeni
bankaya intikalinden dolayı bu plasmanların
muhtemel açık ve zararlarının Hazineye ait ol
duğuna dair Komisyonun geçici üçüncü mad
desiyle yeni bir hüküm kabul edilmiştir.
27. — Tasarının geçici üçüncü maddesi, yü
rürlükten kaldırılmakta olan 844 sayılı kanun
hükümlerine uygun olarak eytam mevduatiyle
terekeden hâsıl olacak mebaliğe ait hükümler
konmak suretiyle geçici dördüncü madde olarak
tesbit edilmiştir.
28. — Geçici 4 ncü madde, B ve C grupları
birleştirilmiş olduğuna göre geçici beşinci mad
de olarak ayrılmıştır.
29. — Tasarının geçici 5 nci maddesi, Emlâk
ve Eytam Bankası memur ve müstahdemlerine
mahsus Tekaüt Sandığının 4222 sayılı İktisadî
Devlet Teşekkülleri memurları Tekaüt Sandığı
hakkındaki kanunun 22 nci maddesi mucibince
sandığa dâhil memur ve müstahdemlerin mük
tesep hakları mahfuz kalmak şartiyle müstakillen faaliyete devamı kabul edilmiş olduğundan
bu sandığın aynı hükümler dairesinde yeni Ban
kaya intikalini temin edecek şekilde tesbit edil
miştir.
30. — Yeni Bankanın kuruluşu münasebetiy
le Emlâk ve Eytam Bankası memurları için tat
bik olunacak muameleler hakkında İller Ban
kası kanununda mevcut hükümlere mütenazır ola
rak tasarıya geçici 7 nci madde eklenmiştir.
31. —• Geçici 6 ncı madde, Emlâk ve Eytam
Bankasının son hesap devresinin 30 Haziran
1946 tarihinde kapanacağına göre geçici 8 nci
madde şeklinde değiştirilmiştir.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü
Kâtip
İstanbul
îzmir
Ankara
A. Bayındır
8. Dikmen
M. Aksoley
Afyon K.
Afyon K.
îzmir
î. H'. Baltacıoğlu
S. Yurdjcoru
Ş-. Adalan
Kastamonu
Malatya
Siirt
//. Çelen
M. N. Zabcı
S. Tuncay
Tokad
C. Kovah
} •
;

{ @, S a ^ s : . 177 )

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
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Yüksek Başkanlığa
l a n tâyin eden icra ve iflâs kanununda esas iti
Bir Kredi Foıısiye Bankası kurulması hak
bariyle (Madde 49) rehin karşılığında ödünç
kında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı, Ma
verme işlerinde Ziraat ve Emlâk ve Eytam Ban
liye Bakanlığı ve Emlâk ve Eytam Bankası tem
kalarının özel kanunlarda paraya çevirmeğe
silcileri huzuriyle komisyonumuzda görüşüldü ve
ilişkin olarak mevcut olan hükümler saklı tutul
incelendi.
muş bulunmaktadır. Bu kanundan- sonra büyük
Yurdun her tarafında şiddetle duyulmakta
Meclisçe kabul buyurudan 4 . VI . 1937 tarihli
olan imar ihtiyaçlarını en geniş ölçüde karşıla
ve 3202 sayılı Ziraat Bankası kanununda ise bu
manın, yurdu imara kavuşturmanın ve yurddaşları konut sahibi yapmanın yurt kalkınmasında . bankanın rehin karşılığında verdiği ödünç para
ların kavuşturulmasında ve alacağın tahsilinde
ve yurddaşm refahını sağlamada önemli bir ko
bankaya bazı icra yetkileri verilmiş, Emniyet
nu olduğu şüphesizdir. Yurdun kalkınmasını,
Sandığı da ayrıca bu yetkilere sahip kılınmıştır.
yurttasın refaha kavuşmasını ve her bölgenin ken
Bu kanunla kurulacak bankanın, alacaklarını
di şartlarına ve özelliklerine göre güzel ümran te
tahsildeki gecikmeler ve karşılaşacağı zorluklar
sisleri ve aile ynvalariyle bezenmesini sağlıyacak
nispetinde yeni kredi isteklerini karşılayama
çeşitli tedbirler arasında kredi ihtiyacı başta ge
ması tabiî bir keyfiyet olduğundan Ziraat Ban
lir. 22 Mayıs 1926 tarihli 844 sayılı kanunla ku
kasına, Emniyet Sandığına tanınmış olan aynı
rulan ve sermayesinin; Devlet emlâkinden on
kolaylıklardan ve imkânlardan faydalanması bu
milyon liralığın devri ve özel kişilerin katılması
bakımdan uygun görülmüş, diğer taraftan borç
suretiyle sağlanması düşünülen Emlâk ve Ey
tam Bankasının bu kadar az bir sermaye ile mem- lulara ait hakların korunması lüzumu da önemle
gözönünde bulundurularak 13 ncü maddede ge
leşet ölçüsündeki bu ihtiyacı başarabilmesi
rekli değişiklikler yapılmış ve ihale üzerine iti
mümkün değildir. Nitekim Hükümet gerekçesin
raz ve şikâyetleri inceleyecek olan icra yargıçlıde de bu mütevazi sermaye ile banka faaliyet ve
ğinca verilecek kararlara karşı, icra ve iflâs ka
hizmetlerinin şimdiye kadar ancak mahdut bir
nuniyle temyiz kabiliyeti kabul edilmiş olan
iki şehre münhasır kaldığı belirtilmiş bulun
hususlara münhasır kalmak şartiyle temyiz yo
maktadır.
luna başvurulabileceği tasrih olunmuştur.
Emlâk ve Eytam Bankasının sermayesi; ne
B) Ticaret kanununun 788 nci maddesi,
yurdun her köşesinde teşkilât yapılmasına, ne de
tarafların
üç aydan aşağı olmamak üzere dile
istenilen ölçüde kredi sağlayabilmesine elveriş
dikleri
zamanda
faizlerin resülmale kalbini mu
lidir. Bu bakımdan büyük sermayeli ve yaygın
kavele
edebileceklerini
tasrih etmiş olduğun
teşkilâtılı bir kredi müessesesine şiddetle ihti
dan 15 nci maddeden, kanuni ve genel bir
yaç vardır. Bu ihtiyacı karşılaması bakımından
hükmün
tekrarından ibaret olan ve (Bankada
Hükümetin böyle bir kanun tasarısı getirmiş ol
alacaklarına
ait faizlerin üç aydan aşağı olma
masını komisyonumuz memnunlukla karşılamış
mak
üzere
ana
tüzükte tâyin olunacak muayyen
tır.
süreler
sonunda
ana paraya tahvil ve ilâve
Maddelerin incelenmesi sırasında yapılan de
olunacağından)
bahseden ibare çıkarılmış,
ğişiklikler aşağıda arzedilmistir:
ancak
cârihesap
şeklinde
olmıyarak ipotek kar
A) Banka, Devlet sermayesiyle birlikte özel
şılığı
verilecek
paralara
ait faizlerin bir yıl
sermayenin de katıldığı bir Anonim ortaklık
dan
daha
kısa
süreler
sonunda
ana paraya ek
olduğundan alacakların kovuşturulması ve tah
lenmesi
doğru
görülmiyerek
bu
süreyi
uzatmak
sili hususunun genel hükümlere tâbi olması dü
ve
diğer
taraftan
ana
paraya
eklenmesini
sağşünülebilire de genel kovuşturmaya ait kuruli( S . Sayısı. 177)

îamak üzere bu nevi borç faizlerinin bilanço
yılının sonunda ana paraya ekeleneceği ve bu
suretle ana paraya eklenecek olan faizler hak
kında ana paraya ilişkin hükümlerin uygula
nacağı maddede tasrih edilmiştir. Ana paraya
eklenerek artık onun bir parçasını teşkil ede
cek olan faizler her pilânço yılının sonunda
ana paraya eklenmekle faiz olmaktan çıkmış
olacağı ve borçlulardan faiz olarak istenebi
lecek olan para, daima geçen yıllara ait fa
izlerin eklenmesiyle artan ana paranın muay
yen bir yıla ait faizinden ibaret kalacağı cihetle
ayrı ayrı hesaplanacak yıllık faiz tutarları ana
parayı
geçmiş
olsa
dahi
bu
faizler
her bilanço yılının
sonunda
ana paraya
kalp ve tahvil olunmakla onun bir par
çasını teşkil etmiş olduklarından yıllık faiz
tutarının ana parayı geçmiş olması esasen bu
nevi muamelelerde 1303 tarihli murabaha nizamnemesinin uygulanmasını icabettirmiyeceği
cihetle bu nizamname hükmünün tatbik olunmryacağmdan bahseden son fıkra maddeden çı
karılmıştır.
C) Bankaya ait ana tüzüğün bankanın ge
nel kurulunca yapılması zaruri görüldüğünden
21 nci madde tasarıdan çıkarılmış, ancak ban
kanın 1 Temmuz 1946 tarihinden itibaren fa

aliyete geçmesi geçici 1 nci maddede kabul
edilmiş olduğundan bu tarihten itibaren ban
kanın yapacağı işler hangi esaslara göre yürü
tülebileceğini belli edebilmek üzere ilk genel
kurul toplantısına kadar işlerin, tek hissedar
olan Maliye Bakanlığınca hazırlanacak geçici
bir ana tüzüğe göre yürütüleceği zikri geçen
geçici birinci maddede tasrih olunmuştur.
D) Kaldırılan kanunların ayrı maddelerde
belli edilmesi uygun görülerek 22 nci madde,
iki madde olarak yeniden kaleme alınmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Ko.
Başkanı
Bu rapor Sözcüsü
Kâtip
Kayseri
Kayseri
Manisa
R. Özsoy
C. Tüzel
F. Uslu
Antalya
Balıkesir
, Denizli
N. Aksoy
O. N. Burcu
H. Günver
Denizli
Erzincan
Hatay
ıV. Küçüka
A. Fırat
B. 8. Kunt
İzmir
Kastamonu
Kocaeli
E. Oran
A. Binkaya
8. Artel
Konya
Rize
H. Karagülle
8. A. Dilemre
Sinob
Urfa
C. Atay
K. Berker
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Yüksek Başkanlığa
Hükümetçe Yüksek Meclise sunulan Türki
ye Kredi Fonsiye Bankası Kanunu tasarısı, Ma
liye ve Adalet Komisyonları raporlariyle birlikte
komisyonumuza verilmekle Maliye Bakanı hazır
olduğu halde görüşüldü.
Tasarı, bina ve üzerine bina inşa edilecek ar
sa sahiplerine borç para vermek suretyle inşaatı
kolaylaştırmak amaeiyle 1926 yılında 99 yıl süre
ile kurulan Emlâk ve Eytam Bankası yerine
Hükümet teklifinde «Türkiye Kredi Fonsiye
Bankası», Maliye Komisyonunca, Emlâk ve Ey
tam Bankası zamanında halk dilinde yerleşmiş

bir tâbir olan emlâk kelimesi muhafaza edile
rek Türkiye Emlâk Bnakası, Adalet Komisyonu
tarafından Türkiye Emlâk ve îmar Bankası ve
nihayet komisyonumuzca Hükümetin de iştira
kiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası diye ad
landırılan, geniş görevli yeni bir banka kurul
ması yetkisini Hükümete vermektedir.
. Herbiri elli lira itibari kıymetinde dörtyüz
bin hisseye ayrılmış 20 milyon lira sermayeli bir
müessese olan ve kendisine devredilmiş eytam
paralarını nemalandırmakla da vazifelendiril
miş bulunan Emlâk ve Eytam Bankası, kayriak-
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larının mahdut oluşu dolayısiyle faaliyetlerini
bazı yerlere hasrettiği gibi faiz hadlerini piyasa
durumundan faydalanmak suretiyle inşaata el
verişli olmıyan çok yüksek hadlerde tuttuğun
dan istenildiği kadar bir gelişme gösterememiş
tir. Bu itibarla memlekette inşaat kredisi işinin
yeni esaslara bağlanması zaruri görülmektedir.
Yeni kurulan bankayı bilhassa yurddaşı mes
ken sahibi yapma amacına yaraşır bir faaliyete
imale için, gayeleri arasında bu cihet belirtil
diği gibi bu amaçla yapılacak ikrazlardan yılda
alınacak faiz ve saire tutarmm hiçbir suretle
yüzde beşi aşamıyacağı ve banka kaynakların
dan muayyen nispetlerin bu işe tahsis olunacağı
hükme bağlanmıştır. Tesbit olunan âzami yüzde
beş nispeti piyasaya göre önemli bir indirme teş
kil etmekle beraber yine çoktur. Bu itibarla,
bu nispetin daha aşağı hadlere indirilmesi, bu
yüzden bankanın yabancı kaynaklardan edin
diği paraların maliyeti, ikrazlarının riskleri ve
masrafları dolayısiyle bilanço neticelerine gö
re vermesi muhtemel açığın Hazinece yapıla
cak yardımlarla kapatılması fikri ileri sürülmüş
tür. Fakat piyasada cari bugünkü faiz nispet
leri karşısında böyle bir indirmenin doğurabi
leceği inikaslar, bilhassa bankaya hususi ser
mayenin iştirakine engel olabilecek tesirler ve
bunları Önliyeeek ve karşılıyacak tedbirler et
raflı olarak düşünülmek lâzımgeldiğinden ve
imkânlar aranarak faiz nispetinin mesken inşa
sını teşvik edecek asgari hadde indirilmesi Hü
kümetin başlıca hedefi olduğu ve sözü edilen
inikaslar ve tesirlere karşı tedbirler alınmak su
retiyle buna çalışılacağı Maliye Bakanı tarafın
dan ifade edildiğinden komisyonumuz, kanuni
en yüksek haddi % 5 olarak tesbit etmeği uygun
bulmuştur.
Bunun dışında komisyonumuzun üzerinde
durduğu konuların başlıcaları şunlardır:
1. — Bu türlü kurulmuş, yıllarca faaliyette
bulunmuş, ismini tanıtmış ve bu itibarla tica
ret hukukunun himayesi altında iktisadi bir mal
ve kıymet mahiyeti almış müesseseleri kaldırıp
yerlerine yeni müesseseler kurmaktan ise iste
nen gaye ve esaslara intibaklarını sağlıyarak de
vam ettirmenin daha doğru olacağı düşüncesi
öne sürümekle beraber komisyonumuz benzer
diğer müesseseler için şimdiye kadar yapıldığı
gibi ilga ve ihdas usulünü, yeni gaye ve es~rN

lara yaraşır bir işleyiş sağlamağa daha elverişli
addetmiştir.
2. — Tasarıya göre banka anonim ortaklık
halinde kurulmaktadır. Emlâk ve Eytam Banka
sı gibi bu bfinka sermavesinin de çoğu devletçe
verilmekle beraber B hisse senetleri vasıtasiyle hususi sermaye' sahiplerinin teşebbüse katıl
maları uygun olacağına göre ortaklık şekli
zaruridir. Bu şekil, her tarafta bilinmiş ve alı
şılmış bir hukuki müessesesi olmak itibariyle,
fazla olarak, Devletçe girişilen bu türlü ikti
sadi teşebbüsleri âmme hukukuna tâbi işler
den ayrı, ticari ve iktisadi zihniyetle idareye
daha elverişlidir. Ancak tasarıda derpiş edilen
bilanço murakabesi ve tasdiki usulünün yeter
liği üzerinde önemle durulmuştur.
Bir kısım Komisyon üyesinin (General Refet Alpman, Tahsin Bekir Balta, Esat Tekeli,
Ayet Sayar) fikirlerine göre hiç olmazsa Dev
let îktisadi Teşekküllerinin idare ve murakabe
si hakkındaki 3460 sayılı kanunun 41 nci mad
desinde derpiş edilen ve Şeker Şirketi gibi ser
mayesinin çoğu Devlet müesseselerine ait şir-,
ketlere de tatbik olunan bilanço murakabesi ve
tasdiki usulü bu bankaya da teşmil edilmek,
yani muameleleri umumi murakabe heyeti tara
fından malî, iktisâdi ve teknik bakımlardan in
celemek ve tanzim olunacak rapor üzerine Ban
ka Genel Kurulunca bilanço hakkında bir ka
rar verildikten sonra tasdik ve ibra işi İktisa
di Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinin karariyle tekemmül ettirilmek lâzımdır. Bu fikrin
mucip sebebi olarak, banka sermayesinin bü
yük kısmının Devletçe verildiği, hususi serma
yenin iştiraki mahdut olduğu gibi iştirak edip
etmiyeceği de şüpheli bulunduğu, tasarıda' der
piş olunan murakabe usulünün kâfi olmadığı,
nihayet Devlete ait mühim bir malî iş hakkın
da son kararın Büyük Millet Meclisince, fakat
hiç olmazsa Meclis üyelerinin bir kısmını içine
alan. îktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He
yetince verilmesinin zaruri bulunduğu, bu usu
lün, hususi hisse sahiplerinin kanuni hakları her
veçhile saklı kalacağından, bu bakımlardan
da mahzur doğurmıyacağı ve murakabenin se
lâmetle yapılmasına yardım edeceğinden aksi
ne olarak fayda sağlıyacağı öne sürülmüştür.
Buna mukabil kurulan müessese hususi hu
kuk rejimine tâbi, 'hususi sermayenin iştirak
ettiği bir Anonim Şirket olmak dolayısiyle mu-
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rakabe ve bilanço tasdiki işinde bu müesseseler
için Ticaret Kanununun koymuş olduğu ve her
hisse sahibi için etraflı yetki ve teminat ihti
va eden esaslardan ayrılmanın doğru olmıyacağı, tasarıda murakıplar için konan vasıflar
ve şartlar esaslı bir murakabeyi sağlamağa kâ
fi olacağı ve Banka Genel Kurulu çoğunluğu
nun, Büyük Millet Meclisi önünde Devlet malî
muamelelerinden sorumlu Maliye Bakanlığı
mümessillerinden terekküp edeceği, bunun bi
lanço tasdikmda ve muamelelerin murakabe
sinde gerekli itinanın gösterilmesine kâfi ola
cağı ve esasen Devlet İktisadi Teşekküllerinin
idare ve murakabesi usullerinde yapılması dü
şünülen ıslahat dolayısiyle bu banka durumu
nun da ele alınması tabiî bulunduğu cihetle,
umumi murakabe heyeti marifetiyle inceleme
ler yaptırma yetkisinin Maliye Bakanlığına
tanmmasiyle iktifa edilerek bugün için tasa
rıdaki esasların muhafazası ekseriyetle uygun
görülmüştür.!
3. — Banka alacaklarının takibi hususunda
taraflardan biri olan bankaya tanınan yetkiler
ve icrayı geri bırakmağa cevaz vermiyen ka
yıtlar, adli kanunlarımızla müesses olan ve ilgi
liler için teminat teşkil eden esaslara aykırı ol
duğu ve buna da zaruret bulunmadığı bir kı
sım üye (Münir Birsel, Faik Kurdoğlu, Tah
sin Bekir Balta) tarafından öne sürülmüş ise
de memlekette ucuz mesken inşasını sağlama
işiyle görevlendirilen bankanın aksamadan iş-

liyebilmesi için benzer bir memleket hizmeti
gören Ziraat Bankasına tanınan yetkilerin
Bankaya da. verilmesinin doğru olacağı ve ni
haî olarak kazai mercilere müracaat hakkı il
gililer için kabul edilmiş olduğuna göre hukuk
emniyeti bakımından mahzur da kalmamış ol
duğu düşünülerek, Adalet Komisyonunca kabul
edilmiş olan bu yetkiler, borçlular lehine birta
kım kayıtlar ilâvesi suretiyle, Komisyonumuz
ekseriyetince de tasvip olunmuştur.
Bu suretle esasa ve şekle ait değişikliklerle
yeniden kaleme alınan tasarı, Kamutayın ona
yına arzedilmek ve ivedilikle görüşülmek dile
ğiyle Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Tokad
Rize
İstanbul
II. N. Keşmir
T. B. Balta
F. öymen
Aydın
Burdur
Çanakkale
R. Alpman
8. Engineri
8. T. Arsal
Diyarbakır
Eskişehir
Giresun
8. Uluğ
Y. Abadan
M. Akkaya
Giresun
İsparta
A. Sayar
M. Karaağaç
İstanbul
İzmir
/. II. Ülkmen
M. Birsel
Kayseri
Kütahya
Manisa
F. Baysal
H. Pekcan
F. Kurdoğlu
Mardin
Samsun
Trabzon
: B. Erten
M. A. Yörüker
M. 8. Anamur
Urfa
Yozgad
E. Tekeli
A. Sungur
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

MALÎYE KOMİSYONU

Türkiye Kredi Fonsiye Bankası Kanunu tasarısı

Türkiye Emlâk Bankası Kanun tasarısı

Bankanın kuruluşu ve amacı

Bankanın kuruluşu ve amacı

MADDE 1. — Memleketin imarını sağlryacak yapı ve tamir işlerinin başarılması için ge
rekli kredileri düzenlemek ve dağıtmak ve bu
konularda kurulmuş ve kurulacak teşebbüsler
le ortaklık etmek ve sair ipotek ve banka iş
lemleriyle uğraşmak amacı ve (Türkiye Kredi
Fonsiye Bankası) adı ile anonim ortaklık şek
linde bir banka kurmak için Hükümete yetki
verilmiştir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır. Lüzum gö
rülen yerlerde şube ve ajanlıklar açabilir.

MADDE 1. — Türkiye Emlâk Bankası adı ile
ve:
a) Yurtta yapı ve onarma işleri için gerekli
kredileri düzenlemek ve dağıtmak;
b) Süresi elli yılı geçmemek üzere ipotek
karşılığı ikrazlar yapmak ve krediler açmak;
(?) Sigorta ortakları kurmak ve kurulmuş
olanlara ortak olmak;
d) Yapı ortakları ve yapı malzemesi endüs
trisi ve ticaret kurumları vücuda getirmek ve
bu konularda kurulmuş ve kurulacak her çeşit
ortaklıklara girmek;
e) Diğer her türlü banka işlemleri ile uğ
raşmak amacı ve bu kanunla hususi hukuk hü
kümlerine tâbi olmak üzere Anonim ortaklık
şeklinde bir banka kurmak için Hükümete yetki
verilmiştir.
Bankanın süresi, kuruluşundan bağlıyarak
(99) yıldır. Bu süre, bitmesinden on yıl evvel
uzatılabilir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır. Lüzum gö
rülen yerlerde şube ve ajanlıklar açabilir.

Bankanın sermayesi ve membaları

Bankanın sermayesi ve menbaları

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil
yon lira olup beheri yüz liralık bir milyon his
seye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin kupürleri
ana tüzük ile tâyin olunur. Hisse senetleri na
ma yazılıdır.

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil
yon lira olup beheri yüz liralık bir milyon his
seye ayrılmıştır.

MADDE 3. — Hisse senetleri A, B, C grup
larına ayrılmış olup bunlardan :
A grupu sermayenin % 55 ni
B grupu sermayenin % 15 ni
C grupu sermayenin % 30 nu
teşkil eder.
A grupu Hazineye, B grupu bankalarla si
gorta ortaklıklarına, C grupu da sair tüzel ve
gerçek kişilere tahsis olunmuştur.

MADDE 3. — Hisse senetleri A ve B grup
larına ayrılmış olup bunlardan:
A grupu, seramyenin % 55 ini.
B grupu, sermayenin % 45 ini
teşkil eder.
A grupu Hazineye, B grupu tüzel ve gerçek
kişilere tahsis olunmuştur,
A grupu sermayesi hisse senetleri nama yazı
lıdır. B grupu sermayesi hisse senetleri ise
hissedarların isteğine göre nama veya hâmiline
yazılı olabilir.

t
MADDE 4 — Hazinenin iştirak hissesini teş
kil eden elli beş milyon lira :
A) 22 Mayıs 1926 tarihli ve 844 sayılı ka-

MADDE 4. — Hazinenin iştirak hissesini teş
kil eden elli beş milyon lira:
a) 22 Mayıs 1926 tarihli ve 844 sayılı > • -
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ADALET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN

Türkiye Emlâk ve tmar Bankası kanun tasarısı

Türkiye Emlâk Kredi Bankası

Bankanın kuruluşu v,e amacı

Bankanın

MADDE 1. — Türkiye Emlâk ve İmar Ban
kası adı ile ve;
a) Yurtta yapı ve onarma isleri için gerekli
[kredileri düzenlemek ve dağııtmak;
b) Süresi elli yılı geçmemek üzere ipotek
tek karşılığı ikrazlar yapmak ve krediler açmak;
c) Sigorta ortaklkları kurmak ve kurulmuş
olanlara ortak olmak;
d) Yapı ortaklıkları ve yapı malzemesi en
düstrisi ve ticaret kurumları vücuda getirmek
. ve bu konularda kurulmuş ve kurulacak her çe
şit ortaklıklara girmek;
e) Diğer her türlü banka işlemleriyle uğ
raşmak ve bu kanunla hususi hukuk hükümlerine
tâbi olmak üzere anonim ortaklık şeklinde bir
banka kurmak için Hükümete yetki verilmiştir.
Bankanın süresi, kuruluşundan
başlıyarak
(99) yıldır. Bu süre, bitmesinden on yıl evvel
Juzatılabilir.
Bankanın merkezi Ankara'dadır. Lüzum görü
len yerlerde şube ve ajanlıklar açabilir.

Bankanın sermayesi ve

kaynaklan

far

MADDE 2. — Bankanın sermayesi yüz mil• yon lira olup her biri yüz liralık bir milyon his
seye ayrılmıştır.

DEĞÎŞTÎRÎŞİ
kanunu

tasarısı

kurukı§u

MADDE 1. — Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı adı ile ve bu kanunla hususi hukuk
hükümlerine tâbi olmak üzere, Anonim Ortaklık
şeklinde bir banka kurmak için. Hükümete yetki
verilmiştir.
Bankanın

amaçları

MADDE 2. — Banka aşağıda yazılı işlemleri
yapmak maksadiyle kurulacaktır. <
a) Yurtta yapı ve onarma işleri ve bilhassa
meskeni olmayan yuttaşlara ucuz mesken yap
tırmak için, süresi elli yılı geçmemek üzere, arkadaşlariyle birlikte bina ve yapı ipoteği karşı
lığında ikrazlarda bulunmak ve krediler açmak;
b) Bankaya veya başkalarına ait arsalar
üzerine bina yapmak ve peşin veya ipotek kar
şılığı taksitle satmak;
c) Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve
ticareti yapmak ve ortaklıkları kurmak ve kurul
muş olanlara ortak olmak;
ç) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş
olanlara ortak olmak;
d) Diğer her türlü banka işlemleriyle uğ
raşmak.
Merkez
MADDE 3. — Bankanın merkezi Ankara'dır.
Lüzum görülen yerlerde şubeler açabilir.

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmişti r.

Süre
MADDE 4. — Bankanın süresi (99) sene
dir. Bu süre, genel kurul karariyle bir misli daha
uzatılabilir.
Sermaye
MADDE 5. — Bankanın sermayesi herbiri
yüz lira kıymetinde bir milyon hisseye ayrılmış
olarak, yüz milyon liradır.

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 4 ncü
maddesi aynen kabul elilmiştir.

Hisse senetleri
MADDE 6. — Hisse senetleri A ve B grup.-
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nunla kurulmuş olan Emlâk ve Eytam Banka
sındaki Hazine hisselerinin itibari kıymetleri
üzerinden devri;
B) Emlâk ve Eytam Bankasının 31 Mart
1946 tarihi itibariyle tanzim kılınacak son fa
aliyet devresi bilançosunda kayıtlı alelûmum
ihtiyatlar ve karşılıklar ile sabit kıymetlerin
bilanço ve rayiç kıymetleri arasındaki farkın
Hazine hissesine tahsisi;
C) Bankanın dağıtacağı senelik kârlardan
Hazine hissesine düşen miktarın tahsisi;
D) Her sene Devlet bütçesine enaz beş
milyon lira ödenek konulması;
suretiyle temin olunur.

nunla kurulmuş olan Emlâk ve Eytam Banka
sındaki Hazine hisselerinin itibarî kıymetleri üze
rinden devri;
b) Emlâk ve Eytam Bankasının 30 Haziran
1946 tarihi itibariyle tanzim kılınacak son faali
yet devresi bilançosunda kayıtlı ihtiyatlar ve
karşılıklar ile sabit kıymetlerin bilanço ve rayiç
kıymetleri arasındaki farkın Hazine hissesine
tahsisi;
e) Bankanın dağıtacağı senelik kârlardan
Hazine hissesine düşen miktarın tahsisi;
d) Her sene Devlet bütçesine enaz beş mil
yon lira ödenek konulması;
suretiyle temin olunur.

Bankanın yapacağı işler
MADDE 5. — Banka belediyeler hududu
içindeki bina ve arsaların ipoteği karşılığında
ikraz yapar ve kredi açar.
Bu konularda Bankanın yapacağı ikrazlar
aşağıda gösterilen şekillerde olur :
A) Birinci derece ve sırada gayrimenkul
ipoteği karşılığında :
1. Süresi elli yılı geçmemek üzere uzun va
deli ve taksitle ödenir ikrazlar yapmak;
2. Süresi yedi yılı geçmemek üzere kısa va
deli amortismanlı veya amortismansız ikrazlar
da bulunmak;
3. Câri hesap şeklinde kredi açmak;
B) İpotekli alacakları ıskonto etmek veya
devralmak;
C) Yapı ortaklıkları, her türlü yapı mal
zeme fabrika ve imalâthaneleri kurmak veya bu
gibi teşebbüslere kredi vermek;
D) Deprem ve iskân bölgelerinde, Devlet
fabrikaları ve maden ocakları civarında yapı
lacak yapı ve tesisler için gereği halinde res
mî daireler ve kurumlarla işbirliği yapmak ve
borç taksitleri Hazine veya ilgili daire ve ku
rumlarca temin edilmek suretiyle lüzumlu kre
diler açmak ve ikrazlar yapmak.
MADDE 6i -^- Banka bina yapılması, tamiri
ve genişletilmesi ve benzeri imar işleri için be
şinci maddede gösterilen şekillerde ikraz yapabi
leceği gibi gerek kendisinin ve gerek başkala
rının arsaları üzerine ev yaparak bedelini peşin
X& Sayısı, İ7? ).
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lanna ayrılmış olup bunlardan,
A gurubu, sermayenin >% 55 ini
B gurubu, sermayenin (% 45 ini
teşkil eder.
A gurubu Hazineye, B gurubu tüzel ve
gerçek kişilere tahsis edilmiştir.
B gurubu hisse senetleri, tüzel ve gerçek
kişilerden isteklisi çıktığı zaman satılmak üzere,
Hazine tarafından alınabilir.
A gurubu hisse senetleri nama,, B gurubu
hisse senetleri hâmiline yazılıdır.
Hazine küseninin karşılığı

Tahvil çıkarmak yetkisi
MADDE 5. — Banka en çok elli yılda itfa
edilmek şartile ve Hazine kefaleti ile ödenmiş
sermayesinin beş katına kadar tahvil çıkara
bilir. Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Mali
ye Bakanlığının mütalaası alındıktan sonra ban
ka tarafından tayin olunur.
Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları
bu tahvillerin karşılığını teşkil eder;
Tahvil çıkarılması suretiyle elde edilecek pa
ralar, ipotekli kredi ve ikrazlardan başka yer
lerde kullanılmaz. Fazlası Hazine bono ve tah
villerine yatırılır.

MİADDE 7. — Hazinenin hissesi:
a) Hazinenin, 844 sayılı kanunla kurul
muş olan Emlâk ve Eytam Bankasındaki ser
maye, kâr vesair haklarının devir bilançosun
da tesbit edilecek kıymetler üzerinden devri,
b) Bankanın dağıtacağı senelik kârlardan
Hazine hissesine düşen miktarın tahsisi,
:C) Her sene Devlet bütçesine enaz beş mil
yon lira olarak konacak ödeneklerin verilmesi,
ile ödenir.
Tahvil çıkarma yetkisi
MİADDE 8. — Banka ençok elli yılda itfa
edilmek şartiyle ve Hazinenin kefaletiyle ödenmiş sermayenin beş katma kadar tahvil çı
karabilir.
Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye
Bakanlığının onamı alındıktan sonra banka ta-;
rafından tâyin olunur*
Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları,
bu tahvillerin ana ve faizlerinin ödenmesi için
rüçhan hakkı sağliyan bir karşılık teşkil eder.
Tahvil çıkarılması suretiyle elde edilecek
paralar, ipotekli kredi ve ikrazlardan başka
yerlerde kullanılmaz.
'
R<pyna1âdrın tahsisi

Bankanın İdare M&uvlan
MADDE ,6* — Maliye . Komisyonunun 6 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Genel bütçeye ödenek konul
mak suretiyle Hazinece ödenecek sermayenin
ve 8 nci maddenin uygulanmasından elde edi
lecek paraların enaz yüzde yetmişi eve sahip
olmıyan yurttaşlara mesken yapmak ye yap
tırmak üzere ipotek mukabilinde verilecek ö-
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veya muayyen taksitlerle tahsil etmek üzere is
teklilerine verebilir.

Mal. K.

MADDE 7..— Banka, Maliye Bakanlığının
muvafakat edeceği sair banka işlerini de yapa
bilir.
Tahvil çıkarmak

yetkisi

Tahvil çıkarmak

yetkisi

MADDE 8. — Banka ençok elli yılda itfa edil
mek şartiyle ödenmiş sermayesinin beş katına
k ' d a r (Kredi Fonsiye Tahvili) çıkarabilir. Tah
villerin ihraç şekil ve .şartları Maliye Bakanlığı
nın mütalâası alındıktan sonra Banka tarafından
tâyin olunur.
Bankanın yapacağı ipotekli ikrazlar bu tah
villerin karşılığını teşkil eder.
Kredi Fonsiye tahvili çıkarılması suretiyle
elde edilecek paralar altıncı maddede gösterilen
işlerden başka yerlerde kullanılamaz.
Maliye Bakanlığı Bankanın çıkaracağı tahvil
lerle faizlerine kefalet etmeğe yetkilidir.

MADDE 5. — Banka ençok elli yılda itfa
edilmek şartiyle ödenmiş sermayesinin beş katı
na kadar tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç
şekil ve şartları Maliye Bakanlığının mütalâası
alındıktan sonra banka tarafından tâyin olunur.
Bankanın ipotekle temin edilmiş alacakları
bu tahvillerin karşılığını teşkil eder.
Tahvil çıkarılması suretiyle elde edilecek pa
ralar, ipotekli kredi ve ikrazlardan başka yer
lerde kullanılmaz. Fazlası Hazine bono ve tah
villerine yatırılır.
Maliye Bakanlığı, Bankanın çıkaracağı tah
villerle faizlerine kefalet etmeğe yetkilidir.

Bankanın idare uzuvları

Bankanın idare uzuvları

MADDE 9. — Bankanın idare uzuvları şun
lardır1) Hissedarlar Genel Kurulu;
2) İdare Meclisi;
3) Denetçiler;
4) Genel Müdürlük;
5) idare Kurulu.

MADDE 6. — Bankanın idare uzuvları şun
lardır :
A) Hissedarlar Genel Kurulu
_\
B) İdare Meclisi '
' • ;..
C) Denetçiler
,
; - ;f
D) Genel Müdürlük

Genel Kurul

Genel Kurul

MADDE 10. — Bankanın hissedarlar defte
rinde yazılı bulunan hissedarları bankanın ge
nel kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul her
sene, ana tüzükle tâyin olunacak tarihte top
lanır
Her elli hisseye sahip olan veya bu miktar
hisseyi temsil eden kimse Genel Kurulda bir oyı;
Sahip olur. Bir şahsın sahip olabileceği oy adedi
tahdide tâbi değildir.

MADDE 7. — Bankanın hissedarlar defterin*
de yazılı bulunan hissedarları ile hâmiline yazılı
B tertibi hisse senetleri hâmilleri Bankanın Ge
nel Kurulunu teşkil ederler. Genel, Kurul her
sene Ana Tüzük ile tâyin olunan tarihte toplanır.
Her elli hisseye sahip olan veya bu miktar
hisseyi temsil eden kimse Genel Kurulda bir oya
sahip olup bir şahsın sahip olabileceği oy adedi
tahdide tâbi değildir.
Genel Kurula İdare Meclisi Başkanı başkan
lık eder.

MADDE 11. — Genel Kurulun görev ve yerkileri şunlardır:
,..
1. İdare Meclisi ile Denetçilerin senelik ra( S . Sayısı. 177)
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dünç paralarla açılacak krediler ve mesken
inşası için kurulmuş ve kurulacak kooperatif
lere ipotek mukabilinde verilecek ödünç para
lar da açılacak kredilere tahsis olunur.
Bu suretle verilecek paralardan her ne nam
ile olursa olsun almacak faiz ve masrafların
yıllık tutarı yüzde beşi geçemez.
Genel Kurul
MADDE 10. — Genel kurul banka hisse sa
hiplerinden kurulur. Her on hisseye sahip ola
nın veya bu miktar hisseyi temsil edenin genel
kurulda bir oyu vardır.
On hisseden fazlaya sahip olanların yuka
rıdaki nispete göre belli olacak sayıda, tahdide
bağlı olmaksızın, oy hakkı vardır.
îdare meclisi ve genel müdür

Genel Kurul
MADDE 7. — Bankanın hissedarlar defte
rinde yazılı bulunan hissedarları ile hamiline
yazılı B tertibi hisse senetleri hamilleri banka
nın genel kurulunu teşkil ederler. Genel Kurul
her sene Âna Tüzük ile tayin olunan tarihte
toplanır.
Her on hisseye sahip olanın veya bu miktar
hisseyi temsil edenin Genel Kurulda bir oyu
vardır. Ondan fazla hisse sahibi olanlar yu
karıdaki nispete göre ve tahdide bağlı olmaksı
zın oylarını kullanırlar.
Genel Kurula îdare Meclisi Başkanı başkan
lık eder.

MADDE 11. — îdare meclisi, Maliye Ba
kanlığının inhası ve Bakanlar Kurulu karariyle seçilecek dört üye ile B grupu hisse se
nedi sahipleri tarafından genel kurul toplantınsmda seçilecek üç üyeden kurulur. Üyeler üç
yıllık bir devre için seçilir, tekrar seçilmeleri
caizdir.
idare meclisi başkanı ile Banka Genel Mü
dürü Bakanlar Kurulunca seçilecek dört üye
arasından Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu karariyle tâyin olunur.
Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek üyele
rin yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini muvvaffakiyetle başarmak için gerekli meslekî, hukuki,
malî, iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi
olması şarttır.
Bankayı üçüncü şahıslara ve idari ve kazai
mercilere karşı Genel Müdür temsil eder.
Genel Müdür

muavinleri

MADDE 12. — Genel Müdür muavinleri,
Maliye Bakanlığının inhası ve Cumhurbaşkanı
nın tasdiki ile tâyin olunur.
Denetçiler
MADDE 13. — Bankanın biri Maliye Bakan
lığı, diğeri B gurupu hisse sahipleri tarafından
aday gösterlecek iki kişi Genel Kurul tarafından
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porlarrnı etekik ettikten sonra îdare Meclisi
nin ibrası, bilançonun tasdiki ve kârın tevzii;
2. Banka sermayesinin tezyidi hakkında ka
rar verilmesi;
3. Ana Tüzükte tadilât yapılması;
4. Bankanın tasfiyesi hakkında karar veril
mesi.
MADDE 12. — Genel Kurula îdare Meclisi
Başkanı başkanlık eder. Bankanın tasfiyesi ka
rarının yürürlüğe girebilmesi için bu kararı Hü
kümetin tasdik eylemesi şarttır.

MADDE 8. — Bankanın feshi hakkında Ge
nel Kurulca verilecek kararın yürürlüğe gire
bilmesi için bu kararı Hükümetin tasdik etmesi
şarttır.
.
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îdare Meclisi
MADDE 13. — Bankanın îdare Meclisi seçili
altı üye ile Banka Genel Müdüründen teşekkül
eder.
Üyelerden üçü Maliye Bakanlığı, birisi B
gurubu hisselerine sahip olan Bankalarla Sigorta
Ortaklıkları ve ikisi de Genel Kurulda C grupu
hissedarlarını temsil edenler tarafından seçilir.
Seçili îdare Meclisi üyelerinin hizmet süreleri
üç yıldır ve tekrar seçilmeleri caizdir.
îdare Meclisine, Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak üye
başkanlık eder.
Maliye Bakanlığı tarafından seçilecek îdare
Meclisi üyelerinin yüksek tahsil görmüş olmaları
ve malî işlerde enaz 15 sene başarı ile hizmet et
miş bulunmaları şarttır.

MADDE 9. — Bankanm idare meclisi, seçili
altı üye ile banka genel müdüründen teşekkül
eder.
Üyelerden üçü Maliye Bakanlığı ve diğer
üçü de B grubu hisselerine sahip olan ortaklar
tarafından seçilir.
İdare meclisi üyelerinin hizmet süreleri üç
yıldır, ve tekrar seçilmeleri caizdir.
îdare meclisine, Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kururlunea tâyin olunacak
üye başkanlık eder.

MADDE 14. — îdare Meclisinin banka işleri
üzerinde tam bir yetki ve denetleme hakkı var
dır.
Meclis bankayı alâkadar eden bütün işlerle
iştigal eder.

MADDE 10. — idare meclisi banka işleri
üzerinde tam bir yetki sahibidir. Meclis bankayı
alâkadar eden bütün işlerle iştigal eder.

Denetçiler

Denetçiler

MİADDE 15. — Bankanın her türlü işlem ve
hesapları biri Maliye Bakanlığı ve diğeri Genel
Kurulda B ve C grupu hissedarlarını temsil
edenler tarafından seçilecek iki denetçi tara
fından ineelenîr.
Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup müsfcemirren vazifeleri başında bulunmaları şarttır.
Aradan iki dönem geçmeden tekrar seçilemez
ler.

MADDE 11. — Bankanın her türlü işlem ve
hesaplan biri Maliye Bakanlığı ve diğeri genel
kurulda B grubu hissedarlarını temsil edenler
tarafından seçilecek iki denetçi tarafından in
celenir. Denetçilerin hizmet müddetleri iki yıl
dır ve tekrar seçilmeleri caizdir.
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MADDE 8. — Maliye Komisyonunun 8 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

denetçi seçilir.
Maliye Bakanlığının göstereceği denetçinin
yüksek tahsil görmüş ve vazifelerini muvaffaki
yetle- başarmak için gerekli meslekî, hukuki, malî,
iktisadi ve teknik bilgi ve tecrübe sahibi olması
şarttır.
Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup de
vamlı olarak görevleri başında bulunurlar. Bun
ların tekrar seçilmeleri caizdir. Denetçiler Genel
Kurula verecekleri yıllık rapordan ayrı olarak
Maliye Bakanlığına ve Banka îdare Meclisine
aylık raporlar vermekle ödevlidir.

İdare Meclisi

Hazinenin Denet hakkı

MADDE 9. — Bankanın îdare Meclisi, se
çilir altı üye ile banka Genel Müdüründen
teşekkül eder. Üyelerden üçü Maliye Bakanlığı
ve diğer üçü de B grupu hissederine sahip olan
ortaklar tarafından seçilir.
İdare meclisi üyelerinin hizmet süreleri
üç yıldır ve tekrar seçilmeleri caizdir. îdare mec
lisine, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca tâyin olunacak üye başkanlık
eder.

MADDE 14. — Maliye Bakanlığı, bankanın
işlem ve hesaplarını malî, iktisadi ve teknik ba
kımdan denetler. Bu konuda Devlet îktisadi Te
şekkülleri Umumi Murakabe Heyetini de gö
revlendirebilir.

MADDE 10. — İdare meclisi banka işleri
üzerinde tam bir yetki sahibidir. Meclis bankayı
ilgilendiren bütün işlerle iştigal eder.

Denetçiler
MADDE 1.1. — Bankanın her türlü işlem ve
hesapları biri Maliye Bakanlığı ve diğeri Genel
kurulda B grupu hissedarlarını temsil edenler
tarafından seçilecek iki denetçi tarafından in
celenir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıldır ve
tekrar seçilmeleri caizdir.

Banka alacaklarının

tahsili

I - ödeme tebliği
MADDE 15. — Bankanın ipotekle temin
edilmiş olan alacaklarından ödenmesi lâzımgelen
paralar vaktmda ödenmezse, borcun ödenmesi
banka tarafından borçluya yazı ile tebliğ edilir.
Bu yazının îcra ve îflâs Kanununun 146 ncı
maddesi hükümlerine göre yazılması lâzımdır.
İpotekli mal başka birinin ise veya mülkiyeti
başka birine geçmş ise bunlara ve gayrimenkul
kirada ise kiracılara da takipten haber verilir.
ödeme tebliğinde, tebliğ tarhinden başlaya
rak on gün içinde yapılacak itiraz, icra yar
gıclığinca, yirmi gün içinde karara bağlanır
ve taraflara tebliğ olunur.
II - Kîymet takdiri
MADDE 16. — ödeme tebliğine süresi için
de itiraz olunmadığı veya itiraz olunup ta iti
raz icra yargıclığinca reddedildiği ve borçta
süresi içinde ödenmediği takdirde, bankanın
isteği üzerine, icra yargıçlığı, seçeceği üç ki
şilik bilirkişi kuruluna gayrimenkulun kıyme
tini biçtirerek bankaya ve borçluya ve takip
ten haber verilenlere bildirir. Bu işlemlerin
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Genel Müdürlük

Genel Müdürlük

MADDE 16. — Banka Genel Müdürü Mali
ye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lu kararı ile tâyin olunur. Bankayı hariçte ve
mahkemelerde Genel Müdür temsil eder.
Genel müdürün iki muavini bulunur. Bun
ların tâyinleri her biri için îdare Meclisinin gös
tereceği iki adaydan birinin Maliye Bakanlığı
tarafından inhası ve Cumhur Başkanının tas
diki ile olur.
Genel Müdür ve muavinleri bankadaki va
zifeleri dışında hiç bir vazife alamazlar.
Muhasebe müdürünün inhası îdare meclisi
ne, tâyini Maliye Bakanlığına; diğer şube mü
dürleri ile imza yetkisini haiz sair memurların
inhası Genel Müdüre ve tâyinleri îdare Mecli
sine aittir.

MADDE 12. — Banka Genel Müdürü Mali
ye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulu karariyle tâyin olunur. Bankayı hariçte
ve mahkemelerde genel müdür temsil eder.
Genel müdürün iki muavini bulunur. Bunla
rın tâyinleri her biri için idare meclisinin gös
tereceği iki iadaydan birinin Maliye Bakanlığı
tarafından inhası ve Cumhurbaşkanının tasdi
kiyle olur.Muhasebe müdürünün inhası idare meclisi
ne;, tâyini Maliye Bakanlığına; idğer şube mü
dürleri ile imza yetkisini haiz sair memurların
inhası genel müdüre ve tâyinleri idare mecli
sine aittir.

îdare kurulu
MADDE 17. — îdare Kurulu Genel Müdü
rün reisliği altında Genel müdür muavinleri
ile Muhasebe Müdüründen teşekkül eder. îda
re Kurulunun görev ve yetkileri ana tüzük ile
tâyin olunur,
Bankanın imtiyazları
MADDE 18. — Bankanın _ süresi kuruluşun
dan başlıyarak 99 yıldır. Bu süre, bitmesinden
beş yıl evvel uzatılabilir.
Bankanın imtiyazları
MADDE 19. —Bankanın ipotekle temin edil
miş alacaklarından ödenmesi lâzımgelen paralrar
vaktinde ödenmezse borçluya
gayrimenkul
üçüncü şahıs tarafından borçlu lehine ipotek
edilmiş veya rehinin mülkiyeti üçüncü şahsa
geçmiş ise ayrıca gayrimenkul sahibine, bankaca
bir ihbarname tebliğ edilerek borcun ödenmesine
davet olunur.
Bu tebliğ tarihinden başlayarak 30 gün için
de borç ödenmediği takdirde gayrimenkul baş
kaca bir eyleme hacet kalmadan banka tarafın
dan bir buçuk ay süre ile ve açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılır: Alıcr çıkmadığı veya veri
len bedel satışa esas'olriMlt üzere bankaca konu
lan kıymetin % 75 ni bulamadığı takdirde artır-

MADDE 13. — Bankanın ipotekle temin edil
miş alacaklarından öednmesi lâzımgelen paralar
vaktinde ödenmezse borçluya, gayrimenkul baş
ka bir şahıs tarafından borçlu lehine ipotek edil
miş veya ipotekli malın mülkiyeti başka şahsa
gçmiş ise ayrıca gayrimenkul malikine, bankaca
bir ihbarname tebliğ edilerek borcun ödenmesi
istenir.
Bu tebliğ tarihinden başlıyarak 30 gün için
de borç ödenmediği takdirde satılacak gayri
menkulun kıymetini takdir için mahallî icra
hâkimliğine bankaca jnürajÇaatt edilir. i$ra hâ
kimliği en çok 15 gün içinde üç kişilik bir bilir
kişi heyeti^marifetiyle bu kıymet takdirini yap
tırmak ve Bankaya bildirmekle mükelleftir.
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Genel müdürlük
MADDE 12. — Maliye Komisyonunun 12 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bankanın

imtiyazları

MADDE 13. — Bankanın ipotekle temin edil
miş olan alacaklarından ödenmesi lâzınıgelen
paralar vaktinde ödenmezse borçluya, bankaca
bir ihbarname tebliğ edilerek borcun ödenmesi
istenir.
Gayrimenkul başka biri tarafından borçlu
lehine ipotek edilmiş veya ipotekli malın mül
kiyeti başkası üzerine geçmişise borç ödenmediği
takdirde ipotekli malın paraya çevrileceği bun
lara da ayrıca tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden
başlıyarak 30 gün içinde borç ödenmediği tak
dirde, bankaca, satılacak gayrimenkulun kıy
metini takdir için mahallin icra yargıçlığına
başvurulur. îcra yiargıçliğınea' 15 gün içinde üç
kişilik bîr bilirkişi kurulu marifetiyle gayrimen-

bankanın başvurmasından başlıyarak
içinde bitirilmesi gerektir.

15 gün

III •> Artırma
MAİLDE 17. — Gayrimenkul başka bir işle
me hacet kalmadan 30 gün süre ile ve gayri
menkulun bulunduğu yerin âdetlerine göre en
elverişli tarzda belli edilecek artırma şartları
dairesinde ve açık artırma suretiyle bankaca
satışa çıkarılır.
Alıcı çıkmadığı veya verilen bedel satışıa
esas olmak üzere icra yargiçlığrnca bilirkişile
re koydurulan kıymetin % 75 ini bulmadığı
takdirde artırma süresi on gün daha uzatılır.
Bu süre içinde:
Alıcı çıkmadığı,
Veya borç, faiz ve masrafları tutarı gayrimenkule biçilen kıymetin % .75 inden fazla
olupta artırmada alıcının verdiği bedel kıyme
tin % 75 ini bulmadığı,
Veyahut borç, faiz ve masrafları tutarı
gayrimenkule biçilen kıymetin % 75 inden
az olupta alıcının verdiği bedel borç, faiz ve
masraflar tutarım bulmadığı takdirde,
Artırmada teklif edilen en yüksek bedel
den aşağı ve biçilen kıymetin % 75 inden faz
la olmamak şartiyle borç, faiz ve bütün mas
raflar tutarı karşılığında banka gayrimenku
lu kendi üzerine alabilir.
Banka, bu suretle gayrimenkulu kendi üze
rine almadığı takdirde bankanın isteğiyle icra
yargiçlığrnca gayrimenkule el konarak idare
edilmek üzerebankaya teslim edilir, idare mas
rafı çıktıktan sonra geliri borca mahsup olu
nur. Banka, idaresini üzerine aldığı, gayri
menkulu enaz birer yıl ara ile tekrar aynı
şart ve usul dairesinde yeniden satışa çıkara
bilir.
Gayrimenkul hçbir suretle biçilen kıymetin %
50 sinden aşağı satılamaz. Bu takdirde ipotekli
gayrimenkul bu madde hükümlerine göre ban
kaca idare edilir.
M
Bankaca idare edilen ipotekli gayrimenkulun
bütün gelirleri üzerinde bankanın rehin hakkı
vardır.
,, Bu madde hükümleri uyarınca beş yıllık bir
süre içinde banka g a f ı n d a n idare edilen gay-
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ma süresi onbeş gün daha uzatılır ve bu süre
nin sonunda bankaca isteklisine ihalesi yapılır.
Bu süre içinde alıcı çıkmadığı veya verilen
bedel banka alacağından az olduğu takdirde ban
ka gayrimenkulu
kendi üzerine alabilir ve
borçluya bir ihbarname gönderilerek 15 gün
içinde borcunu ödemezse katî satışın yapılacağı
bildirilir.
.Verilen mühlet geçtikten sonra dosya ma
hallî icra dairesine verilir, icra Yargıçlığınca
üç gün içinde karar verilir. Bu katî ihale kararı
gayrimenkul talibi namına tescil edilmek üzere
îera Dairesi tarafından Tapu idaresine bildirilir.
Bu işlemler hiç bir hüküm ve kararla dur
durulamaz.

i;'1/

,
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Mal. K.
Gayrimenkul başkaca bir" işleme hacet kal
madan 20 gün süre ile ve açık artırma suretiyle
bankaca sıatuşa çıkarılır. Alıcı çıkmadığı veya
verilen bedel satışa esas olmak üzere icra hâkimliğince koydurulan kıymetin '% 75 ini bulma
dığı takdirde arttırma süresi 10 gün daha uza
tılır, ve bu sürenin sonunda % 75 kaydı aran
maksızın bankaca isteklisine ihalesi yapılabilir.
Bu takd'rde ihale dosyası îera hâkimliğine
tevdi ve keyfiyet borçluya banka tarafından teb
liğ olunur. îşbu tebliğ tarihinden itibaren 7
gün içinde borçlu satış işlemlerine îera hâkim
liği nezdinde itirazda bulunabilir. Bu itirazların
mezkur hâkimlikçe 10 gün cinde tetkiki ve kesin
olarak karara bağlanması lâzımdır.
Borçlunun itirazının reddi ve ihalenin îera
hâkimliğince tasdiki hallerinde üzerine ihale edi
len kimse lehine tescilin yapılması için aynı hâ
kimlik tarafından Tapuya tezkere yazılr. Tapu
bu tezkere icaplarına uymakla mükelleftir. Bu
madde gereğince yapılacak satışa ilişkin her türlü
işlemler ve tebliğler îera ve İflâs Kanunu hü
kümleri çerçevesinde bankaca yapılır.
Alıcı çıkmadığı veya ihalenin icrası bankaca
muvafık görülmediği takdirde banka gayrimen
kulu, ihalelerde teklif edilen en yüksek bedelden
aşağı ve takdir edilen kıymetin % 75 den fazla
olmamak şartiyle borç, faiz ve masraflar tutarı
veya yukarıda sözü edilen kıymetin % 7.5 ine ka
dar tekabül eden kısmı karşılığında kendi üze
rine almağa karar verebilir.
Bu takdirde dosya îera hâkimliğine verilir.
Bu hâkimlikçe 7 gün içinde kesin karar ittihaz
olunarak gayrimenkul Banka namına tescil
edilmek üzere tapuya tezkere yazılır. Tapu bu
tezkere icaplarına uymakla mükelleftir.
Gayrimenkulun Banka namına tesciline ka
dar borçlu her zaman borç, faiz ve masrafları
ödeyerek işlemin durdurulmasını istiyebilir.
Bu isteğe uyulması gerektir. Ayrıca tescil ta
rihinden itibaren üç ay zarfında yine aynı su
retle tediye gününe kadar borç, faiz ve mas
rafları ödiyerek borçlu veya vârisleri gayrimen
kulun kendi uhdesine iadeten ferağını istiyebi
lir. Bu isteğe uyulması mecburidir.
Bu işler hiç bir hüküm ve kararla durdurula
maz. Borçlunun medeni durumunda hâsıl salacak
değişiklikler, iflâs ve ölümü halleri Bankanın bu
maddedeki ift&kip haklarına halel getirmez.
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kule kıymet biçtirilerek bankaya tebliğ olunur.
Gayrimenkul başkaca bir işleme hacet kal
madan 30 gün süre ile ve açık artırma suretiy
le bankaca satışa çıkarılır. Alıcı çıkmadığı ve
ya verilen bedel satışa esas olmak üzere icra
yargıçlığmea bilirkişilere koydurulan kıymetin
% 75 ini bulmadığı takdirde artırma süresi 10
gün daha uzatılır ve bu sürenin sonunda % 75
kaydı aranmaksızın satışa çıkarılan gayrimen
kulun isteklisine bankaca ihalesi yapılabilir.
Bankaca ihalesi yapılan gayrimenkule ait
dosya icra yargıçlığına verilir ve keyfiyet ban
ka tarafından borçluya ve yukarıda sözü edi
len ilgililere tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihin
den başlıyarak 7 gün içinde borçlu ve ilgililer
satış işlemlerine karşı icra yargıçlarına itiraz
da bulunabilirler. Bu itirazlar icra yargıçlığm
ea 10 gün içinde tetkik edilerek karara bağla
nır. Bu karara karşı ilgililer îera ve iflâs
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 3890
sayılı kanunun 363 ncü maddesinde yazılı olan
ve temyiz kabiliyeti kabul edilen hususlardan
dolayı temyiz yoluna başvurabilirler.
ihalenin kesinleşmesi üzerine ihale edilen
kişi adına tescilin yapılması için aynı yargıçlık
tarafmdan tapuya tezkere yazılır. Bu madde
gereğince yapılacak satışa ilişkin her türlü iş
lemler ve tebliğler icra ve iflâs Kanunu hü
kümleri çerçevesinde bankaca yapılır.
Alıcı çıkmadığı veya gayrimenkule biçilen
kıymetin artırmada % 75 i bulmaması sebebiy
le ihalenin yapılması bankaca uygun görülme
diği takdirde banka gayrimenkulu artırmalar
da teklif edilen en yüksek bedelden aşağı ve
biçilen kıymetin % 75 inden fazla olmamak
şartiyle borç, faiz ve masraflar t u t a n karşılı
ğında kendi üzerine almağa karar verebilir.
Ancak borç, faiz ve masrafların tutarı yukarı
da süzü edilen kıymetin % 75 in den fazla ise
garimenkul % 75 in karşılığı olarak bankanın
mülkiyetine geçer ve artan kısım borçludan
ayrıca istenir.
Bu takdirde dosya icra Yargıçlığına veri
lir ve Yargıçlıkça 7 gün içinde karara bağla
nır. Bu karar kesinleştikten sonra gayrimen
kul Banka adına tescil edilmek üzere tapuya
tezkere yazılır. Gayrimenkulun banka adına tes
ciline kadar borçlu her zaman borç, faiz ve
masrafları ödeyerek işlemin durdurulmasını is-

B. K.
rimeııkulün geliri borcu ödiyemediği ve banka
ca üç ayrı zamanda yapılacak artırmada biçilen
kıymetin % 50 sine alıcı çıkmadığı takdirde, üçüncü artırmada verilecek bedel ne olursa olsun
gayrimenkul satılır.
IV - ihale ve tescil
MADDE 18. — Artırma sonunda bankaca bu
hükümler dairesinde gayrimenkulun isteklisine
ihalesi veya kendi üzerine alınması yolunda ve
rilecek karar üzerine satış dosyası icra yargıç
lığına verilir ve ihale banka tarafından borçluya
ve yukarıki maddelerde sözü geçen ilgililere teb
liğ olunur. Bu tebliğ tarihinden başlıyarak yedi
gün içinde borçlu ve ilgililer satış işlemlerine
karşı icra yargıçlığına itirazda bulunabilirler.
Bu itirazlar icra yargıçlığmea on gün içinde
tetkik edilerek karara bağlanır.
Bankaca yapılan kovuşturma ve satış işlem
leri hakkında icra yargıçlığmce verilen karar
lara karşı icra ve iflâs Kanununun 3890 sayılıkanunla değiştirilen 363 ncü maddesinde yazılı
olan ve temyiz kabiliyeti kabul edilen hususlar
dan dolayı, ihale hakkındaki icra yargıçlığının
kararından sonra, temyize başvurulabilir.
ihalenin kesinleşmesi üzerine ihale edilen
kişi veya banka adına tescilin yapılması için
aynı yargıçlık tarafından tapuya tezkere yazılır
ve gayrimenkul tapuca yeni maliki adına tescil
olunur.
V - Gayrimenkulun iadesi
MADDE 19. — Gayrimenkulun banka adına
tesciline kadar borçlu her zaman borç, faiz,
ve masrafları tauarını ödiyerek kovuşturma iş
leminin durdurulmasını istiyeebilir. Gayrimen
kulun banka adına tapuda tescili tarihinden iti
baren altı ay içinde de yine aynı suretle ödeme
gününe kadar birikmiş olan borç, faiz ve masraf
ları tutarını ödiyerek borçlu veya mirasçıları
gayrimenkulun kendilerine geri verilmesini ve
tapuda gerekli tescilin yapılmasını istiyebelirler.
Bu isteklere uyulması mecburidir.
VI - icra ve iflâs Kanunu hükümleri
MADDE 20. — Bu kanun hükümleri dairesin
de bankaca yapılacak kovuşturma ve gayrimen
kul satışına ilişkin her türlü işlemler ve tebliğ-
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MADDE 20. — Banka borç karşılığı olarak İ
ipotek ecülen gayrimenkulden alacağım tamamen)
alamadığı takdirde başka bir hüküm almağa
lüzum kalmadan, umumi hükümlere göre borçlu
nun sair menkul ve gayrimenkul malları ile ala
cak ve haklarına baş vurabilir. Borçlunun ölü
mü bankanın bu haklarma halel getirmez.

MADDE 14. — Banka kredi ve borç karşı
lığı olarak ipotek edilen gayrimenkullerin pa
raya çevrilmesinden alacağını tamamen ala
madığı takdirde bir hüküm almağa lüzum kalma
dan umumi hükümlere göre borçlunun sair men
kul ve gayrimenkul mallan ile alacak ve hak
larına başvurabilir.

MADDE 21. — Banka alaclakarının faizleri,
üç aydan aşağı olmamak üzere, ana tüzük ile tâ
yin olunacak muayyen süreler sonunda anapa
raya tahvil ve ilâve olunur. Bu suretle anaparaya
ilâve olunan faizler için anaparaya müteallik
hükümler tatbik olunur.

MADDE 15. — Banka alacaklarının faizleri
üç aydan aşağı olmamak üzere ana tüzük ile tâ
yin olunacak muayyen süreler sonunda anapa
raya tahvil ve ilâve olunur. Bu suretle anapa
raya ilâve olunan faizier için anaparaya mütaallik hükümler tatbik, olunur. 1303 tarihli Mura-
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tiyebilir. Tescil tarihinden itibaren 6 ay için
de de yine aynı suretle tediye gününe kadar bi
rikmiş olan borç, faiz ve masrafları ödeye
rek borçlu veya mirasçıları gayrimenkulun ken
di uhdelerine ferağını istiyebilirler. Bu istek
lere uyulması mecburidir.
Bankaca bu madde hükümlerine göre yapıla
cak icra işlerinin herhangi birine karşı olursa
olsun borçlu veya üçüncü kişiler tarafından ya
pılacak itirazlar ve açılacak dâvalar icra işlem
lerini durdurmaz.
Borçlunun medenî durumunda hâsıl olacak de
ğişiklikler, iflâsı ve ölümü halleri Bankanın
bu maddedeki kovuşturma haklarına halel ge
tirmez.
Medenî Kanunun 778 nci madesi gereğince
borçlu hakkında kovuşturmaya başlandığı ve
kiraların bankaya yatırılması gerekli olduğu
bankaca kiracılara tebliğ olunur. Bu tebliğe
•rağmen kiraların bankaya ödenmemesi halinde
rehni kapsayan kiraların tahsili için banka ge
nel hükümlere göre kiracılar hakkında ko
vuşturma yapmağa yetkilidir.
Bankanın Emlâk ve Eytam Bankasından de
vir aldığı alacaklarının tahsili de aynı hü
kümlere tâbidir.

ler îcra ve İflâs Kanunu hükümleri çerçevesinde
yapılır.

MADDE 14. — Kredi veya borç kar
şılığı olarak ipotek
edilen gayrimenkullerin satış bedeli
alacağını tamamen karşılamamadığı takdirde Banka, kalan alacağı çin
bir hüküm almağa lüzum kalmadan genel hü
kümlere göre borçlunun sair menkul ve gayri
menkul malları ile alacak ve haklarına başvu
rabilir.

VII - Kovuşturma işlemlerinin durdurulması
MADDE 21. -T- Bankaca bu kanun hükümlerİDe göre yapılacak kovuşturma işlemlerinin her
hangi birine karşı olursa olsun borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılacak itirazlar ve
açılacak dâvalar bu işlemleri durdurmaz.
Borçlunun medenî durumunda hâsıl olacak
değişiklikler, iflâsı ve ölümü halleri bankanın
bu kanunda yazılı kovuşturma haklarına halel
getirmez.
Kiraların bankaya ödemm&si
MADDE 22. — Medenî Kanunun 778 nci
maddesi gereğince borçlu hakkında kovuştur
mağa başlandığı ve kiraların bankaya yatırıl
ması gerekli olduğu bankaca kiracılara tebliğ
olunur. Bu tebliğe rağmen kiraların bankaya
ödenmemesi halinde ipotekli gayrimenkullerin
kiralarının tahsili için banka genel hükümlere
göre kiracılar hakkında kovuşturma yapmağa
yetkilidir.
Bankamın kurulu olmadığı yerlerde

kovuşturma

MADDE 23. — Bankanın merkez ve şubesi
bulunan yerlerin dışındaki yerlerde bakaya ipo
tekli malların satışı bu kanun hükümleri daire
sinde icra memurlukları tarafından yapılır.
Gayrimenkul

satışından tahsil
alacaklar

adilem^en

MADDE 24. — Gayrimenkulun yukarıdaki
hükümler uyarınca ihalesinden sonra, bankanın
tahsil edilemiyen alacağı kalmış ise, umui hü
kümler dairesinde kovuşturma yapılır.
Faizlerin anaparaya eklenmesi
MADDE 15. — Bankanın ipotek karşılığı
verdiği taksitli borçların faizleri her bilanço
yılının sonunda anaparaya eklenir. Bu suret
le ^naparaya eklenen faizler için anaparaya iliş
kin hükümler uygulanır.

MADDE 25. — Adalet Komisyonunun 15 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 16. — 2999 numaralı Bankalar Ka
nununun 24 ncü maddesinde yazılı hesap isteme
mecburiyet Bankanın ipotekli ikraz ve kredi
lerinde tatbik olunmaz.
Bilanço ve kârın tevzii

Büânço ve kârın tevzii

MADDE 22. — Bankanın senelik safi kârları
şu suretle dağıtılır:
A) % 15 şi tediye edilmiş sermaye tutarına
varıncaya kadar âdi ihtiyat akçası olarak ayrılır
B) % 10 nu ödenmiş sermayenin % 20 sine
varıncaya kadar olağanüstü ihtiyat akçasına ay
rıdır;
C) % 5 şi bir aylıkları tutarını geçmemek
üzere ana tüzükte gösterilecek esaslar dâhilinde
bankanın memurlarına dağıtılır:
D) Bakiyesi hisse senetlerinin itibarî kıy
metleri üzerinden hissedarlara dağıtılır veya ban
kanın amacma uygun işlere tahsis olunur.

MADDE 17. — Bankanın senelik safi kârla
rı şu suretle dağrtılır :
a) % 15 i tediye edilmiş sermaye tutarına
varıneıya kadar âdi ihtiyat akçesi olarak ay
rılır.
b) % 10 u ödenmiş sermayenin % 20 sine
varıneıya kadar olağanüstü ihtiyat akçasına ay
rılır.
c) % 5 i bir aylıkları tutarını geçmemek
üzere Anatüzükte gösterilecek esaslar dâhilinde
Bankanın memurlarına dağıtılır.
d) Bakiyesi hisse senetlerinin itibari kıy
metleri üzerinden hissedarlara dağıtılır.

MADDE 23. — Bankanın yıllık bilançosu
Maliye Bakanlığına tevdi ve „Genel Kurul toplan
tısından 15 gün evvel Resmî Gazete ile ilân olu
nur. Aynca üç aylık vaziyet cetvelleri Resmî
Gazete ile günlük iki gazetede yayınlanır.

M|ADDE 18. — Bankanın yıllık bilançosu
Maliye Bakanlığına tevdi ve Genel kurul top
lantısından 15 gün evvel resmî gazete ile ilân
olunur. Ayrıca her üç aylık umumi vaziyeti
resmi gazete ile günlük iki gazetede yayınla
nır.

MADDE 24. — Âdi ihtiyat akçası bankanın
işletmeden doğan zararlarını karşılamaya, ola
ğanüstü ihtiyat akçası beher hisseye düşen sene
lik kâr payı itibari kıymetin % 5 inden aşağı
düştüğü yıllarda kâr paylarını imkân nispetinde
bu miktara kadar iblâğa tahsis olunur.

MÎADDE 19. — 17 nci madde mucibince ay
rılan :
A) Âdi ihtiyat akçesi; bankanm işletmeden
doğan zararlarını karşılamağa;
B) Olağanüstü ihtyat akçesi; ilkin Banka
nın olağanüstü zararlarını karşılamağa ve beher
hisseye düşen yıllık kâr payı itibari kıymetin
% de beşi nispetinden aşağı düştüğü yıllarda
kâr paylarının bu miktara kadar iblâğına tah
sis olunabilir.

Karışık hükümler

Karışık hükümler

MADDE 25. — Maliye Bakanlığı dilediği
zaman bankanın her türlü/işlem ve hesaplarını
teftiş ettirmek yetkisini haizdir.

MADDE 20. — Malîye Bakanlığı Bankanın
işlem ve hesaplarını denetlemeğe yetkilidir.
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Hesap isteme mecburiyetinden

istisna

MADDE 16. — 2999 sayılı Bankalar Kanunu
nun 24 ncü maddesinde yazılı hesap isteme
mecburiyeti bankanın ipotekli ikraz ve kredi
lerinde uygulanmaz.

MADDE 26. — Maliye Komisyonunun 16 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

Bilanço ve kârın tevzii

Kârın dağıtımı, bilançonun itanı

MADDE 17. — Maliye Komisyonunun 17 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 27. — Maliye Komisyonunun 17 nci
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 18. — Maliye Komisyonunun 18 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 28. — Banka idare meclisinin hazırlıyacağı bilanço, genel kurul toplantısından bir
ay evvel Maliye Bakanlığına verilir ve toplantı
dan 15 gün evvel Eesmî Gazete ile ilân olunur.
Ayrıca her üç aylık umumi vaziyeti Resmî
Gazete ile günlük iki gazetede yayınlanır.
İhtiyat

MADDE 19. — Maliye Komisyonunun 19 ncu
maddesi aynen kabul edilmiştir.

akçaları

MADDE 29. — Maliye Komisyonunun 19 ncu
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 20. — Maliye Komisyonunun 20 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.
( S . Sayısı. 177)
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MADDE 26. — 2fc Mayıs 1926 tarihli ve 844
sayılı Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu yürür
lükten kaldırılmıştır,
MADPE 21. — Bu kantua ht&ümlerinija w?
MADDE 27. — Bu kanunun tatbiki için lü
zumlu sair hükümler bankanın ana tüzüğü ile . gulanması bir tüzük ile tâyin otattr.
tâyin olunur.
Hükümleri geçici maddeler

. Hükümleri geçici maddeler

GEÇİCİ MADDE 1. — İkinci maddede gösterilen sermayenin dörtte biri tahsil edilmiş ol
masa bile Banka 1 Nisan 1946 tarihinde teşek
kül etmiş sayılarak faaliyetine başlıyabilir.

GEÇİCİ MADDE 2. — Emlâk ve, Eytam Ban
kasının 31 Mart 1946 tarihinde hali cereyanda
bulunan bütün muameleleri ile üçüncü şahıs
larla olan hak ve vecibeleri aynen Türkiye Kre
di Fonsiye Bankasına intikal eder.
Emlâk ve Eytam Bankasının Hazineden gay
ri şahıslar elinde bulunan B tertibi hisseleri
mukabilinde C tertibi kredi fonsiye hisse sene
di verilir.

{

GEÇİCİ MADDE 1. — İkinci maddede gös
terilen sermayenin dörtte biri tahsil edilmiş ol
masa bile banka 1 Temmuz 1946 tarihinde te
şekkül etmiş sayılarak faaliyete başlıyabilir.

GEÇİCİ MADDE % — Emlâk ve Eytam
Bankasının 30 Haziran 1946 tarihindeki para ve
para hükmündeki kiymetleri ve alacakları, men
kul ve gayrimenkul malları ve bütün hak ve ve
cibeleri Türkiye Emlâk Bankasına geçer ve Tür
kiye Emlâk Bankası bütün bu mal, hak ve ve
cibeler karşısında her )ıangi bir işlem ve eyle
me mahal kalmaksızın Emlâk ve Eytam Banka
sının yerine kaim olur.

GEÇİCİ MADDE 3. — YeÜkili resmî merciler
Eytam Sandıklarmm tasfiyesinden elde edilen
paralarla yetimlere ve reşit olmıyan kayıplara
ait paraları emirlerine geçtiği tarihten itibaren
bir ay zarfmda Türkiye Kredi Fonsiye Banka
sına tevdi etmeğe mecburdurlar.
Bu kanunun yayınlandığı tarihte 844 sayılı
kanunla kurulmuş olan Emlâk ve Eytam Ban
kasında mevcut bulunan aynı mahiyetteki pa
ralar da bu Bankaya devrolunur.
Bundan evvelki fıkralarda yazılı paralar
Bankada kaldıkları müddetçe Hazinenin zıma'uı altındadır. Hesabı cari suretiyle muamele gö(S. SayM..l77)
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Hükümleri (geçici maddeler

ümmete

GEÇÎCÎ MADDE 1. — ikinci maddede gös
terilen sermayenin dörtte biri tahsil edilmiş ol
masa bile banka 1. Temimuz 1946 tarihinde teşek
kül etmiş sayılara faaliyete başlıyabilir. îlk genel
kurul toplantısına kadar bankanın göreceği iş
ler Maliye Bakanlığınca yapılacak gemici bir
Ana Tüzük ile tâyin olunur,

deruhde olunan sermaye

GEÇÎCÎ MADDE t — Bankanm kuruluşun
la Hâzinenin deruhde ettiği sermayenin dörtte
birinin ödenmesi şartı aranmaz.

Emlâk ve Eytam Bankasından devir
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Maliye Komisyonu
nun 2 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Emlâk ve Eytam
Bankası Türk Anonim Şirketinin aktif ve pasi
fi bütün hukuk ve vecibeleriyle birlikte Türki
ye Emlâk Kredi Bankası tarafından devralınacaktır.
Bu devir muamelesinin yapılması ile Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası bütün mal, hak ve
vecibeler ile ipotek haklarında herhangi baş
ka bir işlem veya eyleme mahal kalmaksızın
Emlâk ve Eytam Bankasının yerine kaim olur.
Emlâk ve Eytam Bankası adına tescil edil
miş olan aynı hakların Türkiye Emlâk Kred,i
Bankası adma devir ve tescilinde hiçbir vergi,
resim ve harç alınmaz.
Devralınan hak ve alacakların tahsili
GEÇÎCÎ MADDE 3. — Emlâk ve Eytam
Bankasından devredilecek alacaklara ait hak
larla bu alacakların tahsili hususunda 844 sa
yılı kanun hükümleri uygulanır,
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ne vadeli mevduata verilen faiz nispeti üzerin
den faiz yürütülür.
Şu kadar ki, Adalet Bakanlığı bu maddenin
1 ve 2 nci fıkralarında zikri geçen paraları
Kredi Fonsiye Bankası yerine Devletin enaz
yan iştirak hissesi bulunan millî bankalardan
diğer birine devrettirmeğe yetkilidir.

GEÇtCÎ MADDE 4. — 22 Mayıs 1926 tarih
ve 844 sayılı kanunla kurulmuş olan Emlâk ve
Eytam Bankası denetçileri ile îdare Meclisi
âzalarının vazifeleri 31 Mart 1946 tarihinde ni
hayet bularak yeniden seçim yapılır.
B ve C grupu hissedarları tarafından yapı
lacak îdare Meclisi üyesi ve denetçi seçimi ilk
genel kurul toplantısında yapılır.

GEÇÎOI MADDE 3. — 844 numaralı ka
nunla kurulmuş olan Emlâk ve Eytamı Banka
sının muamelelerinden tevellüt edebilecek zarar
lar Hazineye ait olup tahakkuk ettikleri sene
nin Hazine hissesine düşecek kârlarından mah
sup olunur.

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayın
landığı tarihte geçici ikinci madde gereğince
Türkiye Emlâk Bankasına devredilecek olan,
844 sayik kanunla kurulmuş Emlâk ve Ey
tam Bankasında mevcut, Eytam Sandıkla
rının tasfiyesinden elde edilen, yetimlerle
reşit olmıyan gaiplere ait paralar yine hesabı
carî suretiyle muamele görür ve bankaca diğer
bir sene vadeli mevduata verilen faiz nispeti
üzerinden faiz yürütülür. Şukadar ki, Adalet
Bakanlığı bu paralan Türkiye Emlâk Bankası
yerine Devletin en az yarı iştirak hissesi bulu
nan millî bankalardan diğer birine devrettirme
ğe yetkilidir.
Bu devir yapılıncaya kadar yetkili resmi
merciler Eytam Sandıklarının tasfiyesinden el(S. Sayısı. 177)
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Devralman işlerden doğacak zararlar
GEÇİCİ MADDE 3. — Maliye Komisyonu
nun 3 ncü geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇİCİ MADDE 4. — Maliye Komisyonu
nun geçici üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir.

Hazinece garanti edilen B hisse senetleri kârı
GEÇİCİ MADDE 5. — B grupu hisse se
netlerinden gerçek ve tüzelkişilere satılmış
olanlarının ödenmiş kısmına, bankanın kurulu
şunun ilk üç yılında, yıllık yüzde beş kâr da
ğıtılmasını Hazine taahhüt eder.
Bunun için Hazinenin bankaya vereceği pa
ralar, bankanın kârlarından ilk ayrılacak ola
ğanüstü ihtiyat akçelerinden Hazineye geri ve
rilir.
Yetim paralan
GEÇİCİ MADDE 4. — Mmliye Komisyonu
nun 4 neü geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Maliye Komisyonunun
geçici dördüncü maddesi ayniyle kabul edil
miştir.

(S. Sayısı. 177)
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de edilen paralarla yetimlere ve reşit olmîyan
gaiplere ait paraları ve terekeden hâsıl olacak
mebaliği emirlerine geçtiği tarihten itibaren bir
ay zarfında Türkiye Emlâk Bankasına tevdi et
meğe mecburdurlar.
Bu maddede yazıla paralar Bankada kaldık
ları müddetçe Hazinenin zımanı altındadır.
GEÇİCİ MADDE 5. — 844 sayür kanunla
kurulmuş olan Emlâk ve Eytam Bankası denetçileriyle idare meclisi âzalarının vazifeleri 30
Haziran 1946 tarihinde nihayet bularak yeniden
seçim yapılır.
B hissedarlarını temsil edecek idare meclisi
üyeleri ile denetçi, ilk genel kurul toplantısında
seçilir.

GEÇİCİ MADDE 5. — 4222 numaralı kanun
la tüzelkişiliği tanınmış olan Emlâk ve Eytam
Bankası memur ve müstahdemleri tekaüt sandığı
Türkiye Kredi Fonsiye Bankası memur ve hiz
metlileri emekli sandığı halinde devam eder.

GEÇİCİ MADDE 6. — 4222 saydı kanunun
22 nci maddesi gereğince tüzelkişiliği tanınmış
olan Emlâk ve Eytam Bankası memur ve müs
tahdemleri Tekaüt Sanclığı, Türkiye Emlâk
Bankası memur ve hizmetlileri Emekli Sandığı
halinde devam eder.

GEÇİCİ MADDE 7. — Emlâk ve Eytam Ban
kası memur, müstahdem ve mensupları Türkiye
Emlâk Bankası kadroları kuruluncaya k.;dar
bu Banka emrinde eski şartlar dâhilinde çalış
tırılır.
Yeni kadroların kurulması sonunda kadro
dışında kalacak Emlâk ve Eytam Bankası me
mur, müstahdem ve mensuplarından, hizmet sü
resi bir yıla kadar olanlara bir aylık, bir yıl
dan beş yıla kadar olanlara iki aylık, beş yıl
dan on yıla kadar olanlara üç aylık, on yıldan
fazla olanlara da dört aylık ücretleri Türkiye
Emlâk Bankasınca verilerek ilişikleri kesilir.
Bunların Tekaüt Sandıklarmdaki hakları sak
lıdır.
Bu ücretler birden verilmeyip hizmet sürele
rine göre birer aylık olarak ödenir. Bu suret
le ilişikleri kesilenlerden bütçeye giren dahpeler(S. ŞftyuH. 177 )
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GEÇİCİ MADDE 5. ^- Maliye Komisyonu
nun 5 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

Emekti sandığı
GEÇÎCt MADDE 6. — Maliye Komisyonu
nun 6 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇİCİ MADDE 7. — 4222 sayılı kanunun
22 nci maddesi gereğince tüzelkişiliği tanınmış
olan Emlâk ve Eytam Bankası memur ve müs
tahdemleri Tekaüt Sandığı, sandık ile sandığa
dâhil memur hizmetlilerinin müktesep hakları
saklı kalmak şartiyle, Türkiye Emlâk Kredi
Bankası Emekli Sandığı adı ile devam eder ve
bütün mevcudu, hak ve vecibeleriyle Türkiye
Emlâk Kredi Bankası memur ve hizmetlilerine
tahsis olunur.
Emlâk ve Eytam Bankası memurlarının haklan

GEÇİCİ MADDE 7. — Maliye Komisyonu
nun 7 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇİCİ MADDE 8. — Maliye Komisyonu
nun geçici 7 nci maddesi ayniyle kabul edil
miştir.
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Mal. K.
le katma ve özel bütçeli idarelerde ve belediye
lerde ve bunlara bağlı idare ve kurumlarda ve
ya 3659 sayılı kanun hükümlerine giren daire
ve müesseselerde aylıklı veya ücretli bir göre
ve tâyin olunanlara ancak tâyini tarihine kadar
olan ücretleri verilir.

' GEÇİCİ MADDE — 6. — Emlâk ve Eytam
Bankası kanun ve esas sözleşmesine göre ku
rulan genel kurul Mayıs 1946 sonuna kadar son
toplantısını yaparak kaldırılan Emlâk ve Ey
tam Bankasının 1 Ocak 1946 tarihinden 31
Mart 1946 tarihine kadar olan son üç aylık fa
aliyet devresine mütaallik hesaplarını, bilan
çosunu ve denetleme raporunu inceler ve ka
rara bağlar.

GEÇİCİ MADDE 8. — Emlâk ve Eytam Ban
kası kanun ve esas sözleşmesine göre kurulan
Genel Kurul Ağustos 1946 sonuna kadar son
toplantısını yaparak kaldırılan Emlâk ve Ey
tam Bankasının 1 Ocak 1946 tarihinden 30 Ha
ziran 1946 tarihine kadar olan son altı aylık
faaliyet devresine mütaallik hesaplarını, bilan
çosunu ve denetleme raporunu inceler ve kara
ra bağlar.

MADDE 28. — Bu kanun
yürürlüğe girer.

yayım tarihinde

MADDE 22. — Bu kanun 1 . VII . 1946 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer ve 22 Mayıs
1926 tarihli ve 844 sayılı Emlâk ve Eytam Ban
kası Kanunu bu tarihte yürürlükten kalkar.

MADDE 29. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
Adalet Bakanı
Başbakan
B. Türel
Ş. Saraçoğlu
İçişleri
Bakanı
Millî Savunma Bakanı
A. R. Artunkal
Dışişleri Bakanı V.
Maliye Bakanı
N. E. Sümer
İV. E. Sümer
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Sim Bay
Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. S. Konuk
Fuad Sirmen
Tarım
Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş. B. Hatipoğlu
Suad H. Ürgüblü
Ticaret Bakanı
' Ulaştırma Bakanı
B. Karadeniz
A. F. Cebesoy
Çalışma Bakam
Dr, 8. Irmak

MADDE 23. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
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Ad. E .

Denetçi ve üyelerin
GEÇJÎCÎ MADDE 8. — Maliye Komisyonu
nun 8 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiş
tir.

GEÇlCÎ MADDE
çoğu Hazine elinde
sahipleri tarafından
için de 11 ve 13 ncü
aranır.

vasıfları

9. — B grupu hisselerinin
bulundukça bu grup hisse
seçilecek üyelerle denetçi
maddelerde yazılı vasıflar

MADDE 21. — 22 . Mayıs . 1926 tarih ve 844
sayılı Emlâk ve Eytam Bankası Kanunu yürür
lükten kaldırılmıştır.
Kanunun
BADDE 22. — Bu kanun 1 . Temmuz . 1946
tarihinde yürürlüğe girer.

•

MADDE 29. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

Kanunun
MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar,Kurulu yürütür.

yürürlüğü

yürütülmesi

MADDE 30. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

»>e«
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S. Sayısı :|79
Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanması hakkında
kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe
Komisyonları raporları (1/619)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Şayi : 71 - 587, 6/1472

7 . VI . 1946

Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına
Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanması hakkında olup Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1946
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan krnun tasarısının gerekçesi ve ilişiği cetvelle birlikte
sunulduğunu arzederim,
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
Vaktiyle hava ordusunda görev almış iki sivil uçak makinistinden biri, Ağrı harekâtına iştirakte
diğeri de bir vazife uçuşunda düşme neticesi malûl kalmıştır. Bunların maluliyetleri serbest sa
hada çalışamıyacak, başkalarının yardımına muhtaç olacak derecede olup biri memleket uğrunda
iki gözünü kaybetmek gibi çok güç ve feci duruma düşmüş, o birinin ise belkemiğinin kırılmasından
ötürü bütün vücudu çarpılmış, bükülmüş ve istinatla yürüyebildiği görülmüştür. Bu genç maki
nistlerin bugün almakta oldukları terfih zamları ise kendilerini geçindirecek derecede değildir.
Bugün yürürlükte olan hükümlere göre behsi geçen malûllere görevleri ücrette geçmiş bulun
duğu cihetle maluliyet maaşı bağlanması mümkün olmamakla beraber müstesna durumları gözönüne
alınarak ve ücrette geçen hizmetleriyle son ücretleri1 esas tutularak maktu bir aylık bağlanması ve
ölümleri halinde bu aylıkların 1683 sayılı kanun hükümlerine tevfikan o kanunda yazılı dul ve ye
timlerine intikal etmesi maksadiyle ilişik tasarıhazırlanmıştır.
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Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/619
Karar No. 21

7 .VI

. 1946

Yüksek Başkanlığa
Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanma
sına dair Hükümetten teklif edilip 7.VL1946
tarihinde Komisyonumuza havale edilen kanun
tasarısı Komisyonumuzda Millî Savunma tem
silcisi de hazır bulunduğu halde görüşüldü.
Tasarıda adları geçen bu iki uçak makinis
tine münhasır olmak ve emekli tahsisatından
verilmek kaydiyle Hükümet tasarısı aynen ve
oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Savunma
Komisyonu Baş.
Sözcü
Kâtip
Erzincan
Mardin
Siird
8. Sökmensüer
Dr. A. TJras
B. Türkay

Aydın
Dr. H. Alataş

Bursa
A. Atlı

Bursa
İV. Tınaz

Çankırı
Dr. A. Arkan

Çorum
E. S. Akgöl

Diyarbakır
K. Sevüktekin

Erzurum
Z. Soydemir

Hatay
E. Durukan

Erzurum
A. Akyürek
İsparta
C. Tüzemen
Kırklareli
K. Doğan

İstanbul
Ş. Â. Ögel

Kayseri
N. Teker
Tokad
S. Çelikkol

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/619
Karar No. 38

8 . VI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanması
hakkında olup Bakanlar Kurulunca 6 . "VI . 1946
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve
Başbakanlığın 7 . VI 1946 tarih ve 6/1472 sayılı
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta
sarısı ile Millî Savunma Komisyonu raporu, Mil
lî Savunma Bakanı ve Maliye Bakanlığı Bütçe
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu hal
de komisyonumuzca incelendi.
Hükümetin gerekçesinde açıklanan sebeplerdendolayı bağlı listede adları geçen iki uçak
makinistine münhasır olmak üzere emekli aylığı
bağlanması komisyonumuzca da uygun görül

müş ve tasarı aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Maliye Ko. Bask. Y.
Sözcü
Kâtip
Ankara
İzmir
İzmir
Ş. Adalan
Ş. Adalan
M. Aksoley
Afyon K.
Bursa
Antalya
/. H. Baltacıoğlu Dr. G. Kahraman Dr. R. Güner
Kastamonu
Malatya
Siird
/ / . Çelen
M. N. Zabçı
8. Tuncay
Zonguldak
Y. Z. ÖzeÂnçi
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Bütçe Kamiayomı o*ııpor u
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Mm>No* 1/619
l&aran No> 124

11 .VI . 1946

YöJçsek Başkanlığa
Malûl iki uçak makinistine aylık bağlanması
ha^kın<la olup Bakanlar Kurulunca,} 6VV'I,1$46
t a r i h i n ^ Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve
Başbakanlığın,. 7 . Yi . 1946 tarihli ve 6/1472 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise, sunulan kanun
tasarısı Millî/Sayunma ve Maliye .Komisyonları
raporlariyle birlikte komisyonumuza tevdi olun
makla, Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu
halde okundu ve incelendi.
HjŞ&ünıetiıı gerekçesinde, belirtilen, sebeplere
binaen, vazife başında malûl kalan bu iki uçak
makinistine maaş bağlanması hakkındaki tasarı
komisyonumuzca da kabule şayan görülmüştür.
Tasarının incelenmesi sırasında, komisyon
üyelerinden bir zat askerî fabrikalarda Mart
1944 tarihinde bir sis mermisinin doldurulması
işinde çalışırken vukua gelen patlama neticesin
de iki gözünü, burun, kulak ve parmaklarını
kaybeden ve Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandığı
Kanununa göre 2710 lira tazminat verilerek il
gisi kesilmesi üzerine dilsiz bir karısı ve feüçük
çocuğu ile ortada kalan ve Yüksek Meclisin atı
fet' ve şefkatine başvurarak kenrişine aylık bağ
lanmasını diliyen ve dilekçesi 7.964 sayı ve
27 . XIT . 1945 tarihle kaydolunarak Dilekçe
Komisyonuna havai e olunup halen adı geçen ko
misyonda bulunan malûl bir işçinin de bu kanu
nun şümulüne alınması yolunda yapılan teklife
karşı Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından
tasarıda zikredilenlerle bunun arasında benzerlik
bulunmadığı ve malûl kalan işçiler için yapıla
cak muamelenin bir kanunla belli edilmiş oldu
ğunu ileri sürerek bu kanuna konulmasının mu
vafık olamıyacağı ve bunlar için içtimai sigorta
esaslarının uygulanması yolunda çalışılması ge-

rektiğLmütaJ^sır.ı Jlgr; ,şör,lttj*|tiir.
^ m i ^ n u ^ ı u j z . y^aplgğk ; J $ r & § m ^ r ^ a^ k ^ a
ihtimalleri yüksek olan ha^r^^şftnayii.gibjj^nıı?
yide gajy^tmlan.J§çi]!er4<en , ın|JjûL k # ] # n ] ^ r ^ d u 
rumlarınıhükme bajlıyan AjJ^eji F^b^ika^r,
Tekaüt Sandığı Kajıununun m a s a d ı tçmjne ye
ter hükümleri havi bulunmadığı ve düzeltilmeğa, muMaç «İcba-ğu ve iş kazalariyîe meslek has
talıkları ve Analık Sigortaları Kanununun bu
gjjbi ,-tam, mâ]ûljük halinde çljıijrJ ipat, bağlanma
sına ilişkin, hükümlerinin ^g.^.şnüz, yürjj^Jjjğ^
girmemesi,,y|izün4en tam malûl ye bağalarının
yardım ve sadakasına muhtaç bjjc^al.4.%bulunan
ve bu hükümlerden de faydalanamıyanlar hak
kında da Hükümetçe gereken kanuni tedbirle
rin alınmasını temenniye değer mahiyette göre
rek rapora yazmağa karar vermiştir.
Ayniyle,,kabul edilen tasarı, Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa Sunu
lun
Başkan
Sözcü
Kâtip
Tokad
Rize
İstanbul
,
H. N. Keşmir
T. B. B,dlfa
F3 Qy?$#n
Balıkesir
Diyarbakır
EsMgelıir
S. örgeevren
Ş. Uluğ
Y. Abadan
Giresun
Giresun
Hatay
M. Akkaya
A. Sayar
H. Salçuk
İsparta
İstanbul
İzmir
M. Karaağaç
1. H.Ülkmen
M. Birsel
Kayseri
Kütahya
Manisa
F. Baysal
H. Pekcan
F. Kurdoğlu
Mardin
Samsun
Trabzon
B. Erten
M. A: Yörüker
M. S. Anamur
Urfa
Yozgad
E. Tekeli
A. Sungur
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Malûl iki uçak makinistine
aylık bağlanmasına
dair kanun tasarısı
MADDE 1. •— İsimleriyle ordudaki son gö
revleri bağlı cetvelde yazılı malûl iki uçak ma
kinistine hizalarında gösterilen aylıklar bağ
lanmıştır.
Bunlar emeklilere tanınmış olan olağanüstü
zam ve yardımlardan da kanunlarındaki esasla
ra göre faydalanırlar.
ölümlerinde bu aylıklar 1683 sayılı kanu
nun 48 ve 49 ncu maddeleri hükümlerine göre
dul ve yetimlerine intikal eder.

Millî Savunma Bakam

İçişleri Bakanı
Hilmi Uran

Dışişleri Bakanı
H. Saka

Maliye Bakanı
N. E. Sümer

Millî Eğitim Bakanı
. Yücel

Bayındırlık Bakanı
Sırrı Day

Ekonomi Bakanı
Fuad Sirmen

Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı
Dr. S. Konuk

MADDE 2. — Bu kanun yayım
yürürlüğe girer.

Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkan

tarihinde

Ulaştırma Bakanı

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî
Savunma ve Maliye Bakanları yürütür.
Başbakan
Adalet Bakanı
Ş. Saraçoğlu
M. ökmen

Hükümetin

Tarım Bakanı
Ş. B. Hatipoğlu
Ticaret Bakanı
R. Karadeniz

Çalışma Bakanı
Dr. S. Irmak

teklifine

bağlı

CETVEL
İsmi
Hasanoğlu Salâhattin Çetin
Timüroğlu Cafer Demir

Ordudaki son görevi
İkinci uçak alayı 29 ncu bölükte başmakinist
Birinci uçak alayı 21 nci bölükte makinist
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Aylık miktarı
100
85

$. Sayısı: |8Û
Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari mübadelelere ve
ödemelerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı mek
tup hükümlerine uygun olarak satılacak Kömür için
teati olunan mektupların onanması hakkında kanun
tasarısı ve Dışişleri, Ekonomi ve Ticaret
Komisyonları raporları $ $ T 7 |

T.G.
tBaşlakariltk
Mmmtâât Genel MüdürMğü
flethik MüMrlüğü
S<W%:71 - 439 Ş/tm
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Büyiüs Millet.Meclisi BaşkaalığDia
Itfrfejye Gumhurîyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki Ticari Mübadelelere ve ödemeleTİn düzenİMmesine ait Anlaşmaya bağlı mektup hükümlerine uygun olarak satılacak yüz elli bin
ton köfirîtf İçin teati olunan mektupların onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 23. V. 1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısı, .gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur.
Sözü geçen mektupların 4582 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulun
ca 2 3 . V . 1946 tarihli ve 3/4250 sayılı kararla onanmış olduğunu arzederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Crerekçe

Türkiye ile İsviçre a*asmda 12 Eylül 1945 tarihinde akdedilen Ticaret ve ödeme Anlaşma
sına ba#h bir mektupla İsviçre'ye serbest dövizle kömür ihracı kabul edilmiş, ancak Anlaşmanın
imzası tarihindeki kömür durumumuz dolayisile, verilecek mikdarın 25 bin tonu aşmıyacağı
tasrih edilmişti.
Bu tarihden sonra İsviçre Elçiliği bir kısmı serbest dövizle ödenmemek şartile daha fazla
miktarda kömür almaya talip olduklarını bildirmiş ve bu müracaat Ekonomi ve Ticaret BakanlıklâMMizea incelenerek genel kömür ve döviz durumumuza uygun görüldüğünden ihraç edilecek kö
mür ;jni&tarının 150 bin tona çıkarılması ve bu satışdan elde edilecek serbest dövizlerden 3 mil
yon İsviçre frangı1 kada,r bir paranın ihtiyaç görüldükçe ve şartlar müsait olduğu takdirde, ta
rafımızdan tayin edilecek malların, Resmî Teşekkül ve Dairelerce, İsviçre'den mubayaasına tah
sis edilmesi hususunda İsviçre Elçiliği ile mutabakat hâsıl olmuştur.
Memleketmizin menfaatine uygun olduğu mütalâa edilerek teati olunmuş bulunan işbu mek
tuplar Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvip ve onanmasına arzolunur.

Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/617
Karar No. 27

10. VI. 1946

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederas
yonu arasındaki ticari mübadelelere ve öde*
melerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı
mevcut hükümlerine uygun olarak satılacak
150 bin ton kömür için teati olunan mektupla
rın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2 3 . V . 1946
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısı Dışişleri Bakanlığı tem
silcisi hazır bulunduğu oturumda görüşüldü.
Gerekçede de açıklandığına göre 150 000
tonluk bu kömür satışından doğan dövizler
üzerinden 3 milyon isviçre frangı kadar bir
kısmı, ihtiyaç görüldükçe Türk Hükümet tem
silcileri tarafından satmalınacak İsviçre, mal
larının ödenmesi için ayrılacak, geri kalan kı
sım ise, serbest kullanılabilecektir.

Memleketimizin menfaatlerine uygun olan
"bu Anlaşmanın onanması için getirilen kanun
tasarısı, mânada daha iyi vuzuh sağlamak için
«paranın» sözü yerine, «kısmının» sözü geçi
rilerek aynen ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Ekonomi Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişeri Komis-

yonu Başkam
Sözcü
Kâtip
Ağrı
Konya ,
İstanbul
8. Arıkan
A. Ş. Esmer
R. R. Pasin
Gümüşane
Ankara
Erzurum
Z. Yörük
P. Demirhan
C. Selek
Samsun
Gümüşane
Kocaeli
E. Tor
C. Bilsel
N. Erim
Seyhan
Tokad,
N. Eldeniz
N. Poroy

Ekonomi Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ekonomi Komisyonu
Karar No. 1/617
Esas No. 23

11 .VI

. 1946

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfede
rasyonu arasındaki ticari mübadelelere ve öde
melerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı
mektup hükümlerine uygun olarak satılacak
150 bin ton kömüre ait olmak üzere Dışişleri
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 23 . V .. 1946 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılp Dışişleri Komisyonun
dan Komisyonumuza tevdi edilen kanun tasa
rısı ve gerekçesi ile ilişikleri incelendi.
Memleketimizin döviz ve kömür durumu
gözönünde tutularak menfaatlerimize uygun
esaslar dâhilinde bir Anlaşmanın onanmasına
taallûk eden kanun tasarısının Dışişleri Komis
yonunda kabul edildiği veçhile Komisyonumuz

ca da kabulü uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ekonomi Ko.
Sözcü
Başkanı
Çankırı
Ankara
Giresun
A. İnan
H. O. Bekata
/. Sabuncu
Ankara
Elâzığ
Afyon K.
M. Kayaoğlu
H. Kişioğlu
B. Türker
Kırşehir
Niğde
İzmir
Ş. Torgut
Dr. R. F. Talay
S. Epikmen
Konya
Zonguldak
H. Dikmen
A. R. Incealemdaroğlu
Malatya
Gazianteb
Zonguldak
K. Evliyaoğlu
B. Kaleli
Ş. Tansan
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Ticaret Komisyonu raporu
T.B.M.M,
Ticaret Komisyonu
Esas No. 1/617
Karar No. 26

11 .VI . 1946

Yüksek Başkanlığa
Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Konfederasyor
nu arasındaki Ticari Mübadelelere ve ödeme
lerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı mek
tup hükümlerine uygun olarak satılacak 150 bin
ton kömüre ait olmak üzere Dışişleri Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23.V.
1946 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılıp Ekonomi Komisyonundan Komisyonu
muza tevdi edilen kanun tasarısı ve gerekçesiyle
ilişikleri incelendi.
Memleketimizin döviz ve kömür durumu gözönünde tutularak menfaatlerimize uygun esaslar
dâhilinde bir Anlaşmanın onanmasına taallûk
eden kanun tasarısının Dışişleri ve Ekonomi Ko

misyonlarında kabul edildiği veçhile komisyo
numuzca da kabulü uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince Kamutaya gönderilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Ticaret Komisyonu
Başkanı
Bu sözcü
Kâtip
Bilecik
Ankara
Ankara
K. Gülek
A. Çubukçu
A. Çubukçu
Diyarbakır
Niğde
Ordu
K. Şedele
H. Ulusoy
M. Yarımbıyık
Şiird ,(
Trabzon
Yozgad
E. Kthççtoğlu
L. Yavuz
Z. Arkant
Konya
N. H. Onat
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt

Türkiye Cumhuriyeti ile îsviçre Konfederasyo
nu arasındaki ticari mübadelelere ve ödemelerin
düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı mektup hü-'
kümlerine uygun olarak satılacak yüz elli bin
ton kömür için teati olunan mektupların onan
ması hakkında kanun tasarısı

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyo
nu arasındaki ticari mübadelelere ve ödemele
rin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı mektup
hükümlerine uygun! olarak satılacak yüz elli bin
ton kömür için teati olunan mektupların onan
ması hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İs
viçre Konfederasyonu arasında 12 Eylül 1945
tarihinde imza edilen ticari mübadelelere ve
ödemelerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı
mektuptaki hükümlere uygun olarak İsviçre'
ye 15Ö 000 ton kömür satılması ve bu satıştan
elde edilecek serbest dövizlerden 3 000 000
İsviçre frangı kadar bir paranın, şartlar uy
gun görüldüğü takdirde, resmî daire ve müesseseleree, yetkili Türk makamları tarafından
seçilecek malların sâtmalinmasına tahsisi hak
kında İsviçre Elçiliği ile teati olunan mektup
lar kabul edilmiş ve oiranmıştır.

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İs
viçre konfederasyunu arasında 12 eylül 1945 ta
rihinde imza edilen ticarî mübadelelere ve öde
melerin düzenlenmesine ait Anlaşmaya bağlı
mektuptaki hükümlere uygun olarak İsviçre'ye
150 000 ton kömür satılması ve bu satıştan elde
edilecek serbest dövizlerden 3 000 000 İsvçre
frangı kadar bir kısmının, şartlara uygun gö
rüldüğü takdirde , resmî daire ve müesseselerce, yetkili Türk malları tarafından seçilecek
malların satın alınmasına tahsisi hakkında İs
viçre Elçiliği ile taati olunan mektuplar kabul
edilmiş ve onanmıştır.

MADDE 2. — Bu kanun yayım
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Adalet Bakanı
Ş. Saraçoğlu
M. ökmen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. R. Artunkal
Hilmi Uran
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
H. Saka
İV. E. Sümer
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Yücel
Stm Doy
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Fuad Sirmen
Dr. S. Konuk
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş. B. Hatipoğlu
T. Coşkan
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
R. Karadeniz
A. F. Cebesoy
Çalışma Bakanı
Dr, 8, Irmak

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

C»...aıpmî'18ft)

No: 42X22/17

Ankara, 18 Nisan 1946

Bay Elçi,
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 12 Eylül 1945 de Bern'de imza ed
len Ticari Mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine mütaalük Anlaşmaya bağlı, İsviçre'ye Tür
kömürü ihracma dair mektuba aften, işbu mektuptaki hükümlere uygun olarak yapılan 150 0C
ton kömür satışından doğan serbest dövizler üzerinden, 3 000 000 İsviçre frangına kadar bi
meblağı, ihtiyaç görüldükçe, Türk Hükümet müesseseleri tarafından satınalmacak İsviçre ma
lannm ödenmesi için ayırmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu bilginize arzetmek]
şeref kazanırım.
Bununla beraber, yetkili Türk makamları tarafından evvelce tâyin edilmesi gereken eşy
siparişleri, fiyat, evsaf, teslim müddeti vesaire gibi dikkat nazarına alınacak çeşitli âmille
gözönünde tutularak İsviçre firmalarının satış şartları elverişli görüldüğü nispette yapılacaktı]
Yüksek saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi.
Ekselans,
M. E. Lardy,
İsviçre Elçisi
Ankara*-

No: 1İ35 F.

Fuad Carım
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Bay Elçi,

lf

Ankara, 18 Nisan 1946

. '" '"

Ekselansınızın bu günkü tarihli ve meali aşağıda yazılı mektubunu almakla şeref kazanırım
«Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 12 Eylül 1945'de Bern'de imzı
edilen Ticarî Mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine mütaalük anlaşmaya bağlı, isviçre'y
Türk kömürü ihracına dair mektuba atfen, işbu mektuptaki hükümlere uygun olarak 150 000 toı
kömür satışından doğan serbest dövizler üzerinden, 3.000.000 isviçre frangına kadar bir meb
lağ, ihtiyaç görüldükçe Türk Hükümet müesseseleri tarafından satm alınacak isviçre malla
rmın ödenmesi için ayırmak hususunda Hükümetimin mutabık olduğunu bilginize arzetmel
le şeref kazanırım.
Bununla beraber, yetkili Türk makamları tarafından evvelce tâyin edilmesi gereken eşya si
parişleri, fiyat, evsaf, teslim müddeti ve saire gibi dikkat nazarına alınacak çeşitli âmiller göz önün
de tutularak İsviçre firmalarının satış şartları gerekli görüldüğü nispette yapılacaktır.»
Yukarıdaki hususlar hakkında Federal Hükümetin mutabık olduğunu bildirir ve bilvesiyl
yüsek saygılarımı teyid etmekle şeref kazanırım Bay Elçi.
Ekselans Bay Fuat Carım,

E. Lardy

.Orta Elçi
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Dışişleri Bakanlığı Kâtibi Umumi Vekili
Ankara.
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