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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1944 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısının gö
rüşülmesi, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1945 yılı (7) 
aylık Kesinhesap Kanunu ile Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
1945 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu, kabul 
olundu. 

Bayındırlık Bakanlığı 1950 yılı Bütçesinin 
602 nci bölümünün 3 ncü (Yer sarsıntısı ve di
ğer âfetlerden zarar gören bölgelere) maddesi
ne 5607 sayılı Kanuna dayanılarak verilen 

2 500 000 liralık* ek ödenek hakkındaki Bütçe 
Komisyonu raporu, okunarak bilgi edinildi. 

30 . III . 19Ş1 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Balıkesir Milletvekili 

S. Ytrcalı 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

İV. Tlabar 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

1. 
Tasarı 

Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkın
da kanun tasarısı (1/167) 
nuna). 

(Adalet Komisyo-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refik Koraltan 
KATİPLER : İbrahim Kirazoğlu Kayseri), Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Birleşim açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAjffNTAYA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Adnan Menderes'in kurduğu 
Hükümetin programı. 

BAŞKAN — Söz Başbakanındır. 
Başbakan Adnan Menderes sol tarafın sü

rekli alkışları ve bravo sesleri arasında kürsüye 
geldi. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlarım; 

Anayasa mucibince kurulan yeni Hükümet 
yine Anayasa mucibince programım okumak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyor. Demokrat 
Partinin ilk Hükümeti ile yeni Hükümetin 
programı arasında esaslı bir değişiklik aramaya 
mahal olmadığını takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar; 
Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Hü

kümetimizin takip edeceği yol tafsilâtlı olarak 
bir program halinde Büyük Meclise arzolunmuş 
ve yüksek tasvibinize mazhar olmuştu. Meclisle 
Hükümetin aynı istikamette cereyan eden ve 
ancak vazife taksimi suretiyle ayrı sahalara 
isabet eden dokuz aylık faaliyetleri bu progra
mın şimdiye kadar tatbik sureti üzerinde de 
esaslı bir görüş ve anlayış birliğini temin etmiş 
ve bu mutabakat bilhassa geceli günlüzlü devam 
eden ve üç ay süren bütçe çalışmalariyle bir kat 
daha teyit edilmiş bulunuyordu. 

Bütçe müzakereleri sonunda daha kısa bir 
zaman evvel Hükümetinizden kahir bir ekseri
yetle esirgememiş bulunduğunuz itimat, tutu
lan yolun teferruata kadar giden tatbikatında 
olduğu kadar geleceğe ait esaslar üzerinde de 
esaslı bir görüş ve anlayış birliğinin mevcut oldu
ğunu tesbit eden bir hâdise addedilmek icabeder, 

— 60 — 
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Aziz Milletvekilleri arkadaşlarım-, 
14 Mayısla tahakkuk yoluna giren büyük in

kılâbın ilk safhası aşılmıştır, denilebilir. Ancak 
derhal ilâve etmeliyiz ki, her şey olmuş, bitmiş
tir gibi bir telâkkiye gitmek de vahim bir hata 
teşkil eder. Gizli veya meydanda kuvvetler, 
14 Mayısla elde edilmiş olan neticeleri iptal 
yolundaki gayretlerine daha büyük bir şiddetle 
devam edeceklerdir. Bu itibarla yeni Hükümetin 
de başta gelen vazifesi 14 Mayıs inkılâbı ile mil
letimizce elde edilen neticelerin mahfuz tutul
ması olacaktır. 

Yeni iktidarı çürütmek ve yeni idareye mes
net olan prensipleri ve bunların tatbikatını kö
tülemek gayretleri, memlekette suni olarak bir 
huzursuzluk ve istikrarsızlık manzarasının mev
cut olduğu kanaatini yaymak şeklinde tecelli 
etmektedir. Bu memleketi her an yeni hâdisele
rin ve umulmıyan değişikliklerin beklenilebile-
eeği bir saha olarak göstermek tabiyesi, sistemli 
ve programlı bir şekilde açık veya gizli yollardan 
tatbika konulmuş bulunuyor. 

Yeni bir programla huzurunuza çıkarken 
memleketin iç durumundaki bu manazraya işa
ret suretiyle demokratik idare sisteminin her 
türlü yıkıcı tesirlerden masun bulundurulması 
hususunda uyanık ve tedbirli bulunacağımızı ar-
zetmek istiyoruz. 

Cümlece malûmdur ki, asırlarca devam eden 
ve Devlet hayatında kökleşmiş bulunan kaideler, 
ananeler, telâkkiler 14 Mayıs inkılâbiyle ortadan 
kalkmış veya sarsılmış bulunuyor. Devlet haya
tını yeni mesnetlere istinat ettirmek, sarsılmış 
veya tamamiyle ortadan kalkmış ananelerin ye
rine yenilerini ikame etmek, hulâsa hürriyet ni
zamı içinde Devlet hayatında istikrarı temin 
etmek, kısaca ifade etmek icap ederse kanun ve 
hukuk Devletini en pürüzsüz şekilde tahakkuk 
ettirmek, Demokrat Hükümetimizin başta gelen 
kaygusun.u teşkil" edecektir. 

Arkadaşlar; 
Kökü dışarda olan teşkilâtın faaliyetini fikir 

hürriyeti çerçevesi içinde mütalâa etmek ve mü
samaha ile karşılamak bizim için mümkün değil
dir. Bir çete halinde ve gizli teşkilât olarak mu
hayyel bir istilânın öncülüğü vazifesini görmeye 
yeltenenlere karşı kanuni tedbirlerimiz daima 
şiddetli olacaktır. (Soldan bravo sesleri) (Al
kışlar). Bu nev'i faaliyetleri biz, fikir hürriye-
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tiyle asla alâkalı görmemekteyiz. Bu mücade^ 
lemizde ilk programımızda da izah ettiğimiz gi
bi birinci hedefimiz kanuni kıstaslar elde et
mektir. Türk hâkimine bu neviden suçları teş
his edip cezalandırabilmek imkânlarını vermek 
lâzımdır. Bunun için sarih tarif ve kıstaslara 
dayanan kanun maddelerine ihtiyaç aşikârdır. 
Bu ihtiyaca uyarak Hükümetçe hazırlanan ka
nun tadilleri Yüksek Meclisin komisyonlarında 
tetkik ve müzakere halindedir. *-

Yine bunun gibi vicdan hürriyetiyle telifini 
mümkün görmediğimiz ve artık geçmişe ait te
lâkki edilmesi icabeden birtakım zaruretlerin 
itiyat haline getirdiği hareket ve teşebbüslere 
de katî olarak son vermenin icap ettiği kanaa
tindeyiz. (Soldan bravo sesleri) Din ile dûna 
işlerini birbirinden ayrı tutmayı ve vicdan hür
riyetini baskı altında bulundurmamayı demok
rasinin ana prensiplerinden addetmekteyiz. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) Bu hususta Par
ti programımızla Türk Milletine karşı taahhüt 
etmiş bulunduğumuz esastan hiçbir tahrik bizi 
inhiraf ettirmiyecektir. Ne dindarların, ne de 
kendini dinle alâkalı görmiyenlerin birbirle
rini karşılıklı olarak baskı altına almalarına ve 
bu suretle vatandaşların zümreleşip iki karar
gâh haline gelmelerine asla müsaade etmemek 
icabeder. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Gayrimesul şahısların veya zümrelerin, vic
dan hürriyeti sahasında kendilerini vazifeli ve 
bir nevi vasi telâkki ederek harekete geçmele
rini ve kanunları ihlâl etmelerini yine kanunla
ra dayanarak mutlak surette önliyeceğiz. (Sol
dan bravo sesleri, alkışlar) 

Milletleri yükselten ileri ve medeni fikirle
ri ve prensipleri destekleyip muzaffer kılmak, 
iç politikamızda daima göz önünde tutacağımız 
bir esas olacaktır. (Soldan, bravo sesleri) 

Arkadaşlarım; , 
Matbuat hürriyetini hattâ bütün hürriyetle

rin teminatı saymak çok yerinde olur. Bu iti
barla matbuat hürriyetinin büyük bir hürmet 
ve hassasiyetle muhafazasına çalışılacağını hiçbir 
tereddüde mahal bırakmıyacak katiyetle ifade 
etmek isteriz. (Soldan, bravo sesleri alkışlar). 

Ancak, hiçbirimizin gözünden kaçmadığına ve 
bütün vatandaşları ve hakikî matbuat hürriye
tine samimî olarak bağlı bulunan matbuat mün
tesiplerini mustarip ettiğine eminiz ki, şahsa ha,-
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karet, iftira, teşhir ve hattâ Şantaj mahiyetini ta
şıyan birtakım neşriyat alıp yürümüştür. Bu ka
bil neşriyatm fikir, teakid ve matbuat hürriye
tiyle ve âmme menfaatinin müdafaasiyle bir alâ
kası olmadığım söylemeye lüzum yoktur. Bu tarz
da neşriyat kanuni usul ve müeyyideleri» noksan 
oluşunum delMi»i teşkil eder, Bu itibarla hürri
yet nizamını liyakatle tatbik eden büyük demok
rasilerde mevcut olan hüküm ve müeyyidelerin 
tetkikini ve bunların bir tasarı halinde Yüksek 
Meolise ar» ve teklifini kararlaştırmış bulunuyo
ruz. (Sqldan bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu kısa izahlarımızla Devlet hayatında hür

riyet nizamına katî bir istikrar vermeye çalışaca
ğımızı ve kanun ve hukuk Devleti kurmak esası
na sadakatle bağlı kalacağımızı ifade etmek iste
diğimizi takdir buyuracağnıza eminiz. 

Filhakika memlekette vatandaşların fikir 
hürriyetinden, vicdan hürriyetinden ve şahsi, iç
timai ve siyasi hürriyet ve masuniyetlein nimet
lerinden gereği gibi faydalanabilmeleri ancak 
müstakar bir Devlet hayatının temin edilmiş ol
masına bağlıdır. Ayni zamanda istikrarı Devletin 
dışta itibarını yükseltecek, dostlarımızla müna
sebetlerimizi takviye edecek, memleketimize karşı 
beslenmesi muhtemel haksız ve kötü emelleri ön-
liyecek en esaslı âmil olarak telâkki etmekteyiz. 

Memleketimizin haklı olarak istediği dış emni
yetin her bakımdan temin edilmesinin siyasi ve 
idari istikrara ve iç huzur ve emniyete sıkı sıkıya 
bağlı olduğu şüphesizdir. Dünyanın bugünkü 
ağır şartları içinde, iç bünyeleri her gün 
siyasi buhranlarla sarsılan istikrarsız memleket
lerin MMî varlıklarını muhafaza bakımından ne 
büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunduklarını 
düşünmek istikrar zarureti hakkındaki mâruza-
ttinızın ehemmiyetini belirtmeye kâfidir. 

Arkadaşlar; içişleri prensibimi», bütün idare 
cihazmı halkın hizmetime vermektir. Buramla 
kaadettigimiz mâna, idare cihazımızın demok
ratlaşmasıdır. 

Zabıta kuvvetlerini tevhit etme kararını ver
miş bulunuyoruz. Yaştığımız tetkiklerden anla
şılmaktadır İd, zabıtanın tevMdî bu cihaza* iyi 
işlemesini temin edeceği kadar bize mühim tasar
ruflar temin etmek fırsatuıı1 da verecektir. Bu 
tasarruflar, bize zabıtamızın modern vasıtalarla 
teçhizi ve ıslahı imkanını vereeeMir. Bu husus

taki kanun tasarısını Yüksek Meclise sunmak üze
reyiz. 

Memurin Muhakemat Kanununu, parti pro
gramımızda yazth olduğu gibi, kaldıracağız. An
cak idari sistemden idre cihazının adlî muraka
besi sistemine geçerken bir intikal devresinin 
mahzurlarını önliyecek tedbirleri' de düşünmek 
lâzımgelir. 

Mahallî idareler teşkilâtını, bu müeseselerİ 
vazifeleri itibariyle müspet surette çalışacak veç
hile ıslah etmeyi ve bu meyanda mahallî idarele
rin, varidat ve muhasebe teşkilâtını Maliye teşki
lâtına ithal etmek ve vilâyet bütgsterîmn, mer
keze ve diter ait olduğu müeseselere vermekte ol
dukları hissederi, mahallî idareler lehine terket-
mek suretiyle bu tuşkilâtj radikal bir reforma 
mazhar kılmak esasnm ihtiva eden kanun lâyihası 
haaırknmjş olup son tetkikleri yapılmaktadır. 

Nüfus idarelerinin içinde bulundukları karı
şık duruma rasyonel bir nizam bahşeden ilmî 
esaslara müstenit ve teknik mükemmeliyeti haiz 
bir nüfus kayit ve işleme sistemini tesis ve temine 
hadim nüfus kanunu tasarısı hazırlanmıştır, ya
kın bir zamanda Yüksek Meclise sunulacaktır. 

• Adalet işlerimize gelince; 
Adalet teşkilâtımızda esaslı ıslahat lüzumuna 

ilk programımızda da temas etmiştik. Üst mah
kemeler ihdasını derpiş ederek Yargıtaym bugün
kü mahmul durumuna nihayet vermek ve bu mü
esseseyi hukuk yaratma ve içtihatları birleştirme 
vazifesine lâyıkı veçhile imkân verecek mahke
meler teşkilât kanunu tasarısı pek yakında yüksek 
huzurunuza getirilecektir. Bakanlığın merkez 
teşkilâtına ait kanun tasarısı da hazırlanmış bu
lunuyor. Adli Tıp Müesesesini ve infaz hukuku
muzun esaslarına uygun olarak ceza evlerimizi 
yemden teşkilâtlandırmaktayız. 

Yargıç teminatını genişletecek olan esasları 
havi yargıçlar kanunu tasarısı üzerinde çalışı
yoruz. 

Yeni avukatlık kanunu tasarısı Yüksek Mec
lise sevkedümiştir. Emin ve seri adalet temini 
maksadiyle hazırlanmış Qİan v e n* Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanuniyle yeni Ticaret Kanunu 
külliyatı, Hava Seyrüsefer Kanunu, Fikir ve Sa
nat Eserleri kanunları da Yüksek Meclise sevke-
ddlmiştir. 

Seri ve teminatla bir adalet sağlıyacak olan 
usul kanuniariyle îera ve İflâs Kanununu de-

— e a -
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ğiştiren tasarı üzerindeki çalışmalar son merha
lelerine gelmiş bulunuyor. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Kahraman Ordumuzun kıymetlerine, yeni 

silâhlar ve teknik bilgilerin kuvvetini de kat
mak yolunda muhakkak ki daha büyük bir hızla 
yürümekte devam edeceğiz. 

Büyük dostumuz Birleşik Amerikanın bu 
husustaki yardımları çalışmalarımızın en geniş , 
mesnetlerinden biri olacaktır. (Alkışlar). 

Sulh içinde Türk Milletiae güven sağlıyan 
ve her hangi bir tecavüzü derhal ve yerinde 
önlemek kudretini haiz, mütesanit bir kuvvet 
halinde maddi ve mânevi her varlığımızı teşki
lâtlandırmak, Millî Müdafaa gayretlerimizin 
esaslı hedefini teşkil edecektir. 

•Muhterem arkadaşlar; 
Gerek 1951 Bütçesinin mucip sebepler lâyi

hasında, gerekse Hükümet adma Maliye Baka
nımızın 1951 Bütçesini takdim doLayısiyle yük
sek huzurunuzda vermiş olduğu uzun izahlar
da malî politikamızın esasları ve Bütçe hak
kındaki düşüncelerimiz tafsüen arzolunmuştur. 

Yüksek kabulünüze mazhar olan malî yıl 
Bütçesinin gerek ruhuna ve metnine, gerekse 
rakamlarına tam bir sadakatle bağlı kalmayı 
şaşmaz bir usul olarak kabul ediyoruz. 

Aynı zamanda Bütçenin tatbikmda dai
ma, her şeyden evvel tasarruf fikrini hâkim 
kılacağız. Tasaruflu ve tutumlu Bütçe tatbika
tının bize, hattâ Bütçede derpiş edilmiyen ye
ni iş yapma imkânları yaratacağına kaani-
yiz. 

Bir kere daha ifade edelim ki enflâsyonist 
bir malî politika takip etmek asla bahis mev
zuu değildir. Bununla beraber tahaccür etmiş 
olan bir iktisadi bünyeyi tabiî yollardan hare
kete getirip inkişaf ettirmenin tedbirleri üze
rinde de durmaktayız. 

Maliye ve vergi sistemimizin ıslahı husu
sunda başlanılan çalışmalara devam edeceğiz. 
Bu cümleden olmak üzere, Muamele Vergisi, 
Devlet alacaklarının tahsili, Yol Vergisi, Harç
lar ve Resimler, Veraset ve İntikal Vergisi, 
Damga Resmi kanunları üzerinde çalışılmakta 
ve bu kanunlardan bâzıları üzerindeki çalış
malar da çok ilerlemiş bulunmaktadır. Bunlar
dan başka Gelir ve Esnaf Vergileri kanunlariy-

L19İ1 0 : 1 
I le Vergi Usul Kanununun aksak hükÖmlermin 

düzeltilmesine çalışılacaktır. Hayvanlar Vergi
sini de tamamen kaldırmak üzere tedbirler al
maktayız. (Soldan alkışlar). 

İktisat ve tiearet politikamıza gelince; is
tihsali bütün imkânlarımızla teşvik etmek ve 
desteklemek katî kararımızdır. Evvelce de bir 
Münasebetle arzettiğimir gibi, istihsali ve müs
tahsili destekleyici ve teşvik edici bir politika
nın aynı zamanda müstehlikin hakîki menfaatiy
le beraber olduğu kanaatindeyiz. 

Dış ticaret rejimimize istikrar vermeye ma
tuf mesaimize devam edeceğiz. İç tiearet politi
kasında istihsal masraflarında mühim bir âmil 
olan faizi ucuzlatma karamadayız. Bu maksatla 
ödünç Para Verme Kanuaunda gerekli tadilâtı 
derpiş eden kanun tasarısı yüksek huzurunuza 
sunulmak üzeredir. 

İstihsali hızlandırmaya matuf olarak, ecnebi 
sermayenin memlekete gelmesini aağlıyabilecek 
bir kanun tasarısı da hazırlanmıştır. 

Memleket ekonomisinin gelişmelini bilhassa 
teşkilâtlanmada gören Hükümetimiz ilk plânda 
kooperatiflerimizi ele almış, tarım kredi ve sa
tış kooperatifleriyle istihlâk, yapı kooperatif
leri üzerinde ieap edea çalışmaları yaparak lü
zumlu kanun tasarılarını hazırlamaya başlamış
tır. 

Hükümetimizin başlıca gayelerinden biri de, 
sanayi, maden ve su mahsulleri gibi istihsal şu
belerini âzami verime kavuşturmaktır. Ekono
mik sahada ucuz maliyetli, iyi kaliteli ve- bol 
miktarda istihsale varmak bizim için erasft bîr 
hedei olacaktır. 

Arkadaşlar; 
Devlet işletmeciliğinin sadece ana sanayie 

taallûk eden işlerle âmme karakterini haiz iş
lere hasredilmesi ve bunlar haricindeki saha
larda yeniden iktisadi teşebbüslere girişilme
mesi, evvelce muhtelif mülâhazalarla Devlet ta
rafından kurulmuş işletmelerden bu ölçüye uy-
mıyanlarının da muayyen bir plân dâhilinde 
ve elverişli şartlarla peyderpey hususi teşebbüs
lere devrine çalışılması ve bu suretle Devle
tin, iktisadın içinde değil üstünde yer alması 
şeklinde ifadelendirebileceğimiz temel görüşümüz 
üzerinde duracağız. Devlet elindeki işletmeler
den her biri bugüne kadar ayrı ayrı incelenmiş 

i ve bunlardan hangilerinin, ne gibi şart ve usul-
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lerle hususi teşebbüse devredilebileceği yolun- f 
daki çalışmalar ilerlemiştir. 

Bu işletmelerden hususi teşebbüse devredi
lecekleri» devirleri ânına kadar rasyonel ve 
rantabl bir şekilde idameleri ve hususi ellere 
geçerken ekonomik değerlerinde her hangi bir 
zaıf unsuru bulunmaması da üzerinde duraca
ğımız bir mevzu olacaktır. 

Yakıt ve petrol işlerimizin de yeni Hükü
metin müspet bir neticeye bağlıyacağı mevzu- \ 
lar arasında yer alacağını bilhassa tebarüz et
tirmek isteriz. 

Arkadaşlarım; 
Ziraat işlerimiz hakkında da kısaca mâru- I 

zatta bulunmayı lüzumlu görmekteyiz. 
Ziraat ve hayvancılığın, iktisadi bünyemi- I 

zin temelini teşkil ettiğini hiçbir zaman gözden 
uzak tutmamaktayız. 

Ziraat ve hayvancılığı ön plâna alan bir I 
görüşle Hareket ederek, zirai kredi dâvasını, 
ziraat âlet ve vasıtaları meselelerini, hastalık I 
ve haşerelerle mücadele, iyi tohum ve tohumr I 
lan ıslah mevzularını, ziraat tekniğini ilerletme 
çarelerini ehemmiyetle gözden geçirmiş ve tat- I 
bika başlamış bulunuyoruz. I 

Şimdiye kadar tatbik olunan ormancılık po- I 
Utikasının, memlekete fayda ve halka refah I 
sağlamaktan ziyade yurt ve yurttaş için "bir I 
ıstırap kaynağı olduğunu göz önünde tutarak I 
hazırladığımız Kanun tasarısı önümüzdeki gün- I 
lerde Büyük Meclise takdim edilmiş buluna- I 
çaktır. Bu kanun tasarısı haklı şikâyet mev- I 
zularmı halledecek, ormancılık tatbikatına, I 
memleket ve halk menfaatine, ormanın korun- I 
masına, kalkınmaları orman mahsulâtına bağ- I 
h vatandaşların yakacak, yapacak ve pazar I 
ihtiyaçlarını temine yarıyacak hükümleri ihti- I 
va etmektedir. (Soldan, bravo sesleri). I 

Hayvancılık işlerimizin başında bulaşıcı ve I 
paraziter hastalıklarla mücadele gelmektedir. I 
Bu sahada .koruyucu aşılama ve ilaçlamalara I 
geniş ölçüde yer verilmiş bulunmaktadır. I 

Tekel ve Gümrük işlerimize de temas ede- I 
lim; 

Memlekette iş hacmini daraltan ve bu iti- I 
barla bir tetkika tâbi tutulması uygun görü
len tekel konuları üzerindeki çalışmalar sona 
erdirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde kib- I 
rit, av malzemesi inhisarlarının tamamen kal- | 
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dırılması uygun görülmüş ve bunun için ge
rekli olan, kanun tasarıları hazırlanmıştır. 

ispirto ve ispirtolu içkiler tekelinin bilhassa 
vatandaş sağlığı bakımından, ispirto ve somaya 
hasredilerek bunlardan yapılan bira, likör, ra
kı ve kanyağın imallerinin serbest olmasına im
kân verecek kanun tasarısı üzerindeki çalışma
lar sona erdirilmek üzeredir. Tasarıların kanu-
niyet kesbetmeleri halinde vatandaşlar için yeni 
iş sahaları da açılmış olacaktır. 

Gümrük tarifesinin gerek tasnif ve gerekse 
resim hadleri bakımından yurdun ekonomik ve 
malî ihtiyaçlarını karşılıyacak şekilde ve mil
letlerarası çalışmalarla ahenkli olarak yeniden 
tanzimini lüzumlu görmekteyiz. 

Gümrük ve tekel kaçakçılığı ile müessir bir 
tarzda mücadele için gerekli tedbirleri almak 
kararındayız. 

Arkadaşlarım; 
Bayındırlık işlerimize, yurt kalkınmasına en 

kısa zamanda ve âzami randımanla yardım 
edebilmesi için evvelâ ziraat ve millî ekonomi ile 
çok yakından ilgili mevzular olarak, sonra da bu 
sahadaki faaliyetleri memlekette iktisadi ve mâ
nevi bütünlüğünü sağlıyacak meseleler olarak 
kıymet vermekteyiz. 

Bilûmum nafia hizmetlerini memleketin ha
kiki ihtiyaçlarına ve iktisadi icaplarına göre 
ayarlamak, devamlı plân ve programlara bağ
lamak kararındayız. 

Kara yollarımızı kifayetli bir şekle sokmak 
zaruretini duyuyoruz. Köy yollarını ayrı bir 
şube olarak, bütün bir yol manzumesi içerisinde 
mütalâa etmek ve onunla beraber ahenkli olarak 
yürütmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Memleketin kıyı teşekkülâtı, kara ulaştırma 
sistemi, denizlerde seyrüsefer şartları limanlar 
meselesinin hallinde hareket noktalarını teşkil 
etmektedir. Büyük limanlar programının öde
neklerine taallûk eden kanun tasarısı Büyük 
Meclise sevkedilmiştir. 

Kara, deniz ve demiryollarından mürekkep 
münakale sisteminin ahenkli şekilde ve birbiri
ni tamamlayıcı olarak geliştirilmesi gerektiğine 
kani bulunuyoruz. 

Büyük ve küçük su işleri esaslı programlara 
bağlanmıştır. Şimdiye kadar ihmal edilen kü
çük su işleri üzerinde ehemmiyetle durmakta
yız. Su işlerimize yeni veçhe verecek kanun ta-
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sarılan hazırlanmaktadır. 

Ulaştırma işlerimiz hakkında da söyliyecek-
lerimiz çok kısa olacaktır. 

Ulaştırma işlerimizin iktisadi faaliyetlerinin 
inkişafına yararlı bir istikamete tevcihi husu
sundaki gayretlerimize devam edeceğiz. 

Denizyolları İdaresine yeni bir şekil veren 
kanun tasarısı önümüzdeki günlerde Yüksek 
Meclise getirileceği gibi, Devlet Demir ve Hava
yolları ve Posta, Telgraf ve Telefon hizmetleri
nin de rasyonel şekilde işlemelerini temin yo
lundaki tedbirlere devam olunacaktır. 

Arkadaşlar; 
î§ hayatının düzenlenmesinde, Demokrat 

Parti programının sosyal adalet yolundaki he
deflerinin tahakkukuna çalışılacaktır, işçile
rimizin haklarının korunması ve gelecekleri
nin teminat altına alınması, işçi ve işveren mü
nasebetlerinin adaletli ve tatminkâr *bir ni
zama bağlanması hususundaki gayretlere hızla 
devam olunacaktır. 

Ücretli mezuniyet veya ücretli hafta tatili 
hakkında, Partimiz programında yazılı prensi-
pin tahakkuku için hazırlanan kanun projesi 
yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 

Sendikaların işçilerimiz için daha faydalı 
bir teşekkül olması maksadiyle kanununda icap 
eden tadiller üzerinde çalışılmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Memlekette ilk; orta, yüksek ve teknik öğ

retim şubelerinin bir tek umumi maarif siyase
tine göre idare edilmesi yoluna girilmiştir. Bu 
suretle muhtelif derece ve istikametteki maarif 
müesseselerinin ahenkli bir şekilde gelişmeleri 
sağlanmış olacaktır. 

Teknik öğretim okullarında ziraat ve yol kal
kınmasının makineleşmesine muvazi olarak böl
ge ihtiyaçlarına lüzumlu ustaları yetiştirmek 
üzere kurslar ve şubeler kurulacaktır. 

Köy okulları inşaatında Doğu illeri ile bu 
iller kadar geri kalmış diğer illerin ihtiyaçları 
ön plânda tutulacak ve köylü vatandaşlarımızı 
mükellefiyete tâbi tutan mevzuat kaldırılacak
tır. (Soldan bravo sesleri) 

Doğuda bir üniversitenin temeli atılacaktır. 
Umumi terbiyemizde millî ve insani hedefleri 
gözden kaçırmadan ilmî ve pedagojik esaslara 
göre karakter şahsiyet, ve maneviyat gelişmesi
ne ehemmiyet vereceğiz. 
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Gençliğini milH karakterine ve ananelerine 

göre mânevi ve insani kıymetleüe teçhiz ede-
miyen bir memlekette ilmin ye teknik bilginin 
yayılmış olması, hür ve müstâkil bir millet ola
rak yaşamanın teminatı sayılamaz. Gençliğimi
zin «Vatan» ideali etrafında toplanmasını ha
reket noktası olarak alıyoruz. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 

ilkokul öğretmenlerinin «erekli hususiyetler 
göz önünde bulundurulmak şartiyle, aynı men
şeden gelmelerine ve umumiyetle öğretmenleri
mizin çok iyi vasıfta yetişmelerine ehemmiyet 
vereceğiz. ' 

Tahsil ve terbiyede ilmî usullere sıkı sıkıya 
bağlı kalacağız. 

Arkadaşlar; 
Nüfusumuzun türlü hastalıklardan korun

ması ve fizyolojik inkişafı yolunda çalışmalara 
^elimizdeki imkânların âzami hadleriyle devam 

edeceğiz. 
Koruyucu tababetin Devlete teveccüh J «deh" 

büyük bir vazife olduğuna şüphe yoktur. Hasta 
düşen vatandaşların süratle sıhhate iade edil
meleri için ise her gün biraz daha artırılmakta 
olan vasıtaları kâfi bir hadde kadar yükseltmek 
icabetinektedir. Bunun için hastalık sigortası * 
tesisinde zaruret görmekteyiz. 

Memleketimizin nüfusuna göre sayısı pek 
az olan hastane yatak adedini süratle artırmak 
için icabeden tedbirleri alıyoruz. Daha şimdi
den, yani iktidara geldiğimiz günden bugüne 
kadar 2710 yatak mevcuda ilâve edilmiş bulun
maktadır. Bu husustaki çalışmalarımız hızla 
devam edecektir. (Soldan, bravo sesleri) 

Dışişlerimize gelince; * 
Dış siyasetimiz, daha ilk Hükümet progra

mımızda teferrüatıyle tesbit edilmiş olup muh
telif zamanlarda ve son defa Dışişleri bütçesi
nin müzakeresi sırasında muhterem Heyetinizin 
yüksek tasvibine mazhar olmuş. bulunan istika
mette yürüyecektir. 

Birleşmiş Milletler idealine samimiyetle bağlı 
bulunan Hükümetimiz, umumi bir müşterek em
niyet sisteminin kuvvetle teşekkülüne kadar, an
cak hür milletler cephesinde birbirini tamam-
lıyacak ve arada gedik bırakmıyacak mevziî em
niyet anlaşmaları sayesinde tecavüzleri önlemek 
kabil olacağına inanmaktadır.. 

I Bir taraftan eski dostlarımız ingiltere ve 

_ 6 Ö — 



& : 68 30.3 
Fransa ile aramızda mevcut ittifakınım, diğer I 
taraftan büyük dostumuz Birleşik Amerika ile 
her gün daha inkişaf eden samimî işbirliğimizi, 
dış siyasetimizin iki mühim mesnedi addetmekte
yiz. (Alkışlar). Büyük küçük bütün komşuları
mızla ve yeryüzündeki bütün hür milletler kar-
şılıkh iyi dostluk münasebetleri tesis ve idamesi
ne gayret eden Hükümetimiz, milletimizin her 
türlü tecavüzü önlemek hususundaki katî azim 
ve kararma imtisalen, Birleşmiş Milletlerde ta
kip ettiği dürüst ve tereddütsüz hareket hattiyle 
kendi kudreti dâhilinde dünya sulhunun korun
masına hizmet ettiği kanaatindedir. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün bu izahlardan sonra, uzun müddetten 

beri fikirleri işgal eden partiler arası münase
betler meselesi hakkındaki düşüncelerimizi de 
tekrar belirtmek işitiyoruz. • 

Demokrat Parti programının ilk maddesi, de- I 
mokratik rejimin karşılıklı sevgi ve saygı his
leri besliyen muhtelif partilerle gerçekleşebilece
ğini ifade etmiştir. Muhalefette bulunduğumuz 
zaman daima riayet ettiğimiz bu prensibe, Hü
kümet olarak da sadık kalacağız. (Soldan bravo 
sesleri). 

Ancak, partiler arasındaki karşılıklı münase- j 
betlerin, tecrübeli demokrasilerde emsalini gör- I 
düğümüz dürüst bir mahiyet alabilmesi ve millî 
birliği ve istikrarı ihlâl değil, bilâkis temin ey
lemesi, yalnız iktidar partisinin iyi niyet ve ha
reketleriyle değil muhalefetin de aynı hareket 
hattını takip eylemesiyle kabil olabilir. (Soldan 
bravo sesieşi alkışlar). Mamafih Hükümetimiz, 
her şeye rağmen, bunun gerçekleşmesi hususun- j 
da elinden gelen gayreti sarfetmekte devam ede- I 
çektir. (Soldan bravo sesleri). ! 

Sevgili arkadaşlarım; • I 
Anayasa Hsaniyle 44 üncü maddede Hükü- ı 

met beyannâmesi tabiriyle ifade olunan bu pdog-
ramımız yüksek tasvibinize mazhar olduğu tak
dirde itimadınıza lâyık şekilde çalışmayı hem 
bir memleket vazifesi, hem de bir şeref telâkki 
edeceğiz. (Soldan bravo sesleri, şiddetli ve sü
rekli alkışlar). 

BAŞKAN — Okunan programla alâkalı bir i 
önerge var, okutuyorum. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Söz istiyorum. 
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BAŞKAN — önerge okunsunda size söz vere

yim. 

Yüksek Başkanlığa 
Hükümet programı matbu olarak bugün tevzi 

edildiğinden muhalefetin program üzerindeki ge
niş tetkiklerini temin maksadiyle program mü
zakeresinin 2 Nisan 1951 Pazartesi gününe tali
kine karar verilmesini rica ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

BAŞKAN — Buyurun. (Sağdan lüzum kal
madı, sesi) 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Ayni şeyi istiyecektim. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeyi yük
sek tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

Yani programın müzakeresi önümüzdeki Pa
zartesi günü yapılacaktır. Program hakkındaki 
müzakere bugün bitti. 

2. — Amasya Milletvekili Kemal Er en'in, 
gayrimenkule tecavüzün define dair olan 2311 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifinin geri verilmesine da
ir önergesi (2/45) (4/123) 

i BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gayri menkule tecavüzün define dair olan 2311 

sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanun teklifimin geri verilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Kemal Ereri 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'-
nin, gayrimenkule tecavüzün define dair olan 
2311 sayih Kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun t€klifinin geri veril
mesine dair önergesi (2/54) (4/124) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gayrimenkule tecavüzün define dair olan 

2311 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanun teklifimin geri veril-
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meşini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Salâhattin Benli 

BAŞKAN — Geri verilmiştir.: 
Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1944 Bütçe yılı Kesinhesabfma ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresiyle 1944 yîbi Kesinhesabı 
hakkında Kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/142, 1/43) 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresi bugüne 
bırakılmıştı. Söz Maliye Bakanınındır. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(.Eskişehir} — Recep Peker Hükümeti tarafından 
1946 senesinde B. M. Meclisine verilen 1944 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait Kanun tasarısının müza
keresi münasebetiyle Necip Bilge arkadaşımız ya
zılı ve uzun sualler sormuşlardı, geçen toplantıda. 
Şimdi onlara cevap arzediyorum. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu mad
desi Bütçe Kanununun şeklini şöyle tesbit etmiş
tir. «Müvazenei Umumiye Kanunu bir metinden 
ve aşağıda yazılı cetvellerden terekküp eder.» 
Anayasanın 98 nci maddesinde sadece şekil ve bö
lümler noktalarından tenazur aranılıp Bütçe 
Kanunu metninin maddeleri bakımından 
bir tenazürden bahsedilmediği için Kesinhesap 
Kanununda, Bütçe Kanunun her maddesinin 
mütenazıran yer alması cihetine gidilmemiştir. 
Keyfiyet Sayıştayca da böyle mütalâa edilmiş ve 
bu yıla kadar Yüksek Meclisten geçmiş olan Katî 
Hesap kanunları da bu yolda kabul ve tasdik 
edilmiş bulunduğu cihetle bu noktai nazarın yük
sek Meclisçe de tasvip olunduğu anlaşılmaktadır. 
Nitekim Maliye Bakanlığı ikinci maddeyi normal 
gelirler dışında temin olunan membalardan sağ
lanan gelirleri de ihtiva edecek surette tanzim et
miş olduğu halde Sayıştay Komisyonu buna lü
zum görmiyerek maddeyi toptan bir kalemde ifa
de etmiştir. Binaenaleyh hesabı katinin sunulan 
şeklinde Anayasaya ve Genel Muhasebe Kanunu 
hükümlerine bir aykırılık görülmemekte ise de 
Necip Bilge arkadaşımızın düşündüğü şekilde 
kanun metnine bir üçüncü madde ilâve olunmak 
suretiyle kesinhesabı rüyet edilen yıl bütçesinin 
açık mı, mütevazin mi, yoksa fazla mı olarak ka
pandığını vazıh şekilde göstermekte fayda da 
mevcuttur. Mütaakıp Kesinhesap kanunlarında 

böyle bir madde konulacaktır. 
1943 malî yılı sonuna kadar Hazine genel 

hesaplarında, yapılan sarfiyat birinci madde
de ve istikrazlar da dâhil olduğu halde âdi ve 
fevkalâde membalardan elde edilen varidat 
ikinci maddede gösterilmekte, normal gelir ve 
giderler haricindeki gelir ve giderlerin birer 
cetveli de Hazine genel hesabına bağlanmakta 
idi. 

1944 yılında istikrazlardan elde edilen hası
lat, Bütçe gelirleri içine %lmmıyarak Hazine 
genel mizanında (istikrazlar hasılatı) adiyle 
açılan bir hesaba kaydolunmuş ve bu hasıla
tın hangi membalardan elde edildiği de (ge
rekçe) de ayrıca gösterilmiştir. 

Buna göre başlıca iki membadan elde edi
len hasılat gerekçede: 

Lira K. 

Millî Savunma istikrazından 
elde edilen 33 176 177 14 
4060 sayılı Kanun gereğince 
elde edilen bonolar hasılatı 21 665 546 37 

54 841 723 51 
lira yekûn olmak üzere gösterilmiş, bu mik
tardan 263 bin küsur lira Büt^çe gelirine irat 
kaydedildiği cihetle bakiyesini teşkil eden 
54 580 938,03 lira istikrazlar hasılatına alın
mıştır. 

Diğer taraftan yine 1944 yılı Hazine genel 
hesabındaki gelirler meyanmda bir kalemde 
(geçen yıldan devreden fevkalâde varidat) 
adiyle 73 987 821 lira 72 kuruşluk bir miktar 
gözükmekte ve bunun nerelerden ve hangi yıl
lardan devren geldiği de bu yıla ait Hazine 
genel hesabının matbu nüshalarının 24 ve 27 nci 
sayfalarında bir tablo halinde gösterilmiş bu
lunmaktadır. Bu para 1934 yılından 1943 yılı 
sonuna kadar gerek istikraz suretiyle, gerek 
çeşitli kanunların verdiği yetkiye dayanıla
rak bütçe tahminleri dışında elde edilip tahsi
lat kaydolunan hasılattan yılları zarfında sar-
fedilmemesi dolayısiyle bakiyeleri ertesi yılla-
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ra toptan devredilen miktarları ihtiva etmek
tedir. Bu paranın mahiyet ve menşeleri hak
kında bir fikir edinebilmek için 1934 - 1943 
senelerine ait hareketlerini gözden geçirmek 
lâzımgelir. Bu yıllar zarfında : 
Dahilî ve haricî çeşitli istikraz
lardan 985 910 246 
Gümüş para tab'ı hasılatından 27 723 523 
Hazineye ait tahvil satışından 5 274 469 
Buğday Koruma Vergisinden 12 327 050 
İnhisarlar idaresinin hasılatından 4 212 215 
Ceza evleri hasılatından 56 668 
Orman muhafaza evlerinin inşası 
karşılığı olarak Zingal Şirketinden 31 733 
İnhisarlar Müdafaa Vergisi ha
sılatından 106 596 450 
Varlık Vergisi • 317 509 115 
Toprak Mahsulleri Vergisi 59 663 479 
Şeker İstihlâk Vergisi 13 419 174 

1 532 724 122 
lira hasılat elde edilerek fevkalâde varidat kay
dedilmiş ve bunların her sene sarf edilen mik
tardan arta kalanı ertesi yıla devredilmek sure
tiyle 1944 yılma, bahse mevzu 73 milyon kusur 
lira intikal etmiştir. Yapılan devrin toptan ya
pılmış olmasına binaen bunun ne miktarının 
hangi hasılattan doğma olduğu malûm değildir. 
Esasen bu usule 1944 yılından itibaren de son 
verilmiştir. 

Bu suretle bütçe gelirleri mey anında yer al
mış olan 73 milyon küsur liranın durumunu ha
lâsa ettikten ve bu paranın eski yıllardan dev
ren gelen bakiye olarak irat kaydını tabiî gör
dükten sonra (Bu yılın bütçesi açık mı vermiş
tir?) Sualine geçebiliriz. 

Sayıştay Komisyonu tarafından tadilen ka
leme alman kanun tasarısına göre bu yılın gi
deri : 1 082 964 913,60 liradır. 

Geliri de : 1 024 660 298,82 (73 milyon kü
suru dâhil) olup bundan mahallî idareler payla-
riyle pansiyonlar gelirinin (% 88) lerine ait 
ve nâzım varidat hesabından tedvir edil
mekte bulunan ve sarfedilmemesinden dolayı 
tasarının dördüncü maddesiyle 1945 yılma 
devredilen '968 408 lira 67 kuruş çıktıktan 
sonra 1 023 691 890 lira 15 kuruş kalır ki; 
sarfiyat miktarı olan 1 082 964 913 lira 60 
kuruştan bu meblâğın tenzili halinde 1944 yılı
nın bütçe açığı 59 273 023 lira 45 kuruş olmak 
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lâzımgelir. Ancak bu yılının varidat müfredat 
cetveline dâhil olup aşağıda mahiyet ve miktar
ları gösterilen üç kalem tahsis edilmiş istikraz 
daha vardır ki : 
4057 sayılı Kanun gereğince de
miryolları istikraz hasılatından 9 510 763,32 
3132 ve 3483 sayılı kanunlar ge
reğince büyük su işleri için Zi
raat Bankasından yapılan istik
razlardan 11 186 882,52 
4275 sayılı Kanun gereğince 
Millî Savunma istikrazı ihraç 
masrafı karşılığı 263 429,32 

Yekûn 20 961 075,16 
Bunlar da istikraz hasılatından olmak itiba

riyle gelirden tenzil edilirse 1944 yılının hakiki 
bütçe açığının 80 234 098,61 liraya baliğ olduğu 
görülür. Bu açığın 20 961 075 lira 16 kuruşu 
yukarda izah edilen tahsisli istikraz hâsılından, 
54 580 938 lira 3 kuruş akdolunan istikraz hâ
sıllarından, bakiye 4 692 085 lira 42 kuruşu da 
Hazine membalarından karşılanmıştır. Bu su
retle bu yıl zarfında Hazine mevcudundan sarf-
olunan 4 692 085 lira 42 kuruş Hazinenin büt
çeden alacağını teşkil eder. 

4. Necip Bilge arkadaşımızın dördüncü su
alleri, istikraz hasılatı olan 54,8 milyon liranın 
ne gibi bir düşünce ile bu yılın varidatı arasına 
sokulmadığı hakkındadır. 

1944 yılı zarfında; evvelki suallerine cevap 
olarak verdiğim izahatta mahiyetleri arzolunan 
(54,58) milyon liranın ne gibi bir düşünce ile 
kanunun metnine ve gelir cetveline ithal edil-
miyerek yalnız genel mizana alınmakla iktifa 
edildiği sarih olarak bilinememekte ise de istik
raz hâsılının normal bütçe geliri olarak mütalâa 
edilemiyeceği hususunda o sene yapılan bâzı neş
riyattan mülhem olunduğu hatıra gelebilir. 

5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazine 
kefaletiyle çıkardıkları bonolar dolayısiyle Mer
kez Bankasınca alman faizler hakkında sayın 
milletvekili şu noktai nazarlara temas etmiş bu
lu nmaktadır. 

Bu faizlerden Merkez Bankası kendisine ait 
olanı tahsil ettikten sonra bakiyesini alâkalı 
müesseselere iade edecek yerde Hazineye öde
mekte ve Hazine de bunları mezkûr teşekkülle
re devir etmektedir. Bu tatbikatın mesnedi ne-
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diH Bu muamele şekli halen devam etmekte I 
midir? 

Bilindiği veçhile Merkez Bankası Kanunun 
50 nci maddesi, mükerrer iskonto nispetinin 
mezkûr Banka idare Meclisi tarafından tesbit 
edildikten sonra memleketin her tarafında ay
nen uygulanacağını, merkez ve şubelerine naza
ran değişmiyeceğini tasrih etmiştir. 

Bu hükümden istisna edilen ve iskonto had
di bir anlaşma mevzuu yapılan senedat aynı ka
nunun 38 nci maddesinde gösterilmiştir. 

Bunlar da, Devlet sermayesiyle teşekkül et
miş olup ticari usullerle idare olunan ticari, zi
rai ve sınai teşebbüsler ve demiryolları gibi 
(işleri iktisadi mahiyet arzeden) hükmi şahsi
yeti haiz idare ve teşekküllerin Hazine kefale
tiyle çıkardığı bonolardır. 

Filhakika bunların iskonto nispeti Maliye 
Bakanlığı ile Banka idare meclisi arasında ta
karrür ettirilir. Bu itibarla Hazine tarafından 
çıkarılan bonolar gibi İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kefaletimizle çıkardığı bonolar da 
umumi iskonto nispeti üzerinden iskonto edil
mekte ve takarrür ettirilen tenzilât Bakanlığı
mıza iade edilmektedir. 

Merkez Bankasının bu muamele şeklini ilti
zam etmesinde âmil olan görüş 50 nci maddede 
umumi olarak mevzu iskonto nispetini seyyanen 
tatbik ettikten sonra 38 nci maddeye uyarak 
tenzilât yapılmasının Banka usullerine dahi uy
gun görülmesindendir. Bunun ilgili teşekküllere 
verilmiyerek Bakanlığımıza ödenmesinin sebebi 
de tenzilât miktarının tesbiti hakkındaki anlaş
maların Banka ile Bakanlığımız arasında yapıl
mış olmasıdır. 

îade olunan bu faiz payları Hazine tarafın
dan daima ilgili teşebbüslere aynen geri veril
mektedir. 

Bu iadelerin doğrudan doğruya alâkalı te
şebbüslere yapılmasına mâni kanuni bir hüküm 
mevcut olmadığından keyfiyetin Maliye ile Ban
ka arasında takarrür ettirilmesi badema bu fa
izlerin doğrudan doğruya alâkalı teşekküllere 
tediyesini temine kâfidir. Bu nokta ele alına
caktı*. 

1921-1943 yıllarına ait kesinhesap kanunla
rına bütçe açıkları ve fazlaları hakkında bir 
hüküm konulmamıştır. Ancak bu yılların vari
dat ve masraflariyle her yılın açık ve fazlasını j 
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göstermek üzere kesinhesap kanunlarından alın
mak suretiyle tanzim edilmiş bir cetveli vardır. 
Elimizde bulunan bu cetvele nazaran 1921, 1922, 
1925, 1931, 1933, 1939 yılları açıkla, 1923, 1924, 
1926-1930, 1932, 1934-1938, 1940-1943 yılları da 
fazla ile kapanmıştır. Bittabi fazlalar bütçenin 
Hazineden alacağını teşkil etmektedir. Buna 
mukabil Hazinenin gerek bütçe açıklarından ve 
gerek 1934-1944 yılları arasındaki olağanüstü 
ödeneklerden mütevellit bir matlubu vardır. So
ru sahibi bu alacak ve borçların bir cetveli mev
cut olup olmadığını sormaktadır. 

Yüksek heyetinizin hatırlıyacağı üzere 1951 
Bütçe Kanunu tasarısının 21 nci maddesiyle bu 
mevzuda yaptığımız teklif yerine müstakillen 
bir kanun tasarısı hazırlıyarak yüksek huzuru
nuza geleceğiz. 

Bu husustaki malûmatı ve rakamları o zaman 
tafsilâtiyle arzederiz. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, 1944 yılı Kesinhesap Kanunu münase
betiyle sormuş olduğum suallere Maliye Baka
nının burada vermiş olduğu cevaplardan dolayı 
bilhassa teşekkür ederim. Bu teşekkürü, kabul 
buyurursanız, iki katlıdır. Çünkü sorduğum 
sualler başka bir iktidar zamanında, başka bir 
Hükümet tarafından hazırlanmış ve tatbik edil
miş olan baütçeye ait bir kesinhesap kanunu 
hakkında malûmat istemekten ibaretti. Binaen
aleyh kendisinin hazırlamamış, kendisinin tat
bik etmemiş bulunduğu bir mevzu hakkında Ma
liye Bakanının burada uzun boylu tafsilât ver
mek suretiyle suallerimizi cevaplandırması hassa
ten ve iki katlı teşekküre lâyıktır sanırım. 

Bendeniz bu sualleri sormakla geçen birleşim
lerden birisinde de arzetmiş olduğum gibi, mem
leket maliyesini biraz daha açık bir şekle sok
mayı, bu hususta gerek Büyük Millet Meclisinin, 
gerekse milletin tenvir edilmesi hususunu temine 
çalıştığımı düşünmekteyim. Çünkü bundan ev
velki devrelerde hazırlanmış olan bütçeler malî 
bakımdan fazlaca tetkik edilmeden çıktığı gibi 
kesinhesap kanunları üzerinde de her hangi bir 
görüşme yapılmazdı. 1943 yılı Kesinhesap Ka
nunu üzerinde sadece bir milletvekili arkadaşı
mız, niçin bu kanunun kanuni miadında getiril
mediği şeklinde bir sual sormuştur ve ona veri
len cevapta Sayıştayın bugünkü teşkailâtmın ge
nel uygunluk bildirimini zamanında vermeye im
kân verecek vüsatta olmadığı cevabı verilmiş, sa-
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dece bu sual ve cevapla 1943 Kesinhesap Kanunu 
çıkmıştır. 

Bu sene bunu biraz daha deşmek suretiyle 
daha evvelki devrelere ait bütçeleri ve malî bün
yenin karanlıklar içerisinde kaybolmuş bulunan 
mevzularını bir parça olsun aydınlatmak hizme
tini görmek istedim. Bu itibarladır kî, evvelki 
Birleşimde sorduğum bâzı suallere Maliye Baka
nının ve Sayıştay Komisyonunun aayrı yrı cevap 
vermelerini rica ettim. Maliye Bakanına, ver
diği izahlardan ötürü teşekkür etmekle beraber, 
bâzı noktalar üzerinde biraz daha yakından dur
mayı faydalı buluyorum : 

I - Bendeniz geçenlerde diğer bir arkadaşı
mız temas etmiş olduğu için genel uygunluk bil
diriminin, zamanında getirilmemiş olduğu husu
suna tekrar temas edecek değilim. Hakikaten bu 
mesele bir teşkilât noksanından ileri gelmektedir. 
Onun için Hükümetin bu işi ele alarak tetkik et
tirmesini, hakikaten bu teşkilâtı o da kâfi gör-
miyorsa ona göre tedbir almasını ve icabında ka
nuni tedbirlerle önümüze gelmesini rica edeceğim. 

II - Şimdi bir iki rakam hatasına dokunaca
ğım: Biraz evvel Maliye Bakanın da söylemiş 
olduğu üzere kesinhesap kanunu tasarısının 
birinci maddesinde genel giderler 1 082 964 913 
lira 60 kuruş gösterildiği halde, bu maddenin 
matufu olan (A) işaretli cetvel yekûnunda bu 
giderler 1 082 946 913 lira 60 kuruş olarak ce-
mediliyor. Yani maddedeki metinde 964 raka
mı cetvele 946 olarak geçmiştir. Bu iki rakam 
arasındaki farkm bir tertip hatası olduğunu ve 
binaenaleyh (A) cetvelindeki rakamın da 964 
olması gerektiğini zannediyorum. Düşüncem 
doğru ise cetveldeki 946 rakamının 964 olarak 
düzeltilmesi icabeder. Komisyon raporunun di
ğer bâzı noktalarında da bir kısım hatalar var 
ise de Başkanlık bunları tashih ederek okudu
ğu için bendeniz de vaktinizi almamak gaye
siyle bunları tekrar etmiyeceğim. 

I I I - Şimdi 1944 yılı Kesinhesap Kanunu ta
sarısını o yılın bütçesiyle karşılaştıralım. 1944 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununun birinci 
maddesinde giderler 952 küsur milyon ve ikinci 
maddesinde gelir 951 küsur milyon lira göste
rildiği halde Kesinhesap Kanunu tasarısında bu 
rakamlar takriben 130 - 120 lira fazlasiyle bir 
milyar 82, bir milyar 24 milyon liraya yüksel
miş bulunmaktadır. Bu yükselişlerin sene içer
sinde çıkarılan yeni ödenek kanunlarından doğ-
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I muş olacağı tabiîdir. Fakat bu hususta tasarı 

gerekçesinde tek kelime yoktur. Bütçe kanun
larında aranan vuzuh ve samimiyet kaidelerinin 
aynı derecede Kesinhesap kanunları hakkında 
da cari olacağı şüpheden varestedir. 

Şu halde muayyen bir yılm icraat programı 
mahiyetinde olan bütçe kanunlariyle o yıla ait 
programın icraat neticesini gösteren Kesinhe
sap Kanununun rakamları arasında görülen 
farkın kanuni mesnedinin Kesinhesap Kanunu 
gerekçesinde topluca izah edilmesi o yılm malî 
bilançosunun vuzuhla anlaşılması bakımından 
arzuya şayandır. 

IV - Hükümetçe hazırlanan tasarının 1 ve 
2 nci maddelerinde gider ve gelirlerin âdi, fev
kalâde olanlariyle özel kanunlardan doğanları 
ayrı ayrı gösterilmek suretiyle giderlerin sırf 
mahallî ve gelirlerin membaları bakımından 
vuzuh teminine çalışıldığı halde, Sayıştay Ko
misyonu değiştirişinde gider ve gelirlerin tek 
birer rakam haline ifrağı zannımca doğru ol-
mıyan ve âdeta iki uzuv arasında yani teşri ve 
icra uzuvları arasında rollerin değişmiş olduğu 
zehabını veren bir hareket şeklinde tecelli et
mektedir. Filhakika icra kuvvetinin daha az 
rakamla işin içinden sıyrılmaya çalışması, buna 
karşı teşri organının daha fazla tafsilât iste
mesi beklenirken, bahsettiğimiz birinci ve ikinci 
maddelerde bunun aksinin tezahür etmesini ben
deniz bu iki uzvun kanuni vazifeleriyle telif 
edememekteyim. Murakabe uzvu olan Meclisin 
ve onun namına iş gören bir "komisyonun daha 
fazla tafsilât istemesi ve vermesi daha tabiî sa
yılmak gerekir. Bunun aksi bendenizce tabiî de
ğildir. 

V - Genel Uygunluk Bildiriminin 3 ve dör
düncü bentlerinde bahis mevzuu olan hâdiseler 
üzerinde de önemle durmak lâzımdır, önemle 
diyorum çünkü bu hâdiselere 1943 yılı Kesin
hesap Kanununda da işaret edildiği ve Sayıştay 
Komisyonu tarafından «Bu hususta kanuni icap
lara riayet edilmesi ve böyle mesnedi olmı-
yan usullere göre işlem yapılmaması» şeklinde 
âdeta bir ihtarda bulunduğu halde usulsüz oldu
ğu bildirilen bu işlemlerin 1944 yılı Kesinhesap 
Kanunu tasarısında da tekerrür ettiği anlaşıl
maktadır. 

Bu işlemlerden birisi şudur: 
A) Genel Uygunluk Bildiriminin 3 neü 

I bendi ile Sayıştay Komisyonu raporunun F isa-
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retli gelirler kısmının üç numaralı bendinde I 
tetkik konusu olan ve kanuni1 icaplara riayet 
edilmesi bildirilen mesele şudur: Merkez Bankası 
Kanununun muaddel 38 nci maddesi gereğin
ce, Sümerbank, Eiibank, Toprak Mahsulleri Ofi
si ve Devlet Demiryolları tarafından Hazine 
kefaleti ile çıkarılmış olan bonoların Cumhu
riyet Merkez Bankasına yaptırılan iskonto mu 
amelesinde Banka ile Maliye arasında mevcut 
Anlaşmaya dayanılarak resmî iskonto haddi 
olan % 4 üzerinden faiz tahsil ediliyor. 38 nci 
maddenin bu cihete ait olan hükümlerini mü
saadenizle hatırlatayım. 

«Madde 38. — (3492 sayılı Kanunla muad
del) 3. Banka Devlet sermayesiyle müteşekkil 
olup ticari usullerle idare olunan sınai, ticari 
ve-zirai teşebbüsler ve demiryolları gibi (İşleri 
iktisadi mahiyet arzeden hükmi şahsiyeti haiz 
idare ve nıüesseselerin Hazine kefaletini haiz I 
bonolarını iskonto eder ve mukabilinde avans 
verebilir. Kezalik bu idare ve müesseselerin Ha- I 
zine kefaletini haiz tahvillerini alıp satabilir 
ve mukabilinde avans verebilir.» Yine bu hu- I 
snsla ilgili olan 6 numaralı bent ise şu hükmü I 
ihtiva eder. I 

«6. Yukarda üç ve dördüncü fıkralar mu- I 
cibince Hazine ile hükmi şahsiyeti haiz idare I 
ve müesseselerle yapacağı muamele için Mer- I 
kez Bankasınca tatbik edilecek faiz veya iskon
to nispeti Maliye Vekâleti ile banka idare mec- I 
iisi arasında takarrür ettirilir.» îşte Merkez 1 
Bankası 38 nci maddenin şu hatırlattığımız 6 I 
numaralı bendi uyarınca Maliye ile yaptığı an- I 
laşmaya göre, adlarını yukarda saydığımız I 
banka ve müesseselerin kendisine iskonto et- I 
tirdiği bonoların bu % 4 faizinden % 1,25 sini I 
kendisine mal edip üst tarafını yani % 2,75 sini I 
Hazine hesabına alacak kaydediyor. I 

9 milyon liraya yakın bir yekûn tutan bu 
ı% 2,75 leri Maliye evvelâ emanet hesabına al- I 
diktan sonra tekrar o hesaba reddiyat kaydet- t 
mek suretiyle muhtelif tarihlerde yukarda adı I 
geçen, banka ve idarelere iade ediyor. Sayıştay; 
maksat ve gayesi malûm olmıyan bu muamele
nin sebebini Maliyeden soruyor. Alman cevap- I 
ta, doğrudan doğruya bir izah yerine, Nakit iş- I 
leri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Ba- I 
kanlığına hitaben yazılıp Bakanlığın tasvibine 
iktiran etmiş bulunan müzekkere suretinin gön- I 
derildiği bildiriliyor. Bu müzekkere suretinde | 
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(Devlet sermayesiyle teşekkül eden ve fakat 
sermayeleri henüz tamamen tediye edilmemiş 
bulunan millî bankaların, Hazinenin kanunen 
teminle mükellef bulunduğu sermaye haddine 
kadar «kendilerine tahmil olunan hizmetleri ifa 
için» Hazine kefaletiyle ihraç ettikleri ve ede
cekleri bonolar faizinden anlaşma gereğince 
Merk,§£ Bankasınca Hazine hesabına alacak kay
dolunan veya olunacak kısmın bu bankalara ge
ri verilmesi muvafık olacağı) yazılı bulunmak
ta imiş. Şu dolaylı izahları inceliyen Divan ken
disini tatmin edilmemiş saydığı için bu parala
rın bankalara iadesi için kanuni bir mesnet gö
rülmediği gibi bankaların sermayesine mahsu
ben verilip verilmediğinin tasrih ve tevsik edil
mediğini tesbit ile iktifa ediyor, ve daha ileri 
gitmiyor. Yani sadece usulsüzlüğü tesbit ediyor, 
fakat buna ne hüküm terettüp edeceğini bildir
miyor, ve Sayıştay Komisyonu da aynı izahla
rı yaptıktan sonra (kanuni icaplara riayet edil
mesinin ve böyle mesnedi olmıyan usullere gö
re işlem yapılmamasının komisyonca temenniye 
şayan görüldüğünü) raporuna dercediyor. Hâ
diselerin seyrini bu şekilde ifadeden sonra me
seleyi biraz daha yakından ve kanun mihengi-
ne vurarak inceliyelim: 

Sayıştay'ın ve Sayıştay Komisyonunun sor
duğu gibi biz de soralım: Hazinenin Merkez 
Bankasındaki hesabı carisine alacak yani gelir 
şeklinde girmiş olan ve 9.milyon liraya yaklaşan 
bu paralar Maliyece sonradan her hangi bir ka
nuni mesnede dayanmadan Hazineden nasıl çı
karılmaktadır? Maliyenin bu husustaki ceva
bından bir ipucu elde etmek mümkün olama
maktadır. Gerçi bu reddiyat Maliyenin Merkez 
Bankasiyle yaptığı anlaşmaya istinat ettirilmek 
istenebilir ve sayın Maliye Bakanının izahları 
da bu merkezdedir. Fakat idari bir anlaşma bir 
kanun demek değildir. Anayasanın 96 nci mad
desi hükümlerine göre ise Devlet mallarının büt
çe dışı harcanması mümkün olmıyacağına na
zaran bu noktanın izah edilmesi ve kanuni mes
netlerinin gösterilmesi gerekir. Kaldı ki, Hazi
neye ait olan bu paraların nasıl çıkarıldığı ci
hetini tetkikten evvel, bu paraların hangi ka
nuni mesnede dayanarak Hazineye maledildi-
ğini de bilmek lâzımdır. Malûm olduğu üzere 
Anayasanın 85 ve Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 39 ncu maddeleri uyarınca kanuna müs
tenit olmadıkça hiçbir vergi ve resim tarh ve 
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tahsil olunamaz. $u halde evvelâ bâzı millî ban- I 
kalardan ve Devlet Demiryollarından Merkez 
Bankasına ödenen faizlerin muayyen bir kısmı
nın Hazineye varidat kaydedilmesinin kanuni 
mesnedini bulmak ve ondan sonra bu paranın • 
nasıl çıkarıldığını araştırmak lâzımdır. Bizim 
bildiğimize göre, bu faiz farklarının Devlet ge
lirleri arasında kaydına mezuniyet veren-bir 
kanun hükmü yoktur. Hal böyle olunca, malî 
işleri yargılamakla mükellef bir kaza uzvu olan 
Sayıştayın bu ciheti niçin bir karara bağlama
dığını, sadece kanunsuzluğu tesbitle iktifa et
tiğini sormak yersiz bir soru olmasa gerektir. 

Çünkü, kanunsuzluğu sadece tesbit etmek, 
ileride aynı yolsuzlukların vukuunu mâni olmaya 
kâfi değildir. Nitekim, 1943 Kesinhesap Kanu
nunda Sayıştay usulsüzlüğü tesbit mahiyetinde 
bâzı mütalâalar ileri sürmüş ve Sayıştay Komis
yonu da bu görüşe iştirakini bildirmiş olduğu 
halde 1944 Kesinhesap Kanunu münasebetiyle 
aynı yolsuzluğa ve daha geniş mikyasta rastlıyo
ruz. I 

Hâdiselerin inkişaf tarzından edindiğimiz ka
naate göre bu dolambaçlı muamelelerin hakikî 
maksadı bankalara ve bâzı İktisadi Devlet Teşek-

• küllerine resmî iskonto haddi olan % 4 yerine 
% 1,25 faizle para temin etmek şeklinde görülü
yor. Maliye Bakanının cevapları da, yanılmıyor
sam bunu böyle izah etti. Eğer böyle ise, niçin mu
amele çıplak ve hakikî maksada uygun şekilde 
yapılmaz da dolambaçlı yollara gidilmek sure
tiyle hem Merkez Bankasının muhasebe kayıt
ları hem de Hazinenin oradaki hesabı carileri lü
zumsuz yere karışıklıklara ve şişkinliklere raa-
rua bırakılır. 

Bu noktaya ait mâruzâtımı bitirirken Mali
yece Sayıştay'ın sorusuna verilen cevabın şekli 
üzerinde de bir nebze durmak isterim. Maliye 
Vekâleti, 1944 yılına ait kesinhesap hakkında 
1943 yılma ait olanda olduğu gibi (Millî banka
lara iadenin muvafık) olacağından bahsetmiş, ve 
bu yıla ait iadeler de millî bankalardan başka 
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Devlet Demiryolları 
idareleri gibi bankalar dışmda diğer dairelerin 
de bahis mevzuu olduğunu hesaba katmamıştır. 
Yani eski zamanlardan kalma bir formülü tek- I 
rar etmiştir. Binaenaleyh Maliye Bakanlığının 
bu hususta veddiği cevaplara biraz daha dikkat 
etmesi, ve her hangi bir mesele mevzuubahis ol
dukça bunları sadece eski bir formüle bağlamak- 1 
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la iktifa etmeyip, hakikî maksadı izah^ etmesi 
doğru olur. Gerçi bu cevap bugünkü iktidarın 
değildir, eski bir cevaptır. Fakat mesele üzerin
de titizlikle durulmazsa aynı şeyler tekerrür 
edebilir. Bunun için tebarüz ettirmek istedim. 

B. 1943 yılma ait Genel Uygunluk Bildiri
minde usulsüzlüğü tesbit edilerek Sayıştay Ko
misyonunca bir daha tekrarlanmaması temenni 
olunduğu halde 1944 yılı Kesinhesabında tekrar
landığını gördüğümüz diğer bir nokta da şudur: 

4060 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan bono
ların faiz ve itfa bedelleri bu kanunun 6 ncı 
maddesine göre (Her yıl umumi bütçeye kona
cak tahsisattan ödenmesi) icabederken, böyle ya
pılmayıp, Hazinenin emanet partisinde topla
nan bonolar hasılatından ödenmiş bulunmakta
dır. Yani maliyecilerin dili ile bütçe dışı bir sar
fiyat mevcuttur. Sayıştay'ın bu usulsüzlüğü de 
sadece tesbit etmekle kalmayıp, bu tesbitin zaru
ri ve kanuni neticelerini de meydana çıkarması 
lâzımgelirdi. 

İşte arzettiğim bu mülâhazalarla eski ikti
darın dolambaçlı yollardan kanunları nasıl ölü 
kelimeler halinde bıraktığına ve hesapları so
rulması gereken işlere dair bir iki misal ver
miş oldum. Bu usulsüzlüklerin cezai müeyyi
delerini tatbika son Af Kanunu dolayısiyle im
kân olmadığı malûmdur ve belki bu işlemlerin 
esasen cezai bir müeyyidesi de yoktur. Ancak hu
kuki ve siyasi neticelerinin meydana çıkarılma
sına ve bu nevi mesuliyet hükümlerinin tatbi-
kma mâni bulunmamaktadır. O zamanki Hü
kümetlerin değişmiş olması dolayısiyle siyasi 
mesuliyete gitmeye de bittabi imkân yoktur. 
Ancak meselenin tavzih edilmesi ve umumi ef
kâra arzı lâzımdır. Bu bakımdan keyfiyeti Sa
yıştay Komisyonunun nazarı dikkatine arzet-
nıek isterim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri). 

Bir takrir var, okutacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

1944 yılı kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildirimine dair Sayıştay Komisyonu raporu
nun, Niğde Milletvekili Necip Bilge 'nin iza
hatı nazarı dikkate alınmak suretiyle, tekrar 
tetkiki maksadiyle aynı Komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Murat Ali Ülgen 
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BAŞKAN — Efendim, Necip Bilge arkada- I 

şımızın" izahatını dinlediniz, bu izahattan son
ra 1944 yılı kesinhesabının bir defa daha aynı 
Komisyonda incelenmesini istiyen bir de takrir 
verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi okunan takriri reyinize arzedeceğim. 
Bu tasarının Sayıştay Komisyonunda tekrar 
tetkika tâbi tutulmasını kabul edenler lütfen | 

•• m 

5. — SORULAR 

1. — Konya Milletvekili Abdürrahman Fak- I 
ri Ağaoğlu'nun, Osmanlı Bankasının birtakım 
imtiyazları olup olmadığına ve bu mey anda bü
tün muamelelerinin Damga Resminden muaf 
bulunup bulunmadığına dair sorusuna Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan'ın yazılı cevabı (6/208) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bir gazetede Osmanlı Bankasının birtakım 

imtiyazlarından bahsedilmektedir. Bu meyan-
da bütün muamelelerin de Damga Resminden 
muaf olduğu da iddia edilmektedir. 

Bu neşriyat karşısında aşağıdaki sorulara 
Maliye Bakanı tarafından yazılı olarak cevap 
verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ' 

1. Osmanlı Bankasının imtiyazı var mı
dır? Neye müstenittir? Bu imtiyaz yerli ve ec
nebi diğer bankalardan farklı olarak neler te
min etmektedir ve imtiyaz ne zaman bitecek
tir? 

2. Osmanlı Bankası bütün muamelelerin
de Damga Resminden muaf mıdır ve müsteni-
datı nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 26.HI.1951 

Hazine Genel Müdürlüğü 
Muamelât 

Sayı : 5258/1,11248 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü ifadesiyle alman 8 . 
2 . 1951 tarih ve 1420/2886 sayılı tezkereleri 
karşılığıdır: 

Konya Milletvekili Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu tarafından, Osmanlı Bankasının imti- j 
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işaret buyursunlar... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Gündemimizde konuşulacak başka madde 
yoktur. 

2 Nisan 1951 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 

• ^ • • 

VE CEVAPLAR 

yazları olup olmadığı hakkında Yüksek Baş
kanlıklarına sunulan yazılı soru önergesine 
Bakanlığımızca verilen yazılı cevabın ilişik ola
rak takdim kılındığını saygılarımla arzederim.. 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

I - Hükümetimizle Osmanlı Bankası arasında 
5 Haziran 1933 tarihinde akdedilmiş bir imtiyaz 
mukavelesi mevcut olup bu mukavele 10 Haziran 
1933 tarihli ve 2292 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu mukavele ile Bankaya aşağıda gösterilen 
imtiyazlar tanınmıştır : 

1. Bankanın, ihraç etmiş olduğu bankınotla-
rın meeburi tedavülden istifadesi; 

Bu rejime 1 . IV . 1947 tarihinden itibaren 
nihayet verilmiş ve Banka tedavülde kalan ban-
kmotl arını altınla ödemiştir. 

2. Banka, mûtat bankacılık muamelelerinde, 
Kazanç Vergisi hariç bilûmum Devlet vergi ve re
simlerinden muaftır. 

3. Banka, statüsündeki hususi rejim tahtın
da icrayı faaliyet eder. 

Türkiye Cumhuriyeti kanun ve nizamları ah
kâmına, bu hükümler mukavele mündereeatı ve 
statüsünde tarif edilen hususi tarzı teşekkülü ile 
tehalüf etmedikçe, uygun hareket eder. 

Halen yürürlükte olan bu mukavele 1 Mart 
1952 de sona erecektir. 

I I - Osmanlı Bankası, mûtat bankacılık mua
melelerinde, Damga Resminden muaftır. Bu mua
fiyet Bankanın kendi tanzim eylediği evraka ait 
olup, müşterilerinin damga pulunu taşımıyan 
evrakını kabul etmiyecektir. 

îşbu muafiyet imtiyaz mukavelesinin 11 nci 
maddesine müstenittir. 
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