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Sayfa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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Birinci Oturum 
T. 1. P. Grupu tarafından verilen bir genso

ru önergesinin okunması, bu hususta yapılan 
görüşmelerden sonra 7 Şubat 1967 tarihine ka
dar yapılacak birleşimlerin, 468 sayılı Kanun 
gereğince, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma 
Komisyonunca hazırlanan raporlara tahsis 
olunduğu gerekçesiyle reddedildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam edile
rek: 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve iş
tirakleri ile, 

Atatürk Orman Çiftliği ve, 

Millî Piyango idaresinin, bilançoları ve he
sap neticeleri kabul ve idare kurulları ibra 
olundu. 

Birleşime 10 dakika ara verildi. 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

işeizlik sigortasının ne zaman tatbik olunaca
ğına dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa ve 
Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/514) 

2. — Konya Miletvekili Na'zif Kurucu'nun, 
memleketimizdeki işsiz sayısına ve gelecekteki 
inkişafına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa ve Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
('6/515) 

Yazılı sorular 
1. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-

ın, Ergene suyunun ve ayaklarının yaptığı tah-

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, Bi

rinci Dünya Harbinde ve İstiklâl Savaşında 
üstün hizmet 'gösteren Tahsinoğlu M. Şerif 

Sayfa 
İller Bankası ve, 295 
Denizcilik Bankası T. A. O. 295:297 

• • 

İkinci Oturum 
Amortisman ve Kredi Sandığı bilançosu, 
Millî Korunma tadil edilmiş tasfiyeye giriş 

genel bilançosu, 

E - Balık ve Pötrol • Ofisi Millî Korunma 
konsolide bilançosu ve, 

İş ve İşçi Bulma Kurumu bilançosu ve bu 
teşebbüsleri hesap neticeleri kabul ve idare ku
rulları ibra olundu. 

4 . 1 . 1967 Cumartesi, günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

ribatın önlenmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/320) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm, 
Ergene suyunun ve ayaklarının yaptığı tahri
batın önlenmesi konusunda ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlı
ğına ve Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/321) 

3. — Maraş Miletvekili Kemilî Bayazıt'ın, 
Maraş'm elektrik enerjisi ihtiyacının ne şekilde 
karşılanacağına dair yazılı soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderil
miştir. (7/322) 

Oşar'a vatani tertibimden maaş bağlanması hak
kında kanun teklifi. (2/438) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci madde
sine ek. kanun teklifi. (2/439) (İçişleri ve Plân 
komisyonlarına)' 

S. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 28 . 3 . 1964 tarih ve 443 sayılı İlkokul 
Öğretmenleri Ödeneği Kanununa ek kanun tek
lifi. (2/440) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına)' 

Tezkere 
4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya-

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arka

daşlarımızı tesbit etmek için, birinci sıradan 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığı ile ilgili dosyanın, 780 
sayılı Af Kanunu muvacehesinde adlî merciler
ce tetkik edilmek üezre, iadesine dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/569) 

BAŞKAN — Efendim Başkanlığın iki sunu
şu olacaktır. Birisi, yasama dokunulmazlığı ile 
ilgili dosya geri isteniyor. Bununla ilgili Baş
kanlık tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 2 . 1966 tarihli ve 6/2-988 saydı 

yaızımız, 
Ordu Milletvekili Şadı Pehliıvamoğlu'nun, 

yasama dokunulmazlığı ile ilgili hazırlık so-
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sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başkanlık tezkeresi. 03/568) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona) 

Rapor 
5. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 

ve 2 arkadaşının, 13 . 7 . 1965 tarih ve 647 sa
yılı cezaların infazı hakkındaki Kanunun 7 nci 
maddesinin (B) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/116) (Gündeme) (S. Sayısı : 191) 

itibaren rica edeyim, teker teker isimlerini yaz
dırsınlar. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

ruşturması evrakının, 9 . 8 . 1966 tarihli ve 
780 sayılı Af Kanunu muvacehesinde adlî mer
cilerce tetkik edilmek üzere, iadesine dair bu 
'kere Adalet Bakanlığından alman 26 . 1 . 1967 
tarihli ve 2545 sayılı tezkeremin sureti bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
'Süleyman Demirel 

Baş'bakan 

BAŞKAN — Dosya geri verilmiştir. 

2. — Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Ziraat 
Bankası kuruluş kanunu tasarısının, Devlet 
Malzeme Ofisi kuruluş kanunu tasarısını görü-

B1RİNC1 OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Raşkanvekili İsmail Arar 

KATİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), önol Sakar (Manisa) 

» — 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 46 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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şecek olan Geçici Komisyona havalesine dair 
önergesi. (4/144, 1/320) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Ba'kanmın, bir ka
nun tasarısının Geçici Komisyona havalesiyle 
ilgili önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 . 1 . 1967 tarihli Gelen Kâğıtların tasa

rılar kısmı 5 nci sırasında bulunan ve Tarım, 
Maliye, Ticaret, Adalet, Plân komisyonlarına 
havale edilmiş bulunan «Ziraat Bankası kuru-

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3, 4 ve 5 nci ek) 

U. D. B. Deniz NaMiyat T. A. Ş. 
Türk Havayolları A. Ş. 
Uçak Servisi A. Ş. (Seri Uçak) 
Antalya Mezbaha ve Soğuk Depoculuk İimi-

ted Şirketi 
Balıkesir Soğuk Depoculuk limited Şirketi 
Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Halk Bankası A. Ş. 
Emlâk Kredi Bankası A. O. 
Tutum Bankası T. A. Ş. (Tasfiye halinde) 
Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. 
Ankara Halk Sandığı A. Ş. 
İstanbul Halk Sandığı T. A. Ş. 
İzmir Halk Sandığı T. A. Ş. 
İlbank ve Genel Artezyen ve Sondaj (Tasfiye 

halinde Ltd.) 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası A. Ş. 
İller Bankası 
Denizcilik Bankası T. A. O. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bugünkü 
programın bir özelliği var, onu arz ediyorum. 

Bugün üzerinde görüşülecek olan ve matbu 
programda adları yazılı 19 aded şirket ve kuru
luş 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 4 ncü 

luş kanunu tasarısı» nın konu ve muhteva ba
kımından benzerliği dolayısiyle Genel Kurulun 
26 . 12 . 1966 tarihli ve 24 ncü Birleşiminde ku
rulması kabul edilen «Devlet Malzeme Ofisi 
kuruluş 'kanunu tasarısı» nı görüşecek olan Ge
çici Komisyona havalesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimize geçiyoruz. 

fıkrası gereğince bilançoları ve kesin hesapları 
Yüce Heyetinizin tasvibine sunulmıyacak ancak, 
raporları üzerinde genel görüşme yapılıp sonun
da bilgi verilecek olan şirket ve kuruluşlardır. 
Ayrıca bu 19 kuruluş ve şirket, matbu raporun 
tanzim tarzından da anlaşılacağı üzere, tümü 
birlikte görüşülecektir. Söz alan arkadaşlar, is
terse içlerinden bir tanesine, isterse hepsine bir
den değinecekler kendilerin tahsis edilen zaman 
içinde bu 19 şirkete ait mütalâalarını serd ede
ceklerdir. 

Söz alan arkadaşların isimlerini, müracaat 
sırasına göre arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Bahri Yazır, 
A. P. Grupu adına Sayın A. İsmet Angı, 
Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali Karahan, 
M. P. Grupu adına Sayın Hilmi İşgüzar, 
Tekrar grupları adına söz alanlar: M. P. Gru

pu adına Mustafa Akalın ile A. P. Grupu adına 
Turgut Toker. 

Şahısları adına söz alanların isimlerini okuyo
rum : 

Sayın Sadi Binay, 
Sayın Muslihittin Gürer, 
Sayın Arif Hikmet Güner, 
Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Faik Kırbaşlı, 
Sayın Bedrettin Karaerkck, 
Sayın Zafer Nihat Özel, 
Sayın Mustafa Akalın. 

ALİ KARCI (Adana) — Türkiye İşçi Par
tisi Grupu adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — İşçi Partisi Grupu adına Sayın 
Karcı, sizi de kaydediyorum. Yedinci olarak. 

5. — GÖRÜÜLEN İŞLER 
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Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Bahri Yazırda, buyurunuz. 

Grupları adına konuşacak sayın sözcüler için 
zaman 20 dakika, şahısları adına konuşacak sa
yın arkadaşlarımız için 10 dakiakdır, hatırlatı
rım. 

C. H. P. GRUPU ADINA BAHRİ YAZIR 
(Kayseri) — Muhterem milletvekilleri; 

Deniz Nakliyat Şirketinin 1960 - 1963 yılları 
arasındaki faaliyetleri kâr ve zarar hesaplariyle 
Müessesenin halihazır durumu ve geleceği hak
kında görüş ve temennilerimizi C. H. P. Meclis 
Grupu adına arza çalışacağım : 

Denizcilik Bankası Şilepçilik İşletmesinin ser
mayesinin yarısından çoğu bu Bankaya aidolan 
bir Anonim Ortaklık haline getirilmesiyle 1955 
ten itibaren çalışmaya başlıya n Deniz Nakliyat 
Türk Anonim Şirketi 5842 sayılı Denizcilik Ban
kası kuruluş kanunu hükümlerine göre 1960 yılı
na kadar Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
mine tâbidir. Bu sebepten Komisyon raporuna 
muvazi olarak mâruzâtımız 1960 - 1963 devresine 
inhisar edecektir. 

Deniz Nakliyat Türk Anonim Ortaklığının fa
aliyetine yıllar itibariyle kısaca göz attığımız 
zaman 1960 yılında Şirket personel masrafı olarak 
20,9 milyon lira harcanmış olduğu dikkati çek
mektedir. İşletme olarak 26 şilep, 4 tankerden 
mürekkep 30 araçla 49 bin ton yurt içi limanları 
arasında, 729 bin ton Türkiye limanlariyle yaban
cı limanlar arasında ve 127 bin ton münhasıran 
yabajıcı limanlar arasında nakliyat yapılmıştır. 
Yabancı bir firmadan sağlanan 24,4 milyon do
larlık kredi ile altısı şilep biri tanker olmak üze
re yedi geminin Japon tezgâhlarında inşa ettiril
meleri bir hazır şilebin Norveç'ten, bir tankerin 
Danimarka'dan satınalınması ve bakiye 6 milyon 
dolar ile de piyasadan hazır gemi satınalınması 
yoluna gidilmiş ve böylece iki yıl zarfında şir
kete 98,580 tonluk 12 gemi tedarik edilmiştir. 

Bu yıl kullanılan 383 milyon liralık umumi 
sermaye ile sene sonu bilançosu 34,5 milyon lira 
kârla kapanmıştır. Bu kârın öz kaynaklara göre 
hesabedilen malî rantabilitesi % 19,6 dır ve bu 
tatminkâr bir neticedir. 

1961 de personel masraflarının 25,5 milyon 
liraya yükseldiğini görüyoruz. Bugün 417 milyon 
liraya baliğ olan umumi sermaye ile bir evvelki 
seneden 24 milyon lira noksanı ile 10,7 milyon 

lira kâr sağlanmıştır. Komisyon raporunda kârın 
tekevvününe gayriiktisadi faktörlerin tesir ettiği 
bahsediliyorsa da zararların tekerrüründe ikti
sadi olmıyan faktörler nedense bahis konusu edil
memiştir. 

1962 de personel masrafları 30 milyona baliğ 
olmuştur. 307 milyon lira sermaye kullanılmış 
ve bilanço 45,5 milyon lira zararla kapanmıştır. 
Ancak bu bilanço gerçek zararı ifade etmemek
tedir. Seferleri mütaakıp yıla intikal eden gemi
lerin 8,7 milyon liralık giderlerinin hesaplara ge
çirilmesine mukabil gelirleri - ki, giderlerden 
çok daha yüksek olması gerekir - gelecek yıla bı
rakılmış olduğundan zarar kabarık gösterilmiş
tir. 

Şirket 1963 te 23 sayılı Kanuna göre kurul
muş, merkezde on şube, Hamburg ve New-York'ta 
birer mümessillik ayrıca 17 iç ve 27 dış acenta-
dan mürekkep bir teşkilâtla çalışmış ve bir ev
velki yıla nazaran zararı 34 milyon lira azalta
rak 11,2 milyon liraya düşürmüştür. 

C.H.P. nin Deniz Nakliyat Şirketi hakkında
ki görüş vte temennilerini şu şekilde hulâsa et
mek mümkündür : 

Şirketin maalesef, göz dolduran bir hüviyete 
ulaşmamış olması bir gerçektir. Ama, yıllara 
göre, açıklamasını yaptığımız gibi, tedbirler za
manında alındığı takdirde, bir ölçü dâhilinde de 
olsa, müspet neticeler alındığı görülmüştür. 

Kanaatimizce, müessesenin bâzı aksaklıkları
na rağmen, bu aksaklıkların ıslahı da mümkün
dür. Müessesenin kalkındırılması Devletçe ele 
alındığı ve kanunun üzerine önemle eğildiğimiz 
takdirde, yarım milyara yakın bir sermaye ile 
kurulmuş bu büyük müesseseden Türk ekonomi
sine faydalı hizmetler sağlamak pekâlâ mümkün
dür. 

Bunun için, şirketi ağır borç yükünden ve 
ağır faiz külfetinden kurtarıp malî istikrara ka
vuşturmak lâzımdır. 

Uzun ve kısa vadeli plânlarla personel istih
damından, dünya şilepçiliği konusunda etütlere 
kadar, genç gemilere sahibolmak konusunda el
verişli mubayaalardan yurt içinde imal ve in
şaya kadar, her türlü tedbirlerin alınmasını lü
zumlu görüyoruz. Bilhassa büyük deniz kayıp
larına malolan Devlet ithalâtının nakliyesini ken
di deniz araçlarımızla yapmak suretiyle anonim 
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şirketin rantabl bir müessese haline getirilmesi
ni mümkün görüyoruz. 

Deniz Nakliyat Şirketinin mutlaka Devlet 
elinde, özel teşebbüse ait nakliyat filoları ile 
birlikte, Türk ekonomisine ve Türkiye'nin millî 
menfaatlerine uygun bir şekilde geliştirilmesi, 
C.H.P. nin en halis dileğidir. 

Deniz Nakliyat Türk Anonim Ortaklığına ve 
onun değerli mensuplarına başarılar dileriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi Sayın Başkanım müsaade buyururlar

sa C.H.P. Grupu Sözcüsü olarak Denizcilik Ban
kası hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak isti
yorum : 

1952 yılında kurulmuş bulunan Denizcilik 
Bankası 1960 yılında tedvin edilen 23 sayılı Ka
nunla İktisadi Devlet Teşebbüsleri kategorisine 
dâhil edildiğinden, Karma Komisvon denetimi
ni 1960 - 1963 yıllarına inhisar ettirmiştir. Bu 
sebepten bizim de mâruzâtımız mezkûr yılların 
çerçevesi içinde kalacaktır. 

Denizcilik Bankasının idari bünyesi; Genel 
Müdürlük ve Merkez Şubeleri, Bankacılık İşlet
mesi, Denizyolları, Şehir Hatları, İstanbul Li
manı, İzmir ve Trabzon kivi emniyeti, Gemi Kur
tarma Teşkilâtı, Van Gölü İşletmeleri, Haliç, Is-
tinve Cami altı ve Hasköy tersaneleri, Malzeme 
Müdürlüğü, Hastane ve Yalova Kaplıcalarından 
ibarettir. 

Bu derece şümullü ve yurdun dört tarafına 
yavılmış çeşitli işsletme faaliyetlerini bünyesinde 
toıVhvan bir teşekkülün adına bir banka olarak 
isimlendirilmesi bile tartışma konusu olabilir. Şu 
var ki, tarihinde sık sık isim deriştirmiş olması 
da sivil denizciliğimiz için bir talihsizlik olmuş
tur. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
1960 - 1963 yılları arasında ve bilhassa plânın 
ilk tatbiki olan 1963 yılında bir derlenip topar
lanma gayretine girmişse de uzun yılların neti
cesi bünvede husule gelen kronik arızaların ta
mamen tedavisi mümkün olmamıştır. Her gecen 
gün bu millî müessesemizin daha iyiye ve daha 
ileriye götürülmesi hususunda müşterek gayret
lerimizi esirgemediğimiz takdirde kuvvetle ümid-
ederiz ki Denizcilik Bankası da gelecek denetim 
yıllarına gönül rahatlığı ile ulaşma imkânını bu
lacaktır. 

Denizcilik Bankasının 1963 yılı itibariyle 
1 400 000 000 lirayı tecavüz eden bir sermaye 

ile çalıştığı halde, rantabilite bakımından son 
derece düşük bir çalışma düzeni içinde bulundu
ğu bir gerçektir. 

Yıllara göre kâr durumları : 
1960 yılının 36 milyon lira kârla, 
1961 yılının 14,8 milyon lira kârla, 
1962 yılının 2,2 milyon lira kârla 
1963 yılının ise 37 milyon lira zararla kapan

dığı dikkate alınırsa, kârlılık bakımından Deniz
cilik Bankasının hiç de takdirkâr bir bilançoya 
sahip bulunmadığı dikkati çeker. Gelirlerinin 
önemli kısımlarını bir nevi vergileme kaynağının 
teşkil ettiği düşünülürse, bilançoların değerlen
dirilmesi daha da aleyhe sonuç verecektir. 

'Bu durumda «Madem ki Devlet eliyle sivil 
denizciliği başaramıyoruz, şu halde, devredelim 
özel teşebbüse hem zarardan kurtulalım hem de 
Devlete vergi ve döviz kaynağı temin edelim» 
şeklinde görüşlerin ileri sürüldüğünü, hattâ bu 
görüşlerin zaman zaman Meclis kürsülerine ka
dar geldiğine şahidoluyoruz. 

Akademik münakaşalara girişmeden C.H.P. 
nin bu konudaki görüşünü kısaca açıklamak is
teriz : 

Bugün Denizcilik Bankasının elindeki işletme
lerin ve bilhassa Denizyollarına ait varlıkların 
özel teşebbüse devredilmesi sanıldığı kadar kolay 
olmadığı gibi böyle bir kararın Türk Devletinin 
yüksek menfaatleriyle de bağdaşmıyacağı kanı
sındayız. 

Zarar eden tesislerin satışa arzı halinde an
cak halk diliyle ölmüş fiyatına alınacaktır. Bu 
ise bu tesislerin özel teşebbüse hibe edilmesi de
mektir. Bu ise milyarlık bir millî müessesenin 
şahıslar ellerinde heba edilmesi demektir. 

Denizcilik Bankasının özel teşebbüse devre
dilmesi halinde sınırlarının dörtte ücü sahillerle 
çevrili Türkiye denizcilik politikasını ilelebet terk 
etmiş olacaktır. Millî bir politikanın menfaat 
açısından hareket etmesi, tek normal olan şa
hıs veya şahıslar eliyle yürütüldüğü görül
memiştir. Bövle bir devir ameliyesinin sakın
cası sadece deniz ticaretinden umulan ekono
mik zarardan ibaret değildir. Türk Devletinin 
anadış ve iç politikasının yürütülmesinde de
nizciliğin ve özellikle ticaret filolarının rolü 
büvüktür. Bir bütün olan Devlet politikasının 
icrasında deniz ve denizle ilgili faktörlerin Dev
let elinde bulunmasına şiddetle ihtiyaç vardır. 



M. Meclisi B : 46 4 . 2 . 1967 O : 1 

C.H.P. nin bu görüşü denizcilik konusunda 
özel teşebbüsün karşısında olduğu mânasını ta
şımaz. Aksine biz özel teşebbüsün gelişmesine 
engel olmadan hattâ onun inkişafını mâkul ted
birlerle destekliyerek Denizcilik Bankasının da 
gelişmesine rasyonel usullerle hız vermenin lü
zumuna inanıyoruz. 

Kabul buyurulur ki, denizcilik sadece deniz 
üstünde vapur yürütmekten ibaret değildir. De
nizcilik kül halinde milletlerarası siyasi müna
sebetlerimizden ticari ilişkilerimize kadar genel 
faktörlerle birlikte bir millet hayatında uzun 
yıllarda husule gelen geleneklerle denizci mil
let vasfına erişmeye kadar çeşitli şartların te
kevvününe bağlı bir faaliyettir. 

itiraf edelim ki, bu konuda henüz emekleme 
devrindeyiz. Ama içimizde hiç kimsenin gön
lü, hayalinde canlandırdığı ileri Türkiye'nin 
denizcilik bahsinde kifayetsiz olmasına razı de
ğildir. Bir yarımada halindeki yurdumuzun 
denizcilik politikası olmadan kalkındırmasını 
düşünmek elbette mümkün değildir. Şu halde 
bir denizcilik politikamız olacak ve bu politika 
elbette Devlet eliyle yürütülecek. 

Şu duruma göre ne derece kusurlu kabul 
edersek edelim Denizcilik Bankasının biran ev
vel ıslahına ve iftihar edeceğimiz millî müesse
selerimiz arasına girmesine elbirliğiyle çalışmak 
durumundayız. 

İdarecilerimizin bendi imkânlariiyle hallede-
miyeceği yıllanmış meselelerin biran evvel halle
dilmesi için parlâmento olarak yardımcı olmak 
durumundayız. Bilhassa denetimini kanunla de-
ruhde ettiğimiz müesseseleri bir taraftan tenfaid 
eldenken, diğer taraftan dertlerine deva olmak da 
vazifelerimiz arasına girmiştir. 

C. H. P. nin Denizcilik Bankası hakkında te-
menriileririi kısaca özetlemek gerekirse; 

Her şeyden evvel bankayı yıllar boyu tera> 
küm eden borçlardan ve ağır faiz yükünden kur
tarmak lâzımıdır. 

Denizcilik Bankasını İktisadi Devlet Teşekkü
lü adına uygun şekilde kendi meselelerini kendisi 
halleder, uzun ve kısa vadeli plânlarını rahatlık
la yürütür hale getirecek yetki ve soruımluluklar-
la teçhiz etmeliyiz. 

Bu suretle plânın öngördüğü yatırımlar ak
saksız olarak yapılmalıdır. 

Askerî ve sivil konulan da ihtiva eden bir Dev
let denizcilik politikası tesbit edilip, ısrarla taki-
bediknelidir. 

Askerî ve sivil tersanelerimiz birlikte mütalâa 
edilmeli, resmî daireler arasında ve resmî daire
lerle özel teşebbüs arasında işbirliği pratik hale 
(getirilmelidir. 

Denizyollarının gemi yaş vasatilerini düşürü
cü tedbirler biran evvel alınmalıdır. 

Personel istihdam politikası bir genel konu 
olmakla beraber her geçen yıl daha iyiye tevec
cüh edilmelidir. 

Bankanın 167 milyon lira memur ve 86 mil* 
yon lira işçi ücretleri olmak üzere 253 milyon li
ralık personel masrafı ile başarılı bir müessese 
olma ihtimali yoktur. 

Bir anda düzelir iddiasında da değiliz, ancak 
biran evvel iyi yola girmiş olmanın zarureti de 
aşikârdır. 

Sivil sektörde istihdam edilmek üzere askerî 
personelden istifade imkânları büyük avantajlar 
sağlıyacaktır. Bu hususta bir koordinasyona ihti
yaç vardır. 

Birçok aksaklıklar için ciddî mazeretler ileri 
sürülebilir ve pek çokları da haklı görülebilir, 
ancak izahını yapamadığımız şu araba vapuru 
faciasına bir türlü son verilmemiş olması mazur 
görmeye imkân bulamıyoruz. 

Bir taraftan İstanbul'un İM yakasını birleştir
mek için milyarları göze alan beyanlar verilir
ken, diğer taraftan çok basit yatırımlarla mese
leye hal ç/aresi bulamamak müdâfaası mümkün 
olmıyan bir keyfiyettir. Bilhassa Yalova - İstan
bul arasındaki araba vapuru ihtiyacı hayati bir 
önem ara etmeye başlamıştır. Araba vapurlarına 
yapılacak yatırımın Denizcilik Bankasının bir 
numaralı rantabl yatırımı olduğu dikkate alınır
sa, sarardan şikâyet eden bu müessesenin en kârlı 
bir konuya el almayışının sebebini öğrenmek is
teriz. 

C. H. P. o inançtadır ki, Denizcilik Bankası
nın biran evvel kalkınması için Meclis ve hükü
metler elbirliği ile ortak bir gayretin içine gir
dikleri takdirde, Türk Denizciliği kısa zamanda 
göğüslerimizi kabartacak bir seviyeye gelebilir. 

Bu ümit içinde Denizcilik Bankasına C. H. P. 
nin yürekten gelen başarı dileklerini sunarım. 
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BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın İsmet Angı, buyurun efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel 
Kamu İktisadi Teşekküllerinıiın iştirakleri olan 
teşekküller hakkımda grupların sözcüleri, hepsi
min tümü üzerinde konuşacağı ve 20 dakikaya da 
bumu sığdıracağı Sayın Başkanlıkça işaret buyu-
rulidu. Elimlide grupum adına bana verilen dört 
müessesenin konuşulması, bu 20 dakikalık kısa bir 
devreye sığmıyacağı 'için mümkün olduğu kadar 
müsamahalarınıza sığınarak ve Yüoe Heyetimize 
de saygılarımı sunarak sözlerime başlıyorum. 

D. B. Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğünüm durumu hakkında Alt Ko
misyon raporunda tesbit edilen temenniler üze
rinde kısaca durmak isterim : 

Bu raporda D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. nin 
1960 - 1963 yılları dört yıllık faaliyetleri, bilan
ço ile kâr ve zarar hesap durumları incelenmiş 
ve aşağıdaki başlıklar altımda temenmiler ve tem
kinler yapılmıştır. 

il. Türk parasının kıymetini koruma hakkın
daki Kamuma istinaden 1961 yılımda neşredilen 
Demiz Ticaretimde Liibarasyomu kabul edem 70 sa
yılı Tebliğim etkileri, 

2. 70 sayılı Tebliğ muvacehesinde Şirketin 
gerekli ve düzenli tertip ve tedbirleri zamanımda 
alamamış olması, 

3. Ipar Tramsport Şirketime alidolup da 1963 
yılımda Yüksek Soruşturma Kurulu tarafımdan 
Şirkette yed-i adil olarak verilmiş 4 gemi ile ilgili 
meselelerin çözülememesi, 

4. Şirketim personel kadrolarının şiışkin olması 
ve vasıflı personele sahip bulumulmıaıması, 

5. Seferleri mutaaikıp yıla intikal eden ge
milerin bu seferlerime aıit gelir ve giderlerimde 
hamgi yıla göre işlem yapılacağınım gerektiği, 

6. Ağır borç ve bu borçların yüklediği yük
sek faizler altımda bir ferahlığa kavuşması müm
kün görülemiyem şirketlin sermaye artımıyla des
teklenmesi. 

Şimdi,Sayım Üyeler, yukardaki başlıklar al
tımda teferruatlı mâruzâtta bulunacak ve bu me-
yanda partimiz görüşlerini size arz etmek istiye-
eektilk. Ancak zamanım darlığı sebebiyle bu ted
birlerin, bu dileklerim son 2 - 3 yıl içimde ele alın
dığı ve hal yoluma girdiği yolumda kısaca mâru
zâttan sonra sözlerime devam edeceğim . 

Halem çeşitli hatlarda muntazam ve de
vamlı bir sistemle çalışılmak ve bu hatlar
da ilgili bölgelerdeki konferanslara giril
mek üzere mezkûr tebliğin etkilerinden yani 
70 sayılı tebliğin etkilerinden kısmen kurtu-
lunmuş bulunulmaktadır. Bu meyamda önemli 
servisler günün ihtiyaçlarına göre düzenlen
miş ve dış memleketlerde staj yaptırılan per
sonelle de durum takviye edilmiştr. 

D. B. Demiz Nakliyatı T. A. Ş. nin malî, 
ticari yönlerden büyük zorluklar altına sü
rüklenmesine sebebolan ve bu şirketin kemdi 
faaliyetleri aleyhine sorumuTluklar yaratmış bu
lunan Ipar Transport Şirketine ait dört ge
minin Yüksek Soruşturma Kurulunun kararı 
gereğince 18 . 10 . 1960 tarihimden itibaren 
Şirkete yeddiadil olarak verilmesi külfetler ya
ratmış bulunmaktadır. Son zamanlarda bu 
yeddiadilden kurtulmanın yolları aratılmış, 
Anayasa Mahkemesine müracaat edilmek 
suretiyle şirkete hor sene beş, altı milyon 
fazlaca yük yükleyen bu durumda kurtarılma 
yolları henüz yeni olarak çözülmeye başla
mış, Ulaştırma ve Maliye Bakanlığının ilgi
lileri bu uğurda bir iy neticeye ulaşmak üze
redirler. 

Halen durum Maliye Bakanlığı Veraset ve 
Vergi Dairesiyle Şirket arasımda yazışmalar 
devam edilmekte olup henüz bir neticeye varı
lamamıştır. 

Şirket personel kadrolarının bilhassa nite
lik 'bakımından. kifayetsizliği hususuna yuka
rıda işaret edilmişti. Bu hal kısmen ıslah edil
miştir. Bilhassa dış ülkelere staja gönderilen 
personel ile önemli kısımlar takviye edilmekte 
olup konuya devam olunmaktadır. Personel 
aldedine gelince şirket kurulusu olan 1955 ta
rihinde sahibolduğu 179 683 D W. (Detay tonaj) 
tutarında 26 gemi içim 68 karada ve 980 denizde 
olmak üzere ceman 1 048 personele mukabil 
1963 yılında 256 596 Detveyt tonaj tutarın
daki 36 gemi için de 273 kara, 1 386 deniz 
olmak üzere ceman 1 659 personele çıkarıl
mıştır. 

Bu personel miktarmıın kabarmasında yeni 
kurulan teşkilâtlarım tesiri vardır. Bu cüm
leden olarak İstatistik Teftiş Kurulu, Savun
ma Sekreterliği, Teknik İstişare ve Plânlama 
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gibi kuruluklar eklenmek suretiyle personel ade
dimi yükseltmiştir. 

Anonim Şirket olarak Haziran 1965 tari
hinde kurulan D. B. Deniiz Nakliyatı T. A. Ş. 
nin itibari sermayesi 110 milyon lira olup he
men hemen tamamın gemi olarak yani (aynî) 
olarak ödenmiştir. Bu ise tâ başlangıçta malî 
sıkıntı yaratmış • kredi ıtemtirii için faiz öde
meleri sebebiyle işletme maliyetinin artmasına 
sebebokmıştur. Ayrıca ödeme imkânları tam ola
rak hazırlanamadan Amerİfcadalki Transatlantik 
Finans Korpereyşin (T. F. C.) Firmasından 
yüzde altı faizle alıınan 24,4 milyon dölâr 
kredüyle girişilen yatırımlar dolayısiyle de te
şekkül ağır taksit ve faiz külfetlerine katlan
mak zorunda bırakılmıştır. Bu taksit ve faiz
lerin ödenemediği için sermaye tezyidine gi
dilmiş, sermaye tezyidi içjiin çıkarılan obli-
gasyonlar için de % 6,5 faiz ödeme durumuna 
girilmiştir. 

Netice iittibariyle D. B. Deniz nakliyatı T. A. 
Ş. kuruluş tarihimden 1961 yılına kadar bi
lançolarını kârla kapatmış olmasına rağmen 
70 sayılı tefolüğ neticesinde son yıllarda yani 
1960 dan 1963, 1964 yıllarından sonra da za
rarla durumunu kapatmak yoluna girmiştir. 
Ancak Şirket mümessillerimin, temsilcilerinin, 
idarecilerin ve Bakanlığın çok güzel ifade
leri neticesinde bu zarar çok yakın zamanda 
kapatılma yoluma gideceği tedbirlerle netice 
alacağına kaani oluyoruz. Bu itibarla teşkilât 
mensuplarına muvaffakiyetler dileriz; 

Türk Havayolları; Türk Havayolları Ano
nim Şirketi ile uçak servisi Anonim Şirketinin 
1960 - 1963 yılları hesap muamelelerini tet
kik eden alt komisyonun aşağıda tesbit edilen 
dilek ve temennileri üzerine kısaca durmak is-
tıerim. 

İkili anlaşmalarla yalbancı nakliyat şir
ketlerine tanınan hudutsuz trafik hatlarının, 
Uluslararası ölçülere göre, 'tanzimi maksadiyle 
havacilük amlaşıma'larınm tadili istenmiştir. Dev
let ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri memurları
nın dış memleketlerle yapacakları vazife se
yahatlerinde Türk Havayolları uçaklarını kul-
'lanmak mecburiyetini koyan 24 Temmuz 1961 
tarihli kararnamenin tatbiki temin edilmelidir. 
Türlk Havayollarıman dış şartlar faaliyetinin ge
lişebilmesi içim, filonun modern yolcu uçakları 

ile teohizi lâzımdır. Türk Havayolları dış se
ferlerinde turisti celbedecıek sekilide düzenlen-
ımeli, buna muvazi olarak iç seferlerini de iç tu
rizmi teşvik edecek vasıfta tanzim etmelidir. 
Türk Havayolları propaganda ve reklam faali
yetlerini artırmalı, yolcularına kaliteli hizanet 
sağlamalı ve bu 'gayeye ula§imak için satış ve 
trafik personelini itina ile yetiştinmeMir. 

Meyve ve sebzelerin uçakla ihracını sağla
mak ve bu suretle yük nakliyatını geliştirmek 
maksadiyle Türk Havayolları, ilgili merciler 
nezdinde teşebbüslerde bulunmalıdır. Kurul
duğu 1958 yılından itibaren devamlı zarar eden, 
son zamanlarda kâr etımesine rağmen, malî du
rumu zayıf olan uçak servisi Anonim Şirketinin 
tasfiye edilmesi suretiyle gördüğü hizmetlerin 
Türk Havayolları tarafından yerine getirilmesi 
gerekir. Bu temenni ve dilekler üzerine yapmış 
olduğumuz tetkikler sonunda bu temennilerin 
sıon yıllarda ele alındığı ve uçak servislerinde 
ıbüyük gelişmeler olduğu, ümit verici neticeler 
alındığı görülmektedir. Gerçi 1955 - 1965 - 1966, 
hattâ 1967 yıllan faaliyetlerinden bahse mev-
zuumujz müsait değildir. 

Yülksek malûmları olduğu üzerle, Türk Ha
vayolları Anonim Ortaklığı, 6623 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye istinaden ve 60 milyon lira 
itibari sermaye ile özel yerli ye yabancı serma
yenin iştiraki ile hukuk hükümlerine talbi bir 
teşekkül olarak 1 Mart 1956 tarihinde kurul
muştur. Ortaklık, kurulmuş bulunduğu 1956 
yılından itibaren devamlı zarar etmiş olmasına 
rağmen ve yıllık zararı 1963 yılında 27 milyon 
liraya kadar yükselmiş buluiiiına&ına rağmen, 
plânlı devrede plân ilkelerinde gösterilmiş bu
lunan iktisadi tedbirlere riayet etmek sayesin
de bu zarar, her yıl önemli nisbette azaltılmış 
ve son yıllarda ilki milyon lira kâra geçmiş ol
duğu görülmektedir. 

Beynelmilel hava a'lanlarında uçakların yer 
hizmetlerini ifa etmuek üzere 1958 yılında ikibu-
çuk milyon lira sermaye ile kurulmuş bulunan 
uçak servis Anonim Şirketi, Kuruluş sıkıntı
larını atlatarak, kâr ötmeye başlamış bulunmak
tadır. Bununla beraber, beynelmilel meydan
larımızda yabancı şirketlerin uçaklarına yapıl
makta bulunan yer h'izmıetleırinin, diğer mem
leketlerin meydanlarında yapılmakta bulunan 
hizmetler seviyesinde yapılmakta olduğunu id-
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dia edebilmek güçtür. Bunun 'başlıca sebepleri 
arasımda, memleketlimizde bu konuda ça
lışmakta olan teşekküllerin çokluğu ve teşek
küllerin kifayetsiz te/şlki'lât ve teçhizatla faali
yette bulunmaları, kendii aralarında zararlı ve 
yılkıcı rekabette buluınmaları keyfiyeti bulun-
malktadır. Bütün bu mahzuları bertaraf ede-
Ibilmeık için, mezkûr hizmetlerin bir nizama bağ-
lanaralk, bu işte çalışacak teşekküllerin serma
ye, teşkilât ve teçhizat ve personel bakümla-
rmdan haiz bulunduğu gereken asıgari şartlar 
tesbit olunmalı ve bu hizmetler karşılığında 
hâsıl olacaik ücretlerim asgari sıeviyesİ tesbit 
olunimalııdır. 

Mulhtenem arkaıda'şlar, Denizciliık Ban'kasMiın 
durumuna gelinde: 

Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğünün 
dürt yıllık durumunu inceliyan alt komisyonun 
raporunda belirtilen görüşleri aynen teıkaıbıbü'l 
etmelkteyiız. Bu görüşler, bilhassa: 

1. Malî bünyenin ıslahı ve sermayesinin ar
tırılması, 

2. 'Giami inşa kreldi fonunun tesisi, 
3/A - Yalova kaplıcaları işletmesinin Banka 

bünyeslinden çıkarılması, 
3/İB - Van Gülü işletmeıslnin Devlet Demir

yolları İışlejtmiesine devredilmjeisi, 

4. Im'me hizıme'ti gören ve devamlı zarar 
eden ünitelerin idamesi zorunlu olımıyan kül
fetlerden kurtarılması, himaye tedbirlerinim 
alınması, bu maksatla 

a) Temel Taşıma Kanununun biram evvel 
çıkarılması, 

b) Şehir hatları işletmesinin lüzumsuz ha>t 
ve islkelelerinin kaldırılması, seferlerim azaltıl
ması, hizmetin yalnız ilki yakayı fairlcştir'cn se
ferlere inhisar ettirilmesi. 

5. Gemi ışletmecdliğiraiın müstalkbel inkişaf
lar da göz önünde tutulmak suretiyle gemi tip 
ve ihtiyaçlarının tesbiti, 

6. Denizcilik Bankasının kurma teşebbüsün
de bulunduğu sigorta şirketinin, ulaştırma top
luluğunu içine alacak bir genişlikte gerçekleş
mesi, 

7. Norm kadroların hazırlanması, zamanla 
personel sayısı azaltılması, 

8. Bankanın bankacılık faaliyetleri bakı
mından müstakar bir şekilde çalışmasına de
vamı, 

Bankanın 1-963 yılı sonu itibariyle 'borçları 
153,4 milyon lirası dış ve 505,2 lirası da iç olmak 
üzere eem'an 658,6 milyon lira tutmaktadır. 

Binaenaleyh plân ve program hedeflerine 
uyularak yapılan yatırımlar ve toplu sözleşme
lerle tahmil olunan külfetler dolayısiyle son yıl
larda eem'an 853,5 milyonu geçmiştir. 

Malî durumun düzeltilmesi için raporda te
mas edilen sermaye tezyidi konusu ise 440 sayılı 
Kanun ile Bankanın yeni alacağı hüviyet ile il
gili bulunmaktadır. 

Bununla beraber bu devre zarfında gelir art
tırıcı ve masraf azaltıcı rasyonel tedbirler üze
rinde çalışmalar yapılarak Bankanın kendi im-
kânlariyle malî durumunun düzeltilmesi husu
sunda gayretler sarf edildiği görülmektedir. 

G-emi inşa kredi fonu için 1963 yılına kadar 
müspet bir netice alınmamakla beraiber, bilâhara 
Sosyal Sigortalar Kurumunun Banka mevdua
tından 5 milyon lirası ve ayrıca Emekli Sandı
ğından bankaya 10 milyon liralık mevduat ya
tırılmak suretiyle 15 milyon liralık bir gemi inşa 
kredi fonu Türkiye'de inşa edilecek gemiler için 
tefrik edilmiş ve bu fondan krediler verilmeye 
başlanmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına aido-
lan Yalova Kaplıcaları 25 sene müddetle Deniz
cilik Bankasına kiralanmıştır. Malûmları olduğu 
üzere Kaplıca tesislerinin inkişafı Büyük Ata 
türk'ün emirleriyle Seyrisefain İdaresi tarafın
dan yapılmış ve işletilmesi de bu idarece deruh-
de edilmiş idi. Bilâhara kaplıcalar hususi mües
seselere kiralanmış ise de müspet netice alınma
dığı için işletilmesi tekrar Bankaya bırakılmış
tır. Son olarak da Sağlık Bakanlığına devredil
mesi için bu yolda çalışmalar mevcuttur. 

Demiryollarının Tatvan'a ulaşması ile Van 
işletmesinin TCDD ye devri için kanun tasarısı 
hazırlıklarına devam edilmektedir. 

Âmme hizmeti gören ve devamlı surette za
rar eden Banka ünitelerinin kendisine tahmil 
edilen külfetlerden kurtarılması ve himaye ted
birlerinin alınması maksadiyle ileri sürülen te
mennilerimiz şunlardan ibarettir. 

Temel Taşıma Kanununun biran evıvel çıka
rılması hususunda Ulaştırma Bakanlığında ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. Bunun biran 
evvel T. B. M. M. ne şevki yerinde olur. 
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Şehir Hatlarının lüzumsuz hat ve iskeleleri
nin kaldırılmasına devam edilmektedir. Bu me-
yanda Haliç hattı ile senede 25 milyon lira za
rar eden Boğaz hattının Rumeli sahilinde işliyen 
gemilerin ve iskelelerin kaldırılması da bir za
ruret haline gelmiş bulunmaktadır. 440 sayılı 
Kanun ile kârlılık ve verimlilik esasına göre ça
lışması iktiza eden Bankanın Şehir Hatları İş
letme faaliyetlerinin yalnızca Boğazın iki yaka
sını birbirlerine bağlıyan yolcu ve aralba vapu
ru seferleriyle Adalar ile Yalova'nın istanbul'a 
bağlanmasına inhisar ettirilmesi yerinde olacak
tır. 

Bu suretle Şehir Hatları zararları asgariye 
inmiş olacağından aradaki farkın da bu hizmet
lerden faydalananlardan doğrudan doğruya 
alınması ile bertaraf edileceği aşikâr bulunmak
tadır. 

1903 yılına kadar Denizyolları İşletmesinin 
faaliyet gösterdiği sahalarda çalıştırdığı gemi
ler yolcu - yük mikst gemiler olup karasuları
mızda henüz karayollarının inkişaf etmediği ta
rihlerde memleketimizin mühim miktarda yolcu 
ve yük nakliyesi toleplerini karşılamakta idi. 
Ancak karayollanmızın inkişafı ile artan kara 
trafiği gerek yükün gerekse yolcunun kara nak
liye sahasına kayması ile Denizyollarında yolcu 
ve yük faaliyetleri azalmış bulunmaktadır. 

Ayrıca inkişaf eden turizm faaliyetleri için 
lüzumlu gemi tiplerinin Banka elinde bulunma
ması da turistik seferler tanzimine imkân ver
memiş ve dolayısiyle turizm ekonomisinde bek
lenilen hizmeti gereği gibi ifa edememiştir. 

Denizcilik Bankasının kurma teşebbüsünde 
(bulunduğu ve ulaştırma topluluğunun sigorta 
işlerini içine alacak olan sigorta şirketinin ku
rulması için gerekli muameleler ikmal edilmeli
dir. 

Bankanın kadrolarındaki şişkinlik nazarı 
dikkate alınarak 1962 den buyana personel ta
sarrufuna gidilmektedir. Nitekim personelde 
1 500 kişilik bir tasarruf sağlanmış bulunmak
tadır. 

Norm kadrolar için (bâzı çalışmalar yapıl
makta ise de 440 sayılı Kanuna göre çıkarılacak 
yeni teşkilât kanununa ve dolayısiyle İktisadi 
Devlet. Teşekkülleri için kabul olunacak yeni 
personel rejimine göre ele alınması daha uygun 
olacaktır. 

Dış memleketlerde tanınmış en mühim mü
esseselerden birisi olan Denizcilik Bankasının 
sık sık isim ve şekil değiştirmesinin büyük mah
zurları da ortadadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Yüksek malûmları olduğu üzere 1952 yılın

da 5842 sayılı Kanunla kurulmuş olan Banka
nın sermayesi 500 milyon lira olarak tesbit edil
miş ise de; Banka bu tarihte 5 700 000 liralık bir 
finansman imkânı ile işe başlamıştır.. 

Denizyolları, Şehir Hatları filoları ile liman
larda çalıştırılan römorkör ve diğer deniz araç
larının pejmürde hali çetin çalışmalar suretiyle 
giderilmiş ve Bankanın elindeki filo, memleket 
dâhilinde kendi tersanelerimizde ve memleket 
haricinden de temin edilen kredi ve diğer im
kânlarla gemi satmalmmak ve yaptırılmak sure
tiyle gençleştirilmek yoluna gidilmiş ve bu em
niyetli bir hale konulmuştur. 

Diğer taraftan iskeleler, antrepo ve tersane
ler gibi kara tesislerinin yeniden yaptırılması ve 
bilhassa İstanbul şehrinin imarı dolayısiyle Be
lediyece istimlâk edilen gayrimenkuller yerine 
yeni yatırımlar zarureti, limanlardaki faaliyet
lerin modern hale getirilmesi Bankayı büyük 
malî külfetler altında bırakmıştır. 

BAŞKAN — Sayın İsmet Angı, uzun sürecek-
se Yüce Heyetin tasvibini alalım efendim? 

İSMET ANGI (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Bu üç umum müdürlük üzerindeki Adalet 
Partisinin görüşlerini yüksek huzurlarınızda arz 
ederken temenni ve tedbirlerin, bilhassa son yıl
larda alınmak suretiyle, kesif bir faaliyet gösteril
diği, bu suretle bu teşekküllerin genel müdür ve 
yöneticileri ile mensuplarının büyük gayretler 
saf ettiği, Grupumuzca müşahede edilmiş olmak
la bu teşekküllerin idarecilerine muvaffakiyetler 
diler, yaptıkları bu güzel hizmetlerini tebrik eder, 
Yüce Heyetinizi grupum ve şahsım adına saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın Ali 
Karahan, buyurunuz. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA ALİ KA
RAHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Kamu İktisadi Teşekküllerinden 
bugünkü gündemde bulunanların Y. T. P. adına, 
bir nevi temenni ve eleştirmeye tabi tutacağız. 
Programda görüldüğü veçhile, bu 19 teşekkülün 
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birkaç tanesi hâli tasfiyededir. Hâli tasfiye, bir 
müessese için acı bir neticedir. Zira, Devlet gü
cü ve Devlet sermayesiyle takviyeli bir müessese
nin iştigal ettiği iş sahasında muvaffak olamayıp 
tasfiyeye gidişi, bu işletmeyi başlangıcında idare 
edenlerin bir nevi ehliyetsizliğine hüküm verile
bilir. Temennimiz, üzerinde konuşma yapacağı
mız müesseselerin böyle bir neticeye değil, uhde
lerine aldığı büyük yapıcı vazifelerinde muvaffak 
olmak suretiyle Türk içtimai hayatında görevle
rini hakkiyle yapabilmeleridir. Biz, görüşlerimi
zi Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası ve İller Bankasiyle Em
lâk ve Kredi Bankası üzerine teksif ederek, par
timizin bu mevzudaki görüşünü açıklıyacağız. 

Halk Bankası, hakikaten orta sınıf var etme 
gayreti içinde çalışan, son zamanlarda muvaffak 
olan ve nazarlarımızı üzerine çeken ciddî, millî 
müesseselerimizden biridir. 

Muhterem arkadaşlar, fahiş faizlerin mahkû
mu olan kaçak tüccar bu fahiş faizlerin yükü al
tında piyasaya intikal ettirdiği emtiayı bu faiz 
hadlerinin de eklenmesi suretiyle fiyat istikrarını 
baltalıyan en tehlikeli âmildir. Bunun tek temi
natı esnafın meşru, normal faizlerle kredi temin 
etmek suretiyle memlekette, kontrolü mümkün ti
cari ve iktisadi hayatın temeli addedilen fiyat 
istikrarına yardımcı olmasıdır. İşte bu bankamı
zın son zamanlarda yurt sathına yayılmak sure
tiyle, müteşebbisin yanında kendisini hissedişi, 
kredi olarak müteşebbise maddî güc sağlayışı ka
çak ticaret ve fahiş faizin tehdidi altındaki fahiş 
fiyat politikasının, bir nevi ortadan kaldırılması 
teşebbüsüdür ki, bizce üzerinde durulması lâzım 
gelen ve hakikaten tebrike şayan bir manzara ola
rak kabul edilmektedir. Temennimiz, az faizli ve 
uzun vadeli bir politikaya bu işi kaydırmak su
retiyle, dünya milletlerinin orta sınıf, yani bel
kemiği dedikleri esnafın rahat ve huzur içinde, 
maddi imkânları yanında bulundurmak ve bu su
retle fiyat politikasına ekonomik sahada tesirini 
hissettirmesinde yardımcı olmaktır. Bankanın, 
bu yöne yönelmesi hakikaten memleket için fay
dalı olur kanaatindeyim. 

Emlâk ve Kredi Bankası: Emlâk ve Eytam 
Sandığı namı ile kurulup sonradan Emlâk Kre
di Bankası haline ifrağ edilmiş bu banka hakkın
da da temennimiz, şurada düğümlenmektedir. 
Dünya milletleri kendi vatandaşlarını, vatan top

rağı üzerinde bir yuva sahibi yapmak suretiyle, 
vatanperverlik duygularını perçinlemek mevzuun
da mesken politikasına büyük ehemmiyet vermiş
lerdir. Ve bunu hiçbir Devlet yüzde yüz hallet
mek durumuna düşmemiştir. Geri kalmış mem
leketlerde mesken politikası hükümetleri, devlet
leri rahatsız eden mühim bir mevzudur. İşte Em
lâk ve Kredi Bankası, vatandaşı bu toprak üzerin
de dikili bir ağacım yok tarzındaki bedbin felsefe
den kurtulup bir yuva sahibi olmak suretiyle va
tanperverliğini fizik olarak vatan sathına tah
kim eden bir mevzuun rehberliğini üzerine almış 
bulunmaktadır. Bu bankanın bu yolda büyük gay
retler sarf ettiği, büyük çabalar gösterdiği doğ
rudur. Yalnız, kredi tevziinde, raporda da gö
rüldüğü veçhile, rantabl olmıyan birtakım saha
lara, inceleme 'yapılmamış mevzulara, büyük kre
diler sağlamak suretiyle bunların tahsilini imkân
sız hale getirmek yoliyle bankanın güçlüklere mâ
ruz bulunduğu bir vakıadır. Maarif Kolejine 
tahsis edilen parayla, yapılan inşaat, maalesef 
kaçaktır. Arsa Maarif Kolejinin değil, başka bir 
müessesenindir. Acıdır arkadaşlar, Devlet yöne
timindeki gayriciddîliğe işaret etmek istiyorum. 
Diyanet İşleri Reisliğinin işgal ettği binaya tam 
sekiz ay kalorifer ve ışık verilmemiştir. Çünkü, in
şaat ruhsatı yoktur. Devletin milyonlarca para 
sarf ederek inşa ettirdiği, büyük mütehassısların 
plânlamasına vücut verdiği bir Devlet dairesi, be
lediye tarafından iskân raporu verilmemek sure
tiyle, hizmetlerden uzun zaman mahrum bırakıl
mıştır. Maarif Koleji bir bina inşa ediyor, arsa 
kendisinin değil, Emlâk Kredi Bankası bunu tet
kik etmeden bu krediyi veriyor ve sonra tahsil im
kânsızlığı karşısında banka, müşkülâta mâruz ka
lıyor. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile ihti
laflı olan ve ihtilâfı devam eden kapalı spor salo
nu da böyledir, arsa, o müessesenin değildir. Dev
let benim zihniyeti ile, mülkiyetin kudsiyetine 
inanmamış bir müessese, kendisine aidolmıyan bir 
arsa üzerine, milyonlar sarfı ile kredi yolu ile in
şaat yapmıştır ve inşaat maalesef kısa zamanda 
yıkılmıştır. Emlâk - Kredi Bankası, buraya tah
sis etmiş olduğu krediyi, parayı tahsil edememek 
güçlüğü karşısında Devletle pençeleşmek durumu
na düşmüştür. Bu, yalnız resmî makamlara in
tikal etmiş, mesuliyeti sabit hâdiseler yanında, ku
laklarımıza kadar gelen, rantabl olmıyan, kabili 
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tahsil olmıyan birtakım sahalara, politik tesirler
le, kredi tahsisi ve o tahsis neticesi birçok iflâs
ların vücut bulduğu, bankanın, krediyi tahsil 
edememek gibi, müşkülâta mâruz bulunduğu da 
vakıalar arasındadır. Bu sebeple, Devletin mün
hasıran vatandaşı mesken sahibi etme politikasın
da en büyük rüknü olan Emlâk - Kredi Bankası
nın kredi tahsislerinde vatanperver duygularla 
mücehhez olmasını, politik baskılara katiyen mu
kavemet etmesini ve bu mîllî dâvanın halli yo
lundaki gayretlerde samimî olmasını en büyük 
temenni olarak istirham etmekteyim. 

Merkez Bankası: Devletin itibarının fizik ya
pısını temsil eden bu banka, 1930 yılından itiba
ren kuruluşuyla, Türkiye'de Devletin yaşayışına 
paralel büyük millî hizmetler yapmıştır. Bu mü
essesemizin başına da âdeta yük olmuş birtakım 
tesisler ve bu tesislere tahsis edilen kredilerin tah
sil imkânsızlığı, Hâzinenin kefaleti altında bulu
nan kredilerin Hazine tarafından, zamanında 
ödenmeyişi Merkez Bankasını müşkül duruma 
sokmuş ve İktisadi Devlet Teşekkülleri namı al
tında faaliyet gösteren ve daima zarar etmeyi 
bir teamül haline getiren bu müesseselere acılan 
krediler, fakir vatandaşlardan alman vergilerle, 
Hazineye gelen iratlarla maalesef karşılanmakta
dır. Merkez Bankasını bilhassa Hükümet politi
kasına uymak suretiyle şu veya bu sebeple mües
seselere kredi açan ve bu kredinin tahsil imkânsız
lığı karşısında Hazine yerine vatandaş, vergi öde
mesi suretiyle, imdada çağıran Merkez Bankası
nın zihniyetini paylaşmamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, dünya para politikasını 
ayarlamada Türkiye Cumhuriyetini temsil eden 
Merkez Bankamızın bir para düsturu dünyaca 
daha evvel kabul edilmiştir: Yüzde 33 nisbetinde 
karşılığı kasalarında altın olarak bulunmıyan bir 
para Avrupa'da serseri paradır, başıboş paradır. 
Bilançodan anlaşıldığı veçhile altın stokumuz 
gittikçe eksilmekte, emisyon nisbeti, tedavüldeki 
para fazlalaşmaktadır. Bu, paramızın dış mem
leketlerdeki itibarını sarsıcı en büyük amillerden 
biridir. Bir milletin parası, o milletin dış itiba
rının en büyük mihengidir. Her ne kadar bu 
% 33 metodu, birçok milletlerin ilmi, ordu kuv
veti, fizik yapısı, sosyal anlayışı, istihsal kapasi
tesi gibi mevzular siper edilerek terkedilmişse de, 
bugün Fransa bu metodu yeniden ihya etmekte 
ve mevcut tedavüldeki paranın % 33 nisbetinde 

Merkez Bankasmda altın stoku bulundurma ça
bası içindedir. Sağlam para, karşılığının 1/3 i 
altınla Merkez Bankasında karşılanan paradır. 

Bu sebeple, Merkez Bankası yöneticilerine 
şu tavsiyede bulunmak isterim. Orta Şark mil* 
letlerin'de ve geri kalmış milletlerde Hükümet
lerin tek çıkar yoıl olarak bulduğu emisyon 
yani enıfilasyon belâsına karşı Merkez Banka-
smin direnmesidir. Muvakkat sarhoşluğun ver
diği bir rehavetin, hoş görünen zamanının so
nu, ter sarhoşun duçar olduğu akıbet herkesin 
malûmudur. Enfilâsyona bir defa girildi mi, 
çıkılması zıordur ve memleketi iktisadi çökün
tüye götüren en büyük musibetlerden biridir 
diye Ekıonıomi doktirinleri izah ve tefsir eder
ler. Bu sebeple politikacıların kolay muvaffa
kiyet sandıkları para basmak siyasetine, Mer
kez Bankası yöneticileri ilmin, ekonominin, 
Devlet hükümranlığına paralel fizik kuvvetin 
temsilcisi ve vesile olması hasebiyle şiddetle 
karşılaması lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Böyle bdr 
teamül memleketin âtisi bakımından hayırlı 
olur kanaatindeyiz. 

Vakıflar Bankası : 

Bu bankamızın iki yönü varıdır. Maddi yö
nü bankacılık, mânevi yönü, fani insanın, ben 
öldükten sonra da hizmetlerim, hayratım de
vam etsin gibi, bir felsefenin mabedi oluşudur. 
Dünyanın en zengin vakıfları, müessese olarak, 
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiyeidedir. Bü
yük zenginler, kendisinden sonra da cemiyete 
faydalı olsunlar diye, kendi servetlerinin bir 
çoğunu, vakıf tesisi suretiyle, memleketin ya
rarına amade kılmışlardır. Bunlar mukaddes 
emtia haline gelmiştir. Beytülmale dokunu'lma-
dığı gibi, vakıflara da dokunmanın büyük gü
nah olduğu, bütün Türk efkârı umumiyesince 
asırlar boyu kabul edilmiştir. Maalesef vakfi
yelerin çjoğu bakımsızlıktan, uızun zaman mü
ruru dolayısiyle ilgisizlikten, fayda yerine za
rar getirmeye başlamış ve Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün âdeta başına bir kü'lfet olmuştur. 
İlgililer, çok isabetli bir karar olmak üzene, 
bu zararlı hale gelen kısımları, günün rayici 
ile değerlendirmek suretiyle bir banka tesisini, 
mevcut statükonun dinamizmi bakımından 
faydalı göımaüşlerdir. Hakikaten böyle bir zih
niyetin tezahürü olan banka, kısa zamanda 
yurdun 'bütün yerlerine yayılma gibi, ekonomik 
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hayatnmıızda da faydalı hizmetleri görülmekte
dir ve görülmüştür. Yalnız banka, bu zararlı 
ihale gelmiş ve satışı mecburi olan evkaf malı
nın niçin satıldığını vatandaşa izah etmediği 
için, banka hakkında mânevi cephesiyle bir 
menfi propaganda halk içine maalesef yayıl
mıştır. Temennimiz banka yöneticilerinin vakıf
lar hakkında TUT ile anlaşmak suretiyle radyo
da zaman zaman bu bankanın teşkilinin neden
lerini halka izah etmek suretiyle halkın daha 
ileride şümullü 'bir şekilde tesis ve vakfiye şek
linde memleket hizmetine verilecek maddi im
kânlarının korku ve endişeye mahal bırakılma
dan böyle tesislere mevzu edilebilmesinin nor
mali karşılanmasını temin etmektir. 

Bu propaganda yapıldığı takdirde Müessese 
için faydalı olur kanısındayım. Muhterem ilgili
lerden çok hürmet ettiğim bir zatın izahına gö
re, düşünüşümıüz bir tasarı hallinde Meclise ak
settirilmek üzeredir. Vakıf mallarının satış ye
rinin, Anayasa Mahkemesinin kiraları serbest 
ibıraktığı kararı, yani kira tahdidini iptal etti
ği maddesinden faydalanılarak vakıf malları
nın nemalarını artırmak suretiyle banka gelir
lerinin, sermayesinin tezyidine gitmesini ev
kaf malları satılıyor gibi bir endişenin orta
dan bu şekilde kaldırılmak yoluyla ıslahını şa
yanı tavsiye bulmaktayım. 

BAŞKAN — Sayın Karalhan, iki dakikamız 
kaldı. Lütfen (bağlayınız. 

ALÎ KARAHAN (Devamla) — Bitiriyorum 
'efendim. 

İller B'arikası : 
Esasen kuruluşunda, bütün belediyelerin 

bütçesiini yaparken bir yüzde nisbetinde bu 
bankaya hisse ayrılması mecburiyetindedir. 
Vazıı kanunun bizce burada maksadı, zengin 
ıbelediyelrden temin edilecek hisse ile fakir be
lediyelere yardım etmek suretiyle onların kal
kınmasınla 'bu Ibankanm hizmet etmesi idi. Maa
lesef bugüne kadar İller Bankasının hizmetleri 
daima zengin belediyelere matuf olmuş, çok 
fakir olan Doğu Anadolu bölgesinin belediyele
rine zengin bölgelerden hisseler aktarılmaımıak 
suretiyle bölgeler arasındaki dengesizliğe en 
'büyük hizmeti yapması lâaumıgelen bu banka
nın bu yolda gayesine uygun hareket 'etmediği
ni esefle müşahede etmekteyiz. 

Zamannmıız bittiği için hepinizi en derin 
hürmetlerimle kelâmlarım. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri1; ben de Grupum adına programda yer 
almış olan Kamu iktisadi Teşebbüsleri ve onun 
iştirakleri olan bâzı anonim şirketleri üzerinde
ki görüşlerimi arz edeceğim. 

Daha ziyade arkadaşl'arrmı'zın temas etme
dikleri noktalara de temas etmek suretiyle gö
rüşlerimizi arza çalışacağım. Evvelâ Halk Ban
kası üzerinde durmak suretiyle konuşmaya baş-
hyacağı'm. 

Halk Bankası 2284 sayılı Kanunla 1938 tari
hinde faaliyete geçmiş olup memleketimizde çok 
büyük vazifeler yapmakla mükellef bir banka
dır. Halk Bankası kurulmakla beraber İstanbul, 
İzmir ve Ankara halk sandıklarının da birlikte 
ve beraber faaliyete başlamış olmalarının sebe
bi, küçük esnaf ve sanatkârların, yani, daha zi-
vade memleketin kalkınmasında ve memleketin 
gelişmesinde büyük hizmetleri olmasıdır. Esa
sında Devlet, kamu hizmetlerini ayaklarına gö
türmek, küçük esnaf ve sanatkârların kredi 
ihtiyaçlarını temin etmek maksadına matuf bir 
çalışma yapmak mecburiyetindedir. Bunun dı
şında da her türlü bankacılık faaliyeti yapacak 
olan Halk Bankasını, bilhassa Anayalsanı'n 51 
nci maddesinde yer alan hükme göre Devletin 
her türlü kooperatifçiliği destekliyecek mahi
yette çalışma yapacağı kısmını da bilhassa dik
kate almak suretiyle kooperatiflere, esnaf ve kü
çük sanat erbabına daha ziyade yardım ve kre
di verecek Türkiye'nin yegâne bankası olarak 
görmekteyiz. Başlangıçta 1 200 000 lira öden
miş sermaye ile işe başlıyan Halk Bankası çe
şitli ve olumlu çalışmaları ile zaman zaman bil
hassa ödenmiş sermayesini yükseltmiş ve müs-
DCt işler yapmıştır. 1963 yılında bankanın tah
sil edilmiş sermayesi 7G milyon liraya kadar çı
karılmıştır ve 1963 yılı sonunda Halk sandık
ları bankanın birer şubesi haline getirilmek su
retiyle işleri daha iyi bir şekle sokmak için te
şebbüsler yapılmıştır. 1960 - 1963 yılları arasın
da faaliyetleri genişlemiş olmasına rağmen Halk 
Bankası, miktarı yarım milyona yükselen kü
çük esnaf ve sanatkârların günden güne artan 
ihtiyaçlarını karşıllıyacak bir para plasmanına 
da kavuşamamıştır. Sermaye noksanlığı bunla-
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ra ayrılacak kredi plasmanlarına kâfi gelme
dikleri için küçük esnaf ve sanatkârlar esasın
da kendilerinin yatırmış oldukları ve faiz ver
mek suretiyle kurdukları kooperatifler üyeleri 
olarak aldıkları para bunları tatmin etmekten 
uzak kalmıştım. 1963 yılında 183 aded koopera
tife bağlı bulunan esnaf ve sanatkârların ye
kûnu 86 142 olmasına rağmen her gün artan 
nüfus ve gelişen- sanayi ve uyanan esnafın da 10 
binlerin üzerinde bu kooperatiflere ortak oldu
ğu düşünülürse bu miktarın daha çok yüksele
ceği kendiliğinden ortaya çıkar. 1963 yılı sonu
na kadar Esnaf Kefalet Koperatifleri kanalı 
ile verilen kredilerin yekûnu 174 milyon li
radır ki, bu kooperatiflerin sayısı, mensupla
rının miktarı nazarı dikkate alınırsa hiçbir mâ
na ifade etmiyecek kadar az olduğu meydana 
çıkar. Bunun diğer memleketlere nazara çok az 
olduğunu belirtmek için şahıs başına düşen 
miktara burada işaret kâfidir. İstanbul'da 1 649 
lira kooperatif ve esnaf kooperatiflerine men-
subolan üyelere düşen para, İzmir'de 1 562, Es
kişehir'de 1 794, Ankara'da 1 470, ki buraları 
daha ziyade kesif nüfusların bulunduğu ve sa
natkârların çok olduğu şehir merkezlerinden 
•olduğuna göre bu miktar Anadolu'nun diğer 
yerlerince çok daha az ve düşüktür, ortalama 
1 451 in altındadır. Esnaf ve sanatkârlar koope-
ratifi'ne kayıtlanacak ve konulacak sermayenin1 

miktarını artırmak maksadiyle bir kanun tasa
rısının hazırlandığını ve bunun Meclise sevk 
edilmiş olduğunu da öğrenmiş bulunmaktayız. 
Bu, memnuniyet verici bir haldir. Yalnız esnaf 
ve sanatkârlar kurmuş oldukları kooperatif üye
lerine verilen paraların, kredilerin faiz mikta
rının çok olduğuna burada işaret etmek mecbu
riyetindeyiz. Bilhassa bu kredilerden alman faiz 
miktarının % 12 ye kadar bulunduğu dikkat 
nazarına alınırsa Halk Bankasının esnaf ve sa
natkârlara ve'rmiş bulundukları kredilerin hiç
bir zaman faydalı olmadığı kendiliğinden anla
şılır. Esnaf kefalet kooperatifleri mensuplarını 
onların inkişafını sağlayıcı mahiyette açılan 
krediler her şeyden evvel, yapılan senetlerde 
pul, vergi, hare ve resimlerinden tamamen muaf 
tutulnıası ve kendilerine verilen kredilerin faiz 
miktarının % 12 den asgari yüzde altıya düşü
rülmesi lâzımdır. Bu olduğu takdirde daha fay
dalı bir hale gelebilir. 

Küçük esnaf ve sanatkârlara maddî yönden 
yardım yapan Halk Bankasının, çeşitli yönler
den bunların eğitim, öğretim bakımından da ol
duğu gibi, bunların uyanışması ve yapacakları 
teşebbüslerde daha faydalı olabilmeleri maksa
diyle çeşitli yayınlara önem verildiğini de 
memnuniyetle görmekteyiz. Bu bakımdan bil
hassa Halk Bankası daha ziyade, arkadaşların 
bâzılarının da temas ettiği gibi, küçük mmta-
kalarda yaşıyan, geçimlerini temin etmek zo
runda bulunan esnaf ve sanatkârlara yardım
larını daha fazla yapmak gibi, bir duruma 
giriknelidir. Daha ziyade yardımlar zengin 
olan mmtakalara yapılmakta, «engin daha çok 
zengin, fakir daha çok fakir olmaktadır. 

Kooperatifçiliği inkişaf ettirmek, fakir olan 
yerlere ayrı hir fon, fazla bir fon tahsis etmıek 
veyahut da memleketin ekonomik durumlan 
dikkate alınmak suretiyle bölge bölge ayırila-
ralk her bölgeye ayrı bir faiz haddi tatbik et
menin yerinde olduğu kanaatindeyiz. Böyle ol
makla beraber Halk Bankasının yapmış olduğu 
olumlu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik 
ederim. 

Bundan sonra İller Bankası hakkındaki gö
rüşlerimi arza çalışacağım: 

İller Bankası daha ziyade (belediyelere, il 
Özel idarelerine çeşitli yönleriyle yardım etmek 
maksadiyle 1945 tarihinde yürürlüğe giren 
4794 sayılı Kanunla kurulmuş bir bankadır. 
Sermayesinin yarısından fazlasiyle katıldığı 
çeşitli şirketleri olan bu banka 1960 tarihinden 
bugüne olumlu çalışmalar yapmıştır. 1960 yı
lında İller Bankasının 'bilhassa personeli 972 
kişi olarak işleri yürütmüş ve 600 milyon no
minal sermayesinin 233,7 milyonu Ödenmiştir. 
Daha ziyade elektrik, »su ve sair kamu hizmet
lerine sarf edilmek üzere 1959 yılında 130 mil
yon lira fazlasiyle, 1960 yılında yatırım yap
mış olan İller Bankası 1960 bilançosunu 5 
milyon 654 bin lira kârla kapatmıştır. 1961 
tarihinde ödenmiş sermayesini daha da ç/ok ar
tırmış ve personeli 921 e düşürmüş, fakat yev
miyeli kişilerin çalıştırılması ve daha fazla yev
miye kadrosunun olması yüzünden bu perso
nele ödenen ücret 196Ö senesine nazaran yük
selmiştir. il'31 milyon lirasını elektriğe, 33 mil
yon lirasını suya ve 7,5 milyon liraya yalkm »bir 
(kısmını da kamu hizmetlerine sarf eden İller 



M. Meclisi B : 46 4 . 2 . 1967 O : 1 

Bankası 1961 tarihinde bilançosunu 22,5 milyon 
lira kârla kapatmıştır. 1962 ve 1963 yılların
da da gerçek ımânaısiyle ciddî çalışmaları ile 
bilançosunu kârla kapamasını bilen İller Ban
kası elektrik ve su hizmetleri dışında çeşitli 
yatırımlarda bulunmuş ve bu yatırımların ço
ğunu da gerçekleştirmiştir. Yalnız 1963 yılın
da personel sayısı 1 277 ye yükselmiş, ücret tu
tarı 24 milyon liraya yaklaşmıştır. Ortak ida
reler için 189 - 190 milyon lira harcama yap
mıştır. Ortak idarelerin çeşitli işlerine 'el uza
tan bankaya ortalk idareler borçlarını ödiyeme-
mişlerdir. Hattâ 'belediyelerin borçlanma güç
lerinin kaybolması dikkate alınmak suretiyle 
1963 yılında genel bütçeden 17,5 milyon lira 
para ayrılmak suretiyle bunların açığı kapa
tılmıştır. İller Bankasının Kuruluş Kanunu
nun 19 neu maddesi gereğince, 'bilhassa köy
lerin gelirlerini artırarak kalkınmalarına yar
dım için bankanın yıllık kârından % '50 si her 
yıl genel kurulca adedleri tâyin edilen köyle
re tahsis edilir kaydının bulunmuş olması key
fiyetini hiz 'bilhassa tatbikat bakımından çok 
yerinde görmelkteyiz. 'Memleketimizde bilhas
sa insanlarda olduğu gibi, kurulan şehir ve 
Iköylerdeki tabiî zenginlikleri ve arazi durum
ları 'bir değildir. Bâzı belediyelerin bulunduk
ları yerlerin yeraltı ve yerüstü, çok zengin kay
naklara sa'hilbolduklan halde, bâzı yerlerde hu 
imkândan istifade edilememektedir. Bu bakım
dan sosyal adalet ilkesine uygun olarak İller 
Bankası bilhassa belediyelerin ve il özeli idare
lerinin durumlarını dikkate almak suretiyle 
bunların inkişafını sağlayıcı şekilde krediler 
vermek, yatırımlar yapmak mecburiyetinde
dir. İller Bankası daima zengin olan yerlere 
yatırım yapmıştır. Doğu - Anadolu ve Kuzey
doğu - Anadolu gibi memleketimizin fakir olan 
'bâzı yerlerine İller Bankası elini uzatmamış, 
yatırımlarda bul ummamıştır. Bu balkımdan 
İller Bankasının böyle fakir olan ve taloiî kav-
naklardan mahrum bulunan kaza ve köyleri de 
dikkate almak suretiyle yardım etmesinde fayda 
vardır. 1963 yılında bu şekilde çalışmasına 
rağmen, 23 milyonun üzerinde kâr teimiın etmiş
tir. 

Görülüyor ki, İller Bankası gerçekten fay
dalı bir çalışma yapmış ve her yılda yaptığı iş
lerin hacmi ve adedi çoğalmıştır. İyi organize 
ve az sayıda personelin huzur içinde çalışması 

ve tasarruflu davranışı muvaffakiyet şartları 
olarak burada kendisini göstermektedir. Yal
nız, başarıda büyük payı olan Etüt ve Proje 
Dairesinin çalışmaları üzerinde ayrıca önemle 
durulması gerekmektedir. Etüt ve proje işle
ri çolk önemli ve başarılı olmasına rağmen, ser
visin ünitelerinin dağıtılıp başka yerlere veril
mesi iyi netice vermiyecektir. Bunun üzerin
de bankanın dikkatini çekmek lâzım. İller 
Bankasının 1960, 1963 yıllık bilançoları kârla 
kapanmıştır. Bunda ihtisas sahibi, icrada yet
kili ve Ika'biliyetli mühendislerin emeği ve ba
şarılı çalışmalarının tesiri olmuştur. Bugün 
bunların müşavirlik gibi servislere verilmiş ol
ması keyfiyetini de biz, bankanın enerji tutu
mu bakımından yerinde görmemekteyiz. 1963 
yılında yapılan yatırımla ödenmiş sermayesinin 
çoğaltılması, personel politikasındaki takibedi-
len prensibe bağlıdır. Danışma Kurulu kadro
su 'boş yere şişirilmiş ve % 40 - 50 artırılmış ve 
bugün düne nazaran çoğaltılmıştır. Mevcut 
personel sayısını muhafaza etmekte çok büyük 
fayda vardır ve ihtisasa hürmet etmek suretiy
le kendilerinden büyük bir istifade edilen mü
hendis kadrosunda değişiklik yapılmamalıdır. 
Hukuk müşavirliği ve basın müşavirliğinin 
kadrosunda % 30 nisoetindeln yayılan bir ar
tış ve şişirmeyi de biz yerinde görmüyoruz. 
Bir kazanın kamu hizmeti, beldenin ihtiyacı 
olan bir hamam için elli bin lira bulunmaz ve 
ya verilmez iken bir basın müşavirliği odasına 
elli Ibin lira harcandığı iddiasının ne derece 
'doğru olduğunu sormak her halde yerinde bir 
sualdir. Yine mütaahhitlerle yapılan ihaleler 
ve mukavelelere göre icaibeden işi/erin bitiril
memiş olmasına rağmen, teminat mektupları
nın irat kaydedilmiş olması belediyelerin sır
tından mütaahhitlere bağış değil midir? Bit
memiş işler varsa yine kanunun vermiş olduğu 
yetkiye gfire emaneten yatırılması veyahut da 
bir başkasına ihalesi mümkün iken, neden bu 
yola gidildiğinin de sorulması da yerinde ola
caktır. 

İller Bankasının kuruluş veya organizasyo
nunda başarılı, tecrübeli ve dinamik çalışan 
elemanlar sayesinde büyük yatırımlarda bulun
duğunu görmekten dolayı memnuniyetimizi bu
rada işareti bir vazife telâkki etmekteyiz. 1966 
yılında da aynı çabanın izlerine ve dinamizmi-
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ne şahidolduğumuzu da burada belirtmek iste
riz. Yalnız 1966 yılı yatımları ile ilgili kesif 
propaganda, radyo ve gazetelerden öğrendiği
mize göre ölçü ve baz hataları tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Bu hal harikanın gelecek yıl
larda yatırımların aynı hızla devamını sağla
mak zorunluluğunu doğurabileceği gibi kendi
lerini eski kıstaslara göre zorlama mecburiye
tinde de bırakacaktır, iller Barakasının 1965 yı
lında hazırlanarak ilgili mercilere sunduğu 262 
milyon lira yatırım, plânlamada yıl içinde ted
biri düşünülmek kaydiyle 212 milyon lira ola
rak teslbit edildiği hepinizin malûmudur. 1966 
yılı içinde bakanlıkça ve vize plânı adiyle ka
bul edilen bankanın fiilî programında yer alan 
262 milyon liralık yatırım kısmı tatbik sahası
na konup yüzdeyi hesabederken 212 yi baz ola-
ralk kahul edip 262 milyon lira yatırım yapıl
dığını ileriye sürmek suretiyle bunun yüzde 
nispetini göstermek büyük bir hata olur kanı
sındayım. Ayrıca bize dağıtılan defterde yor 
all'dığı üzere 9 aylık yatırımları 17.1 milyon li
ra gösterip son üç ayda 95 milyon lira ilâve 
suretiyle 266 milyona çıkarmak plânın hedefi 
ve gayesine uygun olmadığı ayrıca tezekküre 
değer. 

İller Bankasının hakikaten •memleketimiz 
içindeki önemi çok büyüktür. Bu bakımdan 
kendi personeline çalışkan mühendis ve idare
cilerine burada başarı dileklerimi tekrar eder
ken, fazla mesai alındığını ve bu mesaiyi bi
zim anladığımız mânada muayyen işlerinin bi
tirilmesinin maksadına mâ'tuf olduğuna göre, 
herkesin odacı da dâhil olmak üzere çalışan' ve
ya çalışmayan bütün insanların devamlı bir şe-
kiMe mesai aldığı iddiası ortada olduğuna gö
re, eğer bu şekilde bir mesai veriliyorsa, diğer 
bankalar bakımında bunun yerinde olmadığı 
kanâatindeyiz. Mesainin gayesinden ıızaklaşı
lıyor kanısındayız. Bunun dışında ticari ve 
turistik çeşitli krediler verildiği ve bâzı gaze-
teelrden aldığımız malûmata göre, ticari ve 
turistik kredilerin de çeşitli şekilde verildiği, 
bilhassa sık sık adından bahsedilen İzzettin Tu-
nalı isminde bir zata 350 bin lira kredi veril
diği, aynı zatın Ziraat Bankasından ve Vakıf
lar Bankasından da 150 'bin ve. 100 bin lira kre
di, karşılıksız kredi aldığı iddiası vardır. Te
mennim, bunun gerçek olmadığı hususudur. 

Şimdi arkadaşlarım; bilhassa programda 
yer alan ve Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren 
hususlara geçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, vaktiniz doldu 
efendim, ona göre toparlayınız. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — peki efendim, başüstüne. 

Denizcilik Bankası üzerindeki görüşlerimi 
arz etmeden bâzı noktalara temas etmek isti
yorum. Denizcilik Bankasının bir şirketi ma-' 
niyetinde elan Nakliyat Türk Anonim Şirke
tinin, 1960 - 1963 yılları heıap bilânyoları tet
kik edildiği zaman, devamlı şekilde zarar et
tiği görülmektedir, özel şilepçiliğin her sene 
devamlı şekilde, çeşitli zorıınluklar karşısın
da vazifesini yaparken kâr yaptığı halde Dev
letten ve bilhassa Denizcilik Bankasından de
vamlı şekilde finansman kaynağı alan Nak
liyat Türk Anonim Şirketinin zararla çalışmış-
olması keyfiyeti burada dikkate değer. Bunun 
üzerinde duıimak gerekmektedir. 1960 - 1963 
yıllarında devamlı şekilde zarar yapmıştır. Bu 
bakımdan zararının neden meydana geldiği 
ve kâr getirmiyen bu müessesenin mensupla
rına pirim verilip verilmemesi üzerindeki ka
naatlerimi ayrıca teşkilâta bırakmak yerin-
de olur. 

Türk Havayolları tarafından sermayesi ve
rilmiş Uçak Servisi Anonim Şirketi de ayın şe
kilde devamlı şekilde zarar etmektedir. THY 
ve uçak servisinin devamlı zarar etmesi sebep
lerinin başında Devletler Hukukuna göre di
ğer memleketlerle yapılan anlaşmalara göre, 
trafik serbestliğini diğer milletlerin uçak ser
vislerine vermekten mütevellit olduğu ileri sü
rülmekle beraber, bir de serbest rekabet esa
sına uymıyacak şekilde muaddel ve geri ka
lan tayyarelerin yerine jet yolcu tayyarele
rinin alınmamış olması ileri sürülmektedir. 
Bu bakımdan uçak seferleri muntazam hale 
getirilmeli, propagandaya ehemmiyet verilme
lidir. Ben Millet Partisi Grupu adına zamanın 
dar çerçevesi içerisinde görüşlerimi arz et
tim. Bu vesile ile bütün burada ismi geçen 
teşekkül mensuplarına başarılarımı diler, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Tekrar Mil'et Partisi Grupu 
adına Sayın Mustafa Akalın. 
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Muhterem arkadaşlarım, birleşimin başın
da bu görüşmelerin kanundan neşet eden bir 
özelliğini arz etmiş ve Başkanlık olarak bir 
temennide bulunmuştuk. Bugünkü programda 
19 tane teşekkül ve şirket yer almı:j bulunu
yor. Eğer her grup bu 19 şirket ve teşekkül 
hakkında ayrı bir sözcü çıkara.cak olursa 20 da
kikadan tam 6 saat 20 dakika eder. B^ş grup 
bunu yaparsa 31 saat sürer, heybettim ben
deniz. Onun için şimdi istirham cd'yorum ; hiç-
olmazsa gruplar birleştirerek, 2 - 3 konuyu, 
2 - 3 şirketi birleştirerek sözcü çıkarsınlar. 
Aksi takdirde bu işin altından, tanzim edilen 
program dâhilinde çıkmanın imkânı yoktur. 
Buyurun Sayın Akalın. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKA
LIN (Afyon Karahisar) — Sayın Balkan, sayın 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel 
Sayın Başkanlık makamındaki zatı muhtere
me hemen hatırlatmak isterim ki, aynı düşün
ceye kapılarak ben de uzun konuşmamaya ka
rar vermiştim ve hattâ çıkmamayı düşünmüş
tüm. Bu itibarla endişe bu yunmasınlar. 

BAŞKAN — Efendim, sözlerimi, sizi hedef 
alarak söylemedim. Ben bilhassa C. II. P. li 
arkadaşları kasdediyorum; 5 sözcü gösteriyor
lar, her biri ayrı konuda kor üşüyorlar. 

M. P. GRUPU ABINA MUSTAFA AKA
LIN (Devamla) — Benim konuşmamdan son
ra söyliyebilirdiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığının fi842 s'vyıh Ka^ıvla 
kurulması ve kendisine birçok hizmetlerin dev
redilmesi üzerine geniş bir teşkilât halinde za
ten evvelce bu hizmetlerin başka isimler altın
da görülegelmekte iken, bu Bankanın bün
yesi içinde toplanmak suretiyle yapılmış ve 
bu hizmetler gördürülmüş, 23, 440 ve 468 sayılı 
kanunlarla Denizcilik Bankası T.A.O. nm da 
Kamu İktisadi Teşeibbüleri niteliğinde mütalâa 
edilmesi üzerine, 1960 ve mütaakıp seneler 
Baş/bakanlık Yüksek Murakabe Heyeti bu Ban
kanın faaliyetleri hakkında geniş mikyasta her 
seneye ait ciltlerle tenkit raporlarını hazırla
mıştır. Tarafımdan günlerden beri bu raporlar 
tetkik edilmişti ve hakikaten hevesle bu mev
zuda Yüksek Meclise bâzı mâruzâtta bulunma 
arzusunda idim. Fakat işte görüyorum ki, bir 
haftadan beri devam eden bu Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin denetlemesi mevzuundaki ko
nuşmalara, görüşmlere, evvelce yaptığım konuş
malarda da işaret ettiğim gibi, alâkasızlık de
vam etmekte, vaktin henüz geç olmaması, tam 
çalışma saatlerinde bulunmamıza rağmen, işte 
Yüksek Mecliste yine her zaman olduğu gibi 
devamlılardan Sayın Melâhat Gedik başta ol
mak üzere, Sayın Kırbaşlı ve Sadi Binay ar
kadaşımız, C. H. P. den de bizim çok muh
terem üstadımız Adil Toközlü ve Hamdi Or-
hon ve bir iki arkadaş, Millet Partisinden Hilmi 
İşgüzar ve bir iki arkadaş, yani sayıları 35 i 
geçmiyen insanlar... 

Bunları arz edişimizin sebebi, devamlı üye
si bu kadar az olan Yüksek Meclise günlerden 
beri yaptığım çalışmalar neticesi uzun uzadıya 
malûmat vermeyi zait telâkki ediyorum esasen. 

BAŞKAN — Zabıtlara geçiyor konuşmala
rınız Sayın Akalın. Tarihe intikal ediyor ve 
grup adına konuşuyorsunuz. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Ben de tarihe intikal etsin diye 
konuşuyorum, lâf olarak konuşmuyorum. Ta
rihe intikal etsin diye konuşuyorum. Bugünkü 
hal tesbit edilsin diye konuşuyorum. Lâf olarak 
konuşmuyorum, konuşmamın her halde bir 
maksadı var Sayın Başkanın, onu idrak ettiğimi 
lütfen teemmül buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam bu
yurun. 

M. P. GRUPU ADINA MUSTAFA AKALIN 
(Devamla) — Şurasını yalnız ifade etmek is
terim muhterem arkadaşlar, Denizcilik Banka
sına 5842 sayılı Kanunla devredilmiş ve hali 
hazırda yüklenmiş bulunan işlerden malzeme 
alımı, gemi alımı, tersane işletmesi, İstanbul Li
man İşletmesi, izmir Liman İşletmesi, Trabzon 
Liman İşletmesi, şehir hatları, Van Gölü, gemi 
kurtarma, Yalova, Kaplıcası, bankacılık, sigor
ta işleri gibi verilmiş olan bu mevzuların her 
biri esasen takdir edeceğiniz gibi, teker teker 
üzerinde saatlerce konuşulmasını icabettiren 
mevzular olduğu halde, esasen bütününe bir
den bugünkü gündeme göre 19 ayrı işletmeyi 
bir arada mütalâa etmek ve bu 19 ayrı işlet
meden bir tanesi olarak mütalâa edilen Denizci
lik Bankası içindeki bu üniteleri teker teker ten
kide tabi tutmanın imkânsızlığı karşısında daha 
fazla konuşmak istemiyorum. 
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Sözlerimi burada keserek cümlenizi hürmet
le selâmlamakla yetineceğim. Yalnız bir nok
tayı işaret etmeden, bunu söylemeden inmek 
arzuma uygun gelmedi, o da şudur : 

Yapılan bilanço hesaplarında her zaman ol
duğu gibi diğer Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
de aynı minval aynı hal görülmüştür. Bunda 
da umumi olarak her ünitenin kârlı, zararlı 
olanlarından gayrı toptan 1959 da 36 100 000 
liralık kâr. 1959 daki bu kâr 1960 ta biraz azal
mış, 1961 de biraz azalmış, 1962 de daha azal
mış, nihayet 1963 te bu, 37 milyon lira zarara 
gelmiş. Bunun mânevi sebebinin hepiniz tara
fından düşünülmesini istirham ediyorum. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
gut Toker. 

ALÎ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 
şimdiye kadarki teamül; grupların önce konuş
ması, ondan sonra ikinci defa söz alınması şek
lindedir. 

BAŞKAN — Efendim, bana verilen listeye 
göre altı kişi grup adma müracaat etmiştir. 
Zatıâlini'zi yedinci olarak kaydettim, şimdi gö
rüşeceksiniz. Arkasından da geliyor, beş kişi 
daha var. 

ALÎ KARCI (Adana) — Evvelce teamül 
böyle değildi, onun için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, konuşmanız zap
ta geçti. 

A. P. GRÜPU ADINA HAYRETTÎN TUR
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, muh
terem milletvekilleri, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinden ilgileri ve fonksiyon münasebetleri iti
bariyle imar ve Şehircilik Grupunda mütalâa 
edilen müesseseler hakkında Adalet Partisi 
Grupu adına görüş ve temennilerimizi arz etmek 
için r.örs almış bulunuyorum. Saygılar sunarım. 

Emlâk ve Kredi Bankası Anonim Ortaklığı da
ha önce mevcut Emlâk ve Eytam Bankasını is-
tihlâf etmek suretiyle 1946 yılında 4947 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. 

Kuruluşun maksadı özetle; her türlü banka 
işlemleri ile uğraşmak ve yurdun imarına hiz
met etmek ve vatandaşın mesken kredisi ihti
yacını karşılamaktır, şeklinde ifade olunabilir. 

Bankanın malî durumu kısaca, bankanın ku
ruluşta 100 milyon lira olan sermayesi 1953 yı
lında 6143 sayılı Kanunla 300 milyon liraya çı

karılmıştır. Hisseden nama muharrer A grupu-
nu teşkil eden % 55 i Hazineye aitir. 

Nominal sermayenin 1960 yılında 211 milyon 
lirası ödenmiştir. 

1961 yılında. Hazinenin, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki 154 sayılı Kanunun tatbiki sonucu ola
rak bankanın alacağına nazaran borç bakiyesi 
Hazine alacağına kaydedilmiş ve böylece ban
kanın sermayesinin tamamı hesaben ödenmiş 
duruma getirilmiştir. 

Bu, fiilî bir sermaye ödeme şekli olmadığı 
cihetle bankanın malî bünyesinde ve gücünde 
olumlu bir tesir icra etmemiştir. 

Bankanın : 
1960 yılı bilanço yekûnu 1 milyar 859 milyon 

490 liradır. 
1961 yılı bilanço yekûnu 1 milyar 927 milyon 

255 bin 125 liradır. 
1962 yılı bilanço yekûnu 2 milyar 322 milyon 

7 bin 864 liradır. 
1963 yılı bilanço yekûnu 2 milyar 477 milyon 

200 bin 939 liradır. 

Bankanın kullanılan kaynaklar miktarında
ki, yıldan yıla artış, bu yıllar zarfında serma
yede bir değişiklik olmadığı cihetle daima ya
bancı kaynaklara yüklenmiştir. 

Nitekim, 1961 yılında kullanılan kaynakla
rın % 18 i öz % 82 si yabancı kaynaklardır. 

1962 yılında yabancı kaynaklar % 84.7, 
1963 yılında yabancı kaynaklar % 85,5 i ora

nına ulaşmıştır. 
Bağlı değerlere ballanan meblâğ; 
1960 yılında 285 milyon 461 bin 096 liradır. 
1961 yılında ise 305 milyon 159 bin 826 lira

yı bulmuştur. Her iki yılda da bağlı değerlere 
tahsis olunan meblâğların küçümsenmiyecek 
farklarla öz kaynaklar yekûnunu aştığı bu iti
barla da bankanın malî bünyesinde kritik du
rumlar yarattığı aşikârdır. 

Bankanın faliyetlerini üç ananoktada top-
lıyabilirz; 

1. Ticari klasmanlar; 
2. İpotekli, 
3. inşaat işleri ve iştirakler. 
Bankanın 1960 . yılında ticari plasman ye

kûnu 554 004 307 lira 1961 yılında % 61,2 
oranında azalma ile 214 867 240 lir, 1962 
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yılında 250 443 455 lira ve 1963 yılında da 
248 453 725 liradır. 

Ticari kredilerden 100 milyona yakın bir 
kısmı kanuni takip hesabına intikal etmiş 
•olup ve maalesef teminatı bıılunmıyan ala
caklardır. Bu da bankanın bünyesinde tah
ripkâr tesirler vücuda getirmiştir. 

Bankanın esas ve anamevzuu olan % 5 faizli 
ipotek mukabili kredileri yıl sonu toplam
ları itibariyle : 

1960 yılında 122 066 167; 
1961 » 230 410 900; 
1962 » 422 975 164; 
1963 » 539 002 057 liradır. 
İkrazların 'ortalama % 35 i 11 yıl vadeli 

yapı tasarruflariyle % 65 i 20 yıl vadeli banka 
kaynaklariylc karşılanmaktadır. 

Tevdiat işlerine kısaca göz atacak olursak : 
1960 yılında mevdut yekûnu 510 950 760 
1961 » » » 594 574 121 
1962 » » ;» 417 828 484 
Geçen yıla nazaran % 29,7 azalma; 
1963 » » » 496 095 071 
Mevduatın ortalama olarak % 50 oranında

ki kısmını 'mesken kredisi olmak maksadiylo 
vatandaşların yapı tasarrufları hesabına ya
tırdıkları meblâğ teşkil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
1. Bankanın ticarî plasmanları' yekûnu 

arasında miktar itibariyle 100 milyon liraya 
yakın kanuni takip alacak hesabına intikal etm'ş 
matlu'batının kısa zamanda tasfiyesine bir hal 
çaresi bulunmalıdır. 

Banka : 

2. Mevduat itibariyle yetersizdir. Bil
hassa diğer bankalarla mukayese edildiğinde 
yetersiz olduğu görülür. 

a) Bu yetersizlikte şüphesiz banka no
minal sermayesinin zamanında fiilen ödenme
miş olmasının ve yine zamanında Bankanın 
öz kaynakları itibariyle kifayetli bir malî güç 
seviyesine çıkarılmamış olmasının tesiri büyük
tür. 

b) Bunun yanında, yine malî güce dayalı 
olarak, mesken kredisi konusunda, sık sık re
jim ve sıistcm değişikliği yapılmış olması
nın meydana getirdiği itmatsızlık ve itibar ze
deleyici havanın da mücsss'r olduğu inkâr 
olunamaz, 
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c) Mevduat bakımından Banka, kuruluşun
daki anamaksattan ileri gelen bir özellik arz 
etmektedir. 

Banka, vatandaşa % 5 faizle m'cskcın kredisi 
vermektedir, oldukça düşük bir faizdir. Bu 
krediler süre itibariyle de uzundur. 

Bu itibarla, krediyi karşılıyacak yabancı 
kaynakların da uzun vadeli ve ucuz maliyetli 
olması gerekmektedir. Bu sebeple mevduat ma
liyeti de banka için özel bir önem kazanmak
tadır. 

Hattâ uzun vadeli plasmanların öz kay
naklarla karşılanması şayanı .tercihtir. Bun
dan ötürü bankanın bu özelliği ve ifa ettiği 
önemli hizmet mazara alınırsa, bankanın öz 
kaynak itibariyle güçlendirilmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

Denetlenen dört yıl içinde bankada uzun 
vadeli plasmanların, kısa vadeli kaynaklarla 
karşılanmasına doğru, yıldan yıla artan be
lirli kayma görülmokt'odir. Bu durum ban
kayı kritik bir noktaya götürebilir. 

3. Bankanın bu dört yıl içinde, mesken ko
nusunda arzu edilir seviyede, müessir bir 
hizmet görerememiştir. Bunda, daha önce arz 
ettiğim üzere, malî gücün kifayetsizliği büyük 
rol oynamıştır. 

Burnun yanında su noktayı bilhassa belirt
mek isüorim ki; mestken meselesi, basta elzem 
unsurlardan biri olmakla beraber sadece kredi 
meselesi değildir. 

Mesken meselesi, gerek Devletin ve gerekse 
-belediyelerin uzun vadeli emlâk ve iskân po
litikasına dayaldıır. Bunun için de, başta 
ucuz ve yeterli arsa, inşaat malzemesi, inşaat 
işçisi ve âdeta gelenekleşmiş, muayyen esas
ları ihtiva eden inşaat tip ve sktem meselesini 
do içine alan bir gcne>k konut politikası da ba
his konusu olmalıdır. 

Türkiye'de halen konut meselesine, çok 
cepheden kavrayıcı, belli bir istikamete gi,ri-
lomemiştir. 

Henüz, derleyici, toparlayıcı, şehirlerin bün
ye özelliklerime, problem çeşitlerine Cevap ve
ren yapıcı bir imar mevzuatı da var denemez. 

Ayrıca konut sahasında, birbirini taki
ben şık aralıklarla çıkmış, değişiklikler yap
mış bir mevzuat dağınıklığımın da mevcudiyeti 
aşikârdır, 
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Bütün bunlara rağmen, Emlâk Kredi Ban
kası geçmiş yıllarda, memleketin imarında kü-
çümscnmiyecek hizmetler ifa etmiş bir mües
sesedir. 

Ön ümüzdeki yıllarda, bilhassa sosyal konut 
sahas:ında bu müesseseye büyük hizmetler 
düşmektedir. 

Türkiye'nin nüfusu oldukça yüksek bir tem
poda artmaktadır. Türkiye'de % 5.5 ve hattâ 
bâzı bölgelerim'zde bunun da üstünde yüksek 
bir oranda şehirleşme hareketi mevcuttur. 

Büyük şehirlerin adedi artmakta, mevcut 
büyük şehirler ufki olduğu kadar şakulî bir 
gelişme de kaydetmektedirler. 

Konut meselesi, Türkiye için büyük bir 
problemdir ve daha da büyük bir problem ol
ma istidadı içimdedir. Halen Türkiye'de birik
miş menken ihtiyacı 570 000 ve yıllık ihtiyaç 
ortalama 180 000 civarındadır. Buna muka
bil gecekondu inşaatı da dâhil, yıllık mesken 
inşaatı ortalama 120 000 miktarında olup yıl
lık açık 60 000 bine varmaktadır. 

Mesken iınşatmda, israfçı ve gösterişçi bir 
tarz ve harcama zihniyeti de hâkim olmaya baş
lamıştır. Aileler aylık gelirlerinin büyük bir 
ki ramı m mesken kirası olarak ödemek zorunluğu 
ile karşı karşıyadır! ar. 

Mensubu bulunduğum Adalet Partisi ik
tidarı maziden yığılarak getrin bu çıplak ve 
acı gerçekler üzerine eğilmiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin geçen yıl kabul buyurduğu 
775 sayılı Gecekondu Kanununa ilâveten bu 
yıl, arsa ofisi vo kcr.ıut kanunları taşanları 
da Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Muhteremi arkadaşlarımın değerli gayret
leri ile bu tasarılar da süratle kanunlaştığı 
tkadirdo, değerli genel müdürün ve mesai ar-
kad.iPİannTi mües-ılr sevk ve idarelerinde, Em
lâk Kredi B-ankarmm bu sahada büyük- ve 
doyurucu hizmetler vereceğine kanaat ve inanç 
taşım alete. olduğumuzu kaydetmek isteriz. 

iller Bankası : 
İller Bankasının temeli, 1930 yılında çıkarı

lan Belediyeler Kanununun 131 nci maddesine 
dayanır. Bu kanunun neşrinden 3 yıl sonra 1933 
yılında Belediyeler Bankası 15 milyon nominal 
sermaye ile kurulmuştur. 

Belediyeler Bankası 1580 sayılı Belediye Ka
nununun daha önce arz ettiğim 131 nci maddesi

ne istinaden 3 yıl zarfında toplanan % 5 Terden 
sağlanan 1 milyon 576 bin lira ihtiyat akçe ile 
işo başlamıştır. 

Bilâhara 23 . 6 . 1945 tarihinde yürürlü- l 

ğe giren 4759 sayılı Kanunla Belediyeler Banka
sının yerini tiler Bankası almıştır. Bankanın or
takları bilindiği gibi, belediyeler, özel idareler ve 
köyler olmak üzere mahallî idarelerdir. 

Banka, mahallî idarelerin imarla ilgili işlerini 
yapmak, bu idarelerin kredi ihtiyaçlarını karşı
lamak, bu idarelere teknik ve idari yardımda bu
lunmak maksadı ile tesis olunmuştur. 

Bankanın nomıinal 600 milyon olan sermaye
sinin 1960 yılında 233 milyon 700 bin lirası öden
miştir. ödenmiş sermaye yekûnu 1961 de 270 mil
yon 300 bin liraya 1962 yılında 314 milyon 814 
bin liraya, 1963 yılımda da 361 milyon 800 bin 
liraya yükselmiştir. Böylece 1963 yılı sonu iti
bariyle belediyeler kendilerine düşen hisselerini 
ödemıiş bulunmaktadırlar. . 

Bankanın kullandığı kaynaklar yekûnu : 
1961 de 1 milyar 72 bin 600 lira, 
1962 de 1 milyar 109 bin lira, 
1963 te 1 milyar 201 milyon 400 liradır. 
İller Bankası, henüz sağlam gelir kaynakları

na kaıvuşmıamış, buna mukabil vazife ve ihtiyaç
ları süratle artan, gelişen ve çeşitlenen mahallî 
idarelıerimiiain ve özellikle belediyelerin, kredi 
finansman ve teknik yardım ihtiyaçlarına cevap 
vermek bakımlından önemli bir müessese karekte-
nindedir. 

Bankanın fonksiyonu da, biri mahallî idarele
rin iman ile ilgili teknik işler diğeri de bankacı
lık işlem ve faaliyetleri olmak üzere iki anaıgrup-
t.a toplanır. 

Bankanın ortak idareler nam ve hesabına yap
tığı işler, pilânlı dönem içinde Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının yıllık program dilimleri ile tanzim 
ve tesblt olunmaktadır. Yıllık program dilimleri
nin gcrpiekleşmes.i için gerekli finansman; 

1. Bankanın krediye muıhassas kendi kay
nakları, 

2. Belediyeler fonundan yardım, 
3. Veya genel bütçeden temin olunan bağış

larla karşılanmaktadır. 
Mahallî idareler ve bu moyanda Özellikle be

lediyeler belli bir usul ve esasa göre kredi temin 
etmektedirler. 
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Üç ayrı statüdeki mahallî idarelerin bankadan 
edindikleri kredi şu oranlardadır: 

% 94,7 Belediyeler, 
% 5 özel idareler, 
% 3 Köyler. 
Bu kredi imkânından ayrı olarak 50 000 nü

fustan aşağı nü'fr.ru 'bulunan belediyeler, Devlet 
gelirlerr:nden belediyeler için ayrılan payların 
% 20 oranında tutarların toplandığı fondan da 
yardım görmektedirler. Fondan tahsis, ya hibe 
veya 20 eşit taksitte geri alınmak kaydı ile bi
rinci ödünç verme yolu ile yapılımaıktadır. Bu ko
nuda şu hususu belirtmek gerekmektedir. 

İmar ve îskân Bakanlığınca tahsis yapılabil
mesi, ancak fon hesabında para bulunması ve 
bulunan nrıktarm tâyin ettiği imkânlar ve ölçü
ler oranında mümkündür. Halbuki, tatbikatta 
bu cihete riayet olunmaksızın, ileriki yıllar tah
silatı karşılık tutulmak suretiyle tahsisler yapıl
dığı görülmüştür. Bu durum kritik bir bal yara
tılmalına ve Bamkanm, zarar hesabında borç ba
kiyesi birikmesi sebebiyle müşkül duruma düş
mesine sebebolmuştur. 

Nitekim fonda 62 milyon lira bulunmasına 
rağmen 1961 yılında 121 milyon tutarında tah
sis yapılmış, bu miktar öz kaynaklarla karşılana
madığı için, özkaynağı aşan miktar yabancı kay
naklarla karşılanmak zorunluluğunu doğurmuş
tur. 

tiler Bankasının köylere yardımı iki türlü
dür. Banka bir taraftan, hissedarı bulunan köy
lerin, bankanın sermayea;ne iştirak paylarını kar-
şıplannakta, diğer taraftan en çok yardıma muh
taç köylerin gelirlerini artırmaya matuf tesisler 
için yardımda bulunmaktadır. 

Banka Kuruluş Kanununun 19 ncu maddesi 
hükmüne göre yapılan bu işlem ve faaliyet her 
yılın he^nbma göre, kaç köyün faydalanacağı Ge
nel Kumulca kararlaştırılmak, bu suretle, îmar ve 
tskân Bakanlığının talimatına göre köyler, ida
re meclisince tesbit edilmek suretiyle ifa olun
maktadır. Tatbikatta, genel olarak köylerin he
sabına geçirilen para az olmaktadır. Genel Ku
rulca, daha çok köy istifade etsin diye köy adedi 
paya nazaran yüksek adedte tutulmaktadır. Pay
lar nihayet Bankanın kârına dayalıdır ve buna 
göre h&saplanm ak tadır. Paranın köylerde sarfı ba
kımından da teknik eleman ve sevkü idare ye
tersizliği mevcuttur. Çoğu kere köyün bünyesine 

ve ihtiyaç ve gelir getirme sıralamasına göre ne
yin yapılması gerektiği tetkike tabi tutulmamak
ta ve daıha ziyade israfçı ve gösterişçi bir zihni
yet hâkim olmaktadır. 

Bu itibarla payların kullanılmasının köy ge
lirleri üzeninde artıcı bir tesirde bulunduğu iddi
ası güç olmaktadır. 

Bu konuya esaslı ve yeni bir usul ve sistem 
tâyininde zaruret vardır kanaatindeyiz. 

Bankanın 4 yıl içinde, ondan önce ve sonra
sında takdire değer hizmetler ifa ettiği şüphe
den varestedir. Bir taraftan maballî idarelerin 
ve hususiyle belediyelerin en önemli ihtiyaçları-
••" '•evap veren bir destekçi ol arak h'r "-?e'?',:î: 

mücadele vasıtası vasfını taşıdığı gibi bir kısım 
enfrastrüktür hizmetleriyle de yaygın faydalar 
temin etmiş bir müessesedir denebilir. 

İller Bankası : 
1960 - 1963 yıllarında, dört yıl içinde; 
378 700 000 lira elektrik işleri, 
197 500 000 lira su işleri, 

82 100 000 lira çeşitli hizmetler için harca
ma yapmıştır. 

Bundan sonraki yıllarda, tiler Bankasının, 
Türkiye'nin çok süratli bir tempo ile vukubulan 
ve büyük şahiderin daha da büyümesi ve büyük 
şehir adedinin gittikçe artması şeklinde tecelli 
öden şehirleşme hareketlerini yakından izlemesi 
ve buna göre kendine çekidüzen vermesi, tavsiye
ye şayandır. 

Bölge plânlarının biran önce ikmal edilerek, 
bölgesel dengesizliği giderici ve yeni cazibe mer
kezlerinin kurulmasına yardımcı olacak bir şekil
de bankaya kredi ve yardım politikasına veçhe 
verme imkânı hazırlaması da üzerinde durduğu
muz diğer bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın imkânı nis-
betinde biraz da Turizm Bankasına temas etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Toker iki dakikanız var, 
onu hatırlatayım. 

A. P. GURÜPU ADINA TURGUT TOKER 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası daha 
önce kurulmuş ve mevcut Türkiye Turizm Ban
kasını istihlâf etmiştir. 

Banka, yerine geçtiği müessesenin aktif ve pa
sifini devralarak 8 . 2 . 1962 tarihinde faaliyete 
geçmiştir. 

— 282 — 
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Banka, kuruluş kanunu ve anasözleşmesine 
göre, her nevi konaklama ve lokanta tesislerini 
kurmak, işletmek, turizm ve seyahat aeantaları 
açmak, hâtıra eşya imal etmek ve sair turizm 
endüstrisi ve bu endüstri ile ilgili bütün saha
lara giren işlerle iştigal etmek ve aynı zamanda 
turizm endüstrisi müessese ve işletmelerine kredi 
açmak gaye ve maksadını taşımaktadır. 

Kuruluş gaye ve maksadı nazara alınırsa 
Bankanın, bir taraftan bizzatihi bir turizmi en
düstrisi tesisleri inşa ediei ve bu tip müessese
lerin işletie'isi, bir diğer taraftan mubbalif tüzel 
ve gerçek kişilere ait turistlik teşebbüslere des
tekçi bir kredi müessesesi niteliğini ifade etti
ği görülür. 

Bu i'ki yönlü ve geniş mânada iddialı bir 
müessese olmasına rağmen, Banka turistik te
sisler inşa öden ve bankacılık faaliyeti gösteren 
bir müessnse olmaktan ziyade 19-62 ve 1963 
yıllarında bütün faaliyeti Türlkiye Turizm Ban
kasından devraldığı muayyen ve büyük kısmı 
ile mevsimlik teslisleri işletmekten ibaret kal
mıştır. Bu durum ve tutumun sebepleri arasın
da hiç şüphesiz ödenmiş sermayesinin nomina1 

sermayesine nazaran çr.ık dûn durumda kalmış 
olması, daha kurtuluşta devraldığı Türkiye Tu
ruz m Bankasının aktif ve pasifinde geçmiş yıl
lar bhıÜkmiış zararlarımın bulunması, yine ku
rulukta bağlı değerler için kullanmak Z/orun-
da kaklığı kaynakların % 57 sini, yine Tünklye 
Turizm Bankasından müdevvver, şimdilik ve 
daha bir müddet gelir getlrmiyen sahalara 
tahsis zorunluğu ve bütün bunların kısa bir 
ifadeni olaralk malî güçsüzlüğün mevcudiyeti 
kadar, 1962 kuruluş yılının hazırlıkları içinde 
geçmesi, klâsik bankacılık anlayışının ötesin
de, özel bir ihtisas ve idare istiyen ve iddialı 
bir gaye ile Tıutizme müteveccih müessesenin 
bu konudaki yatersıizliğinin payı da vardır de
nebilir. 

BAŞKAN — Saym Toker uzun sürecekse 
Heyetin tasvibini alalım. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA TURGUT 
TOKER (Devamla) — Sayın Başkan, iki da
kikada toplıyabilirim. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA TURGUT TOKER 

(Devamla) — 19G2 ve gerekse 1963 yıllarında 
devraldığı turistik tesisler zıararla kapatılmış

tır. îşletmdkte olduğu işletmelerin tüm zarar 
niktarı 1962 yılında 409 217, 1963 yılında 
190 805 liradır. Banka da 1963 bilançosu devre
lini 1 157 414 lira zararla kapanmış, gencin yıl
lardan devren gelenlerle birlikte zarar miktarı 
14 938 615 liraya yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türlkiye öuınhu-
iyeti Turizm Bankasının bankacılık muamelâ
tı, Turizm Endüstrisi müessese ve işletmelerine, 
kısa orta ve uzun vadeli krediler açmaktan ve 
bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapmaktan 
ibarettir. 

Bankanın 1962 ve 1963 yıllarında daha ön
ce de ara ettiğim üzere kayda değer bir ban
kacılık muamelâtı olmadığı gibi Turizm saha
sında özel soıktöre tesis ve işletmecilik sahasın
da numune ve rehber olabilecek faaliyetine de 
}ahit olmamaktayız. Üstelik bu iki yıl içinde zıa
rarla kapanan bir işletmecilik ile de esasen rıisık-
!'i turistik özel yatırımlar üzerimde de olumsuz 
Lesir icra etmiştir, diyebiliriz. Bir kere daha 
kaydedeyim ki bu durumda bilhassa B'an'kanm 
kâfi derecede malî güce kavuşturul muş olma
masının şüphesiz büyük payı mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarını, yeni bir çabaya gi
dilmiş ve önemli gelişme kaydedilmeye başlan
mış ve Adalet Partisi iktidarınca özel bir ehem
miyet atfedilmiş Turizm Endüstrisi ile ilgili 
kredi politikası ve ileride bu politkanm mü
essir yürütücüsü . olacağına ve memnuniyet 
uyandıracak hizmetler ifa edeeeğine inandığı
mız Banka mevzuunda bir iki ncıktaya mün
hasır görüşlerimizi arz etmek isterim. 

1. Bugün için Turizm Bankasında kredi 
kaynağı 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanunu ile tesis edilmiş bulunan Turizm 
kredisi fonudur. Bu fon 50 milyon liraya va
rıncaya kadar 2 milyon liradan az olmamak 
üzere gonol bütçeye konacak ödeneklerle teşkil 
olunmaktadır. Bu fondan, turistik tesislerin 
inşaat, tevaiut, ıslahat, tefriş ve teçhizi için 
tesbit ve tanzim olunmuş usul ve prensiplere 
göre 2 ilâ 20 yıl arasında değişen vâdelerde 
ve % 4, % 4,5 ve % 5 oranlanandaıld faizlerle 
kredi verilmektedir. Bu faiz oranları bir kere 
diğer memledktlere nazaran yüksek olduğu gibi 
bu kredinin verilişine de İller Bankası aracılık 
e binektedir. Kanaat ve görüşlerimiz odur ki, bu 
fon Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasında 
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toplanmalıdır ve bu banka için iş, bir aracılık 
yapmaktan ibaret kalmayıp halen, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı tarafından bizzat yapılan 
•kredi tcsbflt ve bu teısbit işlemi ile ilgili bütün 
tokn'ik islamlar olmalıdır. Krediyli verecek, te-
m'iımıta bağlıyacak, vade hululünde ve taksit 
müddetlerimde kredi möblâğım tahsil edecek, 
faizini tahakkuk ettirecclk ve alacağı takibede-
ce'k olan' Bankaya devrıolunması gerekir ka
naatindeyiz. 

Bu konuda diğer bir noıkta; bugün turistik 
tesislere verilecek krediye de esas olabilecek, 
turistik müesseseler vasıflan talimatnamesi ile, 
ıtuı<lstik tesâsler işin tesbit edilmiş vasıflar yük-
seik seviyede tutulmuş ve bu sahada 'kısmen lük
se kaçılımıştır. -Ayrıca, özel teşebbüsün diğer 
sahalarda daha az zahmet ve gayretle pek kısa 
ızaman içıindc temin edebilmesi mümkıün yük
sek kazanç imkânlarını bıraıkıp, riski fazla, 
işletmesi özel ihtisas ve itina istiyen ve ranta-
bilitcsi düşük turistlik bölge ve sahalardaki tu-
riilt'ık tesislere yatırımlarını tahmis etmesi de 
güçtür. Arz afetiyim, bu ilki sebepten ötürü de, 
konaklama, lokanta ve misillû turistik tesisle
rin daha ziyade, esasen hareketli ve hıer mev
sim çalışına imkân ve ihtimali olan büyük şe
hirlere ve bilhassa muayyen şohlirlere kay
makta olduğu vakıasını doğurmaktadır. 

Bu cihet göz önünde bulundurularak turistik 
krediler konusunda kredi politikasına yeni bir 
veçhe verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Tokcr, vaktiniz geçti efen
dim. Eğer uzun sürecekse tekrar rica ediyorum; 
müsaade buyurun Heyetin tasvibini alayım efen
dim. Grup sözcülerinin konuşması, yirmi dakika 
ile tahd idedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, arkadaşımızın daha iki 
sayfası var. 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA TURGUT 
TOKER (Devamla) — Sadece bir sayfa efen
dim. 

BAŞKAN —• Bir sayfası var. Bu kadarını 
okuması için de tasvibinizi alıyorum. Esasen 
vakitleri geçmiştir. 

Konuşmasını tamamlamak üzere kendisine sü
re verilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun efendim. 

i TURGUT TOKER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Turizm Bankasının ban
kacılık faaliyeti bakımından bir noktada turizm 
kredilerinin, uzun vadeli ve düşük faizli olma
ları sebebiyle bankanın dış kaynaklar ve tevdiat 
bakımından karşılacağı güçlük ve risklerdir. Mev
duat maliyetinin yüksek bir seviyede bulunduğu 
yurdumuzda bilhassa Turizm Bankası tarafından 
üzerinde önemle durulması gereken bir husus 
olmaktadır. 

Diğer bir nokta da, kâr zarar hesaplarının 
denetlenmesinde, gerek bankacılık ve gerekse biz
zat turistik işletmecisi olmak bakımından T. C. 
Turizm Bankasının faydalarının yaygın ve dal
galan malı olusu nazara alınmalıdır. 

Gelecek yıllar için her üç müesseseye de ba
şarılar diler, hepinizi Adalet Partisi Grupu adına 
saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — T. t P. Grupu adına Sayın Ali 
Karcı, buyurun. 

Muhterem arkadaşlarım, demin Sayın Ali 
Karcı arkadaşımızın temas ettiği usul meselesi 
hakkında Başkanlık olarak bir açıklama yapmayı 
lüzumlu görüyorum. Çünkü bugüne kadar yapmış 
olduğumuz bir tatbikat var. Bunda bir tereddüt 
hâsıl olmasın, doğru teamül bozulmasın diye arz 
ediyorum. Esas itibariyle Sayın Ali Karcı arka
daşımız haklıdır. Evvelâ, bütün grup sözcüleri 
birer kere konuşur, ondan sonra ikinci defa söz 
verilir. Ancak bugünkü gündemin bir özelliği 
vardır. Grup sözcüleri aynı mevzu üzerinde 
görüşmüyorlar, yani mevzuda vahdet yok. Bi
risi çıkıyor, Türk Havayollarından bahsediyor, 
ötekisi çıkıyor, Halk Bankasından bahsediyor. Bu 
itibarladır ki, elimizdeki sıraya göre söz vermek
te bir mahzur görmedik. Yoksa tekrar açıklıyo
rum, teamül Sayın Ali Karcı'nm biraz evvel 
değindiği gibi, evvelâ bütün grup sözcülerinin 
konuşmaları şeklindedir. 

Buyurunuz Sayın Ali Karcı. 
T. î. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada

na) —• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zama
nımız kısıtlı, gündemimiz yüklü. Bu bakımdan 
T. İ. P. Grupu adına, ben sadece Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası, İller Bankası, Türki
ye Emlâk Kredi Bankası ve Halk Bankası rapor
ları üzerinde duracağım. 

Merkez Bankası rapora üzerindeki görüşleri
mi arz ediyorum. 

8 8 4 -
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Para politikası, bir ekonomi politikası ve sis
temin temel sorunlarından biridir. Çünkü ikti
sadi hayatta ölçü, paradır. Bir ölçü olan para
nın, diğer ölçülerden farkı; somut değil, itibari 
bir ölçü oluşudur. Nasıl her şeyin para cinsin
den bir ölçüsü varsa, paranın da mal ve hizmet
ler cinsinden bir ölçüsü vardır. Bu ölçünün 
mümkün mertebe aynı kalması, ekonomik istik
rarı sağlar. Bu istikrarın sağlanması ise, bu 
politikayı uygulıyacak bir bankalar bankası de
mek olan, Merkez Bankası yoluyla yürütülen 
kredi, borçlanma ve dış ticaret usulleriyle olur. 

Merkez Bankası bu gaye ile 1930 yılında ve 
1715 sayılı Kanunla kurulmuştur. İlk yıllar sa
dece birkaç üdc şube kurmuş bulunan Merkez 
Bankası 1963 tc 17 ilde açtığı şubelerle hizmetle
rini genişletmiştir. 

Biz burada, Merkez Bankası politikasmı ve 
onun hesaplarını incelerken, daha çok para ve 
dış ticaret konularındaki bâzı fikir ve kanaatle
rimizi ifade etmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, para istikrarı bakımın
dan Merkez Bankası, bugünkü hukuki bünyesiyle 
kendine düşen fonksiyonu yeri*ıc getirememek
tedir. Tedavüldeki para hacmi, yıldan yıla bü
yük artışlar göstermiştir. 1949 da 847 milyon 
lira olan bu hacım 1963 te 4 milyar 926 milyon 
lirayı bulmuştur. Tedavüldeki paralarla, banka
lardaki vadesiz ticari mevduatın toplamı demek 
olan para arzı 1949 da 1 milyar 057 milyon lira 
iken 1963 te 6 milyar 925 milyon lirayı bulmuştur. 
Artış % 65 tir. Bunun sonucu olarak 1949 dan 
1963 e fiyatlar % 290 artmıştır. Bilhassa 1953 -
1958 yıllan arasındaki beş yılda hızlanmış bulu
nan hayat pahalılığı artışı 1958 den beri bir ya
vaşlama dönemine girmiş bulunuyor. 

1960 - 1963 yılları arasında da % 2'5 oranın
da artmıştır. Bu artış devam etmektedir. 1963 
te 5 milyar 581 milyon lira olan para hacmi 
1965 te 6 milyar 300 milyon ve 1966 da ise 
7 milyar 200 milyon lirayı bulmuştur. Bu yıl
larda 1953 - 1958 arasındakine benzer, dörtna
la bir enflâsyona mâruz kalmıyorsak, bunu dış 
ticaret hacminin durmadan artmasına borçlu
yuz. Gerçekten 1961 de 509,50 milyon olan it
halât hacmi 1966 yılında, bütçe gerekçesinde 
725 ve 1967 yılında ise 800 milyon lira olarak 
tahmin edilmektedir. Son beş altı yılda itha
lâtımız bu hacımda artmış bulunmasaydı, bası

lan paralarla, mal - para dengesi son derece bü
yük ölçüde bozulup kasırga gibi bir enflâsyon, 
yurdumuzu pençesine alacaktı. 

Yükselen ithalât hacmi ise büyük dış tica
ret açıklariyle yürütülmektedir. Örneğin 1963 
te dış ticaret açığı 319,5 milyon doları bularak, 
ihracat rakamına erişmiştir. Yükselen ithalât 
hacmini; ihracatımız izliyememektedir. Bu ne
denle dış ticaret açıklarımız bugün kapatılması 
güç bir durum yaratmıştır. Döviz rezervlerimi
zin son kırıntıları da ya rehin edilmekte ya da 
elden çıkmaktadır. Enflâsyona karşı son de
recede hassas hale gelen konjonktür, en küçük 
bir dış ödeme tılcanıklığıyla büyük bir paniğin 
içine girebilir. 

Sayın milletvekilleri, geçmişte hiçbir Türk 
Hükümeti 1962 - 1966 dönemindeki kadar elve
rişli dış ödeme desteğine mazhar olamamışlar-
dur. Bunun ancak, bir bedeli olmuştur. Bu be
del, yabancı etkilerin millî ekonomimizin her 
alanına ve her dalına, sonsuz bir güçle nüfuz 
etmiş olmalarıdır. Lâstik, oto-montaj, ilâç gibi 
kilit endüstriler, hemen tamamiyle ya/bancı el
lere, ya da yabancı etkisine geçmiştir. Demir -
çelik gibi temel enlüstrimizde, petrolde, maden 
sanayiinde de yabancı emeller şahlanmıştır ve 
bâzılarında hedeflerine ulaşmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, para ve kredi hacmi
nin tâyin ettiği para arzı acaba kim tarafından 
kullanılıyor? Merkez Bankasının 1966 Ocak 
'bülteninden okuyorum: 

«1963 senesinde banka kredileri toplamı 11 
milyar 984 milyon liradır. Bunun 10 milyar 
161 milyon lirası özel sektörce ve kalan 1 mil
yar 725 milyon lira da resmî sektörce kullanılı
yor. Bu 1 milyar 725 milyon liranın da 224 mil
yon lirası ekonomik teşebbüsler, 413 milyon li
rası yarı resmî şirketlerce kullanılıyor.» tşte 
Devlet sektörü, özel sektöre tercih olunuyor 
feryatlarına cevap. Kaldı ki, özel sektörün kul
landığı kredilerin % 58 i ticaret erbabına, 
% 23 ü ekonomimizin temeli diye edebiyatı ya
pılan tarıma gidiyor. Konut yapımına ayrılan 
kredilerin toplamı % 13, küçük sanat erbabı
na % 2, sanayie ise yatırım için sadece % 4. 
Bu rakamlar 1966 Ocak ayı Merkez Bankası 
bülteninden ve bütün bankaların konsolide 
kredi taibloısundan çıkarılmıştır. G-örülüyor ki, 
konut yaptırma, ziraat alanları, hattâ sınai ya-
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tırraı aracı kredisine feda edilmiştir. Bir ülke 
ki, orada, üretici çabalar aracıya feda edilir, 
o ülkede kalkınma gerçekleşemez arkadaşlar. 

Sayın milletvekilleri, raporda Devlet sektö
rüne açılan kredilerin azaltılması tavsiye edi
liyor. Nereye açılmış Merkez Bankası kredile
ri? Yine aynı bültenden okuyorum: Kamu ke
simine 1 milyar .1.91 milyon lira kredi açılmış 
görünüyor, 1963 yılı sonunda. Nerelere gitmiş 
bu krediler, bir bakalım. % 62 si yani 739 mil
yon lirası hububat alımları finansmanı... Ko
misyon sözcüleri bunun mu azaltılmasını isti
yorlar ? 

— 116,8 milyonu zirai istihsal fazlası fi
nansmanına. Bunun mu azaltılmasını istiyor
lar? Bunu istiyorlarsa, Amerikan yardımında-
ki fiyat operasyonlarına parmak basmak isti
yorlarsa tebrik ederiz. Bu noktada biz de bera
beriz. 

— 335 milyon lira Tekele tütün mubayaası 
için avans. Biz bunun azalmasına değil tütün 
ekicisinin yüzünün gülmesi için artmasına ta
raftarız. Bunlar dışında da Hazineye kısa va
deli bütçe avansı dışında büyük rakam kalmı
yor ki, ona da Adalet Partili olsun, Halk Par
tili olsun arkadaşlarımız razı değiller. O halde 
biz öncelikle tarımsal fiyat desteği bakımından 
açılan avansların azaltılmasını değil artırılma
sını isteriz. Sade T. M. O. ve Tekele değil bü
tün tarımsal ürün alıcısı kamu teşekküllerine 
açılacak krediler artırılmalı, hiç açılmıyorsa 
bundan sonra açılmalıdır. Azaltılacaksa bir ça
re bulunsun da 153 sayılı Kanun uyarınca, ba
takçı bankaların halk mevduatını deve ederek 
sebeboldukları zararlar için yapılan ödemeler 
azaltılsın. Aracı tüccar senetleri reeskont hac
mi daraltılsın. 

Biz malî istikrarın en candan savunucusu
yuz. Ama malî istikrar adı altında köylünün 
malı ucuza alınsın, vurguncuya, aracıya doku
nulmasın... Buna yokuz arkadaşlar. Bu neden
le Merkez Bankası bilançolarını ve politikasını 
tasvibetmediğimizi bilhassa hatırlatmak isterim. 

İller Bankası raporu : 
Sayın milletvekilleri, İller Bankası ve iştirak

lerinin ortaya koyduğu problemler, yurdumu
zun sosyal yapısı ve temel yönetim ilkeleriyle 
ilgili sorunlarını ortaya açıklığıyla koymakta
dır. Yurdumuz, bilindiği gibi, birbirleriyle ulaş

tırma ve değişim ilgileri zayıf 45 bin yerleşme 
noktası içermektedir. Halkımız bu 45 bin yer
leşme noktasında çalışıp çabalayıp hayatını ka
zanmaya uğraşmaktadır. Ulus olarak geleceği
miz ve ayakta kalışımız da bu 45 bin yerleşme 
noktasındaki insanların çalışmaları ve mutlu
lukları ile sağlanacaktır. Oysa Türkiye'yi yö
netenler ve bu yönetenlerin içinden çıktıkları 
egemen sınıf ve tabakalar bu 45 bin yerleşme 
noktasında yaşıyan insanların pek azına yararlı 
olabilmektedirler. Devlet babanın bayındırlık 
hizmetlerine ayırdığı paraların önemli bir kıs
mı, mutlu bir azınlığın yaşadığı büyük kentler 
ahalisine hizmete yarıyor. 

Kamu hizmetleri ve 20 nci Yüzyıl uygarlı
ğının nimetlerinden yararlanma yolunda köy
lerimizde, küçük kasabalarımızda, nüfusu 10-50 
bin arasındaki şehirlerimizde oturan halkımız, 
yani bir başka deyimle halkımızın % 90 ı son 
derece geri yaşama koşulları içindedir. Hal'kı-
mızm bu büyük kısmının uygarlık düzeyinden 
yararlanması için görevli bulunan belediye, il 
idareleri ile köy tüzel kişiliklerinin olanakları 
son derece ve karşısında bulundukları büyük 
hizmetlerle kıyas olunamıyacak ölçüde sınırlı
dır. İller Bankası, yol içme suyu, elektrik, sıh
hi fırın, gibi en basit medeni ihtiyaçları için 
büyük bir nüfus barındıran onbinlerce köy, 
belediye ve ilin, umut, ışık kapısıdır. Bu çapıy
la gördüğü hizmetleri karşılaştırınca faaliyetle
rinden memnun kalınmaya maalesef imkân gö
remiyorum. Karma Komisyon raporuna göre 
1945 yılından 1963 yılma kadar bankanın bu 
kadar büyük bir halk kütlesi için yaptığı yatı
rımlar toplamı sadece 1 milyar 582 milyon lira
dır. Yani banka 30 milyon insan için 18 yılda 
nüfus başına sadece 50 liralık bir yatırım yap
mıştır. Bu kadar yavaş bir çalışma temposuyla 
halkımıza yeterli bir hizmette bulunduğunu 
hiçbir iktidar hiç şüphesiz iddia edemez. İller 
Bankasının imkânları ve çalışma yöntemleri de
ğiştirilip kendisine yeni bir hüviyet verilmedik
çe bu yetersiz durum sürogidecektir. 

Sayın milletvekilleri, küçük şehirlerle ka
sabalarda ve köylerde yaşıyan halkımıza yaptı
ğı hizmetlerin bir bankanın yaratacağı imkân
ların sınırları içinde mütalâa edilmesi gereke
ceği şüphesizdir. Bankaların imkânları ise, önce 
Öz kaynakları ile, sonra da dışardan sağlıyaca-
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ğı imkânlar olmak üzere ikiye ayrılır. Banka- I 
nın sermaye ve ortakları mevduatı şeklinde 
özetliyöbileceğimiz öz kaynaklarının artması, 
şüphesiz bankanın sermayesinin çoğalmasına ol
duğu kadar, İller Bankasına ortak bulunan tü
zel kişilerin malî durumlarını düzeltmekle 
mümkündür. Halka hizmet ötmek, ona uygarlı-
ğın nimetlerini götürmek istiyen her iktidar, 
İller Bankası sermayesini bütçe yoluyla artır
mak mecburiyetinde kalacaktır. Çünkü yüzler
ce belediyenin işlerini, onbinlerce köyün getir
diği projeleri bu sermayenin imkânları ile fi
nanse etmek olağanı yoktur. 

Bankanın sermaye imkânlarını ayarlama da 
sorunu çözmeye yetmez. Her banka finanse et
tiği bir projenin bedelinin faiziyle kendisine ia
desini ister. Bir bankanın yaşama şartı budur. 
Bu şartın yerine getirilebilmesi için de, banka- I 
nın finanse ettiği mahallî idarelerin bu proje
ler ve faizlerini ödiyecek malî yeterliğe gelme
leriyle kabildir. Oysa İller Bankasına ortak bu
lunan mahallî idareler, malî bakımdan acınacak 
haldedirler. Hükümetlerin bu idarelerin malî 
durumlarını düzeltmek için yaptıkları ve her 
yıl tekrarlanan vaitlere rağmen durumun de
ğişen bir yönü yoktur. Biz bu temel malî dü
zen değişikliği yapılmadıkça, ne bankanın ve 
ne de belediyelerin halka yeterli derecede hiz
met görebileceği kanısında değiliz. I 

Bu çok gerekli görünüşü çizdikten sonra, I 
bankanın ve iştiraklerinin çalışmaları üzerinde
ki görüşlerimizi Yüce Meclise sunmak isteriz. 

Bankanın yıllar itibariyle yaptığı yatırım
lar aşağıda miktar olarak görünmektedir : I 

1060 ta 167,5 Milyon lira 
1961 » 161,6 » » 
1962 » 171,4 » » 
1963 » 189,9 » » 
Görüldüğü gibi 1960 dan 1962 ye kadar he- I 

men hemen M.ynı düzeyde kalan İller Bankası I 
yatın m kırı l:-,G3 te % 10 u aşan bir hızla arta
rak 1 î!(ı milyon liraya yaklaşmıştır. Banka ge- I 
rek 1(;63 te ve perekse daha sonraki yıllarda I 
Devlet ph'nmıda gösterilen yatırım rakamla
rını ohlukoa tatminkâr bir oranda gerçekleş- I 
tirıniştir. i\ru-ak bu hizmetleri de yeterli gör-
ıv.oııin olanağı yoldur, örneğin banka yatırım- I 
lamım ',.;> i (i dan fazla arttığı 1963 yılını ele I 
alalım. 1962 de toptan eşya fiyatları 260 dan 
271 c çıktığına göre bir yıllık £ yat endeksi ar- | 
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tısı % 4,2 dir. Şu halde 1963 yılında fiyat ar
tışı izale edildikte, ortaya çıkan rcel yatırım 
artışı % 5,8 e düşmektedir. Türkiye'de nüfu
sun yılda % 2,8 oranında arttığı düşünülür
se % 3 nüfus başına bir hizmet artışı kalmak
tadır. Yeni yeni köylerin belediye halini al
dığı ve şchirlcfjmc hareketi dolayısiyle, ban
kanın hizmetlerinin büyük kısmının yapıldı
ğı rehir nüfuslarının genel nüfus içindeki pa
yının artışı da göz önünde bulundurulursa 
ıırtışm hiç mesabesinde kaldığı kendiliğ'nden 
meydana çıkmış olur. 

Kaldı ki, meydana geldiği görülen bu zahiri 
artışlar da, ortak idarelerin borçlarının ve 
âüzlcrmin büyük ölçüde artması pahasına ol
muştur. 1960 tan itibaren bankaca açılan kre-
lileıle «İmar ve İ^kân Bakanlığı emrindeki be-
led'yclere yardım fonunun» borç bakiyeleri aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Yardım fonu borç 
Yıl Kredi borcu bakiyesi 

1960 420,6 milyon lira 325,2 milyon lira 
1961 463,3 » » 379,3 » » 

-196fl 484,8 » » 398,- » » 
1963 550,7 » » 412,- » » 
Yani 1960 tan 1963 e yatırım hacmi % 13 ar-

'arken aynı dönemdeki kredi borcu toplamı % 
30,9 ve yardım fonu borç bakiyesi ise % 27 ora
lımda artmıştır. Birçok belediyeler bu nedenler
le borçlanma gücünü yitirmiş, bu durumdaki 
belediyelere borçlanma gücü kazandırmak 
üzere bütçeden yardım yapılmak zorunluğu 
meydana gelmiştir. Şu aydınlatmaların, ban
kanın ve genel olarak mahallî idarelerin malî 
"itatü ve bünyelerinin değiştirilmeden yeter
li ve doyurucu çalışmaların yolunun bulunmı-
yacağı hakkındaki görüşümüze, ayrı bir kuv
vet kazandırdığı kanısındayım. 

Bankanın ortak idarelere yürüttüğü faiz 
de çok ağır olmuştur. Bu faizler 1963 te 61 
milyon lirayı bulmuştur. Şüphesiz bankanın 
yukarda değinilen özkaynak yetersizliği dola
yısiyle dışardan geniş ölçüde faizi yüksek kre
di alışı bunun temel nedenidir. Ancak banka
nın başta personel gideri elmak üzere, cari 
^ider artışları da küçümsenmiyecek bir tempo
dadır. Yıllar itibariyle personel sayısiyle per
sonel giderleri şöyledir... 
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BAŞKAN — Sayın Karcı, iki dakikanız var 
e rendim. 

T. I. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Sayın Başkan, tahmin ediyorum ki, 
on dakika içinde bitecek. Eğer Yüksek Mec
lis on dakika daha konuşma izni verirse bu 
suretle başlangıçta isimlerini saydığım raporia-
rı eleştirmek imkânına sahibolacağım. Lütfe
derlerse... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız konuş
masını on dakika içinde bitirecekmiş. Kendi
sine bu sürenin verilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lütfen Sayın Karcı, bu söylediğiniz süre 
içinde bitirmeye çalışınız. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — İsteye
rek vermiyoruz. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALI KARCI (De
vamla) — Yalnız bir daha kanaatlerinize göre 
hareket ediniz. 

Personel sayısı ve personel giderleri şöy
ledir : 

Personel 
sayısı Personel giderleri 

1960 972 15,5 milyon lira 
1961 921 16,1 » » 
1962 1 065 18,6 » » 
lî>83 1 277 25,0 » » 
Görüldüğü gibi Banka yatırımları, 1960 tan 

1963 e yukarda tesbit ettiğimiz gibi, sadece 
% 13 oranında arttığı halde personel sayısı 
% 31,5, personel giderleri ise tam % 61 ora
nında artmıştır. Bu sonuçlar, İller Bankasının 
da diğer Devlet dairesi ve kurumlarının hasta
lığından kurtulamadığı izlemini vermektedir. 
Bu hastalık personel sayısı ve giderlerinin yerli 
yersiz artırılmasmdadır. 

Biraz da İller Bankasının iştirakleri üzerin
de durmak isteriz. Biz, T. 1. P. olarak serma
yecine Devletle özel teşebbüsün ortak olarak kur
duğu iştiraklere karşıyız. Bunu birçok kez ifa
de ettik. Çünkü bu karma ortaklıklar Devlet 
eliyle fert zengin etmenin en çok başvurulan 
yollarından biridir. İller Bankasının, Em
lâk Kredi Bankasının küçük bir payla katıl
dığı Simel Ortaklığında böyle bir durum yeri
ne daha başka bir garabet vardır. Ortaklığın 
sermayesi 1,5 milyon liradır. Bu sermayenin 
1 490 000 liram İller Bankası, 10 000 lirası ise 
Emlâk Kredi Bankasınca ödenmiştir. Biz sırf 
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10 000 lira ele kaynak sağlamak için, bir limi-
ted ortaklık kurmasını anlayamadık. Bunun 
bâzı ücret muvazalariyle ilgisi yoksa, nedeni 
burada açıklanmalıdır. Bankanın İltemel ve 
İlsu adlı ortaklarının tasfiyesini ise, karma te
şebbüslerin bu çeşidine karşı bulunduğumuz
dan sevinçle karşıladığımızı bilhassa arz et
mek isteriz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası raporları 
üzerinde T. İ. P. nin görüşü : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası yurttaşın 
uzun süreli bir ihtiyacını karşılıyan konut kre
disini sağlamak görevindedir. Ancak Banka 
gerek açıkça görüldüğü ve gerekse raporlarda 
meydana konduğu 'gibi bu amaca yönelmiş 
değildir. 

Bunun nedenlerinin başında Bankanın öz 
kaynak yetersi'zli'ği geliyor. Kullanılan kaynak
ların. % 14,5 mum öz, % 85,5 unun ise yabancı 
kaynak oluşu, Bankanın faiz faaliyetlerini artır
maktadır;-. Bu durumda Emlâk Kredi Bankası 
kredisinden yararlananların yüzü gülememek-
tedir. Samimî bir iktidar bu hale son verir, öz 
kaynakların kullanılan kaynaklara oranını en 
az kısa vadeli taahhütleri seviyesine yükseltir. 
Bu da en az. tamamı ödenmiş 1 milyar liradır. 
Bu yapılmadıkça ne banka büyük bir yurttaş 
kütlesine hizmet edebilir ve ne de bankayla iş 
gören yurttaşın yüzü gülebilir. 

Kaldı ki, bankanın kıt imkânları da yerinde 
kullanılmamaktadır. Banka yöneticilerinin ida
resizliği ya da zamanın Hükümetlerinin kayır-
malariyle bankanın en az 150 milyon lirası bü-
vük kent belediyelerinde, Ankara Kolejinde, 
Beden Terbivesinde takılıp kalmıştır. Ataköy'
de inşa edilen lüks sahil köşklerinin ve Yeni
mahalle'de inşa edilen yine lüks Yıldız blok 
apartım anlarının satışı yıllarca yapılamamış
tır. Maliyetleri yüz milyon liravı gecen bu lüks 
d-vvplor vıllarca âtıl kalmışlardır. 1963 tc 662 
dn.'reli Ataköv sitesinin 209 dairesi henüz satı
lamamıştır. Bunun gibi ikinci kısım Ataköy 
inşaatında da R52 daireden 462 si elde kalmış 
bnlunuvordu. Yenimahalle'de de durum bunun 
aynıdır. 

Çok önemli olan konut politikasının kilidi 
olan banka, bu suretle bu ödevini de ifa edemez 
duruma gelmiştir. 
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Beş Yıllık Birinci Kalkınma Plânında prog
ramlanan ve yapılan konutlar arasındaki farkı 
gösteren aşağıdaki tablo 1966 programından alın
mıştır ve konut alanında ne kadar geri .kalın
dığım göstermektedir. 

Konut Konut 
Yıllar ihtiyacı yapımı Açık 

1961 91 717 52 760 38 957 
1962 96 067 58 748 37 319 
1963 100 636 57 330 43 306 
1964 105 433 60 648 44 785 

İhtiyaç duyulan konutla yapılan konut ara
sındaki fark gitgide büyürken, Hükümetin ko
nut yapımına ilgisi ve bankanın konut yapanlara 
olan yardımı arta cağına azalıyor. 

Bankanın plâsmanlarmdaki artış ve bu nrtı-
şm kredi alanların sayısındaki artışla birlikte 
yürümesine rağmen hedeften son derece uzak 
kalmıştır, imkânların bankaya sağlanmaması 
kadar, sağlanan imkânların kullanılanı a vışı da 
bunun en belirgin örneklerinden birisidir. 

Yine T.t.P. adına Halk Bankası üzerindeki 
görüşlerimiz : 

1. 1963 e (kadar ortalama krediler dir-üVib*. 
Bu bankanın esnafa verdiği krediler düşüktür. 
Esnaf basma verilen kredi tutarı 1 400 - 1 500 
liradır. 

2. Faizler, masraf hisseleri ile birlikte % 
12 yi geçmektedir. Bu oran, kalkınma cabası 
içindeki geri kalmış bu 'memlekette küçük e-% 
naf için, gerçekten büyük bir yc/kûn tutmak
tadır. 

3. Yıllardır krediler aynı kişiler üzerinde 
donup dalmıştır. Bu suretle banka üre.^ei 
gücünü yitirirken, yeni sanatkârlara, esnala
ra kredi yolları kendi kendine kapanmaktadır. 

4. Bugünkü esnaf kefalet kooperatiflerinin ~ 
kredi limitlerinin tes'bitinde isaibot»li hareket 
edilmediği, 'kooperatiflere politik cereyanların 
girdiği, maalesef devamlı söylentiler arasında
dır. Bu sakıncaları önlemdk için, büyük şehir
lerde sanat kollarına göre .meslekî kooperatif
ler kurularak, kredilerin bu yol ile dağıtılma
sının isabetini bilhassa hatırlatmak isteriz. 

5. Demirci, marangoz, mobilyacı, kundu
racı, terzi gibi üretici iş kollarında çalışan sa
natkârlardan çok manifaturacı tuhafiyeci, kah
veci, şerbetçi, ba'k'kal gibi tüketim mallan sa

tan aracı esnafa daha çok kredi verildiği dik
katten kaçmamaktadır. 

Kredi musluklarını açarken üreticinin ön 
plâna alınmasındaki büyük yararları bilmiyo
rum anlatmaya lüzum var mı? 

6. Son yıllarda bu küçük banka erkânının 
gruplar halinde Avrupa gezilerine çıktıkları, 
yabancı dil bilmiycnlerin uluslararası kongre
lere gönderildikleri söylenmektedir. Bu hu
susları Yüksek Meclisin dükkatine sunarız. 

Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Büyük 
Heyetinizi saygıyla selâmlarız. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Nasuh Nazif Arslan. 

C. II. P. GTIUPU ADINA NASUH NAZİF 
ARSLAN (Sivas) — Sayın Başkan ve değerli 
milletvekilleri, C. II. P. Meclis Grupu adına 
Uçak Servisi A. O. lığının 1959 - 1963 yıllarına 
ait T. C. Başbakanlık Yüksek Murakabe. Ku
rulunun rap onları üzerindeki görüşlerine geç
meden önce, tdk'mi'l İktisadi Devlet Teşekkül
lerimiz için hazırlanan ve her birisi ekonomik 
hayatımız için büyük değer taşıyan ve taşıya
cak olan ve gelecek için çok faydalar sağlıya-
cak bu raporları titizlikle ve objektif görüşle 
hazırlamış bulunan Yükseik MuraCVnbe Kurulu
nun sayın üyelerine huzurlarınızda şükranları
mı arz ederim. 

Değerli arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te-
şHkküllerimiz, memleketimizde büyük sanayi
nin tesis ve inkişafına inanan Büyük Atatürk 
ve ondan sonra gelen Cumhuriyet hükümetleri 
tarafından vücuda getirilmiştir. Gerçekten sa
nayileşmenin zarureti aşikâr olan memleketi
miz/de bu kuruluşların Türk elkonoaııisine neler 
kazandırdığı ispatlanmış olduğu gibi, gelecek
te de bu teşekküllerimizin kârlılık ve verimli
lik ilkelerine bağlı kalarak çalışmaları halin
de de ulusal kalkınmamıza en büyük âımil ola
caktır. Bu tcşekküllerimizden hangilerinin bâ
zı çevrelerin iddiası gibi lüzumsuzluğu ve daha 
hangilerinin ihdas olunacağı çağımız ve mem-
leJketimiz gerçekleri karşısında ele alınacak ha
yatî bir problemimizdir. Esasen 440 sayılı Ka
nun da bu zarurete inanan Büyük Meclis tara
fından tedvin olunmuştur. Benim Hükümete 
ve İktisadi Devlet TcşcCdüUlerimizin yönetici 
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lerine en büyük tavsiyem 440 sayılı Kanunun 
ruhuna uygun bir çalışma düzenine girmeleri 
olacaktır. 

Bu kısa maruzatımdan sonra Uçak Servisi 
A. O. nın durumu hakkındaki görüşlerime ge
çiyorum. 

8 Nisan 1958 tarihinde Ticaret Kanunu hü
kümlerine göre kurulmuş bulunan ve esas söz
leşmesinin 3 ncü maddesinde belirtildiği üzere 
«Türk hava meydanlarına iniş ve kalkışları 
bulunan tarifeli ve tarifesiz seferler yapan 
Tür'k ve yaibancı bayraklı uça'klarm ve bu 
uçaklarla taşınan yolcu, bagaj posta ve yükle
rin her türlü yer ve kontrol hizmetlerini ve bu 
ana mevzulara müteferri sair işleri görmek» 
üzere görevlendirilmiş bir ortaklıktır. 

2,5 milyon olan sermayesinin % 93,2 THY 
A. O. na ve % 6,8 i ise Türhol Şirretine ait bu
lunmaktadır. Uçak Servisi A. O. lığmm idari 
ve malî bünyesi ile işletme faaliyetleri hakkın
da ve her sene ayrı ayrı gösterilmek suretiyle 
Yüksek Murakabe Kurulu ve Karma Komis
yon raporlarnda etraflıca gösterildiği için bun
ları tekrar ederek vaktinizi almak istemem. 
Kurulduğu 1958 yılından itibaren devamlı ola
rak zarar eden ortaklığın 1963 y l ı sonunda za
rarlarının yekûnu 2 milyon 203 bin liraya ulaş
mış bulunmaktadır. Kullandığı sermayenin 
yüzde 80 den fazla bir kısmını yabancı kay
naklardan temin ettiği sermayesinin yarışma 
yakın bir kısmını bağlı kıymetlere tahsis ettiği 
ve »müşterilerinden 700 bin lira alacaklı olduğu 
için döner sermaye sıkıntısı çökmekte ve ağır 
faiz yükü altına girmektedir. Fazla personel 
istihdamı ortaklığı zarara sokan sdbep'i erden 
biri olarak görülmektedir. Raporlardan anla
şılacağı üzere her y l̂ belli bir oranda persone 
ün azaltılması ortaklığın daha rasyonel olarpi--
çalışma gayreti içine girdiğini gösterir Ni
tekim 1963 yılında ortaklık 104 bin liralık bir 
kâr sağlıyarak bilançosunu müspet kapatmış
tır. Buna rağmen ortaklığın malî durumu iyi 
değildir. Sermayesinin % 93,2 sine sahibolan 
ve Esenboğa ve Yeşilköy hava alanlarının d'-
şmdaki iç hatlarımızda bu hizmetleri gereği 
gilbi yapan Türk Hava Yolları bünyesi içino 
alınması isabetli olacaktır. 

Bundan başka, Uçak Servisi A. O. gibi yer 
hizmetleri ile iştigal eden ve böylece rakip du

rumda olan Türhol T. Limited Şirketinin hisse
darlar arasında bulunması ve bu sıfatla genel 
kurul toplantılarına katılması mahzurludur. 
Bu itibarla Türhol Şirketinin 30 bin liradan 
ibaret bulunan sermayesinin T. H. Y. tarafın
dan satmalınmasını zaruri görmekteyiz. 

Ortaklık esas itibariyle ramp, trafik, teknik 
ve ikram hizmetlerinde bulunur. Bu1 hizmetler
den her birinin ortaklığa ne nisbette müsmir 
olduğunu bugünkü muhasebe sistemi içinde an
lamaya imkân yoktur. Bu itibarla hizmetin 
maliyetini belirtecek tarzda ıslahı gerekmekte
dir. Bu suretle 4 hizmetten kârlı ve zararlı 
olanları tefrik etmek ve zarar eden hizmetler 
için gerekli tedbirler almak mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, burada birtakım ra
kamları tekrarlamak suretiyle Kamu İktisadi 
Teşebbüslerimiz hakkında tam bir denetleme 
yapmak mümkün değildir. Ancak temel görüş 
ve prensiplerden bir neticeye varmak suretiy
le bu müesseselerimiz için faydalı reorganizas-
yona gitmek lâzımdır. 

Şayet bu müessese1 erimiz müdebbir bir tüc
car gibi çalışır ve 440 sayılı Kanunun ruhu
na uygun bir çalışma düzeyine erişirse kalkın
mamız için yabancılardan almak zorunda bu
lunduğumuz krediyi iç kaynaklarımızdan te
min etmiş oluruz. Bütün me^eV millî kalkınma 
heyecanı içinde ilgililerin harekete geçmesidir. 
C. H. P. Grupu adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Sadrettin Çanga, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTİN 
ÇANGA (Bursa) — Savın Başkan, savın millct-
vekilcri, T C. Turizm Bankası ile işletme ve işti
rakleri hakkında, 1962 ve 1963 yıllarını kapsıyan 
Karma Komisyon raporu üzer'nde C. II. P. Mil
let Meclisi Grupunun düşünce, tenkid ve temen
nilerini sunuyorum : 

Banka, işletme ve iştirakleri 747 sayılı Kanun
la 8 . 2 . 1962 yılında denetlemeye tabi tutuldu
ğu c'hetle görüşlerimiz ve tcnkidlcrimiz tab'atiy-
le 1962 ve 1963 yıllarına münhasır kalacak ve bu 
arada banka ile işletme ve iştiraklerinin geleceği 
hakkındaki temennilerimize değinmeyi bir vazife 
sayacağız. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz ki, turizm, in
sanların, milletlerin ve Devletlerin büyük ölçüde 
önem verdikleri bir konu haline gelmiştir. İnsan-
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laçm birbirini tanıması, birbirini sevmesi, gezme
si ve eğlenmesi turizmin gerçek konusunu tenkil 
etmekte ise de, aslında turizm bir endüstri ola
rak kabul edilmekte ve o nlsbette ilgi görmekte
dir. Nitekim turizm, millî ekonominin en tutar
lı gelir kaynağı sayılmaktadır. Yabancı memle
ketlerin çoğu turizm sayesinde döviz kaynakla
rım zenginleştirmişler, dış ticaret açıklarım ka
patmışlar ve tediye muvazenelerini sağlamışlar
dı.-. 

Bizde de turizm öneminin kavranması henüz 
yenidir. 1961 yılı sonrası ve Birinci Beş Yıllık 
Plânın tesbit ettiği hedeflere ulaşmada turizme 
verilen önem belki de, ekonomik kurtuluşumuza 
açılmak istenen hareketin başlangıcı olmuştur. 

Memleketimiz eşsiz ve benzeri olmıyan turizm 
zenginliklerine ve Hazinelerine sahiptir. Türkij'c 
bakir bir turizm kaynağıdır. Sermayesi sadece 
tabiat ve tarih zenginliklerinden ibaret olan mem
leketimizde mevcut bu imkânlara rağmen bu kay- • 
naldan özlenen seviyede değerlendirdiğimiz söy
lenemez. İlk önce eğitime muhtacolan bu konuda 
yeteri kadar vasıtalara sahibolmadığımız da he
nüz acı bir gerçektir. Mamafih, her geçen yıl 
turizm milletçe ve Devletçe önemini bulmuş bir 
manzara arz etmektedir. 

Turizmin önemi ve gerekliliği hususunda bu 
kısa izahattan sonra şimdi Karma Komisyon ra
poru üzerinde, T. C. Turizm Bankası ile işlet
meleri ve iştiraklerinin durumu hakkındaki gö
rümlerimize geçiyoruz : 

Sayın milletvekilleri, 7470 sayılı Kanunla «ku
rulan ve daha önce Türkiye Turizm Bankası adı 
altında faaliyet gösteren teşebbüsün yerini ala 
rak 8 . 2 . 1962 yılından itibaren T. C. Turizm 
Bankası A. Ş. olarak çalışan Bankanın kurulu 
gayesine kısaca değinmek faydalı olacaktır. 

T. C. Turizm Bankasının başlıca çalışma ko 
nusu, turizm endüstrisi işleri ve bankacılık mııa 
mclelerldir. Bankanın turizm endüstrisi ile ilg' 
li işleri, otel, lokanta, kamping, misafirhane v< 
buna benzer turistik tesisler kurup işletmek, tu 
rlstik seyahat acentaları açmak, hâtıra eşya ima 
ve satmak, turizmle ilgili her konuda ticari, sına 
ve malt iştirakler tesis etmektir. Bankacılık mu 
ameleleri ise turizm endüstrisi alanına, müessese 
lerine, işletmelerine lüzumlu kred-ler açmak v 
her türlü banka işlemleri yapmaktır. 

Açık bir ifade ile banka hem işletmecilik ve 
hem de finansman bankası hüviyetinde bir kuru
lu] bünyesi taşımaktadır. 

300 000 000 lira sermayesi vardır. Bu serma
yenin (A) grupu hissesi, 120 milyon lirası Hazi
nece taahhüdedilmiş, 120 milyon lira tutarında
ki (B) grupu hissesi banka ve teşekküllere, 60 
milyon liralık (~C) grupu hissesi de hâmilin, mu
harrer olmak üzere hükmi ve hakiki şahıslara ay
rılmıştı:'. 

Türkiye turizmine önderlik ve hizmet etmek 
için kurulan bankanın hukukî durumu ilk bakış
ta cazip gelebilirse de, maalesef gerçek durum hiç 
de böyle değildir. 

Bankanın 300 milyon tutarında olan sermaye
sinin 1963 yılı ve hattâ bugünkü rakamlara göre* 
gerçek durumu şöyledir. Hazinenin 120 milyon 
liralık taahhüdünden sadece 3 950 000 lirası, 
banka ve teşekküllere ait 120 milyon lira taah
hütlerden 78 262 000 lirası ki, cem'an 82 212 000 
lira fiilen temin edilmiş (C) grupu hisselerine ise 
bugüne kadar kimse talibolmamıştır. 

Bnkaca kullanılan kaynaklar 67 300 000 lira-
JI öz olmak üzere 84 milyon liradır, ödenmiş ser
maye 82.2 milyon lira olduğu halde öz kaynakla
rın bunun çok altında kalmasının sebebi Türki
ye Turizm Bankasının bu bankaya devreden bi
rikmiş zararlarıdır. 

Görülüyor ki, banka, kuruluşundaki iyi niyet 
ve ümitleri, daha başlangıcında tamamen yitir
miş bir imkânsızlık düzeni içindedir. 

Sayın milletvekilleri, T. C. Turizm Bankası-
-im hiç de iç açıcı bir bakıma ümit ver.ci ol
mıyan bu durumu yanında işletme iştiraklerinin 
de talihsiz ve taLhsiz olduğu kadar rantabl gö
rünmeyen gerçek bir manzarası vardır. Bankanın 
şletme ve iştirakleri şunlardır: 

I - Kilyos İşletmeleri. 
Denetleme Kurulu ve Karma Komisyon ra

korlarında belirtildiği gibi işletmenin, 
a) Otel, b) plaj evleri, c) gazino, d) ıbar, 

3) plaj, f) plaj büfeji olara/k altı grupa ayrıl-
.ığı gjrüfonoktadir. 

îşlüîmenin 1962 yılı gelini 1 298 298 gideri 
437 740; 1933 yıbnılan be geliri 1 503 145, 

ı-idoı-ri 502 0S1 lira/dır. 
Buna göre. isletme Î962 yılında 139 422 Lira 

;a.ar otmiş, 1963 yılını ise sadece plıojdan sağ-
udığı gelinle 286,26 Mra kâr ile kapamışltır, 
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2. Yenik oy işletmesi, 
Otel, gazino, bar ve Sait Halim Paşa yalısı 

olmak üzene dört grup halindedir. 
Bu işletmenin 19G2 yılı geliri 1 542 818 lira, 

gideri 1 838 318 liradır. Bu yıl için zarar 
293 000 lira olup bir evvelki yıldan 250 091 
lira daba azdır. 

işletmenin 1963 ydı geliri 1 725 952, lira, gi
deri 2 129 320 liradır. Arada, zarar olarak so
nuçlanan 403 368 liralık bir farlk vardır. 

3. Kervan oteli işletmesi, 
Bu isletmenin 1962 yılı geliri 419 748, gideri 

484 799 liradır. İşletme bu yıl 65 051 lira zarar 
etmiştir. 1962 yılı zararı bir evvelki yıl zara
rından 70 845 lira daba azdır. 

İşletmenin 1963 yılı geliri 456 612, gideri 
544 059 liradır. Zarar 87 446 liradır ve bir ön
ceki yıldan 22 395 lira daba fazladır. 

4. Küçüksu işletmesi, 
Bu î ietm<onlin 1962 yılı geliri 152 322, gide

ri 172 00G lira olup zararı 19 684 liradır. 
İşletmenin 1963 yılı geliri 57 941, gideri 

71 745 liradır ve işletme bu yılda da 13 804, 
lira zarar etmiştir. 

5. Talih oyunları işletmesi, 
T. C. Turizm Bankasının 7470 sayılı Kuru

luş Kanununa dayanılarak Ankara'da Atatürk 
Orman Çiftliğinde otel, İstanbul'da Sait Ha
lini Paşa yalısı ve İzmir Çeşme otelimde yaban
cı pasaport hamilclrine inhisar eıtiinok üzere 
talih oyunları oynanacak mahaller kurulması 
yetkisi bu bankaya verilmiştir. Bu yetkiye da
yanılarak ban'ka bir Alman firması ile talih 
oyunları işletmesi sözleşmesi imızalamışsa da, 
adı geçen firma sözleşme hükümlerine ralyct 
etmediğimdan 1964 yılında sözleşme feshedilmiş 
ve Alman firmasının 1 175 000 lira tutarındaki 
teminatı irat kaydoluramuştur. 

6. Yarım kalmış işler ve diğer gayrimen
kul] er; 

T. O Turizm Bankasına, Türkiye Turizm 
Bankasından devreden yarım kalmış tesislerle, 
yeni yapılacak tesisler için bâzı arsalar satın 
alınmış bulunmaktadır. Bunların durumu ise 
şöyledir : 

a) Kilyos Oteli : Otelin tevsii için 1958 
yılında inşaata başlanmıştır. Bu tevsii inşaat 
için 2 788 727 lira harcanmış ve fakat inşaat 
terk edilmiş ve tasfiyeye tabi tutulmuştur. 
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b) Çeşıme Oteli : 1958 yılında çeşme bclc-
diycıii tarafından temin edilen arsa üzerine 
•inşaata başlanmış 2 565 272 lira hare artmıştır. 
Binanın bötoıı karkas kısmı tamanıÜ'andıikltan 
sonra inşaat dnırmurştur. 

c) Çeşme Oteline birkaç kilometre mesa
fede Şifne Kaplıcalarının mülga Turizm Ban
kası İdare Meclisi kararı ile iş! eti İm esintin ban
ka tarafımdan yapılını ası kara.daştırıimııştır. 
Anealk belediye ile aralarında bir sözleşme yotk-
tur. Bu maksatla başlanan ve yarım kalan in
şaata bankaca sarf edilen para 302 178 liradır. 

d) Gemilik otel ve kaplıcası : Gemilik be
lediyesine 1 086 000 lira ile devredildiği için 
üzerinde durmayı geraklil güumuyorum. 

•e) Bolu Kaplıca Oteli : 1957 yılında baış-
lıyan inşaat bir miktar hafriyat ve temelin 
bir kısmının yapıl masından sonra durmuştur. 
Bu işlere 551 689 lira sarf odlilımiş ve ancak 
mütaahhidlin teminatı irat kaydedilerek geriye 
263 742 liralık sarf edilen para miktarı kal
mıştır. 

f) Çankaya ve İstiııye arsaları : 1957 yı
lında Banka Ankara'da Çamkaya'da ilerde tesis 
yapılmak ma'ksadiylc 1 397 570 liraya bir arsa 
satınalmıştır. Bu arsalar uzıun bir süre banka 
elinde muattal kalmış ve sonra Ankara Bele
diyesince imar plânında yeşil saha okluğu tes-
bit olunarak 1964 yılında bir anlaşma ile bele
diyeye 1 496 085 liraya satılmış, yani bir zarara 
uğranılmamıştır. 

İsitlinyedckFı arsallar ise, turistik tesisler ya
pılması gayesiyle Bankanın da kuruluşundan 
önce alınmış olan bu arsalara ödenen para 
5 302 290 liradır. 1958 yılında Orta Şark Ti
caret T. A. Ş. iştirakiyle 500 000 liralık bir şir
ket kurulmuşsa da bu da olduğu gibi durmak
tadır. 

ıSaym milletvekilleri, Barakanın iştirakleli 
ve onlarla olan durumları da şöyledir : 

I - Abant ve Bolu çevresi Turizm Anonim 
Şirketi : 

Sermayesi 2 milyon lira olan bu şirkete 
T. O Turizm Bankası 1 100 000 lira ile, Bolu-
İli Özel İdaresi 800 000 lira ile -ve Bolu, Göy
nük, Mudurnu, Akçakoca, Germede ve Düzce 
Belediyeleri de 100 000 lira ile katılmışlardır. 
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Şirketin 1962 yılı geliri 611 331 lira masraf- ; 
lan ise 1 164 295 liradır. Bu yıl zararı 552 964 
liradır. Şirketin 1963 yılı zararı ise 707 257 li
radır. 

2. Turist Seyahat Anonim Şirketi. 
Seyahat acenteliği ve muameleleri ve turizm 

sanayii alanında faaliyette bu'lunmak üzere 1958 
yılı başlarında 750 000 lira sermaye ile kurul
muştur. 1960 yılında bu sermaye 1 250 000 li
raya çıkarılmıştır. Şirketin hissedarları 730 000 
lira ile T. C. Turizm Bankası, 150 000 lira ile 
TCDD, 150 000 lira ile Türkiye Havayolları, 
100 000 lira ile Türkiye Vakıflar Bankası, 
75 000 lira ile Türkiye Turizm Kurumu, 20 000 
lira ile Denizcilik Bankası ve bir dernek, bir şa
hıstan ibarettir. 

Şirket 1962 yılında 263 592 lira, 1963 yılın
da ise 102 174 lira zarar etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Yüksek .Denet
leme Kurulunun 1962 - 1963 yılları, raporu, ge
rek Karma Komisyon raporu ve gerekse yukaı-da 
özetini sunduğumuz bilgiden anlaşılan acı ve he
pimizi düşündürmesi gereken bir gerçek vardır. 

T. C. Turizm Bankası ile işletmeleri ve işti
rakleri, süratli ve ciddî tedbirleri gerektiren va
him bir manzara arz etmektedir. 

Bankanın, anlaşılacağı üzere, 300 milyon lira 
nominal sermayesinin 82 200 000 liram ödenmiş 
ise de, birikmiş zararlar mahsubcdildikten sonra 
öz kaynaklar 67 300 000 liraya düşmüştür. 
16 700 000 lira yabancı kaynakların eklenmesiyle 
kaynaklar toplamı 84 milyon liradır. Bunun 
36 700 000 lirası bağlı değerlere, 47 300 000 li
rası döner değerlere yatırılmıştır. Genel Müdür
lük binası dâhil, bağlı değerlerin 15 800 000 li
rası işletilmekte olan tesislere, 18 400 000 lirası 
arsalara ve yarım kalmış tesislere, 2,5 milyon 
lirası da iştiraklere aittir. 

Döner değerlerin 44 milyon lirası İstanbul 
Belediyesi ile banka iştiraklerinin borçları ve 
bunun gibi tahsili zamana mütevakkıf, 3 milyon 
lirası kısa vadeli alacaklara ve 300 000 lirası da 
hazır değerlere bağlanmıştır. 

Görülüyor ki banka, hem bankacılık görevin
den doğan muameleler sebebiyle, hem de isabetsiz 
ve rantabl olmıyan işletmeleri ve katıldığı işti
rakler yüzünden kuruluşu tarihinden itibaren, bir 
bakıma talihsiz diyebileceğimiz ve fakat aslında 
sonucu önceden düsünülmiven âdeta başıbozuk 

bırakılmış bir düzenin doğurduğu zararlar silsi
lesi içinde çırpınıp durmaktadır. 

Başlangıçta Türkiye'nin turizm dâvasına reh
berlik etmek gayesiyle kurulması düşünülen ban
kanın taahhüdedilcn sermayesinin, bilhassa Ha
zineye ait bir büyük kısmının temin edilmemiş 
olmasının hizmetleri aksattığı düşünülebilirse de, 
bu düşünceye katılmak bizim için mümkün değil
dir. Ad ve statü değiştirmesi bir yana, 1957 yı
lından itibaren turizm alanında kendisinden bü
yük hizmetler beklenen banka ve hizmetlerin ümit 
verici en ufak bir örneğini vermemiş, aksine hem 
muameleleri, hem işletme ve iştirakleri ile hayal
leri kırıcı bir duruma düşmüştür. Bu sebeple, 
bankanın geleceğine ve hizmetlerine olan güveni
mizin sarsılmasını tabiî karşılamak gerekir. 

Aynı zamanda, bu düzen içinde kurulup ça-
lışagelen banka için Hazinece taahhüdedilcn 
sermayenin tamamlanmamış olmasını, zararın 
neresinden dönülürse kârdır, sözüne uygun bir 
davranış olarak kabul etmek zorunda kalıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yüksek Denetleme Ku
rulu ve Karma Komisyon raporlarına dayanıla
rak Yüce Heyetinize sunduğumuz bu gerçeklerin 
ışığı altında T. C. Turizm Bankası ile işletme ve 
iştiraklerinin geleceği hakkında alınması gereken 
tedbirler bakımından C. H. P. Millet Meclisi 
Grupunun temenni ve tavsiyelerini şöylece sıra
cı ya cağız : 

1. T. C. Turizm Bankası âdeta iki başlı bir 
°;arip yaratık halindedir. Banka, bir taraftan 
işletmecilik yapmakta, diğer taraftan Finansman 
Bankası görevini ifa etmeye çalışmaktadır. Bu 
ıcbeple daha kuruluşunda, yani kuruluş statü
sü şeklinde sakatlıklar mevcuttur. 

Nitekim, bankanın işletmecilik yönü bugü
ne kadar zararla devam etmiş, millî servetin 
ziyama sebebiyet verilmiş ve finansman gö
revini ise pek cılız, bir nevi göstermelik ör
neklerle gcıcJiıştiriveTimiştir. Üstelik banika, (ken
disinden turizm alanında beklenilen ciddî gö
revleri dâhi yerine getirememiştir. Cari mas
rafları ve personel giderlerini bile ödiyemiye-
cek durumlara düşerek bizzat kendisi, sağdan 
soldan kredi temin ötmek suretiyle günlük har
camalarını karşılamak zorunda kalmıştır. 

Görüş ve tavsiyemiz, Türkiye'de turizm ala
nında, bilhassa özel teşebbüsün hevesli görün
düğü plânlı devrelere kavuştuğumuz şu sıralar-
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da böylesine kuruluşların fonksiyonunun yitir
diğidir. Bunun içindir M, kuruluşundan beri 
hiçbir hizmet görememiş olan ve üstüne mil
yonlarca lira millî servetimizi zarara uğratan 
bankanın, Yüksek Denetleme Kurulunun da ra
poruna uyarak tasfiyesi cihetine gidilmesini za
ruri bulmaktayız. Bizce, .en isabetli tedbir bu 
olacaktır. 

2. Bankanın tasfiyesi cihetine gidilmiye-
oekse ikinci tasfiyemiz, statüsünün değiştiril
mesidir. Bankaya işletmecilikle uğraşmalı, ya 
da finansman bankası görevini yapmalıdır. 

Bize kalırsa banka işletmecilik yönünü bı
rakmalı, bir turizm finansman bankası olma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çamga, bir dakikanız 
var efendim. 

C. II. P. GRUPU ADINA SABRETTİN 
GANGA (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

?). Banka tasfiye edilmiyeeekse ve banka
nın bugünkü zararlarına yeni zararlar eklen
memesi düşünülüyorsa, bu statü .değişikliğini 
takiben Hazine ve diğer teşekküller tarafından 
taahhüdedilen sermayesi mutlaka ve süratle te-. 
min edilmelidir. 

4. Yine Banka tasfiye edilmiyeeekse, ku
ruluş kanununda yer alan yönetmeliklerin ha
zırlanması ve artık ciddî bir hesap plânının 
uygulanması temin edilmelidir. 

5. 1903 yılı sonu itibariyle zararı 
14 9'o8 -615 lirayı bulan banka, bu yıla kadar 
da, yine zararlarla -görevine bir nevi devam et
mekte ve bu zararlarının hemen hepsi işletme 
ve iştiraklerinin rantabl çalışmamasından doğ
maktadır. Banka yöneticilerinin basiretli bir 
tuıtıumıa ulaşarak - ki bugünkü nıevzualt, buna 
engel de değildir - bankanın işjldtme ve iştirak
lerini hemen tasfiyeye başlamalarını faydalı 
görürüz. 

Sayın milletvekilleri, O. II. P. Meclis Gru-
pu olarak T. C. Turizm Bankası ile isletme ve 
iştiraklerinin geleceği hakkında kesin kanaati
mizin an abatlarını yukarda açıkladığımıza gö
re, yani bankanın tasfiyesini veya hiç, olmazsa 
finansman bankası hüviyetini iktisabetmesini 
uygun gördüğümüz cihetle işletme ve iştirakle
rinin üzerinde temenni ve tasfiyede bulunmayı 
lüzumsuz buluruz. Esasen, Yüksek Denetleme 
Kurulu raporunun işletme ve iştirakler hak

kında ileri sürülen temenniler bizim de gö
rüşümüzü ifade etmektedir. 

Bankanın, dolayısiyle millî servetimizi her 
gün biraz daha kem inen bu işletme ve iştirak
lerinden banka binan önce kurtulmalıdır. 

Böyle bir düzende Türkiye turizmine hizmet 
etmenin teşvik edici örnekleri değil, aksine bal
talayıcı kötü örnekleri verilmiş olmaktadır. 

Turizm, her ^ün bir önceki günden daha 
ciddî tedbirler ve sadece akıllılık istiyen tü
kenmez bir gelir kaynağımızdır. Bizi miletec 
refaha götürecek önemli bir yoldur. Bu inanç 
içinde O. II. P. Meclis Grupu adına Yüce He
yetinize saygılar sunarken T. C. Turizm Ban
kası ile işletme ve iştirakleri hakkında, gerçek
ten ciddî çalışmalar sonucu rapor lurzırlayan 
Yüksek Denetleme Kurulu ilgililerini takdirle 
anarız. 

BAŞKAN — Efendim görüşmelerin yeter
liği teklif edilmektedir. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Yeterlik 
•aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Kır-
başlı. Efendim sayın Hükümet ve komisyon her 
hangi beyanda, bulunacaklar mı? 

KAMU İKTİSADİ TEŞE BİLİŞLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI MİTHAT DÜL-
GE (Ankara) — Hayır efendim. 

BAiŞKAıN — Şu hakle yeterlik öıvengeısıLııi 
okutuyorum. 

ıSayııı Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Sara et Oüldoğan 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde bu
yurun Sayın Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın ar
kadaşlar, bugünün gündeminde hakikaten çok 
önemli konuları içerisine alan müesseselerin bu
lunduğu malûmunuzdur. Burada şimdiye kadar 
muhtelif müesseseler adına grup sözcüleri ko
nuşmuşlardır. Bendeniz, müzakereleri izledim. 
Bunların içerisinde henüz daha söz konusu edil
memiş ve fakat ibraya konu teşkil edecek mü
esseseler bulunmaktadır. Bu Meclisin ciddiyeti
ne gölge düşürebilir bir hal olmaktadır bu du
rum. Bunu nasıl ibra edeceksiniz, hiç kimse ko
nuşmamış, mütalâa beyan etmemiş... 
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BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı bir hususu tav
zih etmek isterim, birleşimin başında da arz et
tim : 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrası gereğince bugünkü görüşmelerin 
sonunda kcsinhesaplarm, bilançoların ve ibra
nın oya sunulması söz konusu değildir, lütfen bu 
şekilde konuşunuz. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Evet, neti
ce itibariyle oya sunulmamış olsa bile efkârı 
umumiye huzurunda ve genel siyasetin kritiği 
meyanında bunların görüşülmesi de zaruridir 
kanaatindeyiz. Bu bakımdan zaten 3-5 kişi kal
mıştır. Bu arkadaşlarımıza da parti grup sözcü
leri dışında konuşma fırsatı verilmesinin yerinde 
olacağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini, müzakere
lerin yeterliği teklifini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Anlaşılamadı, lütfen 
tekrar oylıyacağım. Evvelâ kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Yeter
lik önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz önce de 
arz ettiğim gibi, bugün üzerinde genel görüşme 
yapılan şirket kuruluşlar, 468 numaralı Kanu-, 
nun 3 ncü maddesinin 4 ncü bendi gereğince, 
kesinhesapları, bilançoları ve binnetice ibraları 
söz konusu olmıyan kuruluşlardır. Genel görüş
me bittikten sonra bunlar ayrıca Yüce Heyetini
zin bilgisine sunulmaktadır. Arz ediyorum : 

«D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 
Türk Havayolları A.Ş. 
Uçak Servisi A.Ş. (Seri Uçak) 

Antalva Mezbaha ve Soğuk Depoculuk Limi
ted Şirketi 

Balıkesir Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
Halk Bankası A.Ş. 
Emlâk Kredi Bankası A.O. 
Tutum Bankası T.A.Ş. (Tasfiye halinde) 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 
Ankara Halk Sandığı A.Ş. 
İstanbul Halk Sandığı T.A.Ş. 
izmir Halk Sandığı T.A.Ş. 
Ilbank ve Genel Artezyen ve Sondaj (Tasfiye 

halinde Ltd) 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. 
iller Bankası 
Denizcilik Bankası T.A.O.» 
Yüce Heyetinizin bilgilerine sunulur. 
Efendim, bugünkü program hitama erdiği 

ve genel olarak program hafiflediği için birleşi
min yarma değil 6 Şubat Pazartesi gününe tali
kini istiyen bir önerge vardır, önergeyi okutu
yorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Aleyhinde söz 
istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz, pe
ki efendim. Bir dakika. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmelerin normal seyri ve zamanında bi

tirilmesi yanında yarınki Pazar günü programı
nın Pazartesi günkü programla birlikte görüşü
lüp intacı mümkün olduğundan ve parti grup
ları sözcülerinin de gerekli hazırlıkları yapabil
melerini teminen Birleşimin 6 . 2 . 1967 saat 
14 e talikini arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Sivas 
Hüsamettin Atabeyli Nazif Arslan 

Afyon Karahisar 
Mustafa Akalın 

BAŞKAN — Sayın Koçak, buyurun. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, 

saym milletvekilleri, önümüze gelen önerge Pa
zar günü müzakere yapılmaması ve Pazar günü 
için tahsis edilen gündemin Pazartesi ^ünü gö
rüşülmesi yolundadır. Elbette muhterem arka
daşlarımızın haftada bir gün istirahate ihtiyacı 
olduğunu takdir ederiz. Ama Muhterem Meclis 
çok mühim meselelerle karşı karşıyadır ve bugün 
meselelerden birisi şu : İktisadi Devlet Teşeb
büsleri bütçesinin görüşülüp zamanında hitama 
erdirilmesidir. Ama, T.I.P. olarak Cuma günü 
bir gensoru önergesi vermiştik ve bu gensoru 
önergemiz demokrasinin akıbetine taallûk et
mekte idi. Nasılsa Kahraman Türk Ordusunun 
basma gelmiş bir Orgeneral bir emirname ile... 
(Gürültüler, «Bu ne biçim söz?» sesleri) 

BAŞKAN — Saym Koçak, bir kere bu söz
lerin bu önerge ile bir alâkası yok; müzakerelerin 
Pazar yerine, Pazartesiye taliki isteniyor. Sizin 
önergenizle bunun hiçbir alâkası yok. (Şiddetli 
gürültüler) 
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YUNUS KOÇAK (Devamla) — Var. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyuran efendim. 
Vâki teklif Karma Komisyon raporu için hazırla
nan çalışma düzenini aşmıyor; yani yine Salı 
günü bitecek bu iş. 

İkincisi, «Türk Ordusunun başına her nasılsa 
gelmiş bir General» diye bir tâbir kullandınız. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Evet efen
dim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bunu tavzih etmenizi istirham 
ediyorum. (Gürültüler) Müsaade buyurun, Baş
kanın lâfı bitmeden istirham ediyorum efendim, 
rica ediyorum. Türkiye'de her türlü makama 
geliş bir usule tabidir, bir kanuna, bir nizama ta
bidir, ne demek istiyorsunuz «her nasılsa gelmiş» 
tabiriyle"? Bunu tavzih ediniz. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözlerim acıktır. Türk Ordusunun başına 
gelen bir Orgeneral, bir Genelkurmay Başkanı da 
olsa Anayasaya göre hareket etmek mecburiye
tindedir. Bu General, herkesi suçlıyarak, her 
akımı suçlıyarak, millî bağımsızlık hareketlerini, 
Türkiye'nin kalkınması hareketlerini kendi gö
rüşlerine göre yorumlıyarak bunları ezmeye kal
kamaz... (Gürültüler) Demokrasiye karşı, Par
lâmentolarımıza karşı darbeye kalkışamaz. Biz 
bunun için (Gürültüler) demokrasinin yaşaması 
için... 

'BAŞKAN — Sayın Koçak, bunlar sizin ver
miş olduğunuz gensoru önergesinin ancak sonu
cunda tahakkuk edecek veya etmiyecek husus
lardır. Binaenalevh, istirham ediyorum efen
dim; şimdi görüşmelerin Pazar yerine Pazarte
siye talikini istiyen önerge üzerinde beyanda 
bulununuz. Sizin vermiş olduğunuz gensoru 
önergesinin, Salı gününe kadar İktisadi Dev
let 'Teşekkülleri üzerinde yapacağımız görüşme 
ile sureti kafiyede bir ilgisi yoktur. Sırası gel
diği zaman Anayasa gereğince sizin gensoru 
önergeniz görüşülecektir. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, !bir gün ara verilebildiğine göre, bizim 
^gensorumuz okutturulalbilirdi ve memleketin 
en mülhim meselesi burada konuşulabilirdi. 
Ama en mühim meseleler görüşülmek istendiği 
zaman... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, istirham ediyo
rum, sizin gensoru önergenizle alâkalı hir mev
zu yok efendim, görüşüldü, Meclis onun gö
rüşülmesini halen yapmakta olduğumuz denet
leme görevi sonuna talik etti. Onunla bir il
gisi yoktur. İstirham ediyorum, bu konuya geç
meyiniz, 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben görüşümü izah ediyorum, kabul etmek 
veya etmemek Heyeti Umumiyenin hakkıdır. 

BAŞKAN — Ama istirham ediyorum sadet 
dışına çıkmaymız, sizin gensorunuzu görüşmü
yoruz, benim de istirhamım bu. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Efendim, 
bizim gensorumuzu görüşmüyoruz, fakat ben 
talik edilmemesi gerektiğini arz ediyorum. Sa
yın Meclis, birtakım arkadaşlar bir meselenin 
görüşülmesi geldiği zaman «Bütçeyi bitirmek 
mecburiyetindeyiz» diyorlar. Ama bir mühim 
mesele konuşulmak gerektiği zaman da, «Efen
dim, bütçe vardır, devam edeceğiz» diyorlar. 
Şimdi bir günlük tatile gidiyorlar. Onun için 
bu mantıkta ve bu harekette bir çelişme var
dır ve bu çelişme Parlâmentonun murakabe 
hakkını kısıtlamak yolunda tecelli etmektedir. 
Onun için biz görüşmelerin Pazar günü de de
vam etmesini istiyoruz. 

Muhterem Meclis çalışsın, âcil meseleler var
dır, demokrasinin akıbeti meselesi vardır, Tür
kiye'nin ve Hükümetinin bağımsız idaresi mev-
zuubahistir, Türkiye halkının ve Türkiye'de 
mevcut Amerikan üslerinin tasfiyesi meselesi 
mevzuubahiıstir. Bu üslere taraf çıkılmıştır, bu 
üsler korunmak istenmiştir. Biz bunların gö
rüşülmesine mâni bir çoğunluğun, şimdi böyle 
bir takriri nasıl kabul edeceğini hayretle izle
mekteyiz. Onun için bunları arza zaruret his
sediyoruz. 

BAŞKAN — Sizin telâşınız beyhudedir. Si
zin gensoru önergenize müessir bir durum yok
tur. Verilen bir günlük talik önergesini diğer 
parti grupları da imzalamıştır, istirham ediyo
rum, telâşınız beyhudedir efendim. 

YUNUS KOÇAK (Devamla) — Telâşımız 
beyhude değildir, efendim. Ben durumu tes-
•bit ve tescil etmek için bunları konuştum, ar
zım hundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Efendim, görüşmelerin 5 Şubat 
Bazar günü yerine 6 Şulbat Pazartesi günü saat 
14 e taliki isteniyor. Bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir, efendim. 
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Verdiğiniz karar gereğinoe 6 Şubat Pazartesi 
ıgünü saat 14 t» toplaıniılmalk üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanıma saati: 17,40 

< • * 
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