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1. —Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğitlar 
3. — Yoklama 843 
4. —. Gtörüşülen işler 843 
1. —- Denjafcank Türk Anonim Ortaklığı 

kanunu tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu ite 
Karma Komisyon raporlan (1/224) 843:861, 

861:897,897:898,9O5,910,922:925 
2. — Gümüşane Milletvekili Cevdet 

Baybura ve iki arkadaşı ile Niğde Millet
vekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve 
Askerî Memurların maaşların* dair olan 
4989 sayılı Kanunun birinei maddesiyle 
4600 «ayılı Kanunun üçüncü maddesinin 
"değiştirilmesine ve ibu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair olan 5609 sayılı 
Kanunun İHrinei ve ikinci maddelerinin 
de$8tirilime*i ve bu kanuna bâzı maddeler 
ekteaanâd hakkında kanun teklifleri ve 
>MilIÎ: Saf&tötoâ 'ıfe-Bütçe komisyonları ra-7 
porları (2/210) . 899 500 

3 . - ^ tmtâ; îıİ^urlijrı Âjrlöarıım 

SftMüa bağlı (X) tayıl* t ^ i a «m*ij*t 
Omm Mü4**Kiğu k ı l ında . d*^iklüt y i 
pıln»aı hakkıoda kanun t a s a n » ^ Jçifliüi 
v# !W^koTO«yönlftPi raporlan ( 1 / W ) HŞ*8Q1 

îçindeiriiar 
feyf* 
842 

842:843 

Bftyw 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçidi 
yüklenmelere girişilmesi hakkında 4860 sa
yılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 
5076 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve. 

! Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/211) 901,905,910,926:929 

5. — Tapu.ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ile Toprak ve tslkân İşleri Genel Mü
dürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Taran, Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/244) 901:903 

6. — ödünç Para- Verme İşleri Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Ada-
'letı Maliye ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/191) 903:911 

7. — Amasya Milletvekili: Kemal Eren 
ve Ankara Milletvekili Salahattdn Benli'-
_nin, Gayr&raenkule tecavüzün define dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonla», rapor!arı 42/191) 911:918 

5. — önergeler 919 
1. — İstanbul M$H«lSekili Fuad Hu

lusi. Doöteitfbte; "mmn'- $$&&'Mîn«t 
MeeMsimn çatışmalarına 1 Kasım 1951 gü-
nüae kadar a#a v*rilme£i hakkında öner
leri (4/188) 919 

* 



6. — Sorular ve cevaplar 

A — Yazılı sorular 
1, — Gazianteb Milletvekili Süleyman 

Kuranel'in, merkez ve taşra kadrolarında 
maaş, daimî ve muvakkat ücret ve yevmiye 
ile çalışan ne kadar, yüksek mühendis, yük
sek mimar, mühendis, mimar, fen memuru 
ve inşaat kalfası bulunduğuna dair soruöu-

Sayf. 

920 

920 

na Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu'-
nun yazılı cevabı (6/440) 920 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, İstanbul'da Terzilik Okulunun du
rumu ile giriş şartlarına, mezun sayısı ile 
öğretmen ve öğrenci miktarına ve Devletçe 
bu okula yapılan masraf tutarına dair so
rusuna Millî Eğittim Bakanı Teyfik İleri'-
nin yazılı cevabı (6/424) 920;922 

mmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
^ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde Tür
kiye'yi temsil etmek üzere Strasburg'a giden 
Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'ye İçişleri Ba
kam Halil Özyörük'ün vekillik edeceğine da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, okundu. 

Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman'm, Elâzığ 
Halkevinin ve bu arada bütün halkevlerinin hu
kuki durumu hakkında Hükümetin ne düşün
düğüne ve bu durumun ıslahı bakımından ne gi
bi tedbirler alınacağına dair olan sözlü soru 
önergesi, talebi üzerine geri verildi. 

Gündemde mevcut kanun teklif ve tasarıla
rının sorulardan önce görüşülmesine dair öner-
feler, kabul olundu. 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret verilmesi hakkındaki kanun, kabul edildi. 

Denizbank. Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
tasarısının tümü üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum. 
Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 

tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere de
vam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
tasarısının tümü görüşüldü., 

10 . VIII . 1951 Cuma günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime san verildi. 

Başkanvekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

/. Kirazoğlu 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

İV. Tlaba/r 

Sorular 

Yazılı soru 
Tokad Milletvekili Zihni Betil'in, Ayvalık 

Belediye Başkanlığına seçilen Avni Başkan 'in, 
seçimine ait muamelenin iptali hakkında Danış

tay Altıncı Dairesinden verilen karann infaz 
edilmemesi sebebine dair yazılı soru önergesi İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/444) 

3. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1946 yılı Millî IÇorunma ^Bilançosu ile 

buna ait Umumi Murakabe Heyeti raporu ve il
gili bakanlıkların mütalaası bakkjn<& Başba

kanlık tezkeresi ve* Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/45) (Gündeme), 

2. — Fikir ve Sanat Eserleri hakkında Ka» 
nun tasanşı ve. MîHÎ Eğitim ve Adalet koınjs* 
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yonları raporları (1/74) (Gündeme) 

3. — îller idaresi Kanununun 6 nçı maddesi
nin 2 nci fıkrasının yorumlanmasına dair Sayış
tay Başkalığı tezkeresi ve İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (3/111) (Gündeme), 

4. — Zührevi hastalıklarla mücadele husu-

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Nisap yoktur, yoklamadan 
sonra teşrif eden arkadaşlar lütfen hademe va-. 
sıtasiyle haber versinler. 

KEMAL TÜRKOÖLU (Mardin) — Mevcut 
adedi bildirmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kıymetli mesainizle 
gündemdeki işlere devam edildiği takdirde Ri
yaset, tatil kararını tasvibinize sunmak niye
tindedir. Bu itibarla hali hazır vaziyete göre 
görüşmelere devam edebilecek şekilde çokluk 
hâsıl olduğu kanaatindeyiz. Müsaadenizle otu
rumu açıyorum. 

Şimdi bir önerge vardır, onu okutacağım. 

'î. —• Denizbak Türk Anonim Ortaklığı Ka-
niınii tasarısı ve Ulaştırma Kamisyovm ile Kar
ma Komisyon raporları (1/224) 

sunda ticaret gemicilerine gösterilecek kolaylık
lara mütaallik Brüksel Anlaşmasına katılma
mıza dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım komisyonları raporları 
(1/124) (Gündeme). 

BAŞKAN — Hali hazır mevcutta nisap yok. 
Fakat bir kısım arkadaşlar yoklamadan sonra 
dışarı çıktıkları için ekseriyet var zannedili
yor. Maamafih bir daha sayalım, ekseriyet ol
mazsa İçtüzük hükümleri gereğince bir saat 
mehil veririz. 

Ekseriyet yoktur, saat 11 de toplanılmak 
üzere mehil veriyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan kanun tasarılarının so

rulardan Önce görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

I BAŞKAN — Denizbank Kanunu tasarısını 
görüşmeye devam ediyoruz. Söz Maliye Ba-' 

L kanınındır. 

*>&<i 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikri Apaydın 

KÂTtPLE : Sedat Baran (Çorum), Füruzan Tekil (İstanbul). 

<•» 

3. — YOKLAMA 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,05 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikri Apaydın 
KÂTİPLE : Sedat Baran (Çorum), Füruzan Tekil (İstanbul). 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN I 

(Eskişehir) — Dürüst bir gazetenin vazifesi va
tandaşlara yalan haberler yaymak değildir. Ger
çi Ulus Gazetesinin sık sık tamamen hilafı haki
kat ve tahrif edilen yazılarına artık alıştık. Va
tandaşlar arasında, Hükümetle Meclis arasında 
ve Hükümet içinde ayrılıklar varmış gibi, kuş
kulu bir eda ile, ortaya zehirli haberler serp
mesine artık alıştık. Bu sabah Ulus Gazetesini i 
alınca şu haberleri hayretle okudum: «Maliye 
Bakanı, Ulaştırma Bakanının aksine olarak ta
sarı lehinde konuşmadı.» «Kurulacak Deniz-
bank'm hesaplarının Devlet tarafından müdaha- | 
leşini temin eden 24 ncü maddenin tasarıdan çı
karılmış olmasını tenkid etti. Maliye Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı ile bâzı bakımlardan ayrı fi
kirlerde olduğunu belirtti.» Bu haberlerden son
ra da dünkü konuşmanın son kısmını Meclis 
zabıtlarından aynen okuyorum. 

«Bendeniz kanunun heyeti umumiyesinin ka
bulü ile maddelere geçildiği zaman komisyonun, I 
arzettiğim, değiştirdiği maddelerin değil, Hü- [ 
kümetin teklif ettiği ve üzerinde çok durulmuş, 
uzun müddet meşgul olunmuş olan maddelerin 
göz önünde bulundurularak Hükümetin tekli- I 
finin nazarı itibara alınmasını rica ederim.» 
Zabıt orada. Ve konuşmam bu şekilde iken Hü
kümet tasarısının hilâfına konuşmuşum Hükü
met tasarısını tenkid etmişim gibi tamamçn hi
lafı hakikat ve yalandan ibaret olan bu yazıyı 
gördüğüm zaman üzüldüm.Çünki biraz önce ar
zettiğim gibi artık Ulus Gazetesinin şık sık tek
rarlanan bu yalan haberlerine, tahriflerine ve 
hilafı hakikat yazılarına tamamiyle alışık. (Mil
let de alıştı, sesleri). Fakat efkârı umumiye 
önünde bunu açıklamak şarttır. Zira vatandaş
ların tamamı burada yüksek heyetinizin müza
kerelerini takip etmek imkânına mâlik değildir. 
Ulus'u açtığı zaman bu hilafı hakikat yazıları 
hakikatmış gibi okuması mümkündür. Daha dün 
çıkan kanuna, Halkevleri Kanununa bir şekavet j 
kanunu diyecek kadar yolunu şaşırmış, ne yaz
dığını bilmez hale düşen bu gazetenin yazıları
nın, elbetteki, nasıl karşılanacağı malûmdur. 
(Kudurdu!ar sesleri). (Hakkında tahkikat açma
lı. sesleri). 

SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Cibilliyetini 
göstermiş 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Bahis'mevzuu gazetenin yazılarını i 
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bu şekilde bir tarafa koyduktan sonra dünkü 
son cümlemi bir daha tekrarlamak isterim. Hü
kümet bu tasarının üzerinde uzun müddet dur
muş ve meşgul olmuştur. Bu kanunu Denizyolla
rının ıslahına bir adım saymıştır. Onun için ka
nunun heyeti umumiyesinin kabulü ile maddele
re geçilmesini ve dün arzettiğim maddelere sıra 
gelince Hükümet teklifindeki maddelerin değiş-
tîrilmeksizin kabulünü rica ederim. 

KOMİSYON ADINA ŞÜKRÜ KERİMZADE 
(Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım; dün 
burada Karma Komisyon adına sayın Komisyo
numuz Başkanı Hamdi Başar, etraflıca izahat 
ve malûmat verdi. Bu izahat arasında unutul
muş veyahut müphem kalmış hususların ikma
line elimden geldiği kadar çalışacağım. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin verimli bir 
faaliyet göstermediği hepimizce malûm ve mü
sellemdir. Yine şu nokta üzerinde tekrar dur
mak istiyorum ki; 1938 senesinde çıkarılan İk
tisadi Devlet Teşekküllerine ait 3460 sayılı Ka
nunun 39 ncu maddesi, bilhassa bu teşekkülle
rin anonim veya limitet şirket haline konması 
hususunu değil, bu teşekküllerin kuracağı şir
ketlerin anonim ve limitet şirket olacağı ve ile
riye doğru gidilmesi kanaatiyle yazılmıştır. Buna 
rağmen 39 ncu madde de bunu temin edememiş 
olduğu görülmüş olduğundan bu iş için de tekrar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri şekline gidilmesin
de elbetteki fayda mülâhaza, olunmamıştır. Da
ha mütekâmil ve bugünkü ihtiyaçlara daha 
çok tekabül edecek bir anonim şirket kurulma
sı yoluna gidilmesinde daha çok fayda mülâha
za edilmiştir. Muhalefet partisine mensup bir 
arkadaşımız bu İktisadi Devlet teşekküllerinin 
inceden inceye bir daha gözden geçirilerek, da
ha esaslı bir hale, bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verecek daha mütekâmil bir hale sokulup bu 
gibi katma bütçe ile idare edilen teşekküllerin 
bu nam altında ve Devletin âzami kontrolü al
tında meydana getirmek mümkün değil mi şek
linde bir konuşma yaptılar. Hakikaten muhale
fete mensup arkadaşımız burada, bu ifadesinde 
çok haklıdır. Çünki, senelerden beri memleket 
iktisadiyatını Devletçi bir zihniyetle, merkezi
yetçi bir zihniyetle idare etmeye alışmış bulu
nuyorlar. Bu kanaat ve zihniyet onların tahteş
şuuruna yerleşmiştir. Bu merkeziyetçilik onla
ra şöyle bir keyif vermektedir; memleketin ik
tisadiyatına hâkim ve nafiz olacaklardır, bü-
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tün memlçketin iktisadiyatını elleri altında kla- j 
re edeceklerdir. Memleket iktisadiyatı üzerinde 
bıı saltanatı kurmak hakikaten insanlarda, he
pimizde^ mevcut olabilecek zayıf noktalara te
mas etmektedir. Bundan büyük bir haz, salta
nat hazzı duymaktadırlar. 

Binaenaleyh bu şekle girebilmek için bir 
deııbire bu kanaatlerini, bu zihniyetlerini, bu 
arzularını ve; hu havesierini terk etmek haki
katen onlar için güç bir iştir. Bunun içindir 
ki hedefte beraber olduğumuz dedikleri işler- I 
de dainıa. «merk#z^yetçi sitemle devletin mem
leket iktisadiyâtını daima elinde bulundurmak 
sisteminin tekrar vücut bulmasını bizden bek
lemektedirler. fDaha çok üzüntü veren bir 
nokta» ^muhalefete mensup arkadaşımız müte
madiyen Karma Komisyonun kabul ettiği 300 
milyon sermayeye mütemadeiyen tecavüz edip 
500 milyon sermayenin üzerinde tekrar tekrar 
durdular. Hattâ kıymetli Başkanımızın cevap
larında tasrih ettikleri halde ey ehli vatan 
devlet 500 milyonu şahıslara terk ediyor; el
den gidiyor, diye "feryatta bulundular. Muhale
fet sözcüsüarkadaşımız... 

CAHtD ZAMANGÎL (Trabzon) — Partim 
namına konuşmadım, şahsım namına konuş
tum. 
. ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Devamla) — Özür 
dilerim, muhalefete mensup arkadaşımız daha 
ileri giderek bizim programımızı bize öğretme
ye, bize hatırlatmaya kadar gittiler. Bizim 
programımızdaki bu işi tetkik ederken aynı 
zamanda programımıza intibak ettirmek husu
sunu düşünmüş olan komisyonunuz, progra
mımızdaki 85 nci maddeyi ele almıştır. 

Bu maddeyi. gördüğüm lüzum üzerine tek
rar okuyorum arkadaşlar : 

«Devlet Denizyolları yük ve yolcu nakli 
inhisarı kaldırılarak kabotaj hakkı seyyan bir 
surette Türk Bayrağına ait olacaktır. Türk 
ticaret mallarını millî vasıtalarımızla içpazar-
lara götürmek.. 

Devlet Deniz işletmeciliği ile ilgili bütün 
vasıta, tesis ve teşekkülleri bir idare altında 
toplanmayı garçkü bucaktayız.» 

Binaenaleyh huzurunuza getirilmiş olan ta
sarı p*ja§j?amimıza uygun programımız da ha-
refeetiBiise4 B3*W«IUT arkadaşlar. Hattâ bu 
j>pogramımı»daki maddeye istinaden Deniz- I 
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bank teessüs eder etmez evvelce yolcu nakli
yatı ve eşya nakliyatı serbest bırakıldığı;gibi 
yolcu nakliyatı da tamamen serbest bırakılmak
tadır. Yani hususi teşebhüs, armatörler, bütün 
denizciler memleket limanları dahilindeki yol
cuları istedikleri gibi nakledeceklerdir. 

Üçüncü fıkra; devlet deniz teşkilâtının 
bir idere altında toplanmasına mütedair hü
kümler Terdir ki Denizbank Kanuniyle bu ga
yeler yerine getirilmektedir. 

Mülhak bütçeyle müzebzep ve verimsiz teş
kilâta denizciliği inkişaf ettirecek bir veçhe 
verilmesi son fıikra içinde yerine getirilmiş ol
maktadır. Israrla ve yahut birçok hatip arka
daşlarımızın üzerinde durduğu bir nokta da De
nizbank kurulurken tekelin yani inhisarcılığın 
da bu kanun dâhilinde muhafaza edilmiş olma
sıdır. 

Arkadaşlar, bunu ben bir parça da şu fıkra
ya benzetiyorum : Nikbinle bedbin, karşı karşıya 
geldikleri zaman, yarım bardak suyu, nikbin 
yarıya kadar dolu, bedbin de yarıya kadar boş
tur, diye tavsif etmişler. Muhterem arkadaşlar, 
inhisar muhafaza ediliyor demek, şimdi pek doğ
ru değildir. Denizbankm teşekkülü ile inhisar 
halleri tamamen denecek derecede kısmı küllisi 
ile atılmış bulunmaktadır. 

Bir de son zamanda serbest bırakılan eşya 
nakliyatı gibi yolcu nakliyatı da tamamiyle 
Türk Bayrağına serbest bırakılmıştır. Gemileri 
cer için romörkörcülük inhisarı tamamen kaldı
rılmıştır. Şehir hatları dâhilinde ötedenberi va
tandaşların ıstırabını, şikâyetini mucip olan 18 
rüsum tonilâtodan ibaret merakibe yolcu nakli
yatı serbest bırakılmıştır. Araba vapuru ve fe
ribot gibi ağır şartları müstelzim nakliyat dışı • 
yük nakliyatı da tamamen hususi vasıtalara ser
best bırakılmıştır. Umumi mağazacılık sistemi 
tamamen kaldırılmıştır. Denizbankm sahai işti
galine giren limanlarda 300 rüsum tonilâtoya 
kadar merakibin tahmil ve tahliye işleri tama
miyle serbest bırakıhnıştır. Keza ihrakiye ve sa
ire verilmesi 4e 300 rüsum tona kadar serbest
tir. Deniz kıyısı dışında antrepo, hangarlar iş
letmeye serbesti verilmiştir. Keza maden kömü
rü ve akaryakıt bölgeleri deniz kıyısı dışında 
tamamen serbesttir. Hakiki ve hükmi şahıslara 
ve kendi ihtiyaçları için kullanacakları depolar 
ve bölgeler deniz kıyısında dahi olsa tamamiyle 
serbest bırakılmıştır. 
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(remi kurtarma işleri de eski şeklinden ayrı

larak 300 tonilâtoya kadar serbest bırakılmıştır. 
Bundan vatandaşlar çok ıstırap çekmekte idiler. 
Çünkü gemisi ufak bir arızaya uğrıyan bir va
tandaş bunu ne kendi vasıtasiyle ve ne de dost 
bir vasıta ile kurtaramıyordu, menedilmişti. 
Devlet müessesesi karşısına çıkar, ben kurtara
cağım, istediğim parayı vereceksin, derdi. Şim
di bu da kaldırılmış bulunuyor. Tabiî bu, büyük 
vasıtalar için düşünülemez. Demek ki, burada da 
vatandaşa, şahsi teşebbüse büyük imkân ve yer 
bırakılmıştır. 

Sonra bütün Türkiye sahillerine şâmil olmak 
üzere kılavuzculuk muayyen 3 limana hasr ve 
tahdit edilmiştir. Bunun haricinde olmak üzere 
Denizbank çerçevesi dâhilinde kalan imtiyazlı 
haklara geliyorum: 

18 rüsum tonilâtoluk vesait serbest kalmak 
şartiyle seyir hatlarında yolcu nakliyatı serbest 
teşebbüs erbabına bırakılmak üzere birçok imkân
lar tefrik edilmiştir. Ağır tesisata ihtiyaç hissetti
ren işler, yalnız liman tesisatı liman hizmetle
rine, fener, cankurtarma hizmetleri iki boğaz 
arasında 300 rüsumluk tonilâto serbest kalmak 
şartiyle ağır cankurtarma hizmetleri ve her tür
lü eşya nakliyatı serbset olmakla beraber araba 
vapurları, ve feribot gibi ağır nakliyat mecburi
yet altında muhafaza edilmiştir, bu, kanunun 
şümulü dâhilinde kalmıştır. Bu muhafaza edilen 
hususlar, hizmetlerin bünyesi ve hüsnü ifası için 
muhafazası zaruri olan hususlardan ibarettir. 
Şehir hatlarında hizmetin, gece, gündüz, -yaz, 
kış, müşterili, müşterisiz şehrin ve civarının mü
nakalâtını intizam ve emniyet içinde devamlı ola
rak ifa edilmesi lâzımdı. Ayni zamanda ağır kül
fetleri bulunan iskeleler, atelyeler ve saire kur
mak imkânına malikiyet ve bu külfetlere katla
nabilmek şartlarının icabıdır. Nihayet şehir hat. 
lan, bir belediye hizmeti olarak da düşünülebilir. 
Bu şehir hatları derken elimizde bugün yalnız 
İzmir ve İstanbul Limanı vardır belki bir 
gün gelecek; tramvay, otobüs, elektrik, havagazı 
ve saire de olduğu gibi; İstanbul şehri bunların 
kendisine intikal etmesini istiyecektir. Bu De-
nizbankm kuracağı işletmeleri içinde bulunan 
şehir hatları işletmesi de tam intizam içine gir
miş vesaitle işler bir hale geldikten sonra pekâlâ 
İstanbul Şehrine devir ve terk edilebilir. Zaten 
bugünkü hali ile İstanbul Şehir ve Belediyesi, 
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İzmir Şehir ve Belediyesi aksiyoııer olarak bu 
şirkete iştirak edebilir. 

Liman hizmetlerinin görülmesi, takdir buyu
rursunuz ki, liman işlerinin emniyet ve intizam
la ve her kısmında çalışılabilmesi için hizmetin 
icabettirdiği müddeti temin etmesi ve muhatap 
bulabilmesi de ehemmiyetli âmillerdendir. Bu 
işin şahsi teşebbüslere terk edilmesi gayrimüm-
küııdür. Çünkü şahsi teşebbüste mesul bir muha
tap bulmak mümkün oJamaz. 

Fenerler İdaresi; bunun izahına bile ihtiyaç 
yoktur. Mesul bir elde toplanması zarureti aşi
kârdır. 

Gemi kurtarma işleri; tehlikeli zamanlarda 
ve tehlikeli mıritakalarda dahi her an hizmete 
amade bir teşekkül elinde olması lâzımdır. Ka
nun hazırlanırken 3000 tonilâtoya kadar olanlar 
için serbest bırakılmıştır Nasıl olur diye arka
daşlarıma cevap veriyorum. 

İktisadi teşekküllerle bankalardan bu husus 
temin edilemez. Bugünkü teşekkül, tamamiyle 
ayrı esastan hareket ederek ve maksadını ta
hakkuk ettirebilecek bir zihniyetle kurulmuş
tur. Yani Denizbank bir finansman müessesesi 
olacak, daha ziyade bankacılık işleriyle meşgul 
olacak ve bankacılık işleriyle ve bilhassa bahri 
kredilerle meşgul olacak. Beri tarafta muhtelif 
işletme müesseseleri kurulacak, .Bankanın ele-
manlan bankacılık cephesinden kuvvetli ve 
muktedir olabilecekler, kurulan diğer müessese
lerin elemanları işletmecilik cephesinin anonim 
ortaklarının elemanları işletmecilik cephesin
den muktedir insanlar olacaktır. Vehleten hâtı
ra gelebilen ortaklıklar şunlardır: Denizyolla
rı anonim ortaklığı, şehir hatları anonim ortak
lığı, limanlar anonim ortaklığı, fabrika ve ha
vuzlar anonim ortaklığı, gemi kurtarma ano
nim ortaklığı, emniyet ve saire gibi muhtelif 
anonim ortaklık kurulmuş. Teşekkül etmiş ola
caktır. Tabiîdir ki bu anonim ortaklıklarda De
nizbank müessesesi hissedar bulunacaktır, ve 
ekser hisseye malik olacaktır. Fakat bunun en 
mühim iyiliği de kumlan her işletme anonim or
taklığı ayrı ayrı ef'al ve harekâtında, kâr ve 
zararında bizzat, binnefis mesul ve- muhatap bu
lunacaktır. Zannediyorum ki ticari bir zihni
yetle işlemesini temin ettiğimiz ve o maksatla 
hazırlanmış bu tasarı ile teşekkül edecek ban
kanın kalem dâhilinde çalışmasına hiçbir-arka
daşımız razı değildir. Zaten dün yapılan muza-
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kerelerden de bu cihet hepimizce anlaşılmış bu
lunmaktadır. Ticari vasıftaki müesseselerde ça
lışacak mümtaz elemanlar, ihtisas sahibi kabili
yetler serbest piyasada lâyık olduğu ücreti dai
ma bulur. Aynı menfaati ticari zihniyetle çalı
şacak olan bir müessese de sağlamalıdır. Kaldı 
ki bugün İktisadi Devlet Teşekkülleri de tama-
miyle Barem Kanununa uyuyor iddiasında da 
bulunamayız. Malûm olduğu veçhile 3659 sayı
lı Kanunun 10 ncu maddesi, bareme tâbi olmı-
yan memurları tadat ettiği halde bugün fiili
yatta İktisadi Devlet Teşekkülleri, bu maddeyi 
gayet geniş tefsir ederek hemen ekser memur
larını barem dışında kullanmaktadır. Vardığı
mız kanaate göre çok iyi bilirsiniz ki İktisadi 
Devlet Teşekkülleri umum müdür, umum mü
dür muavinleri gibi müstesna şahsiyetlerden 
gayrisi dahi yüksek ücretlere tâbidir. Binaen
aleyh biz burada tahdidatı kaldırmış bulunuyo
ruz ve Denizbankı bareme tâbi tutmuyoruz. Fa
kat bunun yanı başında, barem dışı bırakılan bu 
müessese tamamiyle başıboş da bırakılmış, har-
vurup harmann savuracak da değildir. Bunla
rın da daima idare meclisinden geçirilmiş bir 
baremi olacak, ancak bu barem ticari zihniyete 
uygun bir elastikiyeti de haiz olacaktır. Hiçbir 
zaman kadrosu ve baremi umumi ölçüleri ve ik
tisadi istitaatımızı aşmıyacaktır. Bunu bu su
retle sevk ve idare edecek olan idare meclisi 
daima ticari icapları, göz önünde tutarak iktisa
di ve ticari zihniyetle tasarruflu hareket düşün
cesi gibi âmiller daima onu tazyiki altında tuta
caktır. Her tacir gibi malî vaziyetine göre basi
retli hareket etmek mecburiyetindedir. 

Emekli Sandığına dâhil olma keyfiyetine 
gelince; banka memurları için bir emeklilik sis
temi kurmak, takdir edersiniz ki bir zarurettir. 
Fakat bugün Denizyollarından Denizbanka in
tikal edecek olan memurlar, Denizbankın belki 
de % 90 kadrosunu teşkil edecektir. Biliyorsu
nuz ki, emeklilik hakkını verebilmek için bir si
gorta sistemi kurmak lâzım. % 10 memur için 
sigorta sistemi kurmaktansa, bugün mevcut 
olan ve sigorta sisteminden başka bir sistem ol-
mıyan Emekli Sandığından faydalanması 
daha uygun görülmüştür. Bu işte izah edildiği 
gibi emekli sandığına katılması 3*>59 sayılı 
Hm em Kanunu hudutları içmd? olmuştur. Yani 
rxL-;im.rIarın almakta olduklıa ü«*n?t ;w olursa 
oteun Bareme intibak edecek şekilde emeklilik 
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hakkı verilecektir. Yani 1 000 lira ücret alan 
bir memur Barem Kanununa nazaran 500 liralık 
bir ücret, almaya lâyıksa memurun emeklilik 
sandığına intibakı bu ölçü dâhilinde olacaktır. 
Yani emekli sandığına Devlet memurlarının 
haricinde bir istisna yapılmış olmıyacaktır. Ay
nı zamanda şimdiye kadar mevcut ve Denizyol
larına intikal eden memur arkadaşlarımızın 
müktesep hakları korunmuş olacaktır. 

Aceleden, ekspreslikten bahsedildi 
Muhtedem arkadaşlarım; istical diye bir şey 

yoktur. Hepinizin matbuattan, sağdan soldan 
öğrendiğiniz gibi bu tasarı üzerinde Hükümet 
aylardan beri çalışmaktadır. Yanılmıyorsam 
huzurunuza gelmiş olan tasarı da bunun 11 nci 
veya 12 nci örneğidir. Yani bütün bakanlıklar 
kendi zaviyelerinden esaslı surette tasarıyı 
didiklemişler, kanaatlerini göylemişler ve niha
yet bugün burada tashih edilmesi mümkün olq,n 
kusurlariyle de olsa en mütekâmil şekil olan 
bu tasarı huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Deniliyor ki; Bütçe müzakerelerinde, De-
nizbank Kanunu gelecektir diye Denizyolları 
bütçesi üzerinde fazla durulmamıştır. Bu haki
katen böyledir. Bu da anlatıyor ki; hükümet de 
biraz gecikmişse bunun üzerinde hükümetin 
büyük bir hassasiyetle durmuş olmasından 
ileri gelmiştir. Karma Komisyonundan maksat 
bunu tacil etmekten ziyade ihtisas komisyon
larının bir arada münakaşa etmesi, müdavelei 
efkârda bulunmaları bu tasarının tekâmülüne 
hizmet etmiş olmaları için yapılmıştır. 

Kaldırılan 24. madde üzerinde arkadaşları
mız ve Hükümet, Maliye Bakanı arkadaşımız 
da durdular. 

Muhterem arkadaşlar; Denizbank Kanunu 
elimizdeki tasarıda göreceğimiz gibi Denizbank 
teşekkül ettiği zaman bunun ehemmiyeti, üç 
murakıbı Hükümet tarafından olmasıdır. Kanun 
ekseriyeti Hükümetin elindedir. Ve ayrıca hu
susi bir müeyyide konmuştur. Murakıplar alel* 
umum anonim şirketlerde senede bir rapor ha
zırladıkları halde burada bu murakıplar üç ayda 
bir rapor vermek suretiyle Hükümetâ daima m.v 
lûmattar edeceklerdir. Bunun yanı başında îda 
re meclisinde ekseriyet daima "Batfhjtöin eliîıds 
bulunmaktadır. Bu suretle Hazinenin hissesine 
karşı ekseriyeti bulunan bu heyet «Ibetteki da
ima Hükümetle tema» halinde bulunacak, zarar-
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lı ve yanlış bir.teşdb&rifee imkân yok, girmiyecek-
tir. 

Bunun haricinde Maliye teşkilât ve vazifele
rine dair 2996 sayılı Kanunun 5. maddesi de biz
de hukukçu arkadaşlarımızın verdiği malûmata 
göre Maliye Vekâleti buranın bütün h'esabatını, 
muamelâtını teftiş edebilir kanaatini uyandırdı. 

Burada diyor ki, salahiyetli makamlar iste
dikçe Maliye Bakanlığı teftiş ettirir. Salahiyetli 
makam olarak biz Denizfoankı değil, Denizban 
tan üstünde Devlet tesekküllerinü düşündük ve 
gördük. En büyük hisseye malik olan Maliye 
Bakanlığı pek âlâ teftişi tahrik edebilir, pek 
âlâ Ticaret Bakanlığı teftişi tahrik edebilir. 

Keza bütün bu düşüncelerimizin haricinde 
olarak Hükümet bu maddenin konmasını isterse 
ve heyeti muhteremeniz ekseriyetle bu maddenin 
bulunmasını Devlet haklarının kontrol ve mura
kabesi hususunda lüzumlu ve faydalı görürse 
pek âlâ biz de ekseriyetin kararma uyarak buna 
boyun eğeriz. (Bravo sesleri). 

Bâzı arkadaşlar, filhakika maddeye taallûk 
etmekle beraber, 500 milyon olarak Hükümetten 
gelen sermayenin 300 milyon liraya niçin indi 
rildiğini sordu ve söylediler. İşittiğimize ve 
öğrendğimize göre bidayeten bu Denizbank ku
rulması düşünülürken Maliye Vekâletinin ser
mayesini ikmal edinceye kadar yani taahhüt edi
len ve-yahut deruhte edilen sermayeyi ikmal 
edinceye kadar senede 20 milyon lira vermesi lâ-
zımıgeliyormuş. Biz komisyon olarak düşündük. 
bugünkü hali ile Denizbank işliyebilir mi? Gel
miş olan mütehassıs arkadaşalara da sorduk. 
Mümkün olduğu kadar anonim yoluna gittiğimiz 
bu şirketi Hükümete bar olmaktan nasıl kurta
rabiliriz . ve yine; sorduk, buşpsıkü: Denizyolları
nın Deriizbanka devredilecek. mevcudatı neye ba
liğ olabilir? Çünkü kanunda da görmüş olacak
sınız, bunu tasfiye heyeti, teâfbit edecektir. Fa -
kat • m^etoasfeis . afcfcadaşil'afr tattum&nî olacak 
bu-mevcudatın: 150 milyon lirayı; tecavüz etmi-
yeeeği. kanaatini izhar ettiler. Madem M, de
dik Denâzbahfca- -geçecek mevcudat 150 milyon 
tahmin edilmektedir. O halde niçin böylie haya
lî rakamlara gidelim, dedlik ve-bunu 300 mi! 
yük liraya -incirdik. Bunun 153 milyon lirasını 
Difvbt korsaj' 147 milyon lirasını da şahıslar te
min ^edecektir. Bu da daha fazla bir kolaylık 
olacaktır. Çünkü 245 milyon liraya şahısların 
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i liştirakini temin etmek başka, 147 milyon liraya 

Ibaşkadır, 245 milyon liraya şahısların iştiraki 
daha zor^olduğu halde, 150 milyon gibi bir ser
mayeyi bulmak, 250 milyonu bulmaktan her 
halde daha kolaydır diyerek bu noktada dur
duk, sermayeyi 300 milyon lira olarak tesbit 
ettik. Maamafih bu noktada Hükümet, mev
cudatımız 250 milyon liradır derse, 500 milyon
luk sermaye konsun derse elbette Heyeti Umu-
miyenin ekseriyetine uymakta tereddüt etme-

Yabancı sermayenin iştiraki hakkında bir 
arkadaşımız sual sordular. Buna vereceğimiz 
cevap gayet kısadır : Deniz Ticaret Kanunu
nun 1459 ncu maddesi buna külliyen mânidir. 
Ayrıca Kabutaj Hakkı Kanunu da mânidir. 
Bunlar ortadan kalkmadıkça yabancı' sermaye
nin burada, faydalı da olsa şimdilik iştiraki 
gayrimümkündür. 

Kârın sureti tevzii; hisselerin sureti füruh-
tu meselelerinin şirektin statüsü ile tesbit edi
leceği gayet tabiidir. Burada hatıra gelen şah
si sermaye ayni mi, nakdî mi olarak iştirak 
edeceği üzerinde şunu arzedeceğim, filhaki-, 
ka maddede mutlak olarak nakdî olacağı, bu 
kelime konarak ifade edilmiş değildir, fakat, 
diğer maddeler sarahatle gösteriyor ki, şahsi 
iştirak, nakdî olacaktır. Fethi Çelikbaş arka
daşımız birçok memleketlerde ve hattâ memle
ket isimleri de sayaraktan izah ettiler. Bu gibi 
müesseselerde sevku idare ticari teşebbüsün 
içerisine dâhil olmuş olan şahıstan ziyade mu
rakabe de Hükümetin elindedir dediler. Yanıl
mıyorsam, bizim tasarımızda, sevku idare de 
murakabe de Hükümetin elindedir dediler. 
Ikına karşı her vakit malûmatına, ihtisasına 

I güvendiğimiz Fethi Çelikbaş arkadaşımızla li
man mevzularında derinliğine münakaşaya gi
recek değilim. Yalnız elimizde bir vesika var
dır. Fransa'da Devletin iştirak ettiği iki tane 
büyük vapur kumpanyası vardır. Bunlardan 
birisi Kompani de Mesajeri Mantinidir. Bu, 
Devletin isteklerine göre imkânlar ve haklar 
tesis etmektedir. Burada îdare Meclisi elimiz^ 
deki statüsüne göre şöyle teşekkül etmektedir. 
İdare Meclisi 12 azadan mûre'kekptir. Reisle 
altı! âzası, yani on ikide yedisi Hükümet tara-

I fından tâyin edilmektedir. Üç âzası îşçi sendi
kaları tarafından gösterilmekte ve heyeti 

I umumiyece tasvip edilmektedir. Yalnız iki 
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âzası hususi iştirak tarafından intihap edil- | 
mektedir. 

Görülüyor ki, bilmiyorum ama, zannederim j 
Fethi Çelikbaş arkadaşımız da bu muhtelit te- j 
şekküUerden bahsettiler. Bu muhtelit teşek- j 
küllerin birinde yani Fransa'da bunun tatbi- \ 
katı şu şekilde cereyan etmektedir. i 

Zarar meselesine gelince; bu kanuna isti- | 
naden anonim ortaklığın statüsü yapılacak ve 
bu heyeti Vekileden geçecektir. Bu statü ya
pılırken zarar Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre muamele görecektir. Fakat burada, eğer 
murat ediliyorsa, Emlâk Bankasında olduğu gi
bi, % 55 Devlet ve % 45 şahsi hisse... Burada 
şahsi iştirake % 5 bir menfaat peşinen sağlan
mıştır. Bu % 5 Emlâk Bankasında hisse, te
mettü iştirakin ve sermayenin faizi makamında 
ve mânasında böyle mütekâmil bir kanun mey- | 
dana getirmeye çalışırken böyle bir hususu ha- ) 
tınınızdan dahi geçirmedik. i 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi hulâsa ! 
edeceğim ve burada bitireceğim. Bu kanunu t 
huzurunuza getirirken hem Hükümet tasarısının, 
hem de iki komisyonun tasarısının lüzum ve se
bepleri geniş mâııasiyle izah edilmiştir. Hepi
miz müttefikiz ve yine tekrar edeceğim için özür 
dilerim. 

Muhalefete mensup arkadaşımız da, esasta ı 
değilse de, hedefte beraberiz, dedikleri gibi bir I 
teşekkül vücut bulmasını zennederim arzu ede
riz. Memleket içinde faydalı olacağına kaaniiz. 
Bugün katma bütçe ile idare edilen Devlet De
nizyollarından hepimiz şikâyetçiyiz. Bu mües- i 
seseyi, idaresinde âmil olan teşkilât ve vazaifi- \ 
ne dair olan 3633 sayılı Kanun tazyik etmekte-
dir. Bu müessese eli kolu bağlı, hiçbir zaman i 
ticari bir faaliyet gösterememektedir. 10 bin j 
liradan yukarı her türlü alma, satma, yapma ve ] 
yaptırma ve kiraya verme işleri bakanlığın tas- j 
dikına bağlıdır. Aynı kanuna göre her türlü ta- j 
rifeler bakanlıktan geçecek idare ve muamelâta ••• 
ait talimatnameleri bakanlık tasdik edecektir. j 
Belki huzurunuzu işgal edeceğim ama bir misal j 
daha vermeme müsaadenizi rica ederim. İdare i 
bir memur tâyininde dahi müşkülâta mâruzdur, j 
Deniz ve sıhhat nizamları her yolcu vapurunda I 
bir doktor bulundurmayı âmirdir. Denizyolları \ 
bir vapura bir doktor tâyin edebilmek için Ulaş- j 
tırma Bakanlığına müracaat edecektir. Oradan j 
Sıhhat Bakanlığına yazılacak, Sıhhat Bakanlı- ! 
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ğında sanki bir noterden tasdikli suret alır gi
bi orada daktilo onun sicilinin bir örneği çıka
rılacak, çıkarılan sicil, sicil âmiri tarafından pa
rafe edilecek, oradan sonra zat işleri, umum mü
dür tarafından imzalanacak, sıhhat umum müdü
rü, müsteşar ve bakan tarafından imzalanacak, U-
laştırma Bakanlığına gönderilecek, oradan De
nizyollarına yollanacak. Muvafıksa, askerlik 
durumu için Millî Savunmadan sorulmak üzere 
Ulaştırma Bakanlığına oradan Millî Savunmaya 
ve gelecek netice Ulaştırma Bakanlığından De
nizyollarına gidecek. îş tamamsa tâyinin icrası 
için keyfiyet İşletmeler Bakanlığına sunulacaktır. 

Bu hal dâhilinde Denizyolları İdaresinin, Dev
let dairesi olarak çalışmasına imkân var mı?. Çok 
acıklı olarak söyliyeyim, hiçbir idarecinin, başın
da bulunanların kusuru yoktur. Çünkü doğuş
tan böyledir. 1949 - 1950 bilançoları daha yapıl
mış değildir. Takdir buyurursunuz bugün îş 
Bankasında hissesi vardır, Ticaret Bankasında 
hissesi vardır. Hükümetin, Hazinenin menfaatini 
nasıl kontrol ve müdafaa edecek! İşte Devlet 
inalı burada, hisse olarak, aksiyon olarak Hazine
nin kasasına girecektir. Ve yine tasarıya konmuş 
olan madde ile veya talebinizle yapılacak ilâve
ler neticesi hâsıl olan müeyyidelerle kontrol al
tına alınmış olacaktır. 

Bunun için ben, şahsi teşebbüsten gelmiş bir 
arkadaşınız olarak bu dairenin böyle çalışması
na imkân göremedim. Ve İktisadi Devlet Teşek
külleri haline konulmasında da bundan fazla bir 
fayda ummadığım için getirilmiş olan kanun ta
sarısının maddelerine geçildiği zaman hep bera
ber tatbik edelim, tamamlıyalım. Zaten bir sene
den beri beklediğimiz ve iktidarımızın ilk iktisa
di teşebbüsünün ilk serbest adımı olacaktır. 
Onun için lütfedin, yardım edin maddelerde ku
sur varsa değiştirelim, ve memlekette bir hizmet
te bulunalım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
sizi kısaca rahatsız edişimin sebebi dün bâzı ar
kadaşların bu husustaki mütalâamı söylememi ar
zu etmeleri dolayısiyledir. 

Uç nokta üzerinde toplanabilecek mütalâalar
dan biri, bu teşekkülün neden anonim şirket şek
linde kurulmak istenmesidir. 

Arkadaşlarım da bu konuyu bir hayli izah et
miş bulunuyorlar. Bendeniz de yüksek huzurları-
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nızda şunu ifade etmek isterim ki, hakikaten j 
başka memleketlerde de buna benzer şirketlerle J 
idare edilen müesseseler vardır. İngiltere, Al- j 
manya v. s. memleketlerde böyle anonim şirket
ler vardır. 

Nitekim bizde de anonim şirket halinde idare j 
edilen teşekküller mevcuttur. Meselâ; Emlâk ve 
Kredi Bankası Devlet sermayesi ile çalışmakla ! 
beraber anonim şirket halinde kurulmuştur. Bi
naenaleyh iktisadi Devlet Teşekkülleri dışında j 
ayrıca anonim şirket şeklinde bir Devlet işletme
sinin kurulması mümkündür. 

Asıl üzerinde durulacak nokta Hükümet ta
sarısında ifade edilmiştir. Bu mevzu nedense iyi 
anlaşılmamıştır. Bu 500 milyon sermayeyi ihtiva 
odecen şirketin murakabesi diğer murakıplarla 
beraber Umumi Murakabe Heyetine bırakılmıştır. 

Başbakanlığa bağlı olan bu heyet Devlet ve 
millet namına bu teşekkülü murakabe edecektir. 
Bu murakabe idari bakımdan, malî bakımdan, 
teknik bakımdan olacaktır. Bu itibarla heyeti 
aliyeniz her sene müstemirren bu şirketin gidi
şi hakkında malûmat iktisap edecektir. Bu iti
barla komisyon ısrar etmediğine göre Hükümet 
tasarısında olduğu gibi bunun öbür murakabe 
yanında murakabe heyetinin murakabesine ver
mekte isabet vardır. Murakabe heyetinin 10 se
nelik murakabe mâzisiyle hakikaten bu şekilde 
murakabesinden iyi. neticeler elde edilecek, De
nizcilik bankasının Meclisinize de emniyet ve
recekti." . 

Bir nokta daha vardır o da sermaye mesele- | 
si. Hükümet tasarısında sermaye miktarını tes-
bit ederken bu sabit kıymetler takdir ediliyor 
ve bunlara inzimam etmek üzere % 50-60 nis
petinde bir mütedavil sermaye ihtiyacı tesbit 
ediliyor. Ve sabit kıymetler ,mütedavil kıymet
ler ihtiyacı da bu müessesenin itibari sermaye
sini teşkil ediyor. O itibarla muayyen kıstasa 
göre. hesap» edilmiş sermayenin Hükümet tasa
rısında olduğu gibi, bırakılmasında isabet var
dır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi mevcuttur. 
Fakat son söz milletvekilinindir.. (Yeter sesle-
ri). 

Bir dakika.. Arzedeceğim. Yeterlik önerge
si mevcuttur. Hükümet ve komisyondan sonra 
sırası gelen arkadaşlardan, arzu buyurursanız, 
Hüseyin Balık'a da söz verdikten sonra öner
geleri reyinize arzedeceğim. I 
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Son söz milletvekilinindir kaidesine ittiba 

etmek için.. 
CAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Reis Bey 

herkes benim üzerimde konuştu. Binaenaleyh 
söz vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Bir sataşma şeklinde olmadığı
nı takdir buyurursunuz Cahid Bey. Nihayet ifa
de buyurduğunuz fikirler üzerinde konuşulmuş
tu?. 

HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Arka
daşlar, 1938 den evvel Zonguldak'ta muhtelif 
anonim şirketler vardı. Bunların yarı sermaye
si Devlete aitti ve başlarında tanıdığımız mü
hendisler vardı. Bu mühendisler o zamanki sis
tem içinde muvaffak oldular. Ne zaman ki füz-
yon oldu ve işletmecilik şekline girdi, bu mu
vaffak olmuş mühendisler tamamen yeni ve baş
ka bir zihniyetle işi idare etmeye başladılar ve 
nihayet bildiğimiz ve acı acı şikâyet ettiğimiz 
haller meydana geldi. Tanıdığım bir mühendis 
vardı. Kömür iş umum müdürü idi. Kömür iş 
adetâ Zonguldak'ı ihya etti. Bugün kömür iş 
Zonguldak'ta, iş yapan bir merkez, Kozlu mer
kezidir. Bu da o mühendisin «seridir. O mü
hendis fizyondan sıanra başka şekilde çalışma
ya başladı. 

Şu halde arkadaşlar, muvaffak olmıyanlar 
insanlar değil, sistemlerdir. Bugün islerimizde 
bozukluklar varsa bunları insanların kaabili-
yetsizliklerinde değil sistemlerin bozukluğun
da aramak lâzımdır. Bunu muhtelif vesilelerle 
arzetmiş bulunuyoruz. Bu tasarı zannederim 
bu hususta gelen 11 nei tasarıdır. 38 de De-
nizbank'm ilgası biliyorsunuz çok kötü neti
celer doğurmuştur. Az çok denizle ilgimiz var
dır. Denizbank'm ilgasından sonra denizcilikle 
ilgisi olan arkadaşlar, bunun ıstırabını bilir
ler. Eğer 1938 de Denizbahk ilga edilmesiydi 
bugün ticareti bahriyemiz, on misli, yirmi misli 
değil en aşağı 50 misli inkişaf ederdi. Bugün 
bütün ticareti bahriyemizi satsak dünya ça
pında 5 tane gemi almamıza imkân yoktur. 
Ticareti bahriyemiz bu kadar geri kalmıştır. 
Ticareti bahriye için bugün elimizde bir banka 
yoktur adamın 100 bin lirası var 110 bin lira
lık vapur almak istediği zaman 10 bin lirayı 
bulamıyor. 

Motorculuğumuz de aynı vaziyette, memle
kette bin küsur motor var. Bunları sigorta et
tirmek için hali hazırdaki mevzuat müsait de-
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ğildir. Bu yüzden senelerce çalışıp, didinip pa- \ 
ra biriktirip elde ettikleri motörleri servetleri 
sigortasızlık yüzünden bir anda mahvoluveriyor. 
Temenni ediyoruz ki bu tasarı münasebetiyle 
sigortacılık bahsinde motörleri de, diğer bah
riye erbabını da içine alsın, Sayın büyükleri
mizden birisi söylemiş; bir binanın temeli ku
rulurken o kadar güzellik göstermez, bina ta
mamlanıp kapısı, çerçevesi ve camları takılıp 
boyandığında ve içerisine de konfor girince 
gösterir. Onun için ufak tefek mahzurlarına 
rağmen iktisadi inkişafımız için bu tasarıda 
esaslar mevcuttur. Sayın bilgin arkadaşlarımızın 
fikirlerine hürmet ediyoruz. Bu tasarıyı bu içti
ma devresinde çıkaramazsak bir sene de dahi 
çıkaramayız. Bizim de bahrî işlerde ihtisasımız 
vardır, bu bakımdan arz ediyorum bu tasarıyı 
tatilden evvel çıkaralım, deniz, bahriye ve de
niz gidişimiz için inkişaflı olacaktır, hürmet
lerimle . (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, okuyo
ruz. 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergeler okunsun, söz vere
yim. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun tasarısı hakkında Meclis tenevvür et

miştir. Müzakerenin kifayeti ile önergelerin oya 
konulmasını arzederim. 

Maras, Milletvekili 
Mazbar Özsoy 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanun 

tasarısı tümü üzerinde yapılan müzakere ile ta
sarı hakkında yeter malûmat edinilmiş olduğun
dan maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Erzurum 
Enver Karan 

10 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Maliye Bakanının kıymetli tavzihle-

riyle karma komisyon sözcüsünün verdiği geniş 
izahat vaziyeti aydınlattı. Tasarının tümü üze
rindeki görüşmelerin kifayetinin reye konulma
sını rica ederim. 

Amasya 
Hamit Koray 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Fethi Çelik-

baş konuşacak. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

tekrar söz istemek mecburiyetinde kaldığımdan 
dolayı özür dilerim. 

Arkadaşlar, ya bendenizin anlayışım kıt, ya 
takrir sahibi arkadaşlarımız geniş bilgi sahibi. 
Yahut ben kötü niyet sahibiyim. (Estağfurullah 
sesleri) Eğer bendenizin anlayışım kıt ise sor
duğum suallere sözlü cevap verilmediğine ve 
suallerim cevapsız kaldığına göre meselenin 
tenevvürü tavazzuh ettiğini beyan eden takrir 
sahiplerine ,sual sormak kabil o'saydı da hiç 
olmazsa sözcü ve başkanın cevapsız bıraktığı 
suallerimde beni takrir sahipleri tennvir etsin
ler diyecektim. Nihayet hakikaten kanunen bir 
tip etüdü vücuda getirmek yolunda çalışırken 
muvaffakiyetimizin teminatını da getirmesini, 
sağlamak lâzımdır. Şimdi çıkmazsa gelecek se
ne hiç çıkmaz diyenler oldu. Arkadaşlar, iki 
saatte çıkacak bir kanunun üç ayda çıkmıyaca-
ğını nasıl izah ediyorlar. Ben bu tarzda çalışma
yı affınıza sığınarak arzedeyim. katiyen akıl 
erdiremiyorum. Bu sebeple mesele tavazzuh et
memiştir. Sualler meydandadır. Bu suallerin ce
vapsız kalması karşısında rey veriniz diyecek
seniz bu takdirde aleyhte rey vereceğimi peşi
nen arzedeyim. Nihayet müzakerenin kâfi olma
dığı hakkında kanaatimi söyledim. Takdiı' yük
sek h eyetinizindir. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler., lütfen işaret buyursunlar.. Etmiyenler. 
Kifayeti müzakere ekseriyetle kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Diğer önergeleri okutuyorum: 

9 . VIII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Tasarının komisyona iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Milletvekili 
Muammer Obuz 

Başkanlığa 
A) Hususi şahıslara inhisar verilmesi; 
B) Millete ait 255 milyon liranın tam bir 

ınıırakabesizliğe terkedilmesi; 
C) Hususi sermayenin iştirakine dayanan 

Denizbankın bu sermayeyi hiçbir suretle celbe-
demiyecek sakat bir malî bünye ile ihdas edil-
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inekte olması sebepleriyle, Denizbank Kanun ta
sarısı, Devlet mallarının kullanılmasında ve 
Devlete ait iktisadi işletmeler sisteminde gayet 
tehlikeli bir çığır açmaktadır. 

Binaenaleyh, Denizbanka, bu büyük tehlike
yi bertaraf etmeye salih olan İktisadi Devlet Te
şekkülü şekli verilmek ve bu esas dairesinde ge
rekli değişiklikler yapılmak üzere; 

Tasarının Karma Komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

9 . VIII . 1951 
Trabzon 

Cahid Zaman gil 

10 . VIII . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Müzakeresini yaptığımız Denizbank Kanunu 
memleketimizde denizcilik sahasında yepyeni bir 
çığır açacak ehemmiyeti taşımaktadır. 48 saat 
evvel bastırılan ve tevzi olunan bu tasarı üzerin
de ve Yüksek Meclisin mütemadi müzakereleri 
dolayısiyle lâyikiyle tetkikatta bulunamadık. 

Tasarının müzakeresinin bu bakımdan Mecli
sin yaz tattilinden sonraya bırakılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tekirdağ Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
1. Hakkı Akyüz Ali Fahri İşeri 
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zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
tasarısı 

I - Kuruluş 

Kuruluş 
BİRİNCİ MADDE — Denizbank adiyle, 

Türk sularında ve yabancı denizlerde ulaştırma 
işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüsler
le bu kanunda gösterilen diğer hizmetleri yap
mak ve bu kanunla hususi hukuk hükümlerine 
göre idare edilmek üzere anonim ortaklık şek
linde bir banka kurmak için Hükümete yetki ve
rilmiştir. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Deniz
bank adını yüksek huzurunuzda, dikkat nazarı
nıza arzediyorum. Bugün burada bu tasarı ko
nuşulurken Sadri Maksudi arkadaşımızın huzu
runa ihtiyaç hissediyorum. Maamafih, şimdi Ga
zi Yiğitbaşı arkadaşımızı köşesinde gördüm, sözü
mü ona çeviriyorum, kendisinden rica ediyorum, 
bir zamanlar Türkçemizi müdafaa ederek Halk 
Partisine çok ağır cümleler sarf etmiştiniz. Siz 
o zaman belki Halk Partisini itham etmek için 
değil, Türkiye'mize karşı olan bağlılığınızdan 
hareket etmiştiniz. Bu noktaya dayanarak siz
den rica ediyorum. Denizbank tâbiri nedir? 
Ne siz, ne de ben dilci, mütehassıs olmadığımı
za göre sokakta, evde, koridorda işittiğimiz, ko
nuştuğumuz Türkçeye uygun buluyor musunuz? 
Lütfen buraya gelip söyler misiniz? 

BAŞKAN — Sual şeklinde lütfen idarei ke
lâm buyurmayınız. 

CAHİD ZAMANGlL (Devamla) — Arkadaş
lar, bu tâbir bütün bir tarihin hikâyesi olabi
lir, biliyorsunuz. Hepimiz hissediyoruz ki bu tâ
bir hakikaten Türkçe değildir, Türkçe kaidele
rine uygun değildir. Siz bunu böyle yazabilirsi
niz, Denizbank, dersiniz, ama halkımız böyle de-
miyecektir, Deniz Bankası, diyecektir. Sizden 
çok rica ederim bu kelime üzerinde durunuz, na
sıl ki Sümer Bankası, Eti Bankası, diyorlarsa 
buna da öyle diyeceklerdir. Şimdiye kadar Türk-
cemize gösterdiğiniz hassasiyetin fiilî bir misalini 
veriniz. (Doğru, doğru sesleri). 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONT (Antalya) — Arka

daşlar, bu mevzuda Cihad Zamangil arkada-

BAŞKAN — Evvelki iki önerge tasarının 
komisyona iadesi mahiyetindedir. Aykırı teklif, 
bunlardır, 

Tasarının Komisyona iadesini kabul buyuran
lar işaret buyursunlar... Etmiyenler... önergeler 
reddedilmiştir. 

Efendim diğer önerge de tasarının müzakere
sinin yaz tatilinden sonraya bırakılması hakkın
dadır, bu cihet heyeti âliyenizin kararma bağlı
dır. Yüksek heyetiniz gündeme hâkimdir. Nasıl 
tensip ederseniz öyle olur. Ancak tasarının 48 
saat evvel tevzi edildiği yine arkadaş^r tarafın
dan da ifade edildiği için bu önergeyi oyunuza 
arza mahal yoktur. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Rey neticesi kaça kaç efendim? 

BAŞKAN — Komisyona havale tekliflerin 
ekseriyetle reddedildiğini arzettim. Maddelere 
geçilmesini yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 
,edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerekçede ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. İvedilikle görüşülmesini yüksek oyunuza ar-
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şımla aynı fikirde olduğumu belirtmekle büyük 
bir iftihar duyuyorum. 

Evet arkadaşlar, vaktiyle, şimdi burada 
tekrarlamaya lüzum görmediğim, hepinizce ma
lûm sebeplerden dolayı dilimiz ağır tecavüzle
re uğramıştı. Çirkin bir özentiye kapılarak 
Türkçe tâbirlere, kaidelere uymıyan (Denizbank) 
gibi, bilmem ne bank gibi şeyler ortaya sürül
müştü. 

Bir defa dilimizde (bank) tâbiri yoktur. O 
nevi müesseselerin Türkçedeki adı (banka) dır. 
Binaenaleyh bugün kurmak istediğimiz müesse
se de (Ziraat Bankası), (iş Bankası) gibi (De
niz Bankası) olmak lâzımgelir. Şimdi bunun 
adını (Deniz Bankası) şeklinde kabul edersek, 
vaktiyle dilimize karşı vâki olan taaddinin içi
mizde uyandırdığı tesiri de izale etmiş olacağız. 
önergemi de takdim ediyorum. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Aziz arkadaşlar, Halk Partisinin suni 
lisan yapma teşebbüsüne bendeniz de muhalif 
olanlardanım. Bildiğiniz gibi mevzuatımıza, Ana
yasamıza girmiş olan bu terimlerin kaldırılması 
için elimden gelen faaliyeti yapıyorum. Fakat 
bugün bu terimle, bu suni lisan teşebbüsünün 
bir alâkasını görmüyorum. 

Bizim tezimiz şudur: Türkçede menus olmı-
yan, aslı olmıyan, tamamen uydurma olan 
kelimeleri bu hususta bir kanun, bir resmî te
şekkül varmış gibi Türk diline sokmamaktan 
ibarettir. Halbuki burada iki kelimeden birisi 
(deniz) diğeri (bank) tır. Banka lâtince bir ke
limedir. (Banka) yi İtalyanlar, (bank) ı Fran
sızlar kullanıyorlar. Fakat biz ticari şirketler 
mahiyetinde olanlara (bank) demişizdir. Lisa
nımıza böyle girmiştir. Denizbank, Sümerbank, 
Etibank gibi müesseseler senelerden beri bu 
memlekette yaşamışlar, bunlar dışında bâzı ke
limeler menus terimler haline gelmişlerdir. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Kanun 
zoriyle. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Sonra, izafet bakımından (Deniz Ban
kası) ile (Denizbank) arasında mâna farkı var 
dır, gramer farkı yolktur. Deniz bankası demek
le Denizbankla ifade etmek istediğimiz şeyi ifade 
etmiş olmayız. 

Arkadaşlar, unutmıyahm ki, bunun bir de 
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politik tarihi vardır ve nihayet B. M. Meclisi 

j gibi meclisler aynı zamanda siyasi teşekküller
dir. Bu işin politik tarihi şudur: 

i Arkadaşlar, bugün tekrar iadesini kabul bu-
• yurduğunuz Denizbank gibi faydalı bir müesse-
; se vaktiyle ortadan kaldırıldığı zaman Halk Par-
;: tisinin înönü kolu aynı zamanda Denizbank ke-
! limesine de itiraz etmiş ve ettirilmişlerdi. Şim-
| di bunun bugün tekrar Halk Partisi Grupu ta-
I rafından uyandırıldığı tedaisini duymaktayız. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Grup ko-
j nuşmadı, ben konuştum. 
i YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam

la) — Binaenaleyh (Denizbank) kelimesinin, 
tıpkı Sümerbank, Etibank gibi ticari ve iktisadi 

I bir şirket ismi olarak kabul edilmesini ve bu şe-
i kilde çevrilmek istenen bir siyasi manevranın 
j 'karşısında müteyakkız bulunmamızı sayın arka-
I daşlarıma arzederim, 
j BAŞKAN — Emrullah Nutku. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlarım, bu kanunu ciddiyetle gö
rüşürken üzerinde esaslı olarak durulmıyacak 
olan bu mevzu üzerinde ben de noktai nazarımı 
söyl iyeyim. 

Arkadaşlar, eski tarihî, siyasi hâtırayı hiç
bir zaman hatıra getirmemek suretiyle mantıki 

ı ve meşru Meclisimizin hakikaten terim üzerinde 
çok fazla münakaşaya değdirmiyecek bir haleti 
ruhiyesi olduğuna kaniim. 

Arkadaşlar, biz hakikaten lisanımızda bâzı 
j galatlar yaparız. Meselâ Hüseyinağa sokağı 

yerine Hüseyin ağa sokak deriz. Bu bizim lisanı
mızın hakikaten sürcüdür. Denizbankta bir sürç-

I tür. O itibarla madem ki bir terkip halindedir. 
Deniz bankası demek daha doğrudur. Çünkü arka
daşlar bir def a Denizbank kelimesi yenidir. Bank 

j kelimesi denizcilikte başka bir ıstılahın mânâsıdır. 
Bank, denizde görülen sığlıklara denir, o itibarla 

| ben diyorum ki; «deniz» ve «banka» kelimelerini 
I yanyana getirip Türkçede mevcut olmıyan bir 
l terkiple bunu ifade etmiyelim. Bunun üzerinde 

durmıyarak, «denizcilik bankası» diyelim ve bu 
madde üzerinde daha fazla ısrar etmiyelim. De-

I nizcilik bankası doğrudur, denizbank, yanlıştır. 
| Etibank, Sümerbank da' yanlıştır. Türkçede iki 
I kelimenin yanyana gelmesinden hâsıl olan bu iza-
! fet terkibi ile mutlaka «deniz bankası» demek 
; lâzımdır. 

BAŞKAN — Hüseyin Balık. 
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HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Efen

dim, benim bu hususta konuşmak hakkım ve had
dim değildir. Yalnız kanaatimce bu iş ihtisas 
komisyonuna ait bir keyfiyettir. «Sümerank» 
var, «Etibank» var, ve saire ve saire... Bugün 
böyle olduğu gibi, yarın başkalarına da şümulü 
olacaktır. Onun için hepsini mütalâa etmek üze
re ihtisas komisyonuna verilmesinin reye konma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Diyabakır) — 

Muhterem arkadaşlar. Türk Dil Kurumunun yir
mi seneye yakın bir üyesi olmam itibariyle bu 
hususta birkaç satır konuşmak zaruretindeyim. 
Türkçede izafet üçtür. Lisanımıza Sümerbank 
olarak giremez. Ancak Sümerbankası olabilir. 
Bunun gibi Edirnekapı denir. Edirnekapısı den
mez. Beşiktaş denir. Çünkü taştan ya
pılmış olduğunu gösteriyor. Ahmedin ki
tabı denir. Ben daha fazla misaller bularak siz
lere gramer dersi verecek değilim. Türkçede 
müstamel olan bunlardır. Onun gibi Denizbank 
da olmaz. Denizbankası olur. Hatırlarsınız, ge
çenlerde bir prensip kararı verdik. Böyle uydur
ma kelimelerden dilimizi korumak, lâ
zımdır. Türk milletinin ruhundan fış
kıran türk gramerine bağlı kalalım. 
Ve onun esaslarını teşkil eden kaidelere riayet 
edelim. Türk diline hâkimiyet veren Türk gra
merine bağlı kalmak prensibi, en iyi yoldur. Bi
naenaleyh bunun politik tarafı yoktur, gerek Ca-
hid Zamangil arkadaşımızın gerek diğer arka
daşlarımızın bu yoldaki tekliflerinin aynen ka
bul buyurulmasını bendeniz de arzu ve rica ede
rim. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 
bendeniz şahsan bu bahsin açılmamış olmasını 
tercih ederdim. Fakat madamki açıldı, üstünde 
durmak lâzımdır. 

Bundan 14 sene evvel birinci Denizbank ta
sarısı bu Yüksek Meclisinizden geçerken malûm 
olduğu üzere Sadri Maksudi üstadımız bir takrir 
vermiş bunun isminin Denizbankası olmasını 
istemiş. O vakit Meclisi Âli de büyük bir ekseri
yetle bu kanunun adını Denizbankası şekline 
çevirmişken, komisyon derhal müdahale etmiş, 
ben bunun redaksiyonunu yapacağım diye, hiç
bir redaksiyona lüzum olmadığı halde, almış, 
tasarının müzakeresini durdurmuştur. Aradan 
beş on gün geçtikten sonra tasarı bu sefer müs-
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| taceliyet karariyle getirilmiş, derhal müstaceli

yet kararı alınmış merhum İsmail Müştak Ma-
yakon çıkmış Türk dili kaideleri hakkında be
yanlarda bulunmuş, Sadri Maksudi'yi Türk 
gramerini bilmemekle itham etmiş, ondan sonra 
zamanın dil üstadlarmdan Sayın Hasan Reşit 
Tankut çıkmış aynı mealde Ağrı Dağından baş-
lıyarak Edirne'ye kadar birçok isimler saymak 
suretiyle Türk diline uymadığını beyan etmiş 
Meclisi Âli de kararından nükûl ederek 
Denizbank tâbirini kabul etmiş Türk-
çenin sinesine zorla almıştı. Şunu arzetmek 
isterim ki, her Türk gibi dilimizi sevdiğim ana-

I ] arımızdan, atalarımızdan aldığımız öz türkçeyi 
bizden sonrakilere, evlâtlarımıza ve milletimize 
millî bir bergüzar olarak intikal ettirmeyi, din 
gibi mukaddes bir müessese olan dil için pek lü
zumlu telâkki ettiğim içindir ki, üzerinde dur
mak istiyorum. 

Merhum Hüseyin Kâzım Beyin Türk lügatini 
bilirsiniz. Onun baş tarafında gramerimiz, ol
dukça uzun, bütün esaslariyle ve en güzel bir 
şekilde, muhallet olarak yazılmış bulunduğunu 
da bilirsiniz. Ne bahtsız insanlarız ki, biz de 
vaktiyle kendi gramerimizi okumak imkânını 
elde edemedik ve Türkçe gramer diye Arapça ve 
Farsça gramer okuduk. Bugün maalesef 20 
seneden beri birçok inkılâp ve dil inkılâpları
mıza rağmen evlâtlarımıza okutabileceğimiz bir 
el kitabı, bir gramerimiz del mevcut değildir. Bu
nun içindir ki, bendeniz Hüseyin Kâzım Beyin 
evlâtlarımıza okutabileceğimiz esasları veren 
eserini hatırlatmayı vazife bildim. İşte ben, onun 
ışığı altında ve ondan mülhem olarak arzediyo-
rum ki, Denizbank, tamamen kozmopolit bir ke-

i limedir. Denizbank ancak Beyoğlunun bâzı so
kaklarında söylenebilen kelimeler tipindendir. 
Bunun dışında, bütün Türk toprakları üzerinde 
Denizbank, daima poturlu köylüye giydirilmiş 
silindir şapka gibi acip ve garip kalmaya mah
kûmdur. Buna mukabil şunu arzetmek isterim ki, 
ismi mürekkep olarak ortaya atılan bu kelime, 
terkibi de doğru değildir. Türkçe ve Fransızca 
ile ismi mürekkep yapılamaz. Şivemize, dilimi
zin ahengine uymamaktadır. Onun için biz 300 
kanun dahi çıkarsak, bank, bank, desek bu millet 

j yine banka) diyecektir. 
İkinci nokta olarak şunu arzetmek isterim: 

Deniz Bankası tâbiri de yanlıştır. Deniz bankası 
i morfolojik olarak dilimiz kaidelerine uygun gibi 
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görünürse de mâna, mefhum ve muhteva olarak 
dilimizin kaidelerine uygun değildir. Banka^ 
paraları derliyen, toplıyan yerdir. Bunu her ne 
kadar geçen defa Hasan Reşit Tankut «Baç» 
diye Türkçe kelimelerden üretmek ve bütün 
dünya dillerine yürütmek suretiyle bankayı 
Türkçeleştirmeye kalkmışsa da şimdi bunu bir 
tarafa bırakarak banka kelimesinin de Türkçe 
olmadığını fakat dilimizin kaidelerine uygun 
olarak bu iki hece ile kullanılmakta olduğunu 
arzederim. 

Biliyorsunuz, bu banka denizi derliyen bir 
banka değildir, bilâkis bu da diğer bankalar 
gibi para derliyeoek, para verecek, kredi aça
cak, hariçten mal ve vasıta mubayaa edecek, 
borç para verecek ve alacaktır. Onun için Sayın 
Burhanettin Onat arkadaş" mızdan rica ediyo
rum; bunu Deniz Bankası şeklinde değil (Deniz
cilik Bankası) şeklinde veya (Deniz İşletmeleri 
Bankası) şekline soksunlar. Veyahut yapacağı 
işi de nazara alarak (Denizcilik İşletme ve Kre
di Bankası) denilsin zannederim bankanın hakiki 
hüviyeti de budur. Arzettiğim gibi Denizbank 
yanlıştır, Deniz Bankası da dilimize uygun de
ğildir. Alpiskender üstadımızdan da rica edi
yorum, bilhassa dilimizin müstesna mücevherleri 
olan mürekkep isimlerle terkibi izafiler arasın
daki ince farkları da unutmıyalım ve bunları 
bozmıyalım. Onun için bunu, tamamen mânası
na, muhtevasına, şekline, muzmerine uygun ola
rak, denzcilik bankası şeklinde kabul buyurma
nızı istirham ediyorum. Bilhassa ikinci istirha
mım, Denizbank, veya Deniz Bankası, şeklinde 
olmamasıdır. Bununla eski hâtıralarımı en ob
jektif şekilde ve bugüne yakışır bir samimiyet
le tahlilini yapmış oluyoruz, ve gösteriyoruz ki, 
dünkü münakaşalar esnasında bir hiç için yan
lış bir karara götürülmüştür v-e bu yanlışın tas
hihi için daha geniş bir hataya düşülmüştür. De
nizcilik Bankası şeklinde kabul buyurmanızı, 
dilimiz adına, hepinize hürmetle hitap ederek, 
istirham ediyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim komisyonun bir diye
cekleri var mı? 

KOMİSYON BAŞKANI AHMET HAMDİ 
BAŞAR (İstanbul) —Komisyonun bir noktai 
nazarı yoktur. 

BAŞKAN — önergeleri okumamıza müsaa
de buyurun. 

Başkanlığa 
«Denizbank» unvanının «Denizcilik Banka

sı» olarak tadilini teklif ederim. 
10 . VIII . 1951 

Trabzon 
Cahid Zamangil 

Yüksek Başkanlığa 
Bankanın adına (Denizbank yerine Türkçe 

olarak (Deniz Bankası) denilmesini Meclisin 
yüksek tasvibine arzederim. 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

10 . VIII . 1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı Kanun 
tasarısının başlığı ve 1 nci madde Deniz bankası 
olarak değiştirilmesini teklif ederim. 

Malatya Milletvekili 
Nuri Ocakcıoğlu 

(Trabzon Milletvekili Cahid Zamangil'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonun da mütalâasını 
dinlememize müsaadenizi rica ederim. 

KARMA KOMİSYON ADINA ŞÜKRÜ KE-
RİMZADE (Kastamonu) — Komisyonumuz da 
«Denizcilik Bankası» olmasına taraftardır efen
dim. (Bravo sesleri) 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ben
deniz de arkadaşlarımın noktai nazarına iştirak 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — «Denizcilik Bankası» olarak 
değiştirilmesini tasvip edenler lütfen işaret bu
yursunlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen ve değiş
tirge veren yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Diğer ortaklıklar 
İKİNCİ MADDE — Banka, bu kanunnla 

kendisine tevdi edilen işleri ya doğrudan doğ
ruya yapmaya yahut sermayesinin yarısından 
fazlasına katılmak suretiyle kuracağı Anonim 
Ortaklıklarla yaptırmaya yetkilidir. Ancak, te
kel şeklindeki işlerin ortaklıklara yaptırılması 
Bakanlar Kurulu kararına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Halil İmre ve Emrullah Nutku söz 
almışlardır. 
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Buyurun Halil Imre. 
HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım: bu madde bu tasarının prensip mad
delerinden birisidir. Yani 300 milyon veya 500 
milyon lira ile kurulacak müesese bu 300 mil
yon veya 500 milyon sermayesi ile, adını bilme
diğimiz ve miktarını bilmediğimiz adedde şir
ketlere, iştirak etmek yetkisini tesis etmektedir. 
Ancak bu tesis şartlarında sadece bu kurula
cak müesseselerin sermayesinin % 51 ine kadar 
iştirak edeceği tasrih edilmişse de; bu yeni or
taklıkta kârın sureti tevziine ait hiç bir işaret 
yoktur. Bu itibarla kanunun bu maddesinin bu 
yönden tetkik edilmek üzere komisyona iadesini 
istiyorum. 

Diğer taraftan % 51 sermayesine iştirak edi
yoruz diye denizyollarının asli kadrosunda bu
lunan baremsiz memurların bu takdirde vazife
lendirilmelerinin mümkün olup olamıyacağı hu
susunun açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; kuracağımız bankanın karakte
rini ifade eden ve hakikaten üzerinde ehemmiyet
le durulması lâzımgelen bir madde hakkında ko
nuşacağım. 

Arkadaşlar; Denizcilik Bankası, kuracağız 
ümitleri kendi sermayesinden, yarısından fazlası
nı koymak üzere kurmaya teşebbüs ettikçe hepi
mizin içinde bulunan şüphe, hususi teşebbüsün 
bu işe katılmaması, tehlikesi daima mevcut ola
caktır. 

Arkadaşlar; Denizcilik Bankasının kuracağı 
ortaklıklara büyük veya ufak birçok üniteler 
olacaktır. Yolcu nakliyatı için, şilepçilik için, 
gemi kurtarma için birçok şirketler kurarken 
muhakkak surette bankayı yarıdan fazlaya his
sedar olmaya icbar edersek bunları kuramayız. 
O itibarla bu maddede doğrudan doğruya yarı
sından fazlası cümlesini kaldırarak sermayesine 
katılmak suretiyle demek doğudur, ve bu suretle 
idare meclisine inisiyatif vermiş oluruz. İdare mec
lisi, kendisi ile iştirak edecek olan kimselerin eh
liyet, şahsiyet ve sermayesine göre ister % 30 ve 
% 70 veya isterse % 51 ve 49 hakkını kullanarak 
seyyaliyeti elde tutmuş olur. Aksi takdirde üni
teleri kurmakta çok müşkülât çekeriz. Halbuki be
nim kanaatimce bankanın en büyük hedeflerin
den ve isabetli vazifeleinden birisi mümkün olan 
süratle bu üniteleri kurmasıdır. O itibarla arka-
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I dağlar, bir önerge veriyorum. Maddeyi (Yarı

sından fazlasına) cümlesini çıkarmak suretiyle 
(Banka bu kanunla kendisine tevdi edilen işleri 
ya doğrudan doğruya yapmaya yahut sermaye
sine katılmak suretiyle en kısa zamanda kuraca
ğı anonim ortaklıklarla yaptırmaya yetkilidir) 
şeklinde tadilini teklif ediyorum. 

Arkadaşlar, kanuna bunu koymakla bankanın 
serbestisini kösteklememiş oluruz. Onun için çok 
rica ediyorum, banka mademki bir ticari mües-
sesdir, daha serbest hareket etmesine meydan ve
relim. 

BAŞKAN — Şükrü Kerim zad e. 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin tabında 
ufak bir hata olmuştur. Birinci kelime bankadan 
sonra ve kaldırılacaktır. Yani, « Banka bu ka
nunla kendisine tevdi edilen işleri ya doğru
dan doğruya yapmaya yahut sermayesinin ya
nsından ... » bu şekilde olacak efendim. 

I BAŞKAN — Şükrü Bey biz doğrusunu 
okuduk efendim. Maamafih tekrarında fayda 
vardır. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Devamla) — Efen
dim, Halil Bey, arkadaşımız bankanın kuraca-

I ığı ortaklıkları sordular. Tabiîdirki; Denizci
lik bankası olarak teşekkül eden bu banka şu-
bei iştigali dâhilinde yani, Hükümetten devral
mış olduğu müesseseler camiası dâhilinde yeni 
ortaklıklar kuracaktır. Deminki izahatım. 
esnasında bâzı isimler de zikretmiştim. Bu mü-
esseler İşletme itibariyle farklı vaziyetler gös
terenler ayrı ayrı anonim ortaklığı yapılacak
tır. Denizyolları iızak hatlar, şehir yolları, li
man işleri, fabrika ve havuzlar ve gemi 'kurtar
ma anonim ortaklıkları gibi, ortaklıklar kura
caktır. 

Bu ortaklıkların sermayenin yarıdan faz
lasına Denizbankm iştirakine ve kâr ve zarar 
hesabına Emrullah arkadaşımız itiraz ettiler. 
Bunu da izah edeyim. Ortaklıklar kurulduğu 
zaman umumi ahkâm dahilinde bir anonim şir
ket teşekkül edecektir. Burada umumi ahkâm 
neyi icabettiriyorsa ona göre hissedar nispe
tinde taksimat yapılacaktır. Zarar ve kâr 
buna göre olacaktır. 

Yarıdan fazla iştirak cihetinin müphem kal
masını istediler. Kanaatımızca buna lüzum 

j yoktur. Denizcilik Bankasının ortaklığı % 51 
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Devletin hissesi ve % 49 u ise hususi sermaye
nin iştirakidir. Bu suretle % 25 sermayesini 
yani yarıdan fazlası Devletin diğer tamam ser
mayesi ise şahsi teşebbüsün iştiraki ile sağla
nacaktır. Yani bu ortaklığın,,yarısından faz
lasını dışardaki şahsi sermayeden temin ede
cekleri için demek ki bu ortaklığın yarısına 
Denizbank giriyor, yarısından fazlasına da ha
riçten iştirak ediliyor. Şu halde hariçten gi
ren şahsi sermaye nispeti % 75 e baliğ oluyor. 
Fakat okadar güzel formüle edilmiştir ki buna 
rağmen Devlet mal ve mülkünün, yani buraya 
devredilen Devlet sermayesinin mevcudatının 
murakabesi yine % 50 den fazla bir nispet da
hilinde Hükümetin teminati altında, yani Dev
let sermayesinin kontrolü ve teminatı altında 
kalıyor. Onun için bunu en uygun şekil olarak 
buluyoruz. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddenin değişmesinde 
ısrar edişimin sebebi vardır. Bizim 
Türkiye denizcilik kapasitemiz bugün 
umumi olarak bir mijyarı aşar. De-
nizhanka muhakkak surette yarıdan fazla ser-
mayo ile iştirak etmek mecburiyetini koyarsak 
belki de bu ortaklıkları kurmak için sermayesi 
kâfi gelmiyecektir. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — İstikraz ak
deder. 

EMRULLAH NUTKU (Devamla) — İkinci
si, öyle üniteler vardır ki, öyle mütehassıs kim
seler vardır ki bunlar şirkete bağlanmak iste
mez. Bunlar muhakkak surette galip sermaye 
ile kurulacak anonim şirkete kolay kolay gir-
miyebilirler. Esasen, bu maddeyi kaldırmakla 
bankaya yarıdan-az hisse ile iştirak edecek şir
ketler kursun demek istemiyorum. İnisiyatifi Ban
ka İdare Meclisine verelim. Banka İdare Mec
lisi, karşısında göreceği şahsiyetleri istediği şe
kilde kolayca v« ticari durumu ehliyetleri ve 
saireleriyle, bunu icabederse, yarıdan az ser
maye katmak suretiyle de kullanabilsin. İddiam 
budur. Bugün, piyasada öyle elamanlar varda
ki hakikaten «hliyet itibariyle Denizcilik banka
sına lâzımdır*. Bunları muhakkak surette yarı 
sermaje ile iştirak edeceksin diye ürkütmek ve 
DenizDankm kuracağı üniteleri büsbütün gecik
tirmemek yoluna gidelim. Ben demek istiyorum-
kj bankayı takyit etmiyelim. İnisiyatifi ona ve-
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| relim, mesuliyeti İdare Meclisine bırakalım, de

mek istiyorum. 
BAŞKAN -—.Buyurun Hayrettin Erkmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen

dim, Emrullah Bey arkadaşımızın teklifinin 
hedef tuttuğu bir inisiyatif artırma mevzuu var-
ki, af buyursunlar, bendeniz nüfuz edemedim. 

Şimdi meseleyi şöyle mütalâa edelim. Ban
kanın uhdesinde bulunacak işletmeler iki şekil
de olacaktır. Ya doğrudan doğruya banka yapa
cak, yahut ortaklık yolu ile yapılacak. Bunlar* 
da yine mahiyetleri itibariyle tekel mevzuu ola
cak veyahut serbest rekabet mevzuu işlerden 
bulunacaktır. Bir an için tekel mevzuunu teşkil 
eden her hangi bir işletmenin sermayesine cüz'i 
bir miktarla bankaya iştirak imkânını verdiği
miz düşünülürse dün Yüksek Meclisin hassasi
yetle üzerinde durduğu tehlike önümüze çıkı
yor. Binaenaleyh bankanın ortaklıklara lâllet-
tâyin bir nispette sermaye koyarak iştirak et
mesinden, idare meclisine temin edilen inisiyati-

I fin mahiyetini anlıyamadığım gibi, böyle bir 
tehlikenin mevcut olduğunu arzetmek isterim. 

Bu itibarla arkadaşımızın önergesi şayanı 
kabul değildir. Reddini rica ederim. (Doğru, 
doğru sesleri) 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okuyacağız: 

Sayın Başkanlığa 
Kurulacak ortaklıkların banka ile kâr tevzii 

hususunda açık hükümler vaz'ını teminen bu 
' maddenin komisyona iadesini rica ederim. 
I m Eskişehir 

Halil İmre 

Sayın Başkanlığa 
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim, 
Madde 2. — Banka bu kanunla kendisine tev

di edilen işleri ya doğrudan doğruya yapmaya 
I yahut sermayesine katılmak suretiyle en kısa za

manda kuracağı anonim ortaklıklarla yaptırma
ya yetkilidir. 

Ancak, tekel şeklindeki işlerin ortaklıklara 
yaptırılması Bakanlar Kurulu kararma bağlıdır. 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAŞKAN — En aykırı teklif Halil İmre'nin 
I teklifidir. İlk evvel onu reyinize arzedeceğim. 
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Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Etmi-
yenler... Değiştirge reddedilmiştir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Reis 
ibey, değiştirgemdeki «en kısa zamanda» kaydını 
kaldırıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. O şekilde oku
yalım. 

(Erzurum Milletvekili Emrullah Nutku'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Dikkate alanlar lütfen işaret 
versinler... Almıyanlar... Değiştirge reddedilmiş
tir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankanın merkezi İs

tanbul'dadır. Banka kuracağı ortaklıklar yurt 
içinde ve yurt dışında lüzum gördükleri yerler
de şube ve acantalıklar açabilirler. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — 3 ncü maddenin Hükümet tekli
finde olduğu şekilde kabulünü rica ediyorum. 
Komisyon da buna iştirak etmektedir. 

KOMİSYON BAŞKANI A. HAMDİ BAŞAR 
(İstanbul) — İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin üçüncü maddesini 
okuyoruz. 

Merkez 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankanın merkezi 

İstanbul'dadır. Banka ve kuracağı ortaklıklar 
yurt içinde ve Maliye Bakanlığının önceden izni 
alınmak şartiyle yurt dışında lüzum gördükleri 
yerlerde şube ve acentalıklar açabilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul bu
yuranlar... Etmiyener... Madde kabu edimiştir. 

Süre 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bankanın süresi, 

kesin- kuruluş gününden başlamak üzere (99; 
doksan dokuz yıldır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Görev ve yetkiler 
Bankacılık 

BEŞİNCİ MADDE — Banka, deniz ulaştır-
-masiyle doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili 
hususlarda her türlü banka muamelelerini yap
maya ve bilhassa gemi inşa, tamir ve mubayaa 
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eden veya deniz işletmeciliği yapan gerçek veya 
tüzel kişilere kanuni hadler dairesinde ve Ban
kalar Kanununda sayılan karşılıklardan başka 
gayrimenkul veya gemi ipotekleri mukabilinde 
krediler açmaya, vadeli, vadesiz her türlü tasar
ruf ve diğer mevduatı kabul etmeye ve çeşitli 
banka muamelelerini yapmaya yetkilidir. 

ABDÜRRAHMAN BOYACIĞÎLLER (Zon
guldak) — Efendim bir anakanundur. Ekseriyet 
yoktur. Arkadaşlarımızın da alâkalandıkları bu 
kanunun ekseriyetle müzakeresi için oturumun 
tehirini rica ederim. (Dışardalar sesleri). 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın da işaret et
tiği gibi, arkadaşlarımız girip çıkmakta bu se
beple Başkanlık her defasında ekseriyetin 
olup olmadığını aramamaktadır. İçtüzük'ün 
Başkanlığa verdiği takdir hakkını kullanarak 
müzakeremize devam ediyoruz. 

Söz istiyen yoktur. 5 nci Maddeyi kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Türkiye kıyılarında ve yabancı denizlerde 
nakliyat 

ALTINCI MADDE — Banka, Türkiye kı
yılarında muntazam posta seferleri yaparak 
yolcu taşımakla görevli ve Türk ve yabancı 
sularda her türlü yolcu, yük ve hayvan taşı
masını yapmaya yetkilidir. 

Banka seyrüsefer güvenliği bakımından 
idaresi Bakanlar Kurulu karariyle kendisine 
bırakılacak geçit mahiyetindeki boğazlarla 
Türkiye kıyılarında muntazam posta seferleri
nin uğrağı olan yerlerdeki iskele, rıhtım ve ka
nallardan 3004 sayılı Kanun gereğince kendi
sine verilecek olanları işletmekle görevlidir. 
Banka Van Gölü işletmesini özel kanununa 
göre işletmekle görevlidir. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddede değiştirgem bir 
kelime üzerindedir. Burada birinci fıkrada 
(yük ve hayvan taşıması yapmaya yetkilidir) 
denilmektedir. Bu, Türkçemiz için gayrimenus 
bir tabirdir. (Taşıması yapmaya) böyle şey 
olmaz, Türkçemize uymıyan bir tâbiridir. Ben, 
teklif; ediyorum (yük ve hayvanı nakliyatı 
yapmaya yetkilidir) şeklinde tashih edelim. 
Yani- (taşıması) kelimesini (nakliyatı) keli
mesiyle değiştirilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
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KARMA KOMİSYON BAŞKANI HAMDİ 

BAŞAR (İstanbul) — Muvafık. 
BAŞKAN — Komisyon muvafakat ediyor. 
(Nakliyatı yapmaya) şeklinde madde metni 

tashih edilmiştir, komisyon da teklifinize iltihak 
ediyor, oya arzedilmesine lüzum yoktur. Madde
yi oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şehir hatları 
YEDİNCİ MADDE — Banka, Küçükçekme-

ee ile Trilya arasındaki mevhum hattın doğu
sunda kalan Marmara bölgesiyle Karadeniz Bo-' 
gazı ve Haliç'te ve Foça ile Ahırlı arasındaki 
mevhum hattın güneyinde bulunan İzmir Kör
fezinde 18 rüsum tonilâtosundan yukarı maki-
nalı ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araba 
vapurları, feribotlar ve benzeri özel arçlarla yük 
nakli işlerini tekel şeklinde yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka

daşlar kanun çıkarken hakikaten üzerinde duru
lacak bâzı noktalar vardır, hiç olmazsa onları 
kurtaralım. 

Şimdi burada (komisyonda arzedeydih bun
ları sesleri). Komisyonda arzettim, kabul edil
medi şimdi burada arzediyorum. 

Şimdi -efendim, tamamen tekel ifade eden bu 
maddeye biz komisyonda bâzı tahdidat yaptır
makla beraber tekel'hr icabında Bakanlar Ku
rulu tarafından kaldırılabileceğini Ulaştırma 
Komisyonunda kabul ettirmiştim ama Karma 
Komisyonda bunu kabul ettiremedim. Onlar çı
karttılar. Bu maddenin altına, Bakanlar Kuru
luna tekeli kısmen veya tamamen kaldırmak, 
müddet tahdit etmek yetkisi verelim. (Olmaz ol
maz sesleri). Efendim olmaz demekle iş bitmez, 
çok rica ederim bu iş herkesin şahsi fik
ri ile değil reylerle olur. Müsaade buyurun,* iti
raz etmeyin. Bir tekel ihdas ediyorsunuz. 
Bu tekel idarelerine karşı umumi efkârda piya
sada bir antipati vardır, böyle bir kayıt koya
cak olursak icabında Hükümet tekeli kaldıra
bilir. Yani tekel koyduğumuz işi Denizcilik Ban
kası yapmadığı takdirde ve husûsi teşebbüs bu
nu yapmaya kalktığı vakit Bakanlar Kurulu ka-
rariyle tekeli kaldırabilmeliyiz. (Olmaz sesleri). 

Arkadaşlar, 99 sene müddetle salâhiyet ve-
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riyorsunuz, bir banka - kuruyorsunuz, yarın ne 
olacağını ne biliyorsunuz. 

Arkadaşlar, bu yetkiyi tanımakta, kabul et
mekte bir mahzur yoktur, bilâkis fayda vardır. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor efendim? , 
KARMA KOMİSYON ADINA ŞÜKRÜ KE-

RİMZADE (Kastamonu) — Efendim, komis
yon bu hususu müzakere etti. Kanunla vaz'edil-
miş olan bir tekel hakkının yine bir kanunla 
kaldırılması lüzumu neticesine vardı, biz bunu 
Heyeti Muhteremenizin takdirine . arzediyoruz. 
(Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Değiştirge 

Yedinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini, Ulaştırma Komisyonunun teklifine 
uygun olarak teklif ederim: 

«Bakanlar Kurulu bu tekeli kısmen veya ta
mamen kaldırmaya ve müddetini tahdide yetki
lidir.» 

Erzurum .Milletvekili 
E. Nutku 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamıştır, red
dedilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Liman işleri 
SEKİZİNCİ MADDE — Banka, Türkiye 

Umanlarında : 
a) Yolcuların beraberlerindeki zat ve ev eş-

yasiyle 300 rüsum tonilâtosundan aşağı gemi
lerdeki eşya hariç olmak üzere deniz yolu ile 
gelen ve giden bütün emtianın her türlü yük
leme ve boşaltma ve aktarma işlerini yapmaya; 

b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemi
lere tatlı su verme, ihrakiyelerini yükleme, bo
şaltma ve aktarma işlerini yapmaya ve bu işler 
için gereken tesisleri vücuda getirmeye ve işlet
meye; 

c) Deniz yolu ile gelen ve giden eşya için 
deniz kıyısında antrepolar, ambarlar, sundur
malar, hangarlar, açık sahalar ve deniz yolcu 
salonları tesis edip işletmeye; 

ç) Bu kanun gereğince devralacağı rıhtım
larla ilerde tevsi ve yeniden tesis edeceği rıh
tımları işletmeye; 
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d) Deniz yolu ile gelen maden kömürü ve I 

bu cins yakıtlar ile her nevi akar yakıtları al
ma, verme bölgelerini deniz kıyısında tesis edip 
işletmeye; -

e) Palamar şabandıraları tesis ile işletmeye; 
f) Kılavuzluk işlerini yapmaya, 

yetkilidir. 
Banka, bu hizmetleri İstanbul, İzmir ve Trab

zon liramanları ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
kendisine tevdi edilecek diğer limanlarda tekel 
şeklinde yapmakla görevlidir. 

Şu şartk. ki (e) ve (d) fıkralarında mev
zuubahis olan hizmetlerden deniz kıyısında ger
çek veya tüzel kişilere ait depo, antrepo, sun
durma gibi yerlerde yapılan işler yalnız kendi 
ihtiyaçları için mevzuubahis olduğu takdirde 
tekel harici addedilir. 

Banka, tekel içi veya dışı limanlarda tekeli 
tazammun etmemek şartiyle romörköreülük, dal
gıçlık işlerini yapmaya ve birinci fıkrada yazılı 
hizmetler için aynı fıkrada mevcut tahdidat dı
şında kalan aynı çeşit hizmetleri veya bu hizmet
lerle ilgili diğer işleri de görmeye yetkilidir. 

Umumi mağazalar hakkında 13 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

EMEULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar; komisyon tezat içindedir. Dikkat edi
yorsunuz, birinci maddede ve bu maddede Ba
kanlar Kuruluna tekel tesis etmek salâhiyetini 
veriyoruz. Fakat demin ben kaldırmak salâhi
yetini ileri sürdüğüm zaman bunu kanunla ya
palım, diyorlar. Bu bir tezattır. Bu itibarla 
biz daima kurulacak olan şeyin nef'ine, menfaa-
tma olarak düşünmek mecburiyetindeyiz. Doğ
rudan doğruya afaki bir mütalâa ile bunu reddet
tirmek komisyonun hakkı olmasa gerektir. 

Burada F fıkrasından sonra banka bu hiz
metleri İstanbul, İzmir ve Trabzon limanları ve 
Bakanlar Kurulu karariyle kendisine tevdi edi
lecek diğer limanlarda tekel şeklinde yapmakla 
göevlîdir, deniyor. Burada Bakanlar Kuruluna 
vâsi bir salâhiyet veriyoruz. Yalnız kanunla İs
tanbul, İzmir ve Trabzon'u tahdit ediyoruz. Size 
sorarım. Denizcilik Bankası henüz Trabzon'da bu 
vazifeyi yapabilecek kadar elemana malik değilse 
ve bunu başkası da yapamaymca liman hizmetle
ri başı boş mu kalsın?. İzmir için de vaziyet böy
ledir. 

Denizcilik Bankasına intikal edecek malların 
neden ibaret olduğunu bendeniz bilirim. Liman I 
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hizmetleri yapmak için bugün İstanbul'da bile 
vesaiti kâfi gelmiyen bu müesseseye İzmir'de ve 
Trabzon'da Tekel bahşediyoruz. Ben bu Tekelin 
doğrudan doğruya Bakanlar Kurulu karariyle 
tâyin edilecek yerde tesis edilmesini teklif ediyo
rum. Yani F fıkrasından sonra İstanbul, İzmir, 
Trabzon kelimelerini çıkararak, (Banka bu hiz
metleri Bakanlar Kurulu karariyle tâyin edile
cek mahallerde tekel şeklinde yapabilir) tarzın
da bir hale ifrağ edelim. Bakanlar Kurulu umu
mi hizmetlerin aksadığını gördüğü zaman yahut 
umumi hizmetlerin hususi teşebbüsler tarafından 
yapılmadığını anladiğı zaman Denizcilik Banka-
sina bunu tekel olarak versin. 

Fakat Denizcilik Bankasının henüz daha ve
saitini hazırlamadığı bir limanda bugünden Te
kele gidersek yarın oradaki liman hizmetlerinin 
yetiştirilememsi yüzünden akim kalması müm
kündür. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bir sual de 
ben sorauağım, komisyondan. 

KARMA K. BAŞKANI AHMET HAMDİ 
BAŞAR (İstanbul) — Emullah Nutku akadaşı-
mızm limanlarda Bakanlar Kurulu karariyle te
kel tesisine muhalefet etmediğini anlıyorum. 
Şüphe yok ki, mesleke vâkıf oldukları için inşa
sı ve tanzimi Devlet eliyle biten bir limanın 
idaresinin şüphesiz ki, Devlet Tekelinde bulun
ması veya Devlet namına bu işleri yapan"bir mü
essesenin elinde bulunması bir zaruret olduğunu 
bilmektedirler. Buna iştirak ediyorlar zannede
rim. Takıldıkları nokta Istabul, İzmir ve Trab
zon limanları diye tasrih edilmesi meselesidir. 
Tasrih etmiyelim, umumi şekilde Bakanlar Ku
rulu kararma bırakalım diyorlar.. 

İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarnda ar
tık Devlet tesisatı vakaa henüz tam olarak ya
pılmamıştır ama, başlanmıştır. Oralarda fiilî 
inhisar mevcuttur. İstanbul'da, İzmir'de ve 
Trabzon'da fiilen tekel vardır. Bu üç limanda 
bu "fiilî vaziyet mevcut iken bunları kanunun 
metninde tasrih etmeyip Bakanlar Kuruluna bı
rakmış olmanın mânası yoktur. Çünkü vâzıı ka
nun oralarda fiilî vaziyetin mevcut olduğunu 
bilmektedir. Üç limandaki bu tekelin devam 
edeceğini biliyor. Diğer limanlardaki tesislerde 
ikmal edilip Devlet eliyle işletme safhasına ge
lince Bakanlar Kurulu kararı ile tekel vaziye
tine geleceğini gösteriyor ki, komisyonca ve 
Hükümetçe teklif edilen metin uygundur. 
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SUAD BAŞOL (Zonguldak) — Efendim, İs

tanbul'da kömür satış ve tevzi müessesesi var
dır. Vakaa -F fıkrasında yazılıdır ama, bizim 
duyduğumuza göre bu müessese vapurlara yakıt 
olarak verilecek kömürleri de verecektir. Bunu 
da Denizbank mı yapacaktır? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDÎ BAŞAR . (İstanbul) — Efendim, kö
mür satış ve tevzi müessesesinnı denizde sâbih 
dubalarla, elâvatörlerle kömür verme hakkı 
yoktur; Bu inhisar ancak Denizcilik Bankasına 
aittir. Yalnız kömür tevzi müessesi kendi rıhtı
mına yanaşan gemiler yükleme ve boşaltma şüp
hesiz bu inhisarın dışındadır. 

SUAİ) BAŞOL (Zonguldak) — Çünkü ecne
bi gemileri doğrudan doğruya bu müesseseye 
müracaat ederek kömür aldıkları için acaba on
lar da bu kategoriye dâhil mi? diye düşündüm. 
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Tenevvür ettim, teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Sekizinci maddenin f bendinden sonraki fık

ranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim: 

«Banka, bu hizmetleri, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tâyin edilecek mahallerde tekel şeklinde 
yapabilir.» 

Erzurum Milletvekili 
E. Nutku 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen oya arzediyörum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Efendim saat tamamdır bugün saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

t>m<{ 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15, 5 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Muzaffer önal (Tokad) 

mum 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon seçim çevresinden başlandı) 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, oturumu açı
yorum. 

Görüşmeye devam ediyoruz. 

Denizde can ve mal güvenliği işleri 
DOKUZUNCU MADDE — Banka, Türkiye 

kıyılarında kurulmuş bulunan ve ilerde, kuru
lacak "ölah fenerler^ radyofarları, deniz işa
retlerini, sis düdüklerini ve benzeri kıyı emni
yeti cihaz ve tesislerini ve can kurtarma istas
yonlarını tekel şeklinde işletmekle görevlidir. 

Bu tesislerin inşa, tamir, yenileme, tevsi ve 
teçhizleri banka tarafından yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizde gemi kurtarma işleri 
ONUNCU MADDE — Banka, bütün deniz

lerde gemi kurtarma ve yardım işlerini yapma-
ya yetkilidir. 

Banka, Karadeniz'de Şile feneri ile Karabu
run feneri arasındaki Türk kara suları ile Ege 
Denizinde Bozcaada ve İmroz Adası sahilleri 
de dâhil olmak üzere Bababurnu ile Saroz 
körfezinde Kilimli mevkii arasındaki Türk ka
ra «ularında ve bu iki hudut arasında kalan 
Karadeniz ve Çanakkale boğazları.ile Marma
ra Denizinde kazaya uğrıyan harb gemileri ha
riç 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemilerin 
ve yüklerinin kurtarma, yardım işlerini tekel 
şeklinde yapmakla görevlidir. 

MAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, gemi kurtarma işi hakikaten 
üzerinde durulacak çok mühim ticari bir mev
zudur. Bunu Devlet Denizyollarına tekel olarak 
vermek doğrudur. Fakat evvelki maddelerde 
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anlettiğim gibi, bu tekelin Bakanlar Kurulu ta
rafından icabında kaldırılması için bir takrir 
veriyorum. Kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz. 

* Sayın Başkanlığa 
Değiştirge 

Onuncu maddenin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini teklif ederim. 

«Bakanlar Kurulu bu tekeli kısmen veya ta
mamen kaldırmaya ve müddetle tahdidine sa-
lâhiyettardir.» 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar... önerge dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Fabrika ve havuzlar 
ON BÎRÎNCt MADDE — Banka, gemi ve 

diğer deniz araçları inşa, tamir, tadil ve havuz
lama işlerini yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çeşitli işler 
ON IKÎNCÎ MADDE — Banka, görev ve 

yetkileri içine giren hizmetlerin ifasında : 
a) Gerek bankanın ve gerekse diğer ger

çek veya tüzel kişilerin mâruz kalacakları her 
türlü rizikolara karşı her nevi sigorta muame
lelerini doğrudan doğruya veya diğer sigorta 
şirketleriyle birlikte yapmaya; 

b) Turizm ve spor işlerinin denize ait kı-
sımlariyle ilgilenmeye; 

c) Deniz sağlık ve sosyal yardım müesse
selerini kurup işletmeye; 

yetkilidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bankanın diğer iştirakleri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Banka veya ku

racağı ortaklıklar görev ve yetkileri ile ilgili 
işlerin görülmesine ve tesislerin işletilmesine 
dair gerçek veya tüzel kişilerle süresi (10) yılı 
geçmiyen anlaşmalar yapabilirler. Aynı çeşit 
işlerin resmî daire ve müesseselere* doğrudan 
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doğruya yapılmasına lüzum görülen hallerde 
-banka veya kuracağı ortaklıklara verilmesi ge
reken tazminat ile gerekli diğer şartlar bu 
daire ve müesseselerle banka veya kuracağı 
ortaklıklar arasında yapılacak anlaşmalarla 
tesbijt olunur. 

Bankanın tekel sahasında kurulmuş ve ku
rulacak umumi mağazaların antrepoculuk ve 
depoculuk ve benzeri diğer işleri ifa edebilme
leri Denizcilik Bankasının mütalâası alınmak 
suretiyle Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve 
İşletmeler bakanlıklarınca evvelden tesbit olu
nacak umumi esaslar dâhilinde mümkündür. 

Bankanın tekel sahasında fiktif antrepo aç
mak istiyenler Gümrük Kanununun hükümle
rini ifa etmekle beraber ayrıca, banka ile an
laşma yapmaya mecburdurlar. 

CAHÎD ZAMANGlL (Trabzon) — Bu 
madde üzerinde tenevvür etmek istiyorum. 13 
ncü maddeye göre Denizcilik Bankası ve kuru
lacağı ortaklıklar 10 senelik bir müddeti geç
memek üzere vazifelerinden bir kısmının ifa
sına dair şahıslar veya müesseselerle anlaşma 
yapabilecektir. Bir anonim ortaklığı bu ka
nun hükümleri dairesinde vazifesinin icabet-
tirdiği anlaşmaları tabiatiyle yapar. Bunun 
buraya geçmesinin başkaca bir hususiyeti ol
mak lâzımgelir. Ben bu hususiyeti anlıyama-
dığım için bu noktanın tenvir edilmesini rica 
ediyorum. Bundan murat şu mudur1? Yukar-
iarda geçen bir maddede tekele tallûk eden 
hizmetlerin bankanın kuracağı ortaklıklar ta
rafından ifası Bakanlar Kurulunun kararma 
bağlıdır -denmektedir. Binaenaleyh bu madde 
10 sene müddetle acaba bankanın bu çeşit hiz
metleri, meselâ bir ortaklık kurmadığı haller
de, bir diğer mevcut müesseseye yaptırması ve 
bu hususta Bakanlar Kurulu kararından kur
tulması mânasma gelir mi? Gelirse o tak
dirde baştaki hükümle bir tezat hâsıl olur. 
Bunu bilmiyorum, öğrenmek istiyorum. 

Bir ikinci noktanın daha. not edilmesi rica
sında bulunacağım. Şimdi bu fıkraya nazaran 
umumi mağazalar hizmetlerinin görülmesinde 
Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve İşletmeler 
bakanlıklarınca evvelce tesbit olunacak umu
mi esasların vaz'ı lâzımgelmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz,' memleket 
ihtiyaçları nazara alınarak bir Umumi Mağa
zalar. Anonim Şirketi kurulmuş ve buna bizim 
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Millî bankalarla memleketimizdeki eeiiebi baii- I 
kalar da iştirak etmişlerdi. Bu şirketin esasli 
gayesi bankacılık hizmetlerini kolaylaştırmak 
ve var ant muameleleri yapmaktı. Devlet De
nizyolları İşletmesinin elinde tuttuğu inhisar 
dolayisiyîe bu inhisara taallûk eden işlerde 
bu müessese şimdiye kadar çalışmak imkânını 
bulamamıştır. Çok zamandan beri bendeniz umu
mi mağazalar hizmetlerinin lüzumsuz yere in
hisar altında tutularak işi etmesine taraftar 
olmadığım için, Denizyolları Kanununa yapıla
cak bir ilâve ve tadıl ile bu kaydın buradan çı
karılmasına çalışırdım. Bu yeni kanun bir nis
pet dairesinde buna imkan vermiş bulunuyor. 
Tasanda umumi mağazacılık bir inhisar altma-
almmış değildir. Ancak, maddeye göre İstan
bul, İzmir, Trabzon limanlarında, untumi ma
ğaralar kurulabilmesi için Bakanlar Ktıruİuhcâ 
birtakım kablî esasların vaz'ı İâzımgelmekte-
dir. Benim sormak istediğim şudur; 

Birincisi, lıe gibi esaslar hatıra gelmektedir. 
yani bu hükmü tahrik eden sebep nedir? 

İkincisi, acaba Denizbank (Denizcilik Ban
kası sesleri) Denizcilik Bankasının burada bir 
inhisar hakkı bulunması itibariyle, bir diğer 
müeseseniu umumi mağaza işletmesine hak ve
rebilmek için ondan her hangi bir nakdi bir şey 
almayı derpiş eder ini? Yani tekrar ediyorum. 
Denizcilik Bankası bu esasların vâz'ında umumi 
mağaza ve antrepo yapmak istiyen hususi teşeb
büs erbabından her hangi nakdî bir şey almak-
niyetinde midir, değil midir? Böyle bir şey al
mak niyetinde değilse şüphesiz ki, memnun olu
rum . Suallerim bundan ibarettir. 

BAŞKA-N— Komisyon. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu I 

maddede Denizcilik Bankasının 10 seneyi geç-
miyecek şekilde anlaşmalar yapabilmesi kayıt 
edilmektedir. Kanunun ikinci maddesinde De
nizcilik Bankasına, kendisinin kuracağı anonim 
ortaklıklar yapabileceği mutlak kaydından son
ra, verilmiş bir salâhiyeti vardır.. Cahid Zaman-
gil arkadaşımızın hakikaten hakları olurdu, şa
yet kanunun ikinci maddesinde ne türlü hizmet
leri ifa edeceği tasrih edilmemiş olsa idi. Bu 
sarahat olduğu için diğer maddelere mahsus an
laşmalarla bâzı hizmetleri ifa için kendisine yet
ki verildiğini gösteren kayıt eklenmiştir. Bu 
müddetin on sene olması hükmü, bir âzami tah
dit için konulmuştur. Yani 10 seneden fazla j 
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olan anlaşmalar yapmaması gayesi ile konul
muştum Âzami müddet bunu geçerse o takdirde 
mutlaka bir anonim ortaklığı kurmak suretiyle 
bu vazifeleri ifa etmesini esas aldık. 

Umumi mağazalar meselesine gelince: lîrnu-
mi mağazalar tesis etmek hususunda bugün fii
len Devlet Denizyollarında mevcut olan inhisar 
kalkmiştır; Ancak buyurduğunuz gibi; İzmir, 
İstanbul ve Trabzon limanlarında eğer, inhisar 
kalkmış olmasına rağmen, Denizcilik Bankası
nın tesislerinden istifade etmek suretiyle umumi 
mağazacılık yapacak olursa, bu takdirde, an
laşma mevzuubabistir. Yoksa umûmi mağara işi 
için, limanın tesislerinden hiçbir surette istifa-
de edilmediği takdirde, ayrıca bir inhisar resmi 
gibi bir ücret alınmak suretiyle umumi ma
ğaza tesisi, bir imtiyaz ve Sâireyi şirketin ver
mesi, bu kanuh maddesinde ne Hükümetçe ve 
ne de komisyonumuzca derpiş edilmemiştir. 

ÖAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — Efen
dim birinci suâlimin cevâbını kâfi bulmadmi; 
Müessese doğrudan doğruya veya anonim ortak
lıklar kurarak çalışır deniyor. Doğrudur. Gerek 
birinci müessese yani Denizcilik Bankası gerek 
anonim ortaklıklar, gayet tabiî olarak her çeşit 
akitleri yapmaya yetkilidir.. Bu kanunun menet
mediği her türlü anlaşmaları yapabilirler. Bu
rada bahsi geçen 10 seneyi geçmiyen akitlerin 
ne hususiyeti vardır ki buraya konmuştur? 

KARMA K. BAŞKANI HAMDİ BAŞAR 
(Devamla) — Biz arkadaşımızın kanaatinde de
ğiliz. Yani Denizcilik Bankası doğrudan doğru
ya veya kuracaağı ortaklıklarla iş yapabileceği 
bu kanunun ikinci maddesine göre ancak ya ano
nim ortaklık kurar, veyahut ta doğrudan doğru-
yaa kendisi yapar. Kanunda tasrih edilen durum 
budur. Bu vaziyete göre Denizcilik Bankasının 
tasarrufu tahdit edilmiş bulunuyor. Yani Deniz
cilik Anonim Şirketine bu maddei kanuniye ile 
muvakkat anlaşmalar yaparak iş görme yetkisini 
vermemiş olursak bu takdirde, Denizcilik Türk 
Anonim Şirketi, işlerini, hususi teşebbüsün ser
mayesinin iştiraki ile yapacak, işleri mutlaka bir 
anonim şirketi kurmak suretiyle görmek mecbu
riyetinde kalacaktır. Halbuki bir ayda, beş ayda, 
altı ayda yapılacak işler olur. Bu işleri ifa et
mek için bir "anonim ortaklığı kurmaya lüzum 
kalmasın ve bu hususta anlaşmalar yapmak 
mümkün olsun diye bu kanun maddesi konmuş
tur. 
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ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 

Umumi mağazaların vaziyeti ne olacaktır?. 
AHMET HAMDÎ BAŞAK (İstanbul) — 

Mevcut umumi mağazalara dokunmuyor. Yalnız 
bunların haiz olmadığı bir hak vardı. Bunlar 
antrepo açamıyordu. Gümrüklü mallarını bu an
trepoların içine koyamıyorlardı. Bu Tekel Deniz
yollarında idi. Tekel'in kaldırılmasiyle mağaza
lar ve mağazacılık işlerinde serbestiye doğru git
miş bulunuyor. 

BAŞKAN — Cahid Zamangil. 
OAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Arkadaş

larım, mazur görmenizi rica ederim. Tenvir edil
mesinde hakikaten fayda olan bir maddedir. 

Şimdi Hamdi Başar arkadaşımı dinledim. 
Bu izahat beni tatmin etmedi. Bir kere de ben 
maddeyi nasıl anlıyorum, bunu arzedeyim, baka
lım bu mânaya iştirak ediyorlar mı etmiyorlar 
mı? Meclisin anlayışı ne merkezdedir, meydana 
çıksın. 

Yukardaki ikinci maddede çalışma usulü şu 
şekilde gösterilmiştir : Bankaya doğrudan doğ
ruya bu hizmetleri ifa eder, yahut da anonim 
ortaklar kurarak bu hizmetleri onlara ifa etti. 
rir Bu mühimdir. Hakikaten anonim ortaklık
ların mahiyetini tâyin hususuna Maclis ehemmi
yet vermiştir. Bir değiştirge önergesi bu noktada 
reddedilmiş, müessesenin kuracağı anonim ortak
lıklarda dahi % 51 sermayeye sahip olması hük
münü Meclis muhafaza etmiştir ki, müesseselerin 
bünyesine ehemmiyet verilmektedir. Bu hizmet-

• lerin bir kısmı kanunda yazılı olduğu veçhile 
görev, bir kısmı da yetki halindedir. Görev olan
ların ekserisi inhisarı tazammun etmektedir. İş
te böyle mühim hizmetler tevdi edilecek olan 

* müesseselerin bünyesini, sermaye durumu itiba
riyle tâyin etmeye Meclisimiz lüzum görmüş bu
lunuyor. 

Şimdi 13 ncü maddeye gelince, 10 sene için 
bu arzettiğim mahiyetteki müesseseler dışında 
başka bir işletme tarzı derpiş edilmektedir. Bu 
şu demektir: önümüzdeki 10 yıl içinde Denizci-

• lik Bankası keu-.l Vine verilen bir hizmet için bir 
anonim ortaklık kurmayabilir; ve bunu Ali veya 
Veli ile veyahut Ali Veli ortaklığından müteşek
kil bir- müessese ile anlaşarak bu hizmeti ona ifa 
ettirebilir. Başlangıçta sadık kaldığınız prensip 
burada il ilâ! edilmiş ve tekel olarak verdiğiniz 
bir hizmeti» % 51 De sahip olduğunuz bir mü-
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! essei^.vî ifa edildiği İçin bunu ehemmiyetli te

lâkki ettiğihiz bir sırada, 10 yıl için, şu veya bu 
i hususi şahsa, bir anlaşma gereğnce, tamamen bu 

hizmet terk edilebilir. Bu ise müdafaa ettiğiniz 
prensibe muhalif kaçmaktadır, Ben bunu böyle 
anlıyor anı, böyle değilse o zaman tasrih buyur
sunlar. Bunun ebeımuiyeti çok büyüktür. 

KABMA KOMİSYON ADINA HAMDİ BAŞAR 
(İstanbul) —• Bu madde hakkındaki suallerine 
cevaben Cahid Zamangil arkadaşımızın ifade 
ettiği şekilde bankanın gerek tekel ve gerekse 
diğer görevlerine giren hizmetlerin toptan ve
ya mühim bir kısmını bir mütaahhide veya müş
terek anlaşmalı bir ortaklığa devri mevzuuba-
his olmadığını komisyon adına arzederim. Bu 
maddeden kasdedilen mâna, küçük mahiyette 
olan ve kısa zamanlara münhasır olup toptan 
bir hizmetin ifasına taallûk etmiyen, hizmetin 
küçük bir parçasının ifasına taallûk eden anlaş
malardır. Bankanın, kendi görevlerine ve yet
kisine giren daimî mahiyetteki işler hakkında 
bu yolda müracaat etmeye hakkı yoktur. Bu 
hususta ya doğrudan doğruya işletme, veya ano
nim ortaklığı kurmak suretiyle sermayenin 
% 51 ine bankanın iştirak ettiği hukuki formu 
tercih zorundadır. Bu gibi anlaşmaların ne gibi 
mevzularda olabileceğine dair bir iki misal ar
zedeyim. 

Bilfarz, Kömür Tevzi Müessesesinin liman
larda kendi depo ve rıhtımlarına ait işlerde tah
mil ve tahliye hakkı vardır. Denizbankln da, 
demin arzettiğim gibi, denizde sabit vesaitle 
kömür verme hakkı vardır. Şimdi bu iki mües
sese bir anlaşma yaparak denizde tesis edi
lecek vasıtaları müştereken kullanmayı temin 
eden bir anlaşma yapabilirler, ve bu anlaşma 
hükümlerine göre Denizbank doğrudan doğruya 
kendi tekelinde olan bu tarzdaki denizcilik işi
ni bu kömür tevzi müessesesiyle yaptığı muvak
kat anlaşmalı ortaklığa verebilir. Aynı vaziyet-

I te mayi mahrukat verme işi vardır. Petrol şir
ketlerinin kendi vasıtalariyle, kendi tanklariyle 
deniz petrol ve müştakkatmı taşıyıp vaporlara 
ihrakiye olarak vermeleri tekel içerisine gir
mektedir .«• Fakat tahmin etmekte kolaydır ki ; 
hususi ihtisasa ihtiyaç gösteren bu gibi hizmet
ler hakkında Denizcilik Bankası bu petrol şir
ketleriyle sırf bu sahaya inhisar eden küçük ve 
zaruri anlaşmalar yapabilir. Bütün bu anlaşma-

I larm âzami 10 sene ile tahdit edilmiş olması 



B : 113 10. 
bizce şu mânayı ifade etmektedir: 

1. Daimî şekilde tekel mevzuuna giren hiz
metler için mutlaka bankanın ya doğrudan doğ
ruya ona münhasır anonim ortaklık kurmak 
suretiyle iş yapmasına taraftar olduğumuz için 
ilk zamanlarda birçok sene bu anlaşmalar hük
münden de istifade eden işleri müştereken yap
mak sistemi açık bırakılmak suretiyle ilerde İm 
hizmetlerin de ikinci maddede derpiş olunan 
şekilde ifasını arzu etmekteyiz ve bunu, esas iti
bariyle kanunun umumî mahiyetinde mündemiç 
görmekteyiz. 

CAHİi) ZAMANGÎL (Trabzon) — Sayın 
sözcü arkadaşımızın şu yoldaki beyanını Deniz
cilik Bankasının hareket hattına mesnet olmak 
üzere senet ittihaz ederim. Bendenizi teyiden bu
yurdular ki, Denizcilik Bankasının, görev ve yet
kilerinden her hangi birisini sermayesinin % 51 
ne sahip olmadığı bir müesseseye anlaşma yoliyle 
devretmesi ve ona işlettirmesi bahis mevzuu de
ğildir. Bu cümle bendenizi tatmin eder. Bunun
la beraber verdiği misal bu cümleye uymaz. Oö-
rev olarak üzerine aldığı hususlarda banka me
selâ. Kömür Tevzi Müessesesiyle anlaşmışsa, o 
takdirde, inhisar otoritesini icra etmek, kullan
mak bakımından halkın karsısında banka değil 
fiilen Kömür Tevzi Müessesesi bulunur. Yani 
başkalarının hakkını ref'eden bankanın kendisi 
olmakla beraber, inhisarı elinde tutanla fert kar
şı karşıya kalacaktır. Yani fertle Kömür Mües
sesi. Halbuki tekel kimin elindeyse oraya mün
hasır kalmak lâzımdır. 

Bankaya yetki olarak verilen hizmetler için 
bu kabil anlaşmalar akdedebileceği, fazla da olsa 
tasrih edilmiştir diyerek üzerinde durmıyabiliriz. 
Fakat, bankanın görevine taallûk eden, inhisara 
taallırk eden kısımlar da mukavele ile inhisar hak
limin bir üçüncü şahıs tarafından, bilhassa efrat 
tarafından icra edilmesine mâni olmak lâzımdır. 

Bu itibarla 13 ncü maddenin, birinci satırın
daki (görev ve) kelimesinin çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu teklife ne buyu
rur. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI A. HAM
D I BAŞAK (îstabul) — Taraftar değildir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Komisyonun 
muvafakat yok, o halde ret.... 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Efen
dim; Ca'liid Zamangil arkadaşımızın bu madde 
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I üzerinde ısrar edişini doğru bulmuyorum. Çün

kü bu maddede bankaya bir hareket serbestisi 
i verilmektedir, öyle mevzular vardır ki, banka 

yarın kılavuzculuk, römorköreülük ve sair işleri 
j yaparken ehliyetli bir kaptanı mukavele ile bağ-
! lamak ister ve bu vesile ile bir römorkörü kirala« 

•mak ister veya bâzı gemileri kiraya vermek vey» 
kiralamak ister. Binaenaleyh bankanın serbest 
bareket etmesi lâzımdır, onun için arkadaşımızın 
bu madde üzerinde ısrar etmesini doğru bulmu 
yorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeden «görev ve yetki» kelimelerinin çı

karılmasını teklif ederim. 
Trabzon 

Cahid Zamangil 

BAŞKAN — Maddeden bu iki kelimenin çı
karılmasını şifafeen de ifade ettiler. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Müsaade 
buyurursanız izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Emrul-

lah Nutku arkadaşımıza cevap vermek ihtiyacım, 
ihuzurunuza beni mütaaddit defa getirmiş olan 
bir fikir üzerindeki ısrarımın ciddî mesnedini 
ifade noktasındandır. 

Bir anonim ortaklığı Ticaret Kanunu hüküm
leri dairesinde yasak olmıyan her türlü tasarruf
larda bulunur. Hususi bir kanuna malik olmak 
itibariyle bu anonim ortaklığını bir de kendi 
kanunu tahdit eder. Elbette ki ben de kendile
ri gibi bilirim ki, bu müessese mavnalar ve saire 
kiralıyacak, alacak, satacak, gayrimenkul ikti
sap edecek, hepsine ehildir. Ben bu nevi yolları 
tıkamak istemiyorum. Fakat arzettiğim giıbi, bu 
anlaşma yapmak hakkının, bu on yıl gibi bir 
müddetle tahdidi nereden geliyor? Demek ki 2 
nci maddede kabul buyurduğunuz prensipleri ih
lâl eden bir şey'var ki on yılla tabdit edilmek 
mecburiyeti hâteıl olmuştur. Bunu yüksek dik
katinize arzederim. Bu müddet zarfında istisna 
kaideleri devam edecek demektir. Normal suret
te bir müessesenin yapabileceği pek çok akitle-

j rin yapabileceğini bir diğer madde sebepsiz te-
I yit etmez. Demek ki bunun bir diğer sebebi var-
j ılır. Şu noktanın tekrar tavzihini istiyorum: 
i Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın inhisara ta-

AR * 
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allûk eden hizmetlerden her hangi birini diğer j 
bir müesseseye yaptıracak mısınız? ı 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuttuk. Bunu j 
dikkate alanlar... Dikkate almıyanlar.... Reddedil
miştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... 13 ncü madde kabul j 
edilmiştir. I 

Devlet Demiryollarının hakları 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 

yayımı tarihinde Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından idare 
olunan liman, rıhtım ve iskelelerle buralarda 
mevcut ve yeniden yapılacak tesisata mütaallik 
haklar mahfuzdur. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar; Devlet Demiryollarının hu
kuki bünyesini biliyorsunuz, fiilî işletme duru
munu biliyorsunuz. Devlet Demiryolları bâzı ı 
limanlan ve iskeleleri işletmektedir. Fakat bu 
iskeleler gayet verimsizdir ve deniz ticaretimizde ' 
çok kıymetli olan zaman hareamalanna, tazmi
nata sebebiyet veriyor. Devlet Demiryolları bu ı 
işi rantabl ve iktisadi yapamıyor, keyfî yapıyor. 
Gerçi bu şimdiye kadar kendisine verilmiş bir 
haktır. Bu hak mahfuz olsun. Ama mevcut mad
denin altına bir fıkra eklemek suretiyle ancak 
Bakanlar Kurulu kararı ile bu haklar kısmen 
veya tamamen bankaya devrolunabilir salâhiye
tini de verelim. Yoksa 99 sene müddetli bir ka
nun yaparken 99 senelik bu hakkı D. Demiryol
larına da vermiyelim arkadaşlar. I 

BAŞKAN — Değiştirgeyi okuyoruz efendim, I 

Yüksek Başkanlığa 
14. maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini i 

teklif ederim. «Ancak Bakanlar Kurulu kararı ! 
ile bu haklar kısmen veya tamamen bankaya ! 
devrolunabilir» j 

Erzurum Milletvekili 
Emrullah Nutku 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET I 
HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — İtiraz etmiyo- | 
ruz. i 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor. Mad- i 
deyi bu şekilde okuyoruz. i 

Devlet Demiryollarının hakları 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun | 

i 

yayımı tarihinde Devlet Demiryolları ve Liman- i 
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lan İşletme Genel Müdürlüğü tarafından idare 
olunan liman, rıhtım ve iskelelerle buralarda 
mevcut ve yeniden yapılacak tesisata mütaallik 
haklar mahfuzdur. Aneak Bakanlar Kurulu ka
rarı ile bu haklar kısmen veya tamamen banka
ya devrolunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

III - Malî Hükümler 

Sermaye 
ON BEŞİNCİ MADDE — Bankanın itibari 

sermayesi her biri (100) lira kıymetinde na
ma muharrer (3) milyon hisseye ayrılmış (300) 
milyon Türk lirasıdır. Mütaaddit hisseleri ihti
va etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden 
her birinin ihtiva edeceği hisse miktarı ile her 
tertibin mecmuu miktarı ana sözleşmede göste
rilir. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — 15. maddenin Hükümet tasarı
sındaki 16. madde ile değiştirilmesini rica ede
rim. 

Komisyon iltihak etmektedir. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — İltihak ediyo
ruz. 

CEZMt TÜRK — Söz isterim. 
BAŞKAN — Cezmi Bey isterseniz komisyon 

iltihak ettiğine göre metni okuyalım ondan son
ra. zatıâliniz söylersiniz. 

III - Malî Hükümler 

Sermaye 
ON BEŞİNCİ MADDE — Bankanın itibarî 

sermayesi her biri (100 lira kıymetinde nâma 
muharrer (5) milyon hisseye ayrılmış (500) mil
yon Türk lirasıdır. Mütaaddit hisseleri ihtiva 
etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her 
birinin ihtiva edeceği hisse miktarı ile her terti
bin mecmu miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

BAŞKAN — Komisyon bu maddeye iltihak 
ediyor. Hükümet teklifinin 16 ncı maddesi 15 
nci madde oluyor. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bi
liyorsunuz milletvekilliği vazifelerimizden bi
rincisi bütçe ve Maliyeye, Hazineye taallûk eden 
hususlar üzerinde dikkatle durmaktır. Maliyeci 
ve iktisatçı olmamama rağmen bu bankanın ser
mayesi üzerindeki konuşmalarımı anlayışla tak-
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dir edeceğinizden eminim. Çünkü bu hususta 
müsterih olmak istiyorum. 

Benim gördüğüm vaziyet şudur: Benim bil
diğim umumi malûmata göre banka para ile ku
rulur. Burada bankacılık mefhumlarına uymı-
yacak şekilde parasız 'banka kurmak yolunda
yız. Sermayesinin % 51 ini Hükümet koyacak. 
Nedir? Ayniyattır, para değildir. 

Peki bunun tutarı nedir? Muhtelit komis
yon müzakerelerine gittim, dikkatle dinledim. 
Bu ayniyatın tutarı henüz tesbit edilmemiştir. 
Hattâ o kadar tesbit edilmemiştir ki salahiyetli 
zatlar henüz tesbit edilmedi, «sayılamıyacak ka
dar çoktur, Salıpazarı rıhtımı, Trabzon limanı 
tesisatı da buna girecektir» dediler. Demek ki 
sermaye olarak Hükümetin koyacağı % 51, ge
miden rıhtıma, depodan havuza kadar birçok 
şeydir. Bunları henüz tasarıyı getiren Hükümet 
veya bankanın idaresini tekabbül edecek, yahut 
istihale edecek idare tarafından da tesbit olun
mamıştır. Binaenaleyh 500 milyon 300 milyon 
liraya inmiş veya çıkmış, neye istinaden? Arze-
deyitn: Hükümet 500 demiş, müstakbel banka 
300 milyon diyordu, Muhtelit Komisyonda mü
nakaşalar oldu, aradaki 200 milyon liralık bir 
fark üzerinde becelleşmeler oldu, şimdi bura
da huzurunuzda anlaşmaya vardıkları anlaşıldı. 
Hükümet tarafından verilecek ayniyat henüz 
tesbit edilmemiş durumdadır, bu halde nasıl 
banka kurulur? Belki ilk kuruluşundaki statü
sünden çıkar, diye ilk Denizbank Kanunu çıka
rılırken tutulan zabıtları okudum. O vakit bu 
banka 50 milyon lira sermaye ile kuruluyormuş, 
100 milyona çıkıyormuş, o vakit merhum Berç 
Türker varmış, kıymetli bir bankacı, çıkmış de
miş ki; bu çeşit banka olmaz, demiş. Yine mer
hum Ahmet İhsan Tokgöz çıkmış, aynı şekilde 
izah etmiş ve bunun (fond de raullemend) i 
yok, bu ne çeşit banka, demiş. O zamanki tasa
rıda Hükümet bankaya her sene muayyen bir pa
ra vermeyi de taahhüt etmiş. Bu seferki Muh
telit Komisyon mesaisinden öğrendiğime göre 
bu defaki tasarıda da Hükümetin her sene bu 
bankaya bir miktar para vermesi mevzuübahis 
imiş fakat tasarı Bakanlar Kurulunda tetkik 
edilirken Hazinenin yeniden para vermesi çıka
rılmış. Şimdi şöyle bir mukayese yaptım arka
daşlar: Bu bankanın ilk şekli 14 sene evvel ku
ruluşu zamanında bizim paramızın kıymeti nor
mal bir kıymetteymiş, bütçemi?; bu kadar aşın 
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rakamlarda olmamakla beraber denk bir bütçe 

i imiş, açık yokmuş, millî paramızın kıymeti is-
tikrarlı imiş. Üstelik Hazineye gelen gelir faz
lalığı yılda 30 milyonu aşıyormuş. Yani Dev
letin malî itibar vaziyeti bu şekilde imiş, o ban
ka kurulurken. Devlet borçları da bugünkü baş 

| döndürücü şekle gelmemiş imiş. O şartlar al
tında kurulan bankayı düşündüm. Bütün bunla
ra rağmen o zaman kurulan bu banka halkın gö
züne de batan bir banka olmuştu, iyi karşılanma
mıştı. Her şeyi samimi olarak arzedeyim, neticeye 
bağlıyacağım. O vakit banka kurulur kurulmaz, 
gayet iyi hatırlarım, Çinili rıhtım hanı üzeri
ne mavi dalgalı elektrik borular döşenmiş de
niz reklâmı yapılmaya başlanmıştı. Bu arada 

! eski idarenin o güzelim Ayyıldızlı çift çıpalı 
enblemi de değişmişti. Yerine yelkeni şişkin 
bir kadirga resmi konmuştu. İlk kurulu
şunda yaptığı siyasi tesir dolayıısiyle de aley
hinde müthiş bir propaganda başlamıştı. O za
man meslek vazifem icabı siyasetle uğraşma
dığım için yalnız şu kadarını hatırlıyorum. İt
ham yapmak için söylemiyorum, sayın idareci
sinin Büyükdere'de yaptırdığı yalıdan Kano 
otomobiline kadar dedi kodu ile İstanbul çal
kalanıyordu. 

Bundan sonra hazin' akıbetini biliyorsunuz. 
Bir iktidar tebeddülü ile bu banka kapatıldı, 
mahkemelik işler oldu, şu, bu. Netice olarak 
meydana çıktı ki, bu banka aslında iyi işlemiş, 
kâr etmişti. Demin sayın Burhanettin Onat ar
kadaşımla görüşürken bir daha anladım. Bu 
hususu dün burada tesbit edememiş. Hattâ 
niçin söylemediniz diye sordum; neticei hesap
ta bankanın gayet kârlı vaziyete geçtiği gö
rülmüştür. Ben yukarıda tetkik ettim, Deniz
yolları, Seyrisefain, bir âmme hizmeti olan 
devlet deniz nakliyatı işlerine dair 30 a yakın 
kanun çıkmış. Bu işe başladığımız zamandan 
beri bu müessese bir değirmen gibi milyonları 
ve yüz milyonları eritmiştir. Fakat bu Deniz
bank, bir sene zarfında umulmadık kârlara 
geçmiş. Kendi hizmetlerini görmüş, amortis
manlarını kapatmışı, ve milyonu aşan kâr etmiş. 
Demek ki bu idarenin kuruluşu sihirkâr birşey 
olmuş. Bu o vakit ki, Sayın Milletvekillerinin 
sermaye hakkındaki itirazlarına rağmen nasıl 
olmuş? Benim anladığıma göre; devletin malî 
itibarı yüksekmiş, paramızın istikrarı ve itibarı 

I yüksekmiş. Bütçesi her sene' 30 - 35 milyon 

— 867 — 



B : 113 10. 
lira fazla varidat getiren bir maliyenin kefa
leti altıındaymış. İlâh.... 

Binaenaleyh, aslında banka fikrine tarafta
rım. Çünkü geçmiş bir tecrübesi vardır, istifade 
edilmiştir. Fakat siyasi tesirle inkişafına engel 
olunmuştur. Bugün, o zaman bu bankanın teşki
line âmil olan Başbakan, bugün Sayın Cumhur-
başkanımızdır. Öyle tahmin ediyorum ki o vakit 
•alınan neticeye güvenerek bunu yeniden inkişaf 
ettirmek emeli ile bu vaziyetin olmasını istemiş
lerdir. Yeniden bu banka tasarısı gelmiştir? Tah
minime göre böyledir ve bu banka tasarısı geldik
ten sonra 50 milyon 500 milyon lira olmuştur. Çün
kü anlaşılabilir. O zamanla bu zaman içinde ben-
kanm eline geçen, malzemeler, yeni gemiler, yeni 
rıhtımlar artmıştır. Fakat şurasını kaydetmek 
isterim ki, demin tebarüz ettirdiğim gibi bu 
ayni sermaye .henüz objektif olarak malûm de
ğildir. Sayın Maliye Bakanı 500 milyona yak
laştırmakta Sayın Müdürü umumi bunun 300 
milyona varmıyacağmı çünki devir alacakları 
müessesenin 200 milyondan fazla borcu olduğu
nu ifade etmektedir. Binaenaleyh biz bunu Hü
kümet meselesi, işletme meselesi yapmadan ve 
yüksek vicdanınıza hitap ederek her hangi bir 
politikaya kapılmadan objektif olarak tesbitle 
bu müessese 300 milyonla 500 milyonla mı mu
vaffak olacaktır yani Cumhuriyet Hükümeti ba
şına bir para değirmeni olan bu müessese nasıl 
inkişaf edecekse öyle karar vermek zorundayız. 
Şahsi 'kanaatime göre, sermaye vermek lâzımge-

; Tirşe sermayede verilmelidir. Ama inanarak, bi
lerek çalışacak bir müessese halini alacaksa öyle 
yapalım. Yok eskileri gibi deve olacaksa kabil 
olduğu kadar mümsik davranılmasını ve şimdi
den Sayın Umura Müdürden rica ederim yeni 
bir yalı yaptırmasın. En tabii hakkıdır ama yap
masın. Ve talimin ederim her halde yeni bir yalı 
yaptırmaya ihtiyacı yoktur, (Gülüşmeler, şahsi 
konuşmayın sesleri). 

BAŞKAN — Rica ederim Cezmi Türk şahsi 
konuşmayın, madde hakkındaki fikirlerinizi söy
leyin. 

CEZMİ TÜRK (Devamla) — Ben şahsileş-
tirmesem de millet hemen şahsileştiriverir. Ben, 
hitap ettiğim şahsın samimiyetine güvenerek ko
nuştum, bu beyanım onu üzmez ancak sizin has
sasiyetinizin hayranıyım. (Devam, devam sesleri) 
Ben bununla şunu anlatmak istiyorum ki, bu 
müesseseye ne vereceksek verelim, Bakanlar Ku-
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\ rıılu bunu temin etsin, biz de Meclis olarak bu 

müessesenin muvaffak olmasına çalışalım. 3 ta
rafı deniz olan bir yarım ada üzerinde oturu
yoruz. İstikbalimiz denizcilik ve buradan gele
cek sermaye ve servete bağlıdır. Bu müesseseye 
verilecek sermaye ve imkânları şimdiden verme
liyiz. Buna verilecek sermaye nelerdir? Ayni 
sermaye verilecek, miktarı malûm değil, hariç
ten % 49 alacak, bunu kimler verecek? Belli 
değil. 

Arkadaşlar; maliyeci, iktisatçı arkadaşlar, 
şimdiden anonim şirkete i konferanslar veriyor
lar, fakat aşağıda maddeler geldiği zaman Ha
zine kefaleti vesaire çıkıyor. Aslında Devlet 
bir yatırını yapıyor. Realite budur, bir kısmı
nı aynen veriyor, bir kısmı da Hazine kefaleti 
ile çıkarılacak tahvillerdir. Ortada bugün 
Devlet Hazinesi vardır, bankayı kurmakta 
olan. tleride talep olursa hususi sermaye de gi
recek. Maalesef şunu da arzedeyim anonim 
şirket kurma zihniyetimiz de henüz tekemmül 
etmiş değildir. Su kurdurulacak olan banka
ya dört kişi biner lira verecek olursa anonim 
şirket kurulmuş olacak. Bugün dünyada ar
tık böyle dört kişilik anonim şirket kalma-
; nşhr arkadaşlar. Bu mevzuda Ticaret Kanu
nun hükümlerini de değiştirmek lâzım. Hiç ol
mazsa 100 kişiden ibaret olmalı bir anonim şir- ' 
ket. Vaktiyle yapılmış örnekleri var. Devlet en 
buhranlı yamanlarda, memurların maaşlarından 
kesmek suretiyle Merkez Bankasını kurmuştur. 
Bu çeşit müesseseleri halka, malederek. neva
ma millileştirmeye diğer yeni bir tâbirle Demo-
kratise etmeye bakmalı. Hattâ irili ufaklı ken
di memurlarını da aynı şirkete aksiyoner yap
maya çalışması lâzımdır. Şahsi kanaatim, is
tikbalimiz yalnız muayyen ve mahdut şahıs
ların serveti ile bir anonim şirket de değil 
daha az varlıklı fakat daha çok imanlı insan
ların, toplana toplana göl olur vaziyeti ile ge
niş aksiyon erlerin girmesiyle anonim şirket 
kurulmalıdır. Burada kurmak istediğimiz bu. 
müessesenin bu şekilde geniş bir memur kitle
sini ortak olarak bulabilir. Bu memurlar pekâ
lâ muayyen hadler dâhilinde kendi sermaye
sine ortak ederler bu anonim şirketi şeklen de
ğil; hakiki ve tam manası ile anonim bir şirket 
haline getirebiliriz. Bugünkü işler, beş, sekiz 
ortak girerek ve r/c 51 Devlet elinde bulunan 
sermayeli bir anonim şirketin hayali ile oya-
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lanacak ve teselli bulacak arkadaşlarınızdan 
değilim. 

Nihayet şunu da arzedeyim ki, Sayın Ko
misyon Sözcüsüne soruyorum; sermayesi tedi
ye edilmemiş, sermaye diye konulacak para ve 
ayniyat tesbit edilmemiş bu şekilde bir banka 
kurmak mümkün müdür? 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
KARMA KOMİSYON ADINA ŞÜKRÜ KE

RİMZADE (Kastamonu) — Muhterem Cezmi 
Bey arkadaşımızın meraklarını tatmin etmeye 
çalışacağım. Fakat bu arada eski devre, eski 
tesislere, eski işlere ait vâki beyanatına bittabi 
cevap verebilecek vaziyette değilim. 

Maddedo de görüldüğü gibi, üç yüz milyon ve
yahut 500 milyon sermaye, itibarî sermayedir. 
Bugün, istihale edecek. Denizyollarının elinde 
defterleri, kuyudatı vardır. Bunlar gayrima-
Jûm bir halde değildir. Fakat böyle muazzam 
bir teşekkülün muazzam mevcudunun 24 saat 
içinde hesabını hemencecik tesbit edip, kanu
nun ç.ıkmasiylc beraber şu kadar emlâkimiz var
dır. demeğe imkân yoktur. Rurada geçici 
maddede görüldüğü gibi, bir lasfiye heyeti ku-

I' rulacaktır. Bu tasfiye heyeti Denizyollarının 
cündc b'ilıniMiı mevcudatı teshil edecek ve k:y-
ınctlendirecektir. Biî lesbit neticesinde bu ser
maye taayyün edecek ve kuruşu kuruşuna te
bellür etmiş olacaktır. Maliye Vekâletinin 
;"><Mj milyon demiş olmasını, Karma Komisyonun 
da 300 .milyon demiş olmasını, bi-az evvelki 
konuşmamda arzetmiştim. Bugün 300 vrya 500 
milyon olması zaten itibari olduğuna göre, gö
rüyoruz ki, Hükümet yaptığı tetkikat, etraflı 
incelemeler neticesinde mevcudatın aktifle pa-

sordum, bunun eski kadırga şeklinde veya 
herhangi bir şekilde tesbit etmeye niyetleri 
yoktur. 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; sermayenin 300 milyon veya 500 mil
yon olmasının fiilî neticeleri bilhassa bundan 
sonraki maddede görülecektir. Çünkü 16 ne?. 
maddeye göre (B) grupu hisse senetlerini yani 
sermayenin % 49 ünu hususi sermaye deruhde(ede
cektir. Fakat hususi sermayenin bu yüzde 49 u 
tamamen kapatabileceği hususunda Hükümette 
bir şüphe bulunmalı ki, bunun için (B) grupu 
hisselerinin Hükümet, daha doğrusu Hazine ta
rafından deruhde edileceğine dair bir hüküm kon
muş bulunmaktadır. 

Müsaadenizle bu maddeyi okuyayım. Bu mad
de, (A grupu Hazineye, B grupu hakiki veya tü
zel kişilere tahsis edilmiştir) dedikten sonra : 

(B grupu hisse senetleri satılmak üzere Ha
zine tarafından deruhde edilir) diye ilâve ediyor. 

Demek ki, bu B grupu evvelâ Hazine tara
rından deruhde edilecek, isteklisi çıktıktan sorra 
satılacaktır. Acaba Hazine ne ile deruhde edecek
tir. Bunu deruhde etmek için karşılığı var mıdır.'. 

Demek ki, arkadaşların d;ı iel.arü/. ettirdik 
leri gibi mevcut Denizyolları İşletmesinin elinde 
mevcut olan mallarının bir envanterini yapmak 
icabetin ektedir. Bunda iki milyon veya beş mil
yon bir hata kabul edilebilir. Fakat sermayeyi 
300 milyondan 500 milyona çıkarırsak Hazine 
hissesi 155 milyondan 255 milyona çıkacaktır. 
Yiu; milyonluk bir i'ark, hesapsız kabul edilemez. 
Binaenaleyh kanunun hazırlanması altı, yedi, 
hattâ, sekiz, on ay evvel başladığına göre hiç ol-

.sif arasındaki farkın 250 milyonu bulacağına j mazsa tahminî bir rakam elde edilebilmelidir. 
kaniim. Yani devrolunacak mevcudatı 500 mil- | Böyle bir envanterin yapılmadığını komisyon mil
yon olarak telâkki etmek doğru değildir. Bu
na 250 milyon ile şahıslar nakdî olarak iştirak 
edecektir. Yani (B) hisse senetlerini almak 
suretiyle iştirak edeceklerdir. Karma Komis
yonda konuşurken âzami derecede Devlete yük 
olmamaya çalışılmıştır. Malî vaziyeti dolayısiy-
le bâzı hususi müesseseler yardımda buluna-
caksa bu ilelebet devam edecek demek değil
dir. 500 milyonun 255 milyonu mevcutla inti-

,kal edecek hisse senetleri, suretiyle 245 milyo
na da şahıslar iştirak edecektir. Yalnız kısaca 

vŞU noktaya cevap vermiş-olayım ki; yani fors 
.meselesine, Denizvolfarı' TTmum Müdürüne 

zakerelerindc işittik, burada da aynı şey söylen
di. O halde sadece hayale istinat ederek 'bunun 
500 milyona çıkarılmasını Hükümet kabul ediyor. 
Fakat rakama istinat etmiyen böyle bir miktarın 
kabul edilmesi realitelere aykırı olur kanaatinde
yim. Bendeniz komisyonun teklif ettiği şekilde 300 
milyonun kabul edilmesini rica edeceğim. Yoksa 500 
milyon liraya ektiğimiz takdirde sadece lâfta 
kalacağız, başka birşey yapmış olnııyaeağız. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK-(Seyhan)— Efendim, tasrih 

edeyim ki, bu müesseseye ait tenkidimde yapı
cı olmaya çalışıyorum. Yıkıcı bir kasdım yok-
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tur. (Ona şüphe yok sesleri) Onun için ilâve 
edeyim ki; bu müessesenin bir an evvel kurulup 
rasyonel şekilde işletilmesi, millî Hazineye fay
dalı olmasını istiyorum, ez canu dil bunu istiyo
rum. Fakat bunlarla bu işin olacağına inanmı
yorum. Bu işin başından tutuşumuzdaki enerji 
bundan netice alacağız, diye değil, aman bun
dan az bir şeyle kurtulalım, diye yapılmış bir 
tasarıdır. Bu aslında bir envestlsmandır. Yani 
ayniyat ve para vermek suretiyle sermayeyi iş
letme, zarardan kâra geçme, döviz getirme ga
yet güzel envestisman şekli olabilir, hem de kı
sa vadeli envestisman şeklidir. Dün burada en 
salahiyetli komisyon başkanı, (teferruata gir
mek istemedim) bunun yalnız ayniyatla olaca
ğını söyledi, eldeki rantabilitesi olmıyan işlet
melerin zararlı olduğunu, malzeme kusurları 
olduğunu, hattâ başka bir arkadaşımız eski mal
zemeden yapılmış yeni gemilerden bahsetti, baş
ka bir arkadaş Tarsus meselesi dedi ortaya bir 
istifham attı, yine komis^yon başkam devrimiz 
tek tip gemiler devridir bunlar tip gemiler al
mamışlar dedi. Yani o kadarını düşünmemiz lâ
zım ki eldeki gemilerin teknik bakımdan işlet
me kabiliyeti yoksa bunları elden çıkarmak 
yeni gemi almak daha akıllıca bir hareket olur. 
Burada ayni sermaye koyacağım deniliyor son
ra da bu ayni sermayeyi kötülemek için salahi
yetli ağızlar ne lazımsa söylüyor, ondan sonra 
da buna bu bankanın sermaye fonuna inanın di
yorsunuz. Eğer bu mâkul bir şeyse söyleyin de 
ben de inanayım. İnanamiyorum. Ben diyorıım-
ki evvelâ bu gemiler tesbit olunmalı."Bunun na
sıl tesbit olunacağı ilerdeki maddelerde yazılı
yor. Temenni ederim ki bunlar tesbit edilmiş 
olarak gelmeli idi. Müesseseye ayniyat olarak 
Devlet şunu veriyor, bunu veriyor, ondan sonra 
da Hazine bunu verecek. Ben hattâ bu mesele
de o kadarına razıyım ki bütün borçlarımıza 
rağmen altın veri)) sermaye koyacağız deseler 
buna candan razı olacağız. Fakat ortada serma
ye diye bir şey yok. Sonra aşağıda tediye edil
miş sermaye kadar kredi anlaşması yapılır di
yor. Bu Hazine bu bankaya kredi imkânını na
sıl sağlıyacak, kefalet altına nasıl girecek. İti
bari sermaye denmiyor. İtibari sermaye kadar 
kredi sermayesi deseler; yani 500 milyon itibari 
sermaye ise 500 milyon da' tediye edilmiş ser
maye ki bu bir milyarı tutar. Tediye edilmiş 
sermaye ne kadar belli değil, kefaleti Hazine 
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! nasıl yapacak. Bunun mânasmı anlar olduk. Bu 
j müessese hariçten faizle borçlanıp para temin 
i edecek. Ve ben de buna razı olacağım. Arkadaş

lar bu beni tatmin etmiyor. İdareciler piyasa
ya çıkacak. İşlerini yürütmek için para kredi 

) almak için şuraya buraya baş vuracaklar. Ve 
bununla da o tesisi işletmeye kalkacaklar. İti
bari yüksek olacaktır, Devlet Hazinesi arkasın
da falan diye, yüksek faizlerle para alacaktır, 
bunu işletmeye çalışacaktır. Hesaplı bir düşünce 
ile, millet malı düşüncesiyle bu kabili telif şey
lerden değildir. Bu Sümerbankın ve ötekilerin 
sermaye işine benziyecek. Bu tediye edilmiş 
sermayeyi bilmeden, Hazine kefalet edecek im
zanı reyini ver diyorlar. Veremem. Bu sermaye 
işinin halledilmesi lâzımdır. Ekseriyetten rica 
ediyorum, bu maddeyi komisyona verelim, bu 
gece lütfetsin ve bize esaslı sermaye olarak ge
tirsin. Dünyaca malûm şekilde bir banka kurul
malıdır, batakta olan işlerimizi kurtaracaktır. 
Daha ileriki maddelerde de dokunulacak kı
sımlar vardır. Onun için burada çok dikkatli 
durmamız ve tetkikatınıızı derinleştirmemiz ica-
beder. İstirhamım bundan ibaredir. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
I MALİ VI-; HAKANI HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — L'e/.ıni Türk arkadaşını, âdeti veç
hile, umumi, çok geniş sahada dolaşarak konuş
tuğu için insan hakikaten konuşmasının esasını 
teşkil eden noktayı tesbitte müşkülât çekiyor. 

(.'EZMl TÜKK (Seyhan) - - Şahsımla olan 
meşguliyetinize teşekkür ederim; eski âdetiniz-
dir. 

MALİYE BAKANİ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Ben bu konuşmalardan şunu an
ladım. Tesbit edilmemiş kısımlar var, bunlar ne 
olacak? Ondan sonra bunun % 49 unu da Hazi
ne deruhte edecek, bu ne olacak? Sözlerindeki 
esas budur. Ondan öte tarafında cevabı icabetti-
ren bir şey yoktur. Çünkü diyorlar ki, Sümer-
bank, Etibank faciası meydandadır. Hariçten pa
halı faizle para temin ettiklerinden zarar etmek-
tedirler. Bendeniz Sümerbankın, Etibaııkın ha
riçten böyle pahalı faizle kredi aldıklarını bilmi
yorum. Kendileri biliyorlarsa lütfen söylesinler. 

CEZMİ' TÜRK (Seyhan) — Ben Ticaret 
Bakanından öğrendim. Lütfen Ticaret Bakanına 

i sorunuz. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

I (Devamla) — Eğer arkadaşımız kanunun geçici 
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' birinci ve ikinci maddelerini okumuş olsalardı 
suallerinin .bir kısmına derhal kendileri, cevap 
vereceklerdi. 

Geçici birinci maddede diyor ki; «Devlet De
nizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlü
ğünün bütün aktif ve pasifi, hak ve borçları ile 
birlikte.Hazine hisse senotlerinin karşılığı olmak 
üzere ,kesin kuruluşu gününden itibaren' banka
ya iulîkul eder. 

Geçici ikinci maddede yazılı kurul tarafın
dan tasfiye bilançosunu aktif ve pasif, bankanın 
kesin kuruluşu tarihindeki durum ve rayiçlerine 
göre kıymetlendirilerek bir devir bilançosu ya
pılır ve bunun neticesi Hazinenin sermaye işti
rakine esas olur.» Cevap burada. Bankanın kesin 
kuruluşu tarihindeki durumuna ve o tarihteki 

• rayiçlere göre bankanın elindeki mevcutlar kıy
metlendirilecek, bankanın aktifleri ortaya kona
cak, nakdi mevcudu ve borçları ortaya konula
caktır. Kıymetlendirilen bu mevcutlar Hazine
nin sermayeye iştirak hissesini teşkil edecektir. 
Geriye kalan % 49 hisseyi Hazine deruhte ede
cek, bu nasıl olacak? Diyorlar. Hakikaten geriye 
kalan '% 49 hisseyi Hazine deruhte edecektir. 
Fakat talip çıkınca bunu derhal devir edecek, 
satış bedelini de Denizcilik Bankasına verecek. 
Bu emsali olan bir .şeydir : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 
6 ncı maddesi aynen şöyledir 

«ALTINCI MADDE — Hisse senetleri A ve 
B gruplarına ayrılmış olup bunlardan : 

A) grubu sermayesinin % 55 ini, 
B grubu sermayesinin c/c 45 ini, 
Teşkil eder. 
A grubu Hazineye, B grubu tüzel ve gerçek 

kişilere tahsis edilmiştir. 
B grubu hisse senetleri, tüzel ve gerçek kişi-

. .lerden isteklisi çıktığı zaman satılmak . üzere, 
Hazine tarafından alınabilir.» . 

. Nitekim 45 milyon liralıktan ibaret olan B 
grubu hisse senetleri Hazinenin elinde kalmıştır. 
Bu sene bunun 22 milyon liralığı Emekli San
dığına, satılmış ve tutarı Emlâk Kredi Banka-

V sına verilmiştir. Vaziyet burada da aynı şekil-
f eledir. .Talibi çıkarsa verilecek, satılacak; Hazi-
:•' nede bulunacak, satış bedeli bankanın sermaye-
* sine mahsuben Hazine tarafından bankaya tev-
!' di 'olunacaktır. ' 
'("' ''Gezini' Türk arkadaşımız; 300 milyon veri-
!•' •'• l i r semi; muvaffak olur, '500 milyon verilirse mi • 
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i muvaffak-olur? diye sordular: Biz 300 milyon 

verilirse- muvaffak -olur, 500. milyon verilirse 
• \3aha .çok muvaffak .olur, gibi -bir şekilde düşün
medik. Bugün Devlet Denizyollarının . elindeki 
mevcutların. tesbit edilmemiş olması dolayısiyİe 
yuvarlak bir rakam olarak bu cakamı aldık ve 
'bankanın sermayesi 500 .milyon lira olduğu za
man bu.imkân hâsıl olacak diye mütalâa ettik. 
Çünkü elindeki mevcutları kıymetlendirdiği tak
dirde %-51 raddesine gelebileceği hesaplanmış. 
Eğer tamamı 300 milyon olursa bunun % 49 u 

'İB grupu hisse senetleri teşkil edecektir, şahıs ve 
şirketlere ait olacaktır. Halbuki Devlel; Deniz
yollarının elindeki malların kıymetleri 300 mil
yonun % 51 den fazla olduğu için, 500 milyon 
olması muvafık görüldü. 300 ve 500 milyon üze
rinde durulurken bu noktadan hareket edilmiştir. 

öte tarafta-, muhterem arkadaşımızın bâzı 
sualleri daha-var: Banka deyince,., denizcilik 
bankası deyince, arkadaşımız,- bunu, bir tevdiat 
'bankası şeklinde, ticaret'bankası şeklinde, yani 
senetleri iskonto eden, borçlu cari hesabı açan 
ve munahasıran bu işlerle meşgul olan bir ban
ka olarak düşünüyorlarsa bir hataya düşerler. 
Onun için bu kısma cevap vermiyorum, (Alkış
lar). 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; sayın 
Devlet adamımızdan ricam şu olacaktır; Devlet 
adamlarının toleransı yüksek olmalıdır. Hele 
demokrat Devlet adamlarımız çok müsamahalı 
olmalıdır. Kendilerinin yaşlarının küçük, mev
kilerinin büyük olması itibariyle de bu müsama-
hanın büsbütün geniş olması lâzımdır. 

Şunu arzedeyim hepimiz vatandaş olarak 20 
nci yüz yılda yaşıyan adamlar olarak, bilhassa 
1946 sonrasında yaşıyan vatandaşlar olarak ikti
sadi ve malî şeylerle ilgili, milletvekili olarak 
Ibu işlerledahaçokalâkadarız, 

Buyurdukları tasfiye bilançosu yoktur, oku
madığımı tahmin ettikleri tasarının üç muhtelif 
variyantını okudum, komisyonu dinledim. Gö
zümle, kulaklarımla bunu içmeye çalıştım. Ma
liyeci arkadaşlarımdan sordum. 'Aklımın erdiği 
kadar şüphelendiğim, acı duy 
da-tenevvür etmeye çalıştım. Talebeliğim de ten-
ibellikle geçmediğinden, Maliye Bakanı arkadaşı
mız emin -olsunlar. Millete" ait işlere aklım eriyor. 
Tasfiye bilançosu beni hatmin etmedi, biz halden 
ibalısediyoruz, bütün beyanları, o' istikbale • mu-

ızaftır, - geleceğe • aitti?. • Yapılacak, olacak,- ge-
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lecek. diyorlar. Biz bugün kurulacak bir baıi- i 

.kanın Devlet hissesi olarak, rakam olarak ne j 
konacağım öğrenmek istedik. Cevap yok. Yalnız 
ilerde yapılacak tasfiye blânçosu bunu göstere- J 
çektir/diyorlar. Ve örnek olarak da Emlâk ve 
Kredi Bankasını gösteriyorlar. | 

Arkadaşlar, sayın Demokrat Par t i bakanını 
eski iktidarın eserlerini örnek almalarını, be- | 
nimsemelerini görmek istimezdik. Onlarda iti
bari sermaye koymak ve her« sene Devlet bütçe
sinden para vererek sermaye yapmak rnevzuu-
bahisti. Fakat onlar eski usullerdir. Hattâ eski 
zabıtlarda da vardır, Berç Türker ve Ahmet İh- j 
san Tokgöz diyorlar ki Devlet Bütçesinden veri- I 
lecek paralardan yardımlardan müteşekkil bir 
sermaye kurmak iyi bir usul değildir. 

Alâkalılar burada, Devletten burada verile- | 
cek bir şey de yok; her sene 10 milyon, 20 milyon j 
yardım yapılacak diye bir kayıt 3rok. Gayet iyi 
biliyorsunuz, her sene biz Ziraat Bankasına hu- • 
susi kanunlarla para ödemekteyiz. Hususi ka- j 
mınlariyle. Ona rağmen ilâve edeyim ki ; bugün , 
en eski müesseselerinizden birisi olan Ziraat j 
Bankasının itibari sermayesi dahi tamamen 
ödenmemiştir. Onun için seçtikleri örnek beni il- | 
zam edecek bir örnek değildir. Bilâkis kendileri I 
de millî bankalara plasmanda eski iktidarın zili- j 
niyetini taşımaktadırlar ki; bu çok hazindir ar- | 
kadaşlar. ! 

Üçüncü nokta; bu seneye kadar Emlâk Ban- ı 
kası sermayesine müşteri çıkmadı, Emekli San- j 
dığı müşteri çıktı. Deniz bankasında da Emekli ! 
Sandığı müşteri çıkacaksa, eyvah. Kendilerine hali- j 
şano tavsiyem bu işte Emekli Sandığına el at- j 
maktan vazgeçsinler. Günkü Emekli Sandığı ve j 
emeklilerin istikbali mevzuubahistir. Onun için I 
bu bahiste Emlâk Bankasından, hususi teşeb- I 
büsten, bahsederken Emekli Sandığı misal ola- | 
rak vermelerini tebessümle karşılarım. I 

Arkadaşlar, bana bankacılık tedrisatı yap- i 
mak istediler. Teşekkür ederim, fakat ya.ş far- { 
kımız var, ben de bankacılık eserlerini okumuş | 
olabilirim. Fazla tafsilâtına girmedim, fakat şim- ı 
di mecbur kaldım, huzurunuzda özür dilerim. Sa-•[' 
yın Maliye Bakanına hatırlatırım ki, bu banka j 
ayni zamanda bir kredi bankası/ bir kredi mari-
tim müessesesidir. Bu büyük sermaye ile çalışa- j 
cak denizcilik işletmelerine kredi . açacak bir 
müessesedir. Böyle "bir müessese' kuruyoruz de
mektir. Bu müessese para kazanacak borçlarını j 
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ödiyecek, envestismanını yapacak ve kazandığı 
parayı sermaye diye meydana koyacak. Bu tıp
taki otofajiye benzer. Bu, modern malî telâkki
ler ile taban tabana zıt bir şeydir. Biz karşıdan 
seyirci; olarak bakacağız. Banka müdürü umu-" 
misi birkaç sene sonra bir sihirbaz gibi işte ba
kın buyurun üç yüzonilyon diyecek. Bu bir boş 
hülyadır arkadaşlar. 3 

Böyle bir şey bu asrın mali- telâkkisiyle.ta
biin tabana zıttır Devlet para vermiyecek, ayni
yat ilerde tesbit edilecektir, müessese kâr ;et-• 
tikçe sermaye ilâvesi yapacak, beş yüz milyon 
dolunca başlıyacak tabiî mevduat da kabul ede-, 
cek, ondan sonra kredi yapmaya başlıyacak^ 
«Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerde kaldı ' 
gerij'e himmet ede.» Temenni ederim ki on, on 
beş sene sonra bu müessese kredi maritim ban4-
kası olsun. Etrafına kredi dağıtsın. Fakat bu gi-v, 
dişle ve bilhassa bu sayın bakanın beyanatı ile 
değil l)iı şekilde borçtan kurtulamaz arkadaşlar." 

MALÎYE BAKANI HASAN POLÂTKAN, 
(Eskişehir) — Şimdi beni mazur görsün Cezmi 
Türk. Beni, eski iktidarın zihniyetini benim
semekle vasıflandırdılar. Şu sözü söylemek mec-̂  
buriyctiııdo kaldım, beni mazur görsünler: Ken
dileri bizim zihniyetimizi benmscmedği için ay
rılıp gitmiştir. Onun için bizi eski iktidarın zih
niyetini benimsemekle itham etmesin, eski zih
niyeti benimsemiş olmamız mevzuubahis değil
dir. Kendileri bizim zihniyeti benimsemiş olsa
lardı aramızda kalırlardı. 

Sonra, diyorlar ki; ben ' de bankacılığa ait 
birkaç, kitap okudum. İnsanın söylemesi içinden 
gelmiyor ama, mecbur kalınca da söyleyiveriyor 
tabiî. Hepimiz bir iki tıp kitabı okumuşuzdur. 
Biz eğer bu okuduğumuz birkaç tıp kitabı ile 
doktor olsaydık, Cezmi Türk arkadaşımın elin-. 
deki diplomanın kıymeti kalmazdı. Bir iki 
kitap okumakla o sahanın derinliğine nüfuz et-, 
mek mümkünse, hakikaten Cezmi Türk arkada
şım müstesna bir zat olsa gerektir. Temenni ede-, 
riın ki öyle olsun. 

-. CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Teşekkür ede-. 
r i m . .- •,' •.-;•• 

MALÎYE B A K A N I . HASAN POLATKAN, 
(Devamla) — Sonra, Emekli .Sandığına -.el...at-;, 
mak durumundadırlar, dediler. Arkadaşım,'? bu 
sahada da yanlış birtakım mütalâlara varıyor
lar.' Emlâk Kredi Bankasının 'B grupu.hisse'se-
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netlerini zorla satmalmış değildir. Emekli San
dığı, kendi kanununa göre, mevcudunun % 20 
sini gayrimenkule yatırma salâhiyeti vardır. 
Cezmi Türk endişeye düştüler. Fakat, emeklile
rin haklarını tehlikeye düşürmek için değil on
ların haklarını teminat altına almak için bu gay
rimenkule %. 20 1er yatırılır. Tabiî bu cihetleri 
bilmedikleri için bu tarzda konuşmalarını mazur 
görmek lâzımdır. Çünkü para kıymetleri daima 
dünyada tahavvül etmekte ve hattâ düşmekte
dir. Yani gayrimenkullere nazaran aksi istika
mettedir, para kıymetleri. Para kıymetleri yük
seldikçe gayrimenkullerin kıymetleri düşmeye 
başlar. Onun için bunu nazarı itibara alarak ka
nun yüzde 20 mevcudun, gayrimenkule yatırıl
masını kabul etmiştir. Emekli Sandığının, pa
ra kıymetleri düştükçe mevcudunun yüzde yir
misini gayrimenkule bağlaması gayet tabiîdir. 
Yükseldikçe vaziyetini ona göre ayarlar. 

îşte bu suretle Emekli Sandığının, iştirakçi
lerinin çok uzun istikbale ait plan haklarını 
teminat altma alsın içindir. 

Bmektî Sandığı, Emlâk Kredi Bankasına ni
çin iştirak etmiştir î "Emlâk Kredi Bankası, ser
mayesini jgayrîmenkule geniş bir sahada plâşe 
edendir müessesedir, thıun için onun tahvilleri
ni almak: suretiyle kendisi için daha büyük 
bir teminat görmüştür. Yoksa Emlâk Kredi 
BaifkasıB grupu hisse senetlerinin bir kısmının 
satılması için Emekli Sandığı parasına el atıl
mış değildir. Buna bilhassa dikkat edilmesini 
rica edeceğim. 

Sonra diyorlar ki, % 49 a Devletten bir şey 
vertimiyecekmiş. Arkadaşlar, eğer % 51 in ya
nında bu % 49 u da Devlet vereoek olsa, o 
kadar ehemmiyet verdiğimiz hususi sermaye 
iştirak etsin, bundan Devlet elini çeksin, husu
si teşebbüse iş sahası açılsın diye uzun uzun 
münakaşalara ne lüzum vardı 1 O zaman % 100 
Devlete ait ve fakat ismi sadece Devlet Deniz
yolları Genel Müdürlüğü yerine anonim şirket 
değişikliğinden ibaret kalırdı. Burada inkişafın 
esas yolu husujsi teşebbüs buna ştirak etsin, 
fesusi sermaye buna iştirak etsin, Devlet Ha
zinesi de katılsın, ve bu müessese, hususi şirket 
VB şs&s gibi çahssm aynı zamanda hu verimli 
sahaya htasusi sermaye de iştirak etsin. Yoksa 
•% Şifin yamnda % 49 u da Hazineden tediye 
etmek suretiyle % 100 Hazineye mal edecek 
dîfcrfckk fcu âeğfc?îMîği yapmaya •hiçbir zaman 
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I lüzum yoktur. Finasman noktasına gelince; 

Emlâk Kredi Bankası için Bütçeye her sene 
tahsisat konur. Arkadaşlar, demin erzettiğim 
maddede Emlâk Kredi Bankası hisse senetleri
nin % 55 i Hazineye, % 45 i de şahıslara ve 
şirketlere aittir; burada Hazinenin taahhüt et
tiği % 55 i teşkil eden miktar henüz Hazine
ce ödenmediği için bütçeye her sene bir miktar 
tahsisat konmak suretiyle bu % 55 doldurul
maktadır. Yoksa % 55 doldu ve tecavüz edildi, 
ondan sonra da yine tahsisat konmaya devam 

i ediliyor değildir. Nitekim bu % 55 tamamen 
Hazinece tediye edildikten sonra bütçeye tahsi
sat konulmıyacaktır. Burada da arkadaşımızın 
yanıldıkları nokta budur. ? 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Ama son ol
sun. 

GEZMt TÜRK (Seyhan) — Emredersiniz 
Zonguldak Milletvekili Suat Başol. 

I Arkadaşlar, mevzuu asıl Sayın Bakan dağıt
maktadır. Ben bilâkis evirip çevirip bir noktada 
teksif ediyorum. Halbuki kendileri bir hareket 
noktasından başlayıp dağıtıyorlar demek istiyo
rum. 

Burada mütehassıs komisyon başkanının kö-
tülediği malzeme ile, ayniyat ile gemilerle Dev-

I letin bu işe girmekte olması fikrinde müttefik 
değilim. Parasız banka kurulmaz dediğime göre 
bir-kısmının ayniyat bedeli muayyen olmak 
şartiyle gösterdiği >-% 51 i para olarak ikmal 
edeceğiz deselerdi akimi yatardı. Sayın Bakan 
teöahfilü â&i§anede bultaauyor. Halbuki göster
meli, her sene size şu kadar vereceğiz demek lâ
zımdır. Yapmadı. Ayniyatın malî kıymeti ise 
ilerde beUi olacaktır. % 49 da Hazine tahville
riyle gösterilecek, yine ilerde talibi çıkarsa hu
susi serra&yenin vereceği parayı alırsam onu da 
sana vereceğim diye banka kuruyoruz. Buna be
nim aklım ermiyor ve inanmryoırum. Nihayet yük
sek ekseriyetinizin dikkatini .çekmek için bu be
yanları yapmış bulunuyorum. Bu madde düzel
tilirse febiha, düzelmezse bu tasarının lehinde 
oy veremem. 

İkinci noktaya ,gelince: Sayın Bakan Emlâk 
Kredi bankasını da bu sahaya intikal ettirmek 
istiyorlar. Emlâk Kredi Bankasiyle bu Deniz 
Kredi Bankasını karıştırmak doğru değildir. Bu
rada âmme hizmeti gören bir müessese vardır. 
Her gün vapur işletmeye mecburdur. Bir.lokan-

j taya gidip saatinde yemek yemek nasıl bir ih-
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tiyacı tabiî ise gününde gidip vapuru da bulmak j 
böyle bir ihtiyacı tabiîdir. Para var veya yok 
dinlemez, açık var demez. Trabzon'da yolcu bek
liyor, şu saatte orada vapur bulunacaktır. Hem de 
işe yeter hacımda, bir gemi bulunacak. Ama 
Amlâk Kredi Bankası böyle değildir. Hepimizin 
başında; mebus olunca ev yaptırmak hastalığı 
başlıyor. Eevvelki devrelerde de böyle idi? Ban
ka param var veririm diyor, yoksa veremem di
yor. En büyük kooperatifler bile para olmayın
ca bankadan para alamıyor. Ama deniz nakli
yatı bu öyle mi? Gemiler boş kalsa bile oturduğu 
yerde para ister. Askerî nakliyat yapılacak, is
kelelerde mal bekliyor. Yusuf Ziya Bey benim 
vapurum var ama param yok taşıyamam diye bi
lir mi? Antalya'da portakallar sandıklanmış va
pur belemektedir. Bu malı çürütemeyiz. 

Emlâk Kredi Bankası gibi kredi verip verme
mek meselesi değildir. Vapur işletmesidir, sevk 
ve idaresidir. 

Ben hepinizin ve kendilerinin dikkat nazar
larını celbettiğimi ve kâfi derecede ikaz vazifemi 
yaptığımı zannediyorum, arkadaşlar. Bundan 
ötesi bana düşmez. 

Saym Başkanlığa 
15 nci maddenin müzakeresi kâfidir, tenev

vür ettik. Maddenin reye konmasını teklif 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — önergeyi dikkatinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim, Hükümet teklifinin 16 ncı 
maddesini, tasarının 15 nci maddesi olarak ay
nen oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Şimdi 16 ncı maddeyi okutuyorum. 

Hisse senetleri 
ON ALTINCI MADDE — Hisse senetleri 

(A) ve (B) gruplarına ayrılmış olup bunlar
dan : . 

A grupu sermayenin % 51 ini, 
B grupu sermayenin % 49 unu, 

teşkil eder. 
A grupu Hazineye, 
B grupu gerçek veya tüzel kişilere tahsis 

edilmiştir, | 
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B grupu hisse senetleri gerçek veya tüzel 

kişilerden isteklisi çıktığı zaman satılmak 
üzere Hazine tarafından deruhde olunur. 

BAŞKAN — Efendim; Halil îmre arkada
şımız bu madde hakkında söz istemişti. Faka t 
usul hakkında Senihi Yürüten arkadaşımız 
söz istedikleri için takaddüm ediyorlar. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Huzuru

nuzda iki kelime söylememe müsaade buyur
manızı rica edeceğim. Kanun hakkında değil. 
Yalnız burada biraz evvel Cezmi Türk arka
daşımız, sözleri arasında bir müdürün yalı 
yaptırdığımdan bahis ettiler. Burada kendisini 
müdafaadan âciz olan bir kimse hakkında söz 
söylemelerinin doğru olmadığını belirtmek 
isterim. 

İkincisi; Ev yaptırmak Mebus hastalığıdır 
buyurdular. Ev yaptırmak için mebuslarda 
hastalık yoktur. Bu sözün de kaba olduğunu 
ifade eder, Cezmi Türk arkadaşımıza teessür
lerimi bildiririm. 

BAŞKAN — Şahsiyat yapmamaları riyaset
çe kendilerine söylenmiştir. 

HALİL İMRE (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım; dün Feridun Fikr i arkadaşımız bu
rada Anonim ortaklığından bahsederlerken 
bunun bir anonim ortaklığı değil bir suvi 
generis bir ortaklık olduğundan bahsettiler. 

Arkadaşlar; böyîe bir ortaklık olmaz. Ano
nim ortaklık anonim ortaklıktır. Eğer biz sa
mimiyetle ve sarahatle bir anonim ortaklık 
kuruyorsak bu madde ile keza samimî olarak 
alâkalanmamız zaruridir. Zira bu madde arka
daşlar, bu kanumun ana maddesidir. Bu kanu
nun bütün esprisi ve strüktürü bu madde için
dedir. Devletle, hususi teşe'bbüsün deniz nakli
yeciliğinde ortaklığı bu madde ile ifadelendi-
rilmiştir. Ve İktisadi Devlet Teşekkülleri mal
larının ve idaresinin mevcut nizamından ve 
memur statüsünden ayrılmasının meşruiyeti bu 
iştirakin tahakkukundadır. . 

Fakat bu sermaye iştiraki arkadaşlar, pek fa
razidir. Hakikatlar asla faraziyelere istinat etti
rilmemelidir. Maliye Vekili biraz evvel konuşur
ken, % 100 hissenin Hazinede kalması ihtimali 
karşısında böyle bir ortaklığa lüzum dahi olma
dığını tekrar ettiler. Bunu işaret eder ve hatırla
tırım ki, bu memlekette arkadaşlar iş sahaları 
var da sermaye yok, sermayelere i§ ihzar edelim 
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vaziyetimiz yoktur. Şimdiye kadar hattâ bir müd
det evvel ecnebi sermayenin teşvikine mütedair 
bir kanun çıktı, bunun sebebi, sermaye noksanın
dan, sermaye isdırabındandır. 

Yakin bir zamanda yine bir Sanayi 'Kalkınma 
Bankası kurulmuştu. 12,5 milyon liralık bir te
şekkülün vücuda gelmesinin ne kadar uzun ve 
müşkül olduğunu ve hattâ millî semaye ve mil
lî müesseselerin nelere tahammül ettiğini hatır
lamamız lâzımdır. Geçen sene Marshall Yardı
mından istifade maksadiyle izmir'de kurulması 
derpiş edilen 5 milyon liralık bir çimento fabri
kasının dâhi ne kadar müşkülâtla teşekkül etti
ğini bir kere daha hatırlıyalım. 

Arkadaşlar, memlekette sermaye durumu ve 
iş durumu böyle iken ve bankalardaki tevdiat 1 
milyar 200 milyon lirayı geçmiyorken bu anonim 
ortaklığına lâzım gelen 245 milyonun nereden 
ve ne vakit tamamlanabileceğini ehemmiyetle dü
şünmek lâzımgelir. Çünkü bu 500 milyon lira ser
maye ancak 245 milyon lira sermayenin iştiraki 
ile tahakkuk edecektir. 

Arkadaşlar, memleketteki sermayesizliği iyi 
niyetle ve samimiyetle takdir etmemiz lâzım
dır. Bütün bankaların en küçük, en hurda, şu
rada burada kalmış sermayeleri bile, ufak tefek 
tasarrufları bile toplamak için ne kadar çırpın
dıklarını hatırlamanız lâzımgelir. Yüz liralık, 
üç yüz liralık, beş yüz liralık tasarrufları ban
kalarda toplamakta bütün bankaların ne kadar 
cehdü gayret sarfettikleri meydandadır. Netice 
itibariyle 245 milyon liralık böyle bir ortaklığa 
iltihak ile bir anonim ortaklık kurduğumuz za
man da bunu nazarı itibara almak lâzımdır. Bu 
ortaklık tahakkuk edecek idi ise zaten Hükümet 
de teessüs sermayesinin bu ortaklığa iştirak etme
mesi halinde Devlet kapatır diye bu hale lüzum 
göstermesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, hakikaten dünden beri devam 
eden konuşmalarda bu memleketin bâzı iktisadi 
sahalarında Devletle hususi sermayenin iştira
kini Özlememek, arzu etmemek mümkün değil
dir. Fakat bunları faraziyelere istinat ettirmek 
de yanlıştır. Bunların tahakkuk etmiyecek fara
ziyelerle, bu müessesenin bütün hukuki hüviye
tini mefruz bir hale istinat ettirmenin hatasına, 
bu madde münasebetiyle, bir kere daha işaret 
etmek isterim. Hükümetten ve bankanın müs
takbel idarecilerinden ve denizyolları idaresi
nin bugün iş başında olan zevattan ve komis-

8.1951 0 : 2 
i yondan şunu sormak isterim: 245 milyon lira 

sermaye bu şirkete ne vakit iltihak edebilecek
tir? Ben, en uzak tahminlere göre dahi, 40 sene 
sonra 20 sene sonra, 10 sene sonra, bir sene son
ra desinler razıyım. Fakat ben bunun tahakkuk 
edeceğine inanmıyorum. 

Bunu samimiyetle söylüyorum, meseleyi bu 
noktadan mütalâa edelim. Ben hususi sermaye
nin 245 milyonla tahakkuk edeceğine asla inan
mıyorum. Bunu biran için kabul etsek bile, ga
yet samimî olaak söylüyorum. Devlet sermayesi 
500 milyon diyelim ve bütün müphemiyetlerden 
kurtaralım. Fakat böyle muvazaalı bir kanun 
yapmıyalım. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat, (Yok ses
leri) 

(Jahid Zamangil. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Hususi 

sermayenin iştiraki imkân ve ihtimalleri hak
kındaki mülâhazalarımı kanunun tümü üzerin
de konuşurken arzetmiştim. O itibarla tekrar 
etmeme hacet yok. Sadeee bir cümle ile şunu ar-
zedip maddeye geçeceğim: Arzettiğim gibi, pek 
çok sebepler dolayısiyle 245 milyonluk bir hu
susi sermayenin gelmesindeki zorlukları gördü
ğüm için, bu müessesenin anonim şirket, ama 
hakiki anonim şirket olarak bünyece kusurlu 
ve malî kaynakları bakımından ise sakat bir 
bünye ile doğduğunu ifade etmek isterim. 

Bu münasebetle Hükümetten yahut komisyo
numuzdan şu noktanın tenvirini rica ediyorum: 
% 49 nispetindeki hususi sermayenin iştiraki 
için, tahmin ederim ki bu kanun tasarısı hazır
lanırken büyük sermayedarlara, armatörlere 
mütalâa sormuş olacaklardır; acaba ne nispette 
bir iştirak imkânı görülmüştür? Acaba böyle bir 
arzu izhar edenler var mı ve bunu rakam olarak 
ifade edebilirler mi? Gayet tabiî olarak bunun 
kesin olarak ifadesi mümkün değildir. Ama hu
susi teşebbüsten 245 milyon lira geleceği ümidi
ne dayanarak bir müessese kurulduğu bir za
manda, asgari bir miktar için teminat almaya 
ihtiyaç olduğu cihetle, elbette Hükümet bu nok
taları az çok araştırmıştır. Bu itibarla sualimi, 
tekrar ediyorum: Ne tahmin ediliyor? Büyük 
piyasalarımızda araştırmalar yapmışlar mıdır? 
Yapmışlarsa nasıl bir rakama, yakın veya uzak 
bir zaman için, dayanmakta ve geleceğini ümit 
etmektedirler?. 

İ BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
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FERİDUN F lKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Halil Bey arkadaşımız, bilmem benîm ifadele
rimi iyi takip edemediler mi? Ben vaziyeti tav 
mh ve bir hukuki mevzu olarak bu işin mahiye
tini tahlil ettim. Yani, bu tasarı umumi hat
ları itibariyle bir anonim şirkettir, fakat huşu 
si karakterde bir anoniim şirket.. Yani mahiyeti. 
Ticaret Kanununda gördüğümüz şekilde bir ano
nim şirket değil. Esas itibariyle bir anonim şir
ket olmakla beraber, müdürünü Hükümet tâyin 
ettiği için sui generis .yani anonim şirketlerin 
bir nevidir, dedim ve hatlarını bu şekilde teba
rüz ettirdim. Zaten bunun mahiyeti de bundan 
başka bir şey olmaz. Bu mevzuda anonim şirket 
dendiği zaman alelıtlak Ticaret Kanunundaki 
gibi anonim şirket değil, yalnız anonim şirket 
esasa ti yapmak yetkisini haiz, doğrudan doğru
ya müdürünü Devlet tâyin etmek suretiyle mey
dana gelmiş bir cins anonim şirkettir, dedim. 
Mahiyeti bu. 

Şimdi, kendileri anonim şirket olacaksa mut
laka anonim şirket olsa diye fikri esasinin zıddı
na gidiyorlar. Meclis bunu görüyor. Bu tasa
rının mahdyeti malûmdur. Ticaret Kanununda
ki gibi alelitlâk bu parayı alalım. Bu olmaz. Bu
nun maihiyeti böyle değil. Külli sermaye nedir? 
Sermayenin daha canlı bir şekil alması âmme 
servisinin daha iyi yapılması için buna hususi 
mahiyette bir anonim şirket karakteri verilmek
tedir ki, halihazırda bundan başka yapılacak 
bir şey yoktur, illâ mutlak mânada anonim şir
ket olsun demek istiyorlarsa tezada düşmekte
dirler. Kendileri bunun murakabesi olmadığını 
da iddia ediyorlar. Halbuki murakabe vardır. 
Müdürünü Devlet tâyin ediyor, sonra idare mec
lisinde dört üye, yani ekseriyeti kendinindir. 
Sonra % 51 genel kurulda ekseriyet kendinindir. 
Binaenaleyh mahiyeti malûmdur. Bir de mü
masili olup olmaması dâvası var. Meselâ geçen 
günkü konuşmamda bendeniz temas ettim. Em
lâk Bankası, Merkez Bankası. Devletin bütün 
milyonlarım, Hazinesini elinde tutmakta olan 
Merkez Bankası da bir anonim şirket mahiyeti
dir. Ama onun da kendiisne göre bir hususi 
bünyesi vardır. Merkez Bankası gibi Emlâk 
Kredi Bankasının da mahiyeti de buna yakındır 

Hususi sermayeye gelince, bunun açıklan
masında fayda görmem. Belki hususi görüşme
leri olmuştur. Şu gelecek, şu gidecek diye. Bu 
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I şimdiden tâyin olunamaz. Bu, müessesece ileride 

halledilecek mevaddandır. 
KARMA KOMİSYON SÖZGÜSÜ ŞÜKRÜ 

KERlMZADE ((Kastamonu) — B u madde hak
kında Halil Bey arkadaşımızla Cahid Zanıan-
gil arkadaşımız sual sordular. Halil Bey diyor 
ki, hususi teşebbüsün iştiraki farazidir ve çi
mento meselesini tekrar misal olarak gösteriyor
lar. Hususi sermayenin nereden ve nasıl gele-

I ceğini de soruyorlar. 
Hakikaten vehleten bu suallerin cevabını ve

rebilmek biraz kehanet olur. Kendileri sorar
ken, bilhassa Cahid Beyin tasrih ettiği gibi, ha
kikaten şimdiden bizim muhterem Heyeti Umu-

I miyeye teminat vermemize de imkân yoktur. 245 
I milyon liralık hususi sermaye buraya iştirak 

edecektir, diye maddeye kayıt konmuştur, % 
I 49 ıı bu şekilde komisyonumuz ve tasarıyı hazır-
I lıyan Hükümet de kabul ettiğine göre çok verim

li olan bu işe hususi sermayenin mutlaka işti
rak edeceğine kaaniiz. Eğer bu kanaatimizi kuv
vetlendirmek için misal vermek lazımsa arzede-

I yim: Geçen sene armatörler müracaat ettiler, is
tanbul'da sermaye itibariyle gayet kuvvetli ar
matörlerdir bunlar. Denizyolları bütün vasıta-
lariyle bu işi bize devretsinler, her sene ken-

I dilerinin zarar ettiklerini söyledikleri bu işde 
I fiks olarak 50 milyon lira kâr temin edelim, de-
I diler. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDI BAŞAR (istanbul) — Ama atmışlar 
ha. 

ŞÜKRÜ KERlMZADE (Devamla) — Deniz
cilikle iştigal eden arkadaşlar bu işe arzukeş-
tirler. Biz de bu kanunla teşkil edilen bu teşek-

I küle ticari bir zihniyet verdiğimiz takdirde da
ha randımanlı ve verimli bir şekilde çahşmrya 
başlıyacak, % 49 la iştirak eden hususi teşeb
büse, bir gün gelecek Hükümet kendi % 51 ini 
de tedricen hususi teşebbüse devredelim, diye-

I çektir arkadaşlar. 
BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, maddeler üzerinde durduğu
muz zaman hakikaten iddia edilen şeyin nazari 

I olmaması lâzımdır. %49 sermaye ile 245 milyon 
lira gelecek rai, gelmiyeeek mi diye münakaşa 
ediyoruz. Oelir veya gelmez. Bunu bizim bu
günden burada konuşmamız fuzulidir. Çünkü 

I arkadaşlar, bir defa kanunun esası kabul edildi-
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ğitta -$m bu gilmiy'eöektir diye sermayeyi de I 
500 milyon lira olarak kabul «ttiğhnke göre bu 
ıııaddi'Jiat* mıdır dty epiğiz? 

Arkadaşlar, vaziyet şudur: Bir anonim şir
ket itibari senmayesinia^ ruh»BU- teminettiği za
man: kuruûmuş; olttr. Ben hattâ Adana Milletve
kili Ceami TUürk'e de cevap olarak şunu arzede-
yim; Arkadaşlar, yüz küsur seneden beri faali
yetle olsri Osmanlı- Başkası, henüz daha dört
te bâr ödenmiş sermaye ile çalışır, yani itibari 
sefisagsesi, hesöz^ ödenmemiştir; §u halde bu mi-
şalter oartada vaırke& biz bunun sermayesinin ta-
nafflHHi ödryeöefe miyiz, ödasamyeeek miyiz diye 
nfrdıifjrriüyoEugg IH* anonim şirketin sermaye-
sinin dörtt»' bir&i odensdi mi o anonim şirket şah
siyet iktisap^ ede© ve'iaaliyette buiunuı*. Husu
si sermaye gelir mi gelmez mi, bu nihayet ban
ka; idare^eriıuiaaç şevkti idaresinin temin edece-
ği b» key%ettir. iyi gakşırsa gdieeektir, fakat 
bu, yavaş gelecektir. Onun için bu madde üze
rinde. &tak duaamyaiım. 

HA&&İ ÎMRE (Sivas) — Efendim, gelir 
veyfr gelmez değil, gelmelidir .Zira gelmezse 
Devlet işletmeleri ve iktisadi teşekküllerinin 
idare rejiminde» ayrılmamız sebebi ortadan kal
kar. Sermaye nereden gelecektir? Demin arzetti-
ğim gibi, bumu, müterakim sermaye imkânların
dan belemek lâzımdır. 

Kcaa-evveöfi* konuşmamda ihmal ettiğim bir 
nokta kalmıştır, onu tamamlıyacağım. 

Arkadaşlar; araştırdm*; bugün Türkiye'de 
deniş nakliyeciliği ile uğraşan bütün armatörler, 
bütün mevcutları ile, sermaye ve aktifleri ile bu 
şirkete iştirak etseler dahi, 50 - 120 milyon lira
dan fajda* bir kıymet töplariamıyâcağını bana bu 
sahada salâhiyet sahibi olan bir zat anlattı, te-
minett*. Yaai bagün bütün hususi deaiz işletme
ciliği ile- iştigal edealer süratle iştikak etseler, 
50 nihayet nihayet 100 milyon lirayı temin ede-
miyecekler demektir. Şu halde bu para nasıl te
min, edilecektir? Sadece gelir veya-gelmez demek 
meseleyi halletmeye kâfi değildir. 

BAŞKAN — Cahid Zamangil. 
CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Hususi 

sermaye gelir mi gelmez mi meselesinin konuşul
masını muhterem bir arkadaşımız fuzuli 
olarak vasıflandırdılar. Sermaye, . bu şir
ketin hayat damarlarında akacak olan kanı I 
teşkil etmektedir. Doğacak müessesenin kanı ve 
canı olup olmıyaeağı üzerinde düşünmek fuzuli- | 
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lik olduğu t&lâ̂ fettiAtei ben iştirak elfcnem. Kaldı 
ki, Meclisin önem verdiği kanunlar ve hakikaten 
önemi haiz olan bir kanuaı üzerindeki&»fcUşmaN 
lan fuzuli görmek usul bakrtnıridan da doğru bir 
şey olmasa gerektir. 

Ben zaten bir sual sorffiuştum,cevabînı aldun. 
Fakat tatmin etmedi. Onu ifade etmek isterim. 

Sözcü geçen sene kendilerine vâki olan bir 
müracaattan bahsederek dediler ki, armatörler 
demişler ki, Devletin deniz teşekküllerini büze* 
versin, size 50 milyon kâr" verelim: 

Bunları çok işittik. Fakat parayı verin dedi
ğimiz zaman ne verilmektedir? Devir işinin* ge
cikmesinin sebepleri de zaten budur. Gelin şunu 
satıyorum dediğiniz zaman kâc/ milyofr çıkarlp-
veriyorlar, mesele buradadır. 

Sonra geçen senenin misali bugün için tat
bik edilemez. Sebebi; her kanun metnine göre 
hususi sermayenin iştirak edip etmiyeceği taay
yün eder. Bugünkü Denizcilik Bankası metni 
muayyen bir nispette1 teşvik edieMir veya de
ğildir, yarın tadil görecek metni başka türlü 
olabilir. Başka bir tasarı gelmiş olsa teşvikkâr-
lığı noktası değîşir. O itibarla geçen seneki mi
sal bu sene içinde'şey edilemez. 

Bu tasarıyı yapanların, elbette ki, hususi 
şahıslardan 245 milyon lira geleceği ümidini 
hankanm sistemine esas yaptıkları andan itiba
ren asgari olarak ne miktar gelebilir, diye dü
şünmüş ve az çok tedkik yapmış olmaları gere
kirdi. Hükümet buna cevap vermiyor. Demek 
ki, tetkikat yapmamıştır. Komisyonumuz dtt Hu= 
kümetten sormamıştır. Eğer sormamışsa onun 
dahi iyi çalışmadığı anlaşılır. Ben zaten kanun 
üzentodr iyi bir4 çalışma yapmamış oMûğumuzu 
ilk konuşmamda? söylemüştîm. Bir misal daha 
bularak, iddiam sabit «oldu diye ibfunlan bir şeref 
aramak peşinde değilim1, fakat, az çok bir tetkik 
yapimış olm^sr lâzımgeUrdi kanaatlideyim. 
Hükümetin mv hususta hiçbir rühmiıii yok mu
dur? Hiçbir tahmin yapmadı mı? Rica ediyo
rum^ İJaım»1 eevttbını versinler. Bilmek lâzım
dır. Hakikaten hiçbir tahmin, yapılmamlşmidlr, 
hiçbir tetkikleri yok mudur? Bunun cevabını 
versfeder. 

BAŞKAN — -Hayrettin Erkmeu. 
HAtf&BTTÎN ERKM^N — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Efesdim? D6ğiş#rge yoktur. 

Maddeyi oyunuma arz^diyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hazine hisselerinin karşılığı 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Hazine tarafın
dan taahhüt olunacak hisse senetleri: 

a) Deylet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğünün bu kanunun geçici 
1 nci maddesi gereğince tanzim olunacak devir 
bilançosunda tesbit edilecek sermayenin ban
kaya intikali; 

b) Bakanlar Kurulu karariyle Bankaya 
verilmesi uygun görülecek Hazineye ait men
kul ve gayrimenkul malların devri; 

c) Bankanın dağıtacağı yıllık kârlardan 
Hazine hissesine düşen miktarın tahsisi; 

ç) Hazine tarafından doruhde olunan (B) 
hisse senetlerinin satılması halinde tutarları

nın Bankaya tevdii; 
suretiyle ödenir. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Efen

dim, tavzihinde fayda mülâhaza ettiğim bir 
hususu sormak için huzurunuzu işgal ettim. 
17 nci maddenin B fıkrası Bakanlar Kurulunca 
Bankaya menkul ve gayrimenkul Hazine malları
nın tahsis etme yetkisini vermektedir. Sormak 
istediğim cihet şudur: Acaba tasarı hazırlanır
ken Bankaya verilmesi lüzumlu ve faydalı te
lâkki edilen geyrimenkul ve menkul hakkında 
bir tetkikat- yapılmış mıdır? Bunlar aşağı yu
karı tesbit edilmiş midir? Bankanın faaliyeti 
müddetince kendisine ve ortaklıklarına lüzumlu 
olacak menkul ve gayrimenkul mallardan Pla-
zinenin elinde bulunanlar icabı hale göre tahsis 
mi edilecektir? Tahsis edilecekse bu tahsis ya
tırım bütçesi ile Meclisin ıttılaına ulaştırılacak 
mıdır? 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Madde
nin tenviri için bir sual sormak istiyorum. Sual 
sormak hususunda gösterdiğim devam ve sebatı 
takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Çabuk nev-
mit olmıyorunı. Demin bir sual sormuştum ceva
bını almadan Sayın Başkan maddeyi reye vaz 'et
tiler. Fakat o da ne yapsın, Hükümet cevap ver
meyince böyle hareket etmek mecburiyetinde 
kaldılar. Fakat bu kötü bir şeydir, bunu söyle
mek isterim. 

17 nci maddenin Ç fıkrasına göre, Hazine 
taahhüt edip portföyüne koyacağı hisse senetleri
ni talep oldukça peyderpey hususi teşebbüs er
babına satacaktır. Bu bankanın zaten anonim 
şirket olması bakımından bir hususiyeti de bu
radadır. Sermayenin tamamı taahhüt ve dörtte 

8. Mİ 6 : Ö 
| biri tediye edilmek yolundaki umumi hükünv 
j lere tabi olarak bertaraf edilmiştir, Şu noktayı 

öğrenmek istiyorum. Hazine tamamının taahhüt 
ettiği hisse senetlerini satışa çıkardığı zaman 
bu satış nasıl olacak, taksitle mi, peşin mi? Ti
caret Kanunu hükümleri bertaraf edildiğine gö
re, artık dörtte birinin ödenmiş olması, bakiye
nin talepler nispetinde gelmesi bahis mevzuu 
değildir. Demek ki tamamı taahhüt edilmiş, ka
nun hükmünce satılığa çıkarılmış bir hisse bahis 
mevzuudur. Burada taksitle veya peşinen olaca
ğına dair bir hüküm yoktur. 30 ncu maddede bir 
ana sözleşme yapılacağı söylenmektedir. Demek 
ki buna mâni bir hüküm yoktur. Ana sözleşmeye 
bunların nasıl satılacağına dair bir hüküm kona
bilir. Böyle bir hüküm konulursa muteberdir. 
Muteber hükümler konacağını bildiğim içindir 
ki, şimdiden görüşün ne olduğunu öğrenmek 
ietiyorum. Peşin mi ödenecektir, yoksa taksitle 
mi? Sık sık kürsüye gelmemek için şunu da söy-
1 iyeyim ki taksitle satışlara taraftar değilim. 
250 milyon lira Devlet sermayesi konduktan san-
ra, iştirak edecek 40 - 50 kişi taksitle alacaklara 
nihayet beher 100 liralık hisse senedi için 10 
lira vermek suretiyle şirketin idaresine girecek, 
idare meclisine girecek, mnuamelâtını kontrol 
edecek, kârına iştirak edecektir. Gerçi parası 
nispetinde kâr alacağından bunda bir fazlalık 
olamaz. Yalnız bunlar ilk ödedikleri paradan 
itibaren her senenin kârını da ona ilâve etmek 
suretiyle zaman içinde hissenin tamamına sahip 
olacak demektir. Bu suretle de Devletin malı 
olarak devrettiğimiz gemileri, yani \% 49 nispe
tinde Devlet gemilerini, bu gemilerin getirebi
leceği senelik kârlarla kendilerine satmış oluyo
ruz. Bunun için, hususi müteşebbislerin parayı 
peşin ödemesi lâzımdır. Eğer behemehal taksit-

I lendirmeye lüzum hissediliyorsa bu hususta fikir 
edinmek isterim. Görüşleri nedir? 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — İki sualden bi
rincisini cevaplandırayım. 

Hayrettin Bey, bu gayrimenkullerin, yeni 
1 sermayeye mahsup edilmek üzere Hazine tara

fından devredilecek menkul ve gayrimenkulle
rin hududunu tesbit etmek mümkün mü buyur
dular: 

I Bu hudut evvelâ, bugün filhal Devlet Deniz-
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yollan ve Limanları işletme Umum Müdürlü
ğünün envanterini teşkil eder. Tesisler, fabrika
lar, havuzlar, gemiler, liman tesisatı ve saire.. 
Heyeti mecmuasıdır ki bu kanunun geçici mad
desi gereğince teşkil edilecek kıymet miktarı 
komisyonca kıymetlendirilip bunların karşılığı 
Hazine hisse senetleri mukabilinde hesaplana
caktır. Bunların dışında ise, efendim, Devlet 
mütemadiyen, yeni limanlar yaptı. Meselâ Trab
zon limanı veyahut İstanbul limanı yapılırken 
buraya döktüğü sermayeleri kapitalize etmiyor
du. Nasıl ki yollar yapılıyor ve âmme masrafla
rı yapıldığı zaman bunlar sermaye defterine geç
miyorsa limanlar hakkında da bu hükmü tatbik 
etmek zarureti vardı. Şimdi Hükümet bir lima
nı inşa eder ve Denizbanka işletmek üzere de
vir ederse bu hususta yapmış olduğu masrafla
rı limanı kıymetlendirmek suretiyleı tesisatı 
kıymetlendirmek suretiyle bir nevi sermaye ola
rak Denizbanka yatırmak imkânına malik ola
cak demektir. Bu suretle liman işleri için Dev
letçe yapılacak masrafları bir nevi tahsisat, bir 
nevi sermaye şeklinde mütalâa etmek ve liman
ların kendi tarifeleri yapıldığı zaman bu sarfi
yatın, rantablite ve amortisman hesaplarının 
göz önüne alınmasını sağlamış olacaktır. 

Cahid Zamangil arkadaşımız, taksitle mi, pe
şin mi alınacaktır? Diye sordular, ve taksitle 
satacaklarsa taraftar değilim dediler. Biz de 
taksitle satılmıyacağmı arzetmek suretiyle ken
dilerine iltihak etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bir 
değiştirge mevcut değildir. Maddeyi oyunuza 
arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tahvil ve kredi 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Banka en az 

(20) yılda itfa edilmek şartiyle ve Haznie ke
faletiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç 
şekil ve şartları Maliye Bakanlığının muvafa
kati ile tesbit olunur. 

Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli 
kredilere de Maliye Bakanlığı kefalet etmeye 
yetkilidir. 

Ancak, çıkarılacak tahvillerle akdedilecek 
kısa ve uzun vadeli istikraz ve kredilerin ye
kûnu hiçbir zaman bankanın ödenmiş sermaye
sini tecavüz edemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Kârın dağıtımı 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bankanın 

yıllık safi kârından: 
a) % 15 i ödenmiş sermayenin yarısına va

rıncaya kadar âdi ihtiyat sermayeye; 
b) % 10 u ödenmiş sermayenin yarısına va

rıncaya kadar olağanüstü ihtiyat sermayeye; 
c) % 5 i Genel Kurul tarafından tâyin edi-

I lecek nispet ve esaslar dairesinde Yönetim Ku
rulu üyeleri ile banka personeline; 

ç) Genel Kurulca tâyin edlecek nispetler 
I dairesinde sabit kıymetler karşılıklarına; 
I Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin 
I ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tevzi 
I olunur. 

RİFAT SÎVlŞOĞLU (Zonguldak) — Muh-
I terem arkadaşlar, bendeniz 19 ncu maddenin C 
I bendindeki kârın % 5 leri üzerinde durmak 
I istiyorum. Ve bu maddenin arzettiğim bendi-
I nin kaldırılmasını teklif ediyorum. Sebebi şu-
I dur; arz ve izah edeceğim. 
I Muhterem arkadaşlar, Hükümetle Ulaştır-
I ma Encümeni teklifinde kârın % 5 i, sekiz kişi-
I den ibaret yönetim kuruluna ve bir de memur

lara veriliyordu. Âzası bulunduğum Karma 
I Komisyonda bu fıkranın tamamen (kaldırıl-
I ması fikrini ileri sürdüm. Nihayet bütün per-
I sonellere teşmili suretiyle tevsian kabul edildi. 

Çeşitli kanunlarla memurlara verilmekte 
I olan ikramiyeleri yakin bir mazide yüksek Mec-
I lisçe kabul buyurulmuş bir kanunla, kaldırıl-
I mış bulunuyor. 

I Masasının başında bom boş, oturarak siga-
I rasını tellendirip lâf ebeliği yapan bir memur 
I. mazharı iltimas olduğundan ikramiyeye kavu-
I şuyor. , yanı başındaki masada elinden kalem 
I düşmiyen, çalışa çalışa kan, ter içinde kalan 
I zavallı bir memur da mücerret, mültemes olma

dığı için bundan mahrum kalıyordu. Bunun 
neticei tabiiyesi olarak da hoşnutsuzluk oluyor
du. Bu hoşnutsuzlukları bertaraf etmek için, 
dün yaptığımız bir kanunda ikramiyeleri kal
dırdığımız halde bugün yapmakta olduğumuz 
bir kanunla bunu tekrar ihyaya çalışıyoruz. 

Denebilir ki, bu bir anonim şirkettir. Ne 
olursa olsun, bir kanunla kurulan ve serma-

I yesinin çoğu Devletçe konulan bir girketin me-
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muTİarmada, Devletin diğer memurları gibi, j 
maaşından gayri birşey verilmemelidir. Çün- \ 
kü tevzi sırasında müsavata riayet imkânı ol- i 
mıyacak, vapurun makinesi karşısında ve ce- j 
hennemî ateş önünde fıkır fıkır kaynayan bir J 
ateşçiye biraz verilir. Göz kamaştıran ihti- j 
samlı odadaki koltuklarına kurulanlara belki ! 
çok verilecek ve bu gayrimüsavilik birçok i 
hoşnutsuzluklar yaratacaktır. Nitekim bu mil- j 
letin başına Allah tarafından ve gök yüzünden | 
değil de, eski idare tarafından baranı belâ gi- j 
bi indirilen ve zararlı ömrünün çabuk tüken- j 
meşini çok arzu ettiğim İktisadi Devlet Teşek- j 
küllerinden biri olarak Zonguldak'da çalışan ı 
işletme milyonlarca zarar içinde yüzdüğü hal- ı 
de memurlarına, hem sadece memurlarına, söz
de kârdan, diye dağıttığı yüzbinlerce liranın 
şekli tevziinin hâsıl ettiği hırıltılı ve gürültüle- ı 
rin akisleri şu anda dahi kulaklarımızda çınla
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, her memur verimli 
çalışmaya ve emrinde çalıştığı müesseseyi ihti- j 
sasından, iktidarından, ilim ve irfanından is- j 
tifade ettirmeye, aylığını hak etmeye ve helâl J 
helâl yemeye mecburdur. Bunun dışında bir j 
de ikramiye namı altında kârın muayyen bir j 
kısmının verilmesine asla taraftar değilim, j 
Çünkü kâr hissesi kaideten sermaye sahipleri- j 
ne verilir. Çünkü zarar vukuunda gözleri ya-
şaracak olanlar bunlardır. Onun haricindekiler j 
kâr da etse zarar da etse maaşını veya ücretini j 
alanlardır. i 

İltimaslara ve suiistimallere yol açmaya mü
sait olan karma komisyonun 19 ncu maddesinin i 
(C) bendinin kaldırılmasını teklif ediyorum, j 
Bunun için bir de takrir takdim ediyorum. | 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim esibaibtan dolayı 19 ncu 

maddenin C bendinin kaldırılmasını teklif ede- j 
rim. i 

Zonguldak | 
Rifat Sivişoğlu | 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Reddedilmiştir. 

Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Mad- j 
de kabul olunmuştur. 

îhtiyat sermayeleri . 
YÎ-ft«İNGÎ:-MADDE — Mi ühtliyat serma- I. 
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ye bankanın ilerde vukuu muıhtemel zararlarını 
.karşılamak üzere tefrik olunur. Olağanüstü ih
tiyat sermayenin kullanış tarzı anasözlfeşmede 
gösterilir. Bu sermaye bankada, Bankalar Ka
nununun 31 nci maddesinde yazılı ihtiyata da 
tekabül eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiiştir. 

IV - İdari 'hükümler 
Genel Kurul 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Genel kurul 
banka hisse sahiplerinden kurulur. Her (10) 
hisseye sahip olanın, veya bu miktar hisseyi 
temsil edenin, genel kurulda bir reyi vardır. 
(10) hisseden fazlaya shalip olanların yukardaki 
nispete göre belli olacak sayıda, tahdide bağlı 
olmaksızın, rey hakkı vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklıklara da aynen tattoik olunur. 

Başkanlığa 
21 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sinin reye konulmasını teklif ediyorum. 
«A nissekrini temsil etmek üzere Bakanlar 

Kurulunca bu vazifeyi ifaya ehliyetli kimseler 
a rasından 20 kişi tâyin olunur.» 

Ankara Zonguldak 
Fuad Seyihun Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Etmliyenler... Değiştirge 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden 
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Murakıplar 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Bankanın genel 

kurul toplantısında, (A) grupu hisse senedi sa
hibi tarafından 2 ve (B) grupu hisse senedi sa
lı iplerû tarafından da bir murakıp ve aynı su
retle üç yedek murakıp seçilir. Murakıplar ge
nel kurula verecekleri yıllık rapordan ayrı ola
rak Banka Yönetim Kuruluna her ay, Maliye ve 
Ulaştırma bakanlıklarına her üç ayda bir rapor 
vermeye mecburdurlar. 

Murakıpların nitelikleri, yetki ve sorumlu 
hıkları, anasözleşmede gösterilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir: 

MALİYE BAKANI HASAN FOLATKAN 
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(Eskişehir) — Bu maddeden sonra, Hükümet 
tasarısındaki teftiş ve murakabaya ait olan 24 
ncü maddenin kabulünü rica ederim, komisyon 
iltihak etmektedir. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi henüz okuma
dık. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Hükümetin 24 ncü maddesinin 23 
ncü madde olarak kanuna alınmasını rica ede
rim. Komisyon da kabul ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon da iltihak ettiğine 
göre Hükümetin 24 ncü maddesini, 23 ncü mad
de olarak okuyoruz. 

Hazinenin denet hakkı 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Maliye Ba

kanlığı, bankanın he türlü işlem ve hesaplarını 
doğrudan doğruya veya Devlet İktisadi Teşek
külleri Umumi Murakabe Kurulu marifetiyle 
denetlemek yetkisine sahiptir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bir anonim şirket diye önü
müze sunulan bu şirket kanun adım adım, mer
hale merhale ilerledikçe kâmil ve tam mânasiyle 
bir Hükümet teşekkülü vasfını haiz olarak ken
disini göstermektedir. Anladık, ne keçidir, ne kü-
heylân. 

Hiç olmazsa anonim şirket adına riayet ede
rek Hükümetin bu hususta bir parça müsama
halı olmasını istirham edeceğim. Biraz evvel 22. 
maddeyi kabul ettik. Bu maddede 3 tane mura
kıp vardır. İkisi (A) grupu tarafından yani % 
51 sermayeyei temsil eden Hükümet grupu ta
rafından seçilecek olan murakıplardır. Bu mura
kıplar şimdi Hükümetin teklif ettiği maddede 
söylediği gibi senede bir veya iki defa teftiş 
yapacaklardır. Bir Maliye müfettişi gibi sene
nin 365 gününde o müessesenin içinde buluna
cak, her gün onun muamelâtım tetkik edecek 
ve ayda bir müesseseseye üç ayda bir Maliye 
Bakanlığına ve Ulaştırma Bakanlığına rapor 
verecek, yine Hükümetin adamları olarak seçi
lecek malî murakıplardır. Rica ediyorum, ica
bında Maliye müfettişi olarak teftişe göndere
cekleri kimseleri buraya murakıp olarak koysun 
da şuifemonim şirketin namusunu kurtaralım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KJtRMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Karma Komis
yonumuzda 24 ncü maddenin kaldırılması sebe-
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bi en büyük hissedar olmak sıfatiyle Hazinenin 
bu anonim ortaklıkta her şekilde hakkı olan de
netlemesini takyit etmek için değildir. Bize, 
Hazinenin mevcut kanunlara göre esasen bu 
hakkı tanınmış olduğu için böyle bir madde 
koymaya lüzum olmadığını söylemişlerdir. Kar
ma Komisyonumuz da Ulaştırma Komisyonunca 
kaldırılmış olan bu maddenin tayyını uygun gör
müştür. Fakat bilâhara Maliye Bakanının ika
zı üzerine buraya bu maddenin konması zarure
ti hâsıl olmuştur ve komisyonumuz da iştirak 
etmiştir. 

Bu murakıp daimî bir murakıp değildir. Her 
gün Maliye müfettişlerinin orada oturup ya
pılan sarfiyatı, işleri birer birer kontrol ede
cek mânasında gelmemektedir. En büyük his
sedar olmak sıfatiyle Maliye arzu ettiği zaman 
istediği şekilde ve istediği yerlerde denetleme 
yapmak hakkına maliktir. Buna anonim şirket 
bünyesi de mâni değildir. Hepimiz biliriz ki; 
ecnebi memleketlerde olan bu tarzdaki ana şir
ketlerin kendi kurdukları şirketi daima mura
kabe hakları vardır. Şüphesiz ki bu husus ken
di kurdukları ve kuracakları ortaklıkların sta
tüsüne de bu hüküm konacaktır. Onların statü
lerinde ortaklıkların normal murakabeleri dı
şında Denizcilik Bankasının bunları her şekilde 
denetliyebileceği gösterilecektir. Bu bakımdan 
bu teklife komisyonumuz adına iştirak edemiye-
ceğiz. 

BA.ŞKAN — Hükümetin 24 ncü maddesinin 
23 ncü madde olarak kanuna alınması hakkında 
bir de önerge var: 

Başkanlığa 
Maliye Bakanının verdiği izahattan öğrenil

diği veçhile; Hükümet tasarısındaki 24 ncü 
maddenin kaldırılması, bankanın Hazine tara
fından murakabesini imkânsız hale getirmiştir. 
Bu sebeple adı geçen maddenin 23 ncü madde 
olarak aynen kanuna ilâvesini arz ve teklif ey
lerim. 

Kocaeli Milletvekili 
Ekrem Alican 

BAŞKAN — Hükümet teklifinin 24 ncü 
maddesini 23 ncü madde olarak okuduk. 23 ncü 
maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonraki maddelerin numaraları de-
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ğişeeektir ve numara silsilesi böylece devam ı 
edecektir. 

Yönetim Kurulu 
YlRMl DÖRDÜNCÜ MADDE — Bankanın 

yönetim kurulu, genel kurul toplantısında (A) 
grupu hisse senedi sahibi tarafından seçilecek 
dört ve (B) grupu hisse senedi sahipleri tarafın
dan seçilecek üç kişi olmak üzere yedi üyeden 
teşekkül eder. Bankanın genel müdürü yönetim 
kurulunun tabiî üyesidir. 

Yönetim kurulu üyelerinin hizmet süreleri, 
nitelikleri, yetki ve sorumlulukları ana sözleş
mede gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Genel Müdür 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bankanın ge

nel müdürü, Bakanlar Kurulu tarafından tâyin 
olunur. 

Genel müdürün nitelik, görev, yetki ve so
rumlulukları ana sözleşmede gösterilir. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim, 
bankanın genel müdürü Bakanlar Kurulu tara
fından tâyin edilir deniliyor. Bunun bir anonim 
şirket olduğu komisyon tarafından ısrarla mü
dafaa edildi. Deve ise deve, kuş ise kuş olması 
keyfiyet? ü^cıindi; ısı urla duruldu. Mevzu ano
nim şirket ise Anonim şirketlerde prensip halin
deki usullerden bir tanesi, umumi heyetin 
idare meclisinin onun da müdürü seçmesi silsile
sinin muhafaza edilmesi keyfiyetidir, iktisadi 
Devlet Teşekküllerinde büyük mahzurlar doğu
ran bu keyfiyet müdürler ve umum müdürlerin; 
Bakanlar Kurulu tarafından tâyin edilmesi key
fiyetidir. Bu vaziyette ne umumi heyet, ne ida
re meclisi hakkiyle idareye sahip olamazlar, bir 
işte, bir idarede esas tâyin edilen salâhiyetinin 
merciini tanımaktadır. Anonim şirketlerde de 
kanunen, vuzuhla bu keyfiyet idare meclislerine 
verilmiştir, idare meclislerine verilmiş olan bu 
hak sebep olarak gösterilmekte, doğrudan doğru
ya Bakanlar Kuruluna verilmek suretiyle ida
rede bir imkânsızlık tevlit edilmektedir. Bu hu
susun da tasrih edilmesi esasen komisyonda bu 
mevzu geçerken tâli komisyon bu salâhiyeti 
idare meclisine vermiş. Fakat bilâhara karma 
komisyon bunu tekrar bu şekilde getirmiştir. 
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Çok rica ederim; bu hususta bir önerge vermiş 
bulunuyorum ve önergemi nazarı itibara alma
nızı ısrarla istirham ediyorum. Zaten umumi 
heyetin % 51 hissesi Hazine tarafından temsil 
ediliyor. Hazineyi temsil eden Bakanlar Kuru
ludur. idare Meclisinin ekseriyeti Bakanlar Ku
rulu tarafından seçilecek. Bakanlar Kurulu ta
rafından seçilecek olan bir idare heyetinin son-
-i, bir umum müdürün Bakanlar Kurulu tara

fından seçilmesi, idareyi doğrudan doğruya Ba
kanlar Kurulunun emrinde bırakır. O halde 
•?yrı bir idare meclisi ve umumi heyet mütalâa 
etmeye imkân kalmaz. Onun için önergemi kabul 
buyurmanızı bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Emrullah Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar, ben de bu maddenin aley
hinde konuşacağım. 

Arkadaşlar, şekle kıymet verip gayeyi kay
betmek yoluna gitmeyelim. Bir ticari teşekkül, 
siyasi mülâhazalarla idarenin elindeki eleman
ların sevk ve idaresinde de serbest bırakılmı-
yacak olursa bunun muvaffak olmaması çok 
kuvvetli ihtimal dahilindedir. Bugüne kadar 
iktisadi teşekküllerimizin muvaffak olmama
sının sebepleri bundandır. Biz bu teşekkülleri
mizi siyasi müdahalelerden, idari baskılardan 
azade tutmaya mecburuz. Düşününüz, Deniz
cilik Bankası gibi muazzam bir teşekkülün 
idaresini eline tevdi edeceğimiz insanı piya
sada ehliyeti tanınmış kimselerden, bu işle 
meşgul olanı idare seçmezde her hangi bir 
siyasi mülâhaza ile Bakanlar Kurulu tarafın
dan seçilirse, ben bugünkü iktidarımıza birşey 
demiyorum, bunun yarını da var, öbür günüde 
var. Biliyorsunuz ki iktisadi devlet teşekkül
leri, eski iktidarın adam kayırma depoları 
haline gelmişti. Binaenaleyh böyle bir ticari 
müessese kurarken ona aynı karakteri verir
sek hata ederiz. Ticari müessese, hiçbir su
retle höyle bir baskı altında yaşayamaz. Ba
husus bu kanunla birinci madde gereğince 
bankayı bakanlar kuruluna kurduruyoruz, 
umumi heyeti ekseriyetini devlet elinde tutu
yor, Meclisi idarenin ekseriyetini devlet elinde 
tutuyor. Fakat bir de onun müdürü umumisini 
Bakanlar Kuruluna seçtirirsek o zaman arka
daşlar, bunun anonim şirket olduğuna katiyen 
kaani olamam, isimle anonim şirket olmaz. O 
itibarla bu tasarının ticari hüviyetinin bozul-
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maması için bu maddenin değiştirilmesi lâzım- I 
dır. Normal olarak ticaret kanunu gereğince 
umum' müdürü Meclisi İdareye seçtirelim. 
Bunda katiyen İsrar ve rica ediyorum arka
daşlar. Yoksa teşekkülü itibariyle ve ismi iti
bariyle bir ticaret şirketi kurmaktan başka 
birşey yapmış olmayız. 

ULLAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURT-
BEK (Ankara) — Hükümetin projesinde, Ge
nel Müdürün Bakanlar Kurulu tarafından 
seçilmesi sebepleri şunlardır; Kanunun met- I 
nineden de anlaşılacağı veçhile bu bankaya 
büyük bir âmme hizmeti verilmektedir. Birçok 
görevler kendisine verilirken bunların görül
mesi için de kendisine tekel verilmektedir, j 
idare Heyetinde ve Genel Kurulda ekseriye
tin Hükümet elinde bulunması dolayısiyle bu 
cephedende Genel Müdürün yine Hükümet 
tarafından tâyin edileceğini anlatır. Başka 
memleketlerde böyle hükümetin iştirak ettiği 
âmme hizmeti karakterini haiz olan anonim 
şirketlerde genel müdürler, idare meclisi reis
lerinin hükümet tarafından tâyin edildiğine 
dair misalleri vardır. 

Kaldı ki, umumi ulaştırma . politikasının 
tahakkuku bakımından ve âmme hizmetlerinin 
koordine edilmesi bakımından hükümet tara
fından umum müdürün seçilmesinde büyük 
fayda vardır. Birçok arkadaşlar, mürakabesiz-
H,kten bahsettiler. Murakabe kuvvetlidir. Fa
kat âmme hizmetinin umumi politika ile mu
vazi olarak yürümesini temin bakımından Ge
nel Müdürün Bakanlar Kurulu tarafından tâ
yin edilmesinde, seçilmesinde büyük fayda ol
duğunu arzederim. 

CEMAL KIPOAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar; Hükümetin âmme hizmeti ba
kımından muhafaza ve müdafaa edeceği husus
lar teminat altındadır. Genel kurulu Bakanlar 
Kurulu seçiyor, idare heyetini, idare meclisini 
seçmesi kâfidir. Bendeniz müesseselerde uzun 
müddet müdürlük yapmış bir elemanım. Benim 
gibi aranızda daha birçok arkadaşlar mevcuttur. 
Bakanlar Kurulunun bu işlere müessir olması, 
müessese umum müdürünün türlü türlü, doğru
dan doğruya politik tediyeler yaptırmasına, fu
zuli masraflar yatırmaya, kâr ve zarara mües- ! 
sir olacak türlü direktifler vermesine imkân ve
rir. Bakanlar Kurulunun bu gibi tazyikleri ik- I 
tisadi teşekküllerin icabına uygun değildir. Bi- I 
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naenaleyh teminat altında bulundurmak, âmme 
hukuku bakımından teminat altında bulundur
mak isteniyor ve almıyorsa, murakabesi itibariy
le de, müdafaası itibariyle de Bakanlar Kurulu
nun idare meclisini seçmesi, idare meclisi üze
rinde hâkimiyetinin mevcut olması umumi hey
ette de % 51 reye sahip bulunması her zaman 
için onun murakabesine kâfi bir garantidir. Bı
rakınız banka müdürü iktisadi icaplara uygun' 
olarak, kendi formunda çalışsın ve Bakanlar 
Kurulunun politik tesirleri altında kalmasın ve 
gayriiktisadi birtakım direktifler verilmesine 
imkân bırakılmasın. Aradığımız budur arkadaş
lar. 

önergenin bu bakımdan kabulünü rica ediyo
rum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Galip Kmoğlu. 
GALlP KINOĞLU (Gazianteb) — Ben uzun 

konuşmıyacağım. Yalnız bu bankaya, anonim 
şirket, diye bir nam da koyduk. Esas ana ka
nundan biraz olsun ayrılmamamız, biraz istifade 
etmemiz lâzımdır. Genel müdür, doğrudan doğ
ruya Bakanlar Kurulu karariyle tâyin edilirse 
zannediyorum ki, bu ana kanun olan Ticaret 
Kanunumuza aykırı olur. Demiyorum ki, doğru
dan doğruya idare meclisi tâyin etsin, ikisi a-
rasım teklif ediyorum; Halk Bankasında oldu
ğu gibi idare meclisinin inhasiyle Bakanlar 
Kurulu tarafından tâyin edilsin. İstiyorum ki; 
bu tâyin keyfiyetinde idare meclisine de bir 
parça salâhiyet verilsin. 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, Cemal Kıpçak ar
kadaşımızı dinlerken hakikaten biraz hayrete 
düştüm dersem beni mazur görmenizi rica ede
rim. Müdürü Umumiyi şayet Bakanlar Kurulu 
tâyin edecek olursa neler olacakmış, neler olacak
mış. Müsaade buyururlarsa ben, kendilerinin bu 
noktai nazarına asla iştirak etmiyorum. Bakan
lar Kuruluna elçi tâyin etmek hakkını verirsiniz, 
vali tâyin etmek hakkını verirsiniz, Devlet idare-
resini toptan verirsiniz; fakat bir anonim şirke
tin idaresi için Hüdanekerdc bir müdür tâyin 
etmek salâhiyetini verecek olursanız, işte çok sev
gili Cemal Kıpçak arkadaşımın burada uzun boy
lu tasvir ettiği felâketlerin vukuagelmesi mukad
der olur. 

Muhterem arkadaşlar, esasen ekseriyeti Dev-
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let patrimuvanı olan bu anonim şirketin meclisi 
idare azalarını, Devlet tâyin edecek. 

Binâenaleyh ekseriyet onlarda. Devletin, Ba
kanlar Kurulunun, Hazinenin tâyin edeceği mec
lisi idare azalarıdır. Bunların tâyin edeceği mü
dürü umuminin, Bakanlar Kurulu karariyle tâ
yin edilmesinde mahzur varsa, aynı mahzur mec
lisi idare azaları için de elbette mevcuttur. Bir 
taraftan bu kadar geniş bir Devlet mamelekini 
bir anöninı şirket haline getirirken, murakabenin 
eksikliğinden dolayı endişe ve tereddütler mevcut 
iken bir de Müdürü Umuminin Bakanlar Ku
rulu karariyle tâyini gibi murakabeye yarıya-
cak olan bir hükmün kaldırılmasını istemek caiz 
olmaz, kanaatindeyim. (Doğru sesleri) Müsaade
nizle hem Devletin buraya koyduğu mamelek çok 
geniştir, aynı zamanda anonim şirkettir. Fakat 
birtakım imtiyazları haizdir. Kendine göre hu
susi sui generis mahiyeti vardır. Bu itibarla 
Devletin murakabesini tamamiyle üzerinden 
kaldırmak caiz olmaz kanaatindeyim (Doğru doğ
ru sesleri). 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Emrullah Nutku. (Vazgeç ses

leri). 
EMRULLALH NUTKU (Erzurum) — Muh

terem arkadaşlar; ben demin konuşurken arzet-
tim ki; bizim iktidarımızı kastederek konuşmu
yorum. Yarın başka iktidarlar gelebilir. (Şimdi 
yok sesleri). Müsaade buyurun arkadaşlar, şim
diye kadar görülmüş olan ve bütün iktisadi 
Devlet Teşekküllerimizin şu karakteri yüzün
den ne hale gelmiş olduğunu nazarı dikkatinize 
arzetmek isterim. 

Hakikaten Bakanlar Kurulu sefir tâyin eder, 
vali tâyin eder, şunu yapar, bunu yapar. Ni
hayet bunlar Devlet memurudur. Fakat Bakan
lar Kurulu acaba bir ticari müessesenin ehil 
şahsiyetini piyasadaki insanlardan daha iyi seç
mek kabiliyetinde olur mu, olmaz mı? Bu bir 
meseledir. Bakanlar Kurulundan murakabeyi 
büsbütün kaldıralım demiyorum. Esasen bu mü
essesede meclisi idare zaten murakabe altında 
ve murakıplar Devletin elinde bulunduğuna gö
re, müdürü umumiyi icabında piyasadan çekip 
alacak bir şahsiyet olarak, idare meclisinin seç
mesi kanaatini verelim, diyoruz. (Anladık, kâ
fi sesleri). Bu, yine Bakanlar Kurulunun seçmesi 
demektir. Ama Bakanlar Kurulu seçsin diye 

biz bu statüdeki ticari vasfı bozmıyalım. Bu, ö 
zaman anonim şirket vasfından çıkar. Ticaret 
Kanunu sarihtir, Ticaret Kanununda umum mü
dürler behemehal meclisi idare ve yahut da u-
mümi heyet tarafından seçilir. Ama biz bunu 
ticaret şirketiyle hiçbir alâkası bulunmıyan bir 
kurula, yani Bakanlar Kuruluna bırakırsak, o 
zaman, Ticaret Kanununun hükümlerini boza
rız ve bu müesseseyi ticari bir anonim şirket ol
maktan çıkarırız arkadaşlar. 

Ben ısrar ediyorum, bu maddenin, verdiğim 
değiştirge şeklinde kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Değiştirge 

Yirmi beşinci maddenin birinci fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederim: 

«Madde 25. — Bankanın genel müdürü yö
netim kurulu tarafından tâyin olunur.» 

Erzurum Milletvekili 
E. Nutkun 

Meclis Başkanlığına 
Bir anonim şirket olarak kurulmak istenen 

Denizcilik Bankasında genel müdürün Bakanlar 
Kurulu tarafından tâyini usullere uygun olmı-
yacağı gibi birçok mahzurları da davet edeceğin
den 25 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 25. — Bankanın genel müdürü banka
nın genel kurulu tarafından seçilir. Genel mü
dürün vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri anasöz-
leşmede gösterilir. 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ediyorum: 
Bankanın genel müdürü yönetim kurulu ta

rafından tâyin olunur. 
Genel müdürün nitelik, görev, yetki ve so

rumlulukları anasözleşmede gösterilir. 
Zonguldak Milletvekili 

Cemal Kıpçak 

BAŞKAN — Üçü de aynı mahiyettedir. De
ğiştirgeleri dikkate alanlar... Almıyanlar... De
ğiştirgeler reddedilmiştir. 

Ayrı mahiyette Galip Kınoğlu arkadaşımızın 
değiştirgesi vardır, onu da okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

25 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Bankanın genel müdürü ve yardımcıları ban
ka idare meclisinin inhası üzerine Bankalar Ku
rulu karariyle tâyin olunur. 

Gazi Anteb Milletvekili 
Galip Kınoğlu 

BAŞKAN — Dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Değiştirge reddedilmiştir. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Personel 
YtRMl ALTINCI MADDE — Banka ve ku

racağı ortaklıkların personeli hususi hukuk hü
kümlerine tâbidir. 3659 sayılı Kanun, banka ve 
kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların - îş Kanu
nuna tâbi personeli müstesna - bütün personeli 
hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygula-
nıî. 

Emeklilik keseneğine esas aylıkları 5434 sa
yılı Kanunun 15 nci maddesiyle tesbit edilme
miş bulunanların intibakları 3659 sayılı Kanuna 
göre yapılır. 

iş ve işçi Sigortaları Kanunu hükümlerine 
tabi olup da bankanın katî kuruluşu tarihinde 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğünde emeklilik hakkı tanman ve 5434 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (C) fıkrasın
da yazılı her çeşit hizmetlilerden banka ve ku
racağı ortaklıklara alınanların emeklilik hakları 
devam eder. 

Banka ve kuracağı ortaklıklar, personeli hak
kında ihtiyaca uygun kadro ve statülerin tertip 
ve tanziminde serbesttir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

V - Tarifeler 
Tarifeler 

YlRMt YEDİNCİ MADDE — Banka ve 
kuracağı ortaklıkların tarifelerinin yapılmasın
da tarife tekniğinin icapları ve banka ve kura
cağı ortaklıkların ekonomik bünyeleri ile birlikte 
Devletin ulaştırma, millî iktisat, millî savunma 
ihtiyaç ve gelişme esasları ve memleketin iktisa
di ve içtimai zaruret ve icapları göz önünde tu-
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tuJur ve bu ihtiyaç, icap ve zaruretlere uygun 
özel hükümler tarifelerde gösterilir. 

Teknik ve malî inikasları tanzim ve karşılık
ları temin olunmadan her hangi bir suretle tari
felere müessir bir hüküm veya bir külfet banka 
ve kuracağı ortaklıklara tahmil olunamaz. 

Mahiyetleri icabı tarifelere bağlanmıyan hiz
metlerin navlun, ücret ve diğer şartları ticari 
icaplara ve hususi hukuk hükümlerine göre ban
ka veya kuracağı ortaklıklarca tâyin ve tesbit 
olunu!. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tarifelerin yürürlük şekil ve şartları 
YİRMÎ SEKlZÎNCl MADDE — Banka ve 

kuracağı ortaklıkların görev ve yetkileri içine 
giren veya bunlarla ilgili olan işlerin halka arz 
şekil ve şartlarına, ücret miktarlariyle cezai 
şartlarına ve tahsil tarzlarına mütaallik tarife
ler, alâkalı servis veya ortaklıklarca hazırlanıp, 
Banka Yönetim Kurulunun kabulü ile tekemmül 
eder. 

Ancak, bu kanunla kabul edilen tekel mev
zuuna dâhil hizmetlerle Millî Savunmaya ait 
nakliyat tarifeleri Maliye, Ulaştırma ve Millî 
Savunma bakanlıklariyle Banka tarafından müş
tereken tanzim olunur. 

Tarifeler Resmî Gazete ile yayımlanır ve yü
rürlük tarihi gösterilir. Bu suretle yayımlanan 
tarife hükümleri bütün ilgililer hakkında lüzum 
ifade eder. Muayyen bir mahalli daha ziyade 
ilgilendiren tarifeler ayrıca mahallî gazetelerle 
veya sair suretle halka duyurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kesirler 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tarifele

re göre alınacak ücretler ile tahsil olunacak ver
gi ve resimler toplamlarnda yirmi para ve daha 
aşağı kesirler atılır ve yirmi paradan fazla ke
sirler kuruşa iblâğ olunur. 

Şu kadar ki, bu iblâğ ve tenziller toplama 
dâhil vergilerin asli nispet ve miktarlarına mü
essir olmaz. 

BAŞKAN — Söz istiven var mı? 
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B T J R H A N E T T Î N ONAT (Antalya) — Arka- I 

dağlar, benim naçiz kanaaitmçe paramızın bu
günkü kıymetine göre 20 para diye bir ünite 
kalmamıştır. Binaenaleyh bu maddenin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini teklif ediyor ve bu
nun için de bir önerge takdim ediyorum: «Tari
felere göre alınacak ücretlerle tahsil olunacak 
vergi ve resim toplamlarında iki kuruş ve daha 
aşağı kesirler atılır ve 2 kuruştan fazla kesirler 
beş kuruşa iblâğ olunur» 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Meclis Başkanlığına 
Paramızın bugünkü kıymetine göre (20 pa

ra) diye bir ünite kalmamış bulunduğundan 29 
ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni Yüksek Meclisin tasvibine arzederim. 

Madde 29. — Tarifelere göre alınacak ücret
lerle tahsil olunacak vergi ve resim toplamların
da 2 kuruş ve daha aşağı kesirler atılır ve iki 
kuruştan fazla kesirler beş kuruşa iblâğ olunur, 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar... 
Almıyanlar.. Değiştirge reddedilmiştir. Madde
yi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler. Etmi-
yenler.. Madde aynen kabul edilmiştir. 

IV - Çeşitli hükümler 
Hukuki rejim 

OTUZUNCU MADDE — Banka ve kuracağı 
ortaklıklar bu kanun ve ana sözleşmelerinde sa
rahat plmıyan hallerde hususi hukuk hükümle
rine tâbidir. 

1050, 2490 ve 3460 sayılı kanunlar banka ve 
kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok, 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul «dilmiştir. 

Kuruluş özellikleri 
OTUZ BlRİNCÎ MADDE — Banka ve ku

racağı ortaklıkların ana sözleşmeleri Ticaret 
Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine ait 
şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dai
resinde Bakanlar Kurulunca tasdik olunduktan 
sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğ
rudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olu
nur. Banka ve kuracağı ortaklıkların kesin ku
ruluşları bu ilân gününden başlar. ı 

BAŞKAN — Değigtirge yok, söz istiyen yok, | 
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maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gümrükle ilgili işler 
OtUZ ÎKlNCl MADDE — Gümrük Kanu

nunda, Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü hakkında mevzu hüküm
ler, banka ve kuracağı ortaklıklar için de uygu
lanır. Ancak, Gümrük Kanununun 56 ncı mad
desi gereğince yapılaeak denetleme şekil ve 
usulleri Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 'banka 
arasında müştereken tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok, 
maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bâzı ücretlerin tahsil tarzı 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tarifelerine 

göre fener, can kurtarma ve kılavuz ücret ve ce
zalarını ödemiyen veya teminat göstermiyen ge
miler takkmda 618 sayılı Limanlar Kanununun 
15 nci maddesi uygulanıp tahsil olunan ücret ve 
cezalar ilgili liman dairelerince bankaya yatırı
lır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok, 
maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergi ve resimlerin ödeme süresi 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Belli tari

feli taşıtlarla yolculuk yapanlardan alınacak 
nakliyat resmi hakkındaki 472 sayılı Kanuna ek 
2030 sayılı Kanunun birinci ve Damga Resmi 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 3478 sa
yılı Kanunun 12 nci ve asker ailelerine yardım 
hakkındaki 4109 sayılı Kanunun dördüncü mad
desinde yazılı süreler banka ve ortaklıkları için 
75 er güne çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. T. T. Hakları 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Banka ve ku

racağı ortaklıklar kendi ihtiyaçları için telsiz 
telgraf ve telsiz telefon, radar ve benzeri cihaz
ları k»rumaya ve işletmeye ve bunlar için gerek
li diğer enerji tesisleriyle umumi telefon bulun-
mıyan aynı sahalarda hususi telefon tesisleri 
yapmaya yetkilidir. 

Baraka ve kuracağı ortaklıklar, kendi mua
melelerine ait mektup ve çantaları P. T. T. îda-
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resine ücret vermeksizin kendi vasıtaları ile ta
şımaya ve tesisine yetkili oldukları telsiz telgraf 
ve telsiz telefon ve benzerleri cihazlarla telefon
ları ücretsiz kullanmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edinmiştir. 

Rıhtım Şirketinin (borçları 
OTUZ ALTINCI MADDE — izmir Rıhtım 

Şirketinin Satmalma Sözleşmesine göre ödenmesi 
Hükümetçe deruhte olunan taksitlerle istanbul 
Rıhtım Şirketinin tahvilât amortismanları ve 
bunlara merbut kuponların banka tarafından alâ
kalılara ve Hazineye ödenmesine devam olunur. 

Bedelleri ödenip istirdat olunan bütün tah
vilât ve kuponlar Hazineye verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok, 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rıhtım Resmi 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Yabancı mem

leketlerden istanbul ve izmir limanları vasıtasiy-
le memlekete ithal olunacak bütün malların Mu
amele Vergisine tâbi olanlarından bu vergi mat
rahı ve Muamele Vergisine tâbi olmıyanlardan 
da C. I. F . kıymeti üzerinden % 1 nispetinde 
Rıhtım Resmi alınır. 

•Gümrük idaresince Gümrük Resmi ile bir
likte ve Gümrük Resminin tahakkuk ve tahsiline 
ait hükümler dairesinde tahsil edilecek olan bu 
resmin bir aylık tutarı ertesi ayın sonuna ka 
dar bankaya verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yok, söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bankanın, 

bu kanunda yazılı tekel mevzularına giren işleri
ni ticaret maksadiyle yapanlar (100) liradan 
(10 000) liraya kadar ağır para cezasına mah* 
kûm edilir. 

Bankanın veya kuracağı ortaklıkların ayrıca 
zarar ve ziyan talebine mütedair hakları mah
fuzdur. 

Bu maddede yazılı suçlardan dolayı takibat 
icrası bankanın veya kuracağı ortaklıkların Cum
huriyet Savcılığına yazılı şikâyetine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde ayüen kabul edilmiştir. 

İstimlâk hakkı 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Banka ve 

kuracağı ortaklıklar tekel mevzuuna giren işlerin 
görüşülmesine muktezi gayrimenkullerden bele
diye hududu dışında bulunanlar 1295 tarihli is
timlâk Kararnamesi dairesinde, belediye hudu
du içinde bulunanlar 3710 sayılı Belediye istim
lâk Kanununa tevfikan bilcümle istimlâk bedel 
ve masrafları banka veya kuracağı ortaklıklara 
ait olmak üzere istimlâk yapabilirler. 

MÜPlD ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, okunan 39 ucu madde hük
mü Anayasamızın 74 ncü maddesine aykrıdır. 
Sebebini arzedeyim. Anayasanın 74 ncü mad
desi istimlâk yapmak hakkını Devlete ve res
mî dairelere tanımaktadır. Halbuki bu kanunla 
kurduğumuz teşekkül, bir anonim şirkettir. 
Anonim bir şirket haline ifrağ edildiğine göre 
hususi hukuk hükümlerine tâbi olması icabe-
der. Binaenaleyh, bu cihetten istimlâk yap
ması anayasa ahkâmına aykırı düşer. 

Yalnız burada bir nokta vardır. Malûmu-
âliniz iktisadi Devlet Teşekküllerinin bâzıları
na, âmme menfaatlerine çalışmaları noktasın
dan istimlâk yapma hakkı tanınmıştır. Bu me-
yanda Devlet Demiryolları İdaresi ve bâzı ida
reler gösterilebilir. Bu itibarla bendeniz Ana
yasaya riayetkar olmak ve aynı zamanda âm
me hukukunu aksatmamak için bir formül bul
dum ve bu hususta bir de takrir takdim ettim, 
bu takririmin kabulünü rica ederim. 

Takririmle arzettiğim formül « âmme men
faatine çalışan müesseseler de olduğu gibi Dev
let Denizyolları için yapılacak istimlâk bedeli 
bu idare tarafından Ödenmek üzere Hazine yap
sın ve sonra idareye devretsin. Zannederim Ko
misyon da bu teklifime iştirak eder. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat, 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; bizim meşhur anonim şirket kırpıla 
kırpıla kuşa benzedikten sonra hâlâ onun ano
nim şirket haklarından, icaplarından bahset-. 
mek biraz tuhaf oluyor ama kendimi alamıyo
rum ve bir önerge veriyorum. Madem ki, isnıi-
anoniım şirkettir. Ne diye Devlet haklarından 
istifadeye ıkalkar? Bu anonim şirketin bu mad
dede, yahut tasarının umumi hükümlerinde yü-
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zündeki maskeyi atmış ve Devletçiliği bütün 
hüviyetiyle meydana çıkmıştır. Artık bunun 
anonim şirketliği filân kalmamış oluyor, ira
de Yüksek Meclisin olmakla beraber yine öner
gemi veriyorum. Takdir sizindir. 

BAŞKAN — Galib Kınoğlu. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) — Efendim, 

maddede iki istimlâk Kanununun tatbik edil
mesi sebebini anlıyamıyorum. Diyorum ki; şim
di 1295 tarihli istimlâk Kararnamesi, gerek ka
saba içinde gerekse haricinde olsun tatbik edi
liyor. Nitekim Ziraat Bakanlığı dışarda bir te
sis yapacağı zaman istimlâk, bu kararnameye 
göre yapılıyor. Beriki ise yalnız beldenin men
faatine, belediyeler için konulmuş bir kanun
dur. Dahilde bir yer istimlâk edecek belediye o 
kanuna tâbidir. Dışardaki istimlâk 1295 tarihli 
kararnameye göre yapılacaktır, bu doğru değil
dir. Her ikisinde de 1295 tarihli Kararnamenin 
tatbik edilmesi daha doğru ve daha teminatlı-
dıı\ 

BAŞKAN — Değiştirgeleri okuyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin aşağıda yazılı olduğu şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Müfit Erkuyumcu 
Madde 39. — 
Banka ve kuracağı ortaklıkların tekel mev

zuuna giren işlerin görülmesine muuktazi gayri-
menkullerden belediye hududu dışında bulu
nanlar 1295 sayılı istimlâk Kararnamesi daire
sinde belediye hududu içinde bulunanlar 3710 
Sayılı istimlâk Kanununa tevfikan bedel ve 
masrafları banka veya kuracağı ortaklıklar ta
rafından tesviye edilmek üzere Hazinece banka 
veya kuracağı ortaklık adına istimlâk olunur. 

Meclis Başkanlığına 
Banka, artık bir Devlet teşekkülü olmaktan 

çıkıp bir anonim şirket hüviyetini iktisap et
miş bulunduğundan 1295 tarihli istimlâk Karar
namesi ile 3710 sayılı Belediye istimlâk Kanu
nu haklarından istifadeye hakkı olamıyacağı 
cihetle 39 ncu maddenin kaldırılmasını Yüksek 
Meclisin tasvibine arzederim. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

BAŞKAN —- Komisyonun mütalâası var mı? 

. 1951 O : 2 
KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

HAMDI BAŞAR (istanbul) — Erkuyumeunun 
teklifine iştirak ederiz. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Komisyon adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA KOMİSYON ADINA İZZET AK

ÇAL (Devamla) — Bu madde komisyonda 
uzun uzun konuşuldu. Komisyonun başkanı ve 
sözcüsü, bu konuşmaları zannederim etraflıca 
hatırlarlar. Belediye hududu dahilinde yapıla
cak istimlâkleri bu anonim şirket yapacak de
ğildir; belediye yapacaktır; o, belediyeden ta
lep edecektir. Belediye hudutları haricinde olan 
kısmı da yine talep edecek, salahiyetli merci 
tarafından yapılacaktır. Yoksa anonim şirket 
doğrudan doğruya istimlâk yapacak değildir. 

Maddenin yalnız son kelimesini, komisyonun 
düzeltmesi lâzımdır. Bu şekilde olmadığını zan
nediyorum. Yaptırabilir, yapabilir değil, talep 
edebilir şeklinde, istiyebilir, yaptırabilir şek
lindedir. Bu takdirde madde Teşkilâtı Esasi-
yeye aykırı olmadığı gibi maksadı da temine 
kifayet edecek durumdadır. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Re
is Bey söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz alınmaz. 
Arkadaşımız Maliye Komisyonu namına söyledi. 
Komisyon sizin teklifinize iltihak ettiğini bil
dirdi Müfit Bey. 

Yalnız şimdi en aykırı teklif Burhanettin 
Onat'm teklifidir. Maddenin tayyını istiyorlar. 
Evvelâ bunu reye arzedeceğim. Maddenin kaldı
rılmasını mutazammm olan, Dr. Burhanettin 
Onat'm teklifini dikkatinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın teklifine 
komisyon iltihak etmiştir. Onu tekrar okutup 
reyinize arzedeceğim. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, şimdi izzet Beyin mütalâası ile bir 
vaziyet meydana çıkmış oluyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun okutalım, 
onu da nazara alırız. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, bende
niz Maliye Komisyonu adına ricada bulunma
dım. Karma Komisyonun bir üyesi sıf atiyle söz 
almış bulunuyorum. Yalnız son ibareyi tavzih 
ediyorum. 
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MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen-

dini bunun küçük bir tavzih ile halledileceğine 
kani değilm. 

BAŞKAN — Efendim, Müfit Erkuyumeu'
nun teklifini okuyoruz. 
(Müfit Erkuyumeu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
KARMA KOMİSYON ADINA ŞÜKRÜ KE-

RlMZADE (Kastamonu) — Buna komisyonu
muz iltihak ediyor. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI: AHMET 
•HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Bu metne biz 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN —• Değiştirgeleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki (Yapabilirer) kelimesinin (Tale

binde bulunabilirler) şekline konmasını arze-
derim. 

Niğde 
N. Bilge 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Şimdi oylama sırasında olduğu
muz için sonra sizi de nazara alacağım. 
(Müfit Erkuyumeu'nun önergesi bir daha 

okundu) 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Anayasa ya taallûk eden bir vaziyet olduğu 
için usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Efendim Sayın Erkuyumcu arkadaşımızın 
bu meseleyi bahis konusu etmeleri, hakikaten 
Anayasaya mugayereti bakımından hususi hu
kuk karakteri alması, ne olursa olsun, hususi 
hukuk karakteri alan bir taazzuvun istimlâk 
etmesi esasa aykırıdır. Binaenaleh, bilmem ki, 
Müfit Beyin formülü de maksadı temin eder mi? 
Fakat Necip Beyin formülü, yani komisyonda 
mevzuubahis olan şekil üzerinde hukukçu arka
daşlarımız bir tereddüt izhar etmiyorlarsa ben 
de kendilerine katılırım. «Talebinde bulunabilir» 
in şekli amelisi ne olur Belediye buna ittibaa 
mecbur mudur? Bu cihetin muhtacı teemmül ol
duğunu arzederim. Rica ederim, bendeniz fikren 
pek Hazırlanmış değilim fakat yalnız dikkatinize 
arzediyorum. Basitlikten dolayı iş gürültüye git
mesin. «Talebinde bulunabilir» buunursa ne 
olur? 

8.1951 0 : 2 
I BAŞKAN — Feridun Bey, sözünüz esas 

hakkında oldu, 
Efendim, Necip Bilge arkadaşımızın bir tak

riri vardır. Bu esas metne mütaa^jiktir. Müfit. 
Erkuyumcu arkadaşımızın teklifine Komisyon 
iltihak ettiği için henüz oyunuza arzetmiş olmı-
yorum. Necip Bilke arkadaşımızın teklifi aykırı 
olduğuna göre okutup oyunuza arzedeceğim. 
Metne mütealliktir, istimlâk talebinde bulunur 
diyorlar. (İzah etsin sesleri) Necip Bey buyu
run izah edin. 

NECİP BİLGE (Niğde) — Müsaadenizle 
arzedeyim. Anayasanın hükmüne göre bankanın 
istimlâk muamelesini kendi başına görmek ikti
darını haiz olmaması icabeder. Çünkü hususi 
hukuka tâbidir. Merkez Bankasının bir istimlâk 
yapabilmesi düşünülemez. Aynı şeyi bu banka 
da yapamaz. Ancak bunun istimlâkinin yapıl-

I ması hususunda bir talepte bulunması bahis mev
zuu olabilir .Talep kabul edilir, veya edilmez, 
onu bilmem. Fakat bu kabul veya ademi kabul 
de ceffelkalem olacak değildir. Eğer istimlâki 
matlup arazi belediye hududu dahilinde ise, 
belediyeye müracaat edilecek ve belediye bunu 
âmme menfaatine hadim bir istimlâk telâkki 
ederse yapacak. Âmme menfaatine girer bir 
mevzu olmadığı kanaatinde bulunacak olursa, 
belki de reddedecektir. Hususi muhasebeye ait 
bir arazi ise vilâyete, Hazineye ait bir yerse Hü
kümete müracaat edecektir. Yani 1295 sayılı İs
timlâk Kararnamesi dairesinde veya belediyece 
istimlâke yetkili makam neresi ise ona müracaat 
edecektir ve mesele usul dairesinde o şekilde hal
ledilecektir. Benim Maksadım kendisinin istim
lâk yapmaya muktedir olmadığıdır, bunu alâ
kalı makamların göstereceği bir şekilde talepte 
bulunmasını belirtmekten ibarettir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bir sual soracağım. Yani belediye muvafakat et
mediği takdirde mesele yoktur. 

NECİP BİLGE (Devamla) — İdari yollarla 
belki Devlet Şûrasına müracaat etmek hakkı 
mevzuubahis olabilir. Bu bir karardır, istimlâk 
kararıdır. Fakat karar, idari bir karar olmak 
dolayısiyle Devlet Şûrası yolu açıktır. 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Mevcut iltibası izale edebilmek için Hükümetin 
I getirmiş olduğu tasarıda, bilhassa 40 ncı madde 
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vardır. Zannediyorum hukukçu arkadaşlar tet
kik buyurdular, iltibasa mahal bırakmıyacak, 
hataya düşülmiyecek şekilde hazırlanmıştır, bu 
metin. Bu metni de kabul etmek mümkündür. 
Okuyayım: 

«Madde 40. — Banka ve kuracağı ortaklıkla
rın görev ve yetkileri içine giren veya bunlarla 
ilgili işlerin görülmesine muktazi gayrimenkul-
lerden belediye hududu dışında bulunanlar 1295 
tarihli istimlâk Kararnamesi dairesinde Ulaş
tırma Bakanlığınca, belediye hududu içinde bu
lunanlar da sözü geçen bakanlığın talebi üzeri
ne 3710 sayılı Belediye istimif.k Kanununa tev
fikan bilcümle istimlâk bedel ve masrafları ban
ka veya kurulacak ortaklıklara ait olmak üzere 
istimlâk olunabilir.» 

KOMİSYON BAŞKANI AHMET HAMDI 
BAŞAR (istanbul) — Müsaade buyuruyorsanız 
bu maddeyi komisyona alalım. Madde esasen ta
bı hatası olarak (olabilir) (yapılabilir) şeklinde 
çıkmıştır. Bunu düzeltip yeni bir metin getire
lim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Komisyon, maddenin redaksiyo
nu için iadesini istiyor. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar; 
komisyon, tasarının bu maddesini tekrar tetkik 
etmek üzere alacağına göre, sadece istimlâk hu
susunda maruzatta bulunacağım. 

3710 sayılı Belediye istimlâk Kanunu münhası
ran, belde menfaatleri, belde sihhati bakımından, 
beldenin bediî ihtiyaçları bakımından beldeye has 
olan bir kanundur. Bu kanunla başka yetki kul
lanılamaz. Eğer bu kanuna istinaden her hangi 
bir talep vâki olursa, belediyeci olarak arzediyo-
rum, sureti katiyede ret edeceklerdir, yetkimiz 
haricindedir diyeceklerdir. Binaenaleyh, bu ban
kanın büyük sermayesi Ulaştırma Bakanlığına 
ait olması dolayisiyle, menafii âmme hususunda 
her hangi bir istimlâk talep edebilir. Binaenaleyh 
Belediye hududu dâhilinde ve haricinde umu
mi menfaatler icabına uyularak 1295 sayılı 
kararnameye tevfikan istimlâk yoluna gidile
bilir. 3710 sayılı Kamına münhasıran belediye
lere has bir kanun olması dolayısı ile bu iş 
mümkün olmaz, istimlâk hususunda bir müş
külâta uğramak bakımından ve tenvir mak
sadı ile arzedîyorum. 

BAŞKAN — önergeleri nazarı itibara ala
rak maddeyi yeniden tanzim etmek üzere ko-
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misyona veriyoruz. (Kabul kabul sesleri) 

Diğer maddelere geçiyoruz, 

Kaldırılan veya uygula nmıyacak hükümler 
KIRKINCI MADDE — Bankanın katî ku

ruluşu tarihinden itiberen : 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları 

işletme Umum Müdürlüklerinin Teşkilât ve 
Vazifelerine dair 3633 sayılı Kanun ile bu ka
nuna ek 5396 sayılı Kanun; 

Devlet Limanları işletme Umum Müdürlü
ğünün kaldırılması ve vazifelerinin Devlet 
Denizyolları ve, Limanları işletme Umum Mü
dürlüğüne verilmesi hakkındaki 4517 sayılı 
Kanun; 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4844 sayılı Kanunla bu kanunu değişti
ren 5074 sayılı Kanun; 

Denizyolları işletmesi hakkındaki 2239 ve 
5604 sayılı Kanunlar; 

istanbul ve izmir limanlarının sureti ida
resi hakkındaki 3023 sayılı Kanun; 

Fenerler idaresi hasılatından Hazineye 
ödenecek miktar hakkında 4076 sayılı Kanun 
ile diğer kanunların işbu kanuna aykırı hü
kümleri kaldırılmıştır. 

Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazlar 
hakkındaki 601 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; 

Islahı hayvanat hakkındaki 904 sayılı Ka^ 
nunun 30 ncu maddesi; 

2510 tsayılı iskân Kanununun 15 nci mad
desinin (1) numaralı bendi; 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı 
ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 927 sayılı 
Kanuna ek 2376 sayılı Kanunun birinci mad
desinin (2) nci fıkrası; 

Turist gemilerinden alınan resimlerden bâ
zılarının affına' ve bâzılarının indirilmesine 
dair 2864 sayılı Kanun; 

3008 sayılı iş Kanununun 71 nci maddesi; 
3511 sayılı Basın Birliği Kanununun 4932 

sayılı Kanunla muvakkaten yürürlükte kalan 
31 nei maddesi; 

Demir ve çelik fabrikalarının haiz olacak
ları muaiiyet hakkındaki 3522 sayılı Kanunun 
1 ne; maddesinin (C) fıkrası; 

3530 styılı Beden Terbiyesi Kanununun 23 
ncü maddesi; 

— 890 — 
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Devlet Demiryolları ve Limanları ile Dev- ; 

let Denizyolları ve Limanlarında yapılacak • 
askerî nakliyatta alınacak ücretler hakkındaki ; 
4004 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri; 

Şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tah
liye veya seyrekleştirilmesi hakkındaki 4656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi; 

Köy okulları ile öğretmen, sağlık memur 
ve ebe evlerinin inşaatında kullanılacak mal
zemenin nakli hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi; 

Bina yapımını teşvik hakkındaki 5228 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

ile diğer kanunlarda mevcut parasız veya 
tenzilâtlı navlun ve ücretlerle nakliyat veya 
başka hizmetler ifasına mütaallik hükümler 
banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

VII - İntikal hükümleri 
Devir bilançosu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün bü
tün aktif ve pasifi, hak ve borçları ile birlikte 
Hazine hisse senetlerinin karşılığı olmak üzere, 
ıkesin kuruluşu gününden itibaren Bankaya 
intikal eder. 

Geçici 2 nci maddede yazılı kurul tarafın
dan tasfiye bilançosunun aktif ve pasifi, ban
kanın kesin kuruluşu tarihindeki durum ve ra
yiçlerine göre kıymetlendirilerek bir devir bi
lançosu yapılır ve bunun neticesi Hazinenin 
sermaye iştirakine esas olur. 

Devir bilançosunda gösterilip kesin netice
leri sonradan anlaşılacak olan hesaplar,, sonuç
larına göre devir bilançosunun aktif veya pa
sifine kaydolunur. 

Banka, kendisine intikal eden aktif ve pa
sifleri ve bilcümle hak ve borçları ve dâva ta
kiplerini kuracağı ortaklıklara, iştirak, serma
yesi mukabilinde intikal ettirebilir. 

Devir bilançosunda takdir veya tesbit edi
len değerler Vergi Usul Kanununun tatbika
tında aynen nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? | 
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HAYRETTİN ERKKEN (Giresun) — Muh

terem arkadaşlarım; kanunun malî hükümleri 
görüşüldüğü sırada muhtelif arkadaşların ıs
rarla üzerinde durmalarına rağmen Devlet De
nizyolları idaresi mamelekinin tesbitinin şim
diden mümkün olamadığı anlaşılmıştır. Katî 
bir rakam verilemiyeceği mükerreren, gerek 
komisyon tarafından gerek Hükümet tarafın
dan bildirildiğine göre yeniden rakam istiye-
cek değildir. Ancak yapılacak tasfiye netice
sinde devir bilançosunda görülen net aktifin 
Devletin hissesinden fazla zuhur etmesi, yani, 
Devletin bu banka sermayesine yatırması kanu
nen zaruri olan meblâğı tecavüz etmesi halin
de ne muamele görecektir? Bu hususta burada 
bir hüküm yoktur. Ben şöyle bir teklifte bu
lunmayı düşündüm, teklifimi kısaca izah ede
ceğim, ondan sonra önergemi takdim edeceğim. 
Eğer tasfiye neticesinde Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü mamelekinin net miktarı 
Devletin iştirak hissesini tecavüz ederse bu faz
lalık B hisse senedine yatırılabilir. B hisse se-
nelterini nasıl olsa Hazine deruhde edecektir, 
ama karşılık gösterme mükellefiyeti yoktur. 245 
milyon liraya baliğ olan B hisse senetlerinin bir 
kısmı için bu suretle Hazine bir karşılık bulmuş 
demektir. Hazine bu fazlalığı B hisse senetlerine 
yatırır ve bunları her hangi bir hisse senedi gibi 
temellük eder. Bu hisse senetlerinin satışı mev
zuunda ihtilâf çıkabilir. Bütün B hisse senetle
rini Hazine satacağına göre, saıtşlarda bedelleri 
ödenmemiş sadece hususi sermayeye arzedilmek 
üzere Hazinece deruhde edilmiş hisse senetleri
nin satış piriyoritesi olması mâkuldür. Bunun 
için de şöyle bir hükmü koymayı düşünmüştüm. 
Evvelâ Hazine karşılıksız deruhde ettiği hisse 
senetlerini satar, bunları tasfiye ettikten sonra -
temenni ederiz kısa zamanda tasfiye etmeye* 
muktedir olsun - Devlet Denizyolları ve Liman
ları Umum Müdürlüğü mamelekinden fazla zu
hur eden miktar karşılık göstererek temellük 
ettiği hisse senetlerini satışa arzeder. Bu ikinci 
grup hisse senelterinin bedelleri de normal ola
rak Hazineye irat kayıt olunur. 

Bu hususta bir önerge takdim ediyorum eğer 
komisyon bu mevzuu huzurunuzda aydınlatır ve 
bunda bir mahzur telâkki etmezse değiştirgemin 
kabulünün tatbikatta bâzı müşkülleri önlemeyi 
temin edeceği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı 
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MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

(p]skişehir) — Arkadaşımızın ilâve etmek iste
diği fıkrayı Hükümet de muvafık görmektedir. 

BAŞKAN — Hayrettin Erkmen'in önergesi
ni okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin ikinci fıkrasından 

sonra maddeye aşağıdaki hükmün ilâvesini ar-
zederim. 

Giresun Milletvekili 
Hayrettin Erkmen 

«Devir bilançosu neticesi Hazine hissesinden 
fazla olduğu takdirde bu fazlalık B hisse senet
lerine yatırılır. Diğer B hisse senetleri tama-
miyle satılmadan, karşılıkları Hazinece yatırıl
mış B hisse senetleri satışa arzedilemez. Karşı
lıkları Hazinece yatırılmış B hisse senetlerinin 
satışı halinde bunların bedelleri Hazineye irat 
kaydolunur. 

21, 22 ve 23 ncü maddelerin B hisse senedi 
sahiplerine bahşettiği haklar mahfuzdur.» 

BAŞKAN — Sayın bakan af buyurun, Riya
set anlamadı, siz neye muvafakat buyurdunuz? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — İlâvesini teklif ettiği fıkranın ilâ
vesine Hükümet muvafakat etmektedir. 

KOMİSYON BAŞKANI A. HAMDİ BAŞAR 
-— Komisyon da muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon da iltihak ediyor. 
Hayrettin Erkmenin ilâvesini istediği fıkra

ya Hükümet ve komisyon iltihak etmektedirler. 
İkinci fıkradan sonra ilâve edilecektir. Bu 

suretle tasvibinize arzediyorum: Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu suretle tekrar okuyoruz: 

VII - İntikal hükümleri 
iDevir bilançosu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün bü
tün aktif ve pasifi, hak ve borçları ile birlikte 
Hazine hisse senetlerinin karşılığı olmak üzere, 
kesin kuruluşu gününden itibaren bankaya inti
kal eder. 

Geçici 2 nei maddede yazılı kurul tarafından 
tasfiye bilançosunun aktif ve pasifi, bankanın 
kesin kuruluş tarihindeki durum ve rayiçlerine 
g'öre kıymetlendirilerek bir devir bilançosu ya-
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I pılır ve bunun neticesi Hazinenin sermaye işti

rakine esas olur. 
Deviir bilançosu neticesi Hazine hissesinden 

fazla olduğu takdirde bu fazlalık (B) hisse se
netlerine yatırılır. Diğer (B) hisse senetleri ta-
mamiyle satılmadan karşılıkları Hazinece yatı
rılmış (B) hisse senetleri satışa arzedilemez. Kar
şılıkları Hazinece yatırılmış (B) hisse senetleri
nin satışı halinde bunların bedelleri Hazineye 
irat kaydolunur. 

21, 22 ve 23 ncü maddelerin (B) hisse senedi 
sahiplerine bahşetttiği haklar mahfuzdur. 

Devir bilançosunda gösterilip kesin neticeleri 
sonradan anlaşılacak olan hesaplar, sonuçlarına 
göre devir bilançosunun aktif veya pasifine kay
dolunur. 

Banka, kendiisne intikal eden aktif ve pasif
leri ve bilcümle hak ve borçları ve dâva takip
lerini kuracağı ortaklıklara, iştirak sermayesi 
mukabilinde intikal ettirebilir. 

Devir bilançosunda takdir veya tesbit edilen 
değerleri Vergi Usul Kanununun tatbikatındı 
aynen nazara alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye Kurulu 
GEÇİCİ MADDE 2, — Devlet Denizyolları 

ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün ban
kanın katî kuruluşu tarihinden evvelki devirlere 
ait bilanço ve kesin hesaplarını ilgili kanun ve 
usulleri dairesinde tanzim etmek ve geçici birin
ci maddede yazılı devir bilançosunu yapmak üze
re bir tasfiye kurulu teşkil olunur. Bu kurul 
Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Ulaştırma ba
kanlıkları, Umumi Murakabe Heyeti ve banka 
tarafından seçilecek müsavi sayıdaki temsilciler
den terekküp eder. Kurul lüzumu kadar perso
nel kullanabilir. Kurulun masraflariyle kulla
nacağı personelin ücret ve masrafları bankaca 
kendi usullerine göre tasfiye hesabından tediye 
olunur. Kesin Hesap ve bilançolar, bankanın 
katî kuruluşundan itibaren bir sene içinde ikmal 
olunur. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bu madde bir bakımdan çok 

! mühim bir maddedir. Bu tasarının konuşulma
sına başlandığı andan itibaren 150 milyon lira 
ile, 500 milyon lira arasında bir elastikiyet gös
teren esas ana sermayeyi bu kurul tâyin etmiş 
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(bulunacaktır. Binaenaleyh arkadaşlar, simdi 
'bu maddede teklif edilen tasfiye kurulunun üye
lerine bakacak olursak, Danıştay Başkanlığı, 
Maliye, Ulaştırma bakanlıkları teftiş kurulundan 
yani sırf Hükümetin teşkil ettiği üyelerden mü
rekkeptir. Bunun içinde bugün mevcut olmasa 
bile yarın olacak olan ve sermayenin % 49 unu 
teşkil edecek bir millî sermaye vardır. Onların 
hukukunu kim koruyacaktır?. Ya 100 bin liralık 
ıbir gemiye bir milyon liralık bir kıymet koyarsa 
bu heyet ne olacaktır? Binaenaleyh ilerde hâsıl 
olabilecek her hangi bir şüpheye mahal bırakma
mak için armatörlerden, nakliyecilerden ve ti
caret odalarından müsavi surette üye alınmasını 
teklif ediyorum ve bunun için de bir önerge 
takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasfiye kurulunu teşkil edecek üyeler arası

na millî armatörlerden, ticaret odasından ve 
nakliyatçılardan da müsavi sayıda temsilci bu
lundurulmasını arz ve teklif ederim. 

Antalya Milletvekili 
Dr. Burhanettin Onat 

BAŞKAN ~ Maliye Bakanı buyurun. 
MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 

— Arkadaşlar Devletin idare etmekte bulundu
ğu D. Denizyollarına ait malî bir anonim ortak
lığa devrolunmaktadır. Buna kıymet takdir olu
nacaktır. Taraflar banka ve Devlettir. Bunun 
haricinde dışardan da eğer adam aramak icap 
ederse arkadaşımızın önergesinde bahsettiği ku
rullardan başka, yığınlarla kurul mevcuttur. 

Arkadaşlar, Başkan ve saire diyorlar. Sayış
tay Başkanlığı, Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları 
ve Başbakanlık Umumi Murakabe Heyeti ve bir 
de Bankanın mümessili bulunacaktır. Bununi ha
ricinde âza ilâvesine lüzum yok zannediyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeyi nazarı dikkate 
alanlar... Almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Eamiyenler... Kabul edilmiştir. 

İntikallerde resim muafiyeti 
GEÇİCİ MADDE 3. — Banka ve kuracağı 

ortaklıklara intikal eden veyahut bu teşekküller 
arasında yapılacak devirler dolayısiyle mülkiyet
lerine geçecek olan gayrimenkul, gemi ve diğer 
deniz vasıtalarının banka veya kuracağı ortak
lıklar namına tescilinden dolayı her hangi bir 

resim, harç ve İntikal Vergisi alınamaz. 
Banka ve kuracağı ortaklıkların kuruluş mu

amelelerine mütaallik her çeşit evrak, hisse senet 
ve tahvilleri Damga Resminden muaftır. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) - Efen
dim, bu maddenin komisyonca değiştirilen şekli 
banka ile teşkil edeceği ortaklıklar arasında 
daimî bir vergi ve resim muafiyeti ihdas eder 
mahiyettedir. Halbuki Hükümetin ilk teklifin
de bu, münhasıran Devlet Denizyolları ve Li
manlar Umum Müdürlüğünden bankaya devre
dilecek emvale ait muamelelere şâmil bir şekilde 
idi. Dün umumi görüşmelerde arzettiğim veçhile 
hususi hukuk hükümlerine tâbi ve iktisadi reka
bet imkân ve şartlarına mâruz olarak kurmayı 
tasavvur ettiğimiz müesseseyi ve ortaklıkların 
dışarda bulunan mümessillerinden daha rüçhanlı 
bir hale getirmeye kanunen hakkımız olmadığı 
kanaatindeyim. Bu itibarla maddenin Hüküme
tin teklifi veçhile kabul edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Bendeniz de Hükümet tasarısın
daki geçici üçüncü maddenin aynen kabulünü 
rica ediyorum. Komisyon da iltihak etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon da iltihak ediyor. 
Hükümetin geçici üçüncü maddesini okutuyo
rum. 

İntikallerde resim muafiyeti 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun geçici 

1 nci maddesine göre bankaya intikal edecek 
gayrimenkul, gemi ve diğer deniz vasıtalarının 
banka namına tescilinden dolayı her hangi bir 
resim, Harç ve İntikal Vergisi alınmaz. 

Bankanın (A) ve (B) grupu hisse senetleri 
Damga Resminden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Denizyolları mevzuatının muvakkaten tatbiki 
GEÇİCİ MADDE 4. — İç hizmetler, tarife

ler, işletme faaliyetleri ve sair konular ile güm
rük murakabe usulleri hakkında yeni esaslar ha
zırlanıp tatbikata konuluncaya kadar Devlet 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğünce uygulanmakta bulunan mevzuatın tat-
bikma devam olunur. 

P.AŞKAN — Madde hakkında söz istiyeu 

— 893 
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yoktur. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Denizyolları memurlarının muvakkaten istih
damları 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Bankanın 
kesin kuruluş tarihindeki kadrolarında çalışmakta 
olanların bu tarihten itibaren (3) ayı geçmemek 
üzere istihdamlarına devam olunabilir. Ancak 
bu suretle istihdam, bu gibiler hakkında geçici 
altıncı madde hükümlerinin tatbikına mâni de
ğildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum.- Kabul 
edenle?.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memurlarının durumu 

GEÇİCİ MADDE 6. — Banka ve kuracağı 
ortaklıklar kadrolarına alınmıyan personelden 
memur olanlara beher hizmet senesi için son 
aldıkları ücretin bir aylığı nispetinde ve müstah
dem olanlara da yarım aylığı nispetinde bir taz
minat tasfiye hesabına geçirilmek kaydiyle, ban
ka tarafından defaten ödenir. 

Ancak bunlardan emeklilik hakkını kazan
mış olanlara tazminat verilmez. 

Tazminata esas olarak hizmet yıllarının he
sabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ olunur, (6) aydan aşağı kesirler nazara alın
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Efendim, hem teneffüs etmek, hem de istim
lâk maddesinin komisyondan gelmesine intizar 
etmek üzere oturuma 10 dakika ara vereceğim. 
(Komisyondan madde geldi sesleri) 

O halde maddeyi okuyalım. 
Komisyona gelen maddeyi okuyoruz. 

İstimlâk hakkı 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Banka ve 

kuracağı ortaklıklar tekel mevzuuna giren işlerin 
görülmesine muktazi gayrimenkuUerden belediye 
hududu dışında bulunanlar 1295 tarihli İs- j 
timlâk Kararnamesi dairesinde, belediye hu- I 
dudu içinde bulunanlar 3710 sayılı Belediye 
îstimlâk Kanununa tevfikan bilcümle istimlâk | 
bedel ve masrafları banka veya kuracağı or- i 
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takhklara ait olmak üzere istimlâk olunabilirler. 
İstimlâk muamelesi Maliye Bakanlığının talebi 
üzerine bu kanunlarca yetkili merciler tarafın
dan yapılır. 

REFET AKSOY (Giresun) — Arkadaşlar, 
bir şirketin kendi menaf ii için, kendi ihtiyacı için 
alacağı her hangi bir şeyi İstimlâk Kanununa 
tevfikan alması, Müfit Erkuyumcu arkadaşımı
zın işaret ettiği veçhile, hakikaten Anayasa'ya 
aykırıdır. Şimdi komisyonun kabul ettiği bu şek
li kabul etsek dahi bunda bir muvazaa vardır. Bu, 
Devletin menaf ii umumiye adına istimlâk ede
ceği bir şeyi bir muvazaa ile bu idareye vermesi 
demektir. Bendeniz bu itibarla bu 39 ncu mad
denin tasarıdan tamamiyle çıkarılmasını teklif 
ediyorum. (O teklif reddedildi sesleri). 

BAŞKAN — Bu hususta bir teklif evvelce 
reddedildiği cihetle oya koymıyacağım. 

Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, demin Hikmet Fırat arkadaşı
mızın izah ettiği veçhile, Belediye İstimlâk Ka
nununda gaye, beldenin menfaatidir. Ve sırf be
lediyece yapılacak istimlâklerde bu kanuna isti
nat edilebilir. 

Şimdi, biz o kanundan istifadeye kalkışırsak 
ki, bu maddeyi kabul ettiğimiz takdirde, yalnız 
talep hakkı veriyoruz. Talep edildiği takdirde bu 
talep reddedilecektir. Çünkü kanunun ruhuna ve 
metnine aykırıdır. 

Bu itibarla bendeniz ikinci fıkranın lüzum
suzluğuna kaniim. Haşivdir. Onun için bunun 
tayyını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Yine huzu

runuza çıkmak zarureti hâsıl oldu. îstimlâk mu
amelesi mevzuubahis olunca bendeniz maddenin 
komisyona verilmesi sırasında fikrimi arzetmiş-
tim. Buna rağmen komisyon kendi eski kanaa
tinde ısrar ile maddeyi ancak bâzı tadiller ya
parak yeniden huzurunuza getirdi. 

Tekrar arzetmek isterim ki, 2310 sayılı Ka
nun münhasıran belediye hududu dâhilinde otu
ranların sıhhat, bediî ve diğer hususlardaki ih
tiyaçlarını tatmin için çıkarılmış bir kanun ol
duğuna göre, bu kanun çerçevesinde, bir ba
kan; tarafından vâki talebi ifa ve icra eden bele
diye meclisi mesul olur. Bu bir suç olur, ilerde 
birçok takibata yol açar ve bu sebeple bu hüküm 
yürümez. Bunun için bu hükmün ortadan kal-
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dırılması lâzımdır. Denizcilik Bankasının lüzum 
gösterip alâkalı bakanlıkça talep edilecek istim
lâk isteği, 1295 tarihli kararname hükümlerine 

" tevfikan âmme hizmetine taallûk etmesi itiba
riyle, yerine getirilebilir, o hususta cevaz var
dır. Ama onun gayrisinde yapılacak herhangi 
bir istimlâkte şahıstan başka bir şey olmıyan 
şirketlerin menfaatlerinden dolayı bu istimlâk 
hükmü zorlanamaz. Binaenaleyh, huzuru âli
nize gelen bu teklif için belediyelere has olan bu 
kanun hükmünden istifade edilmemesini tekrar 
arzediyorum. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, komisyonun getirmiş olduğu madde 
istimlâk usulü bakımından - ben öyle anlıyorum -
iki şekle bağlamaktadır. Biri, belediye hududu 
dâhilinde olanlar Belediye İstimlâk Kanununa 
göre, belediye hududu haricinde olanlar da 
1295 tarihli kararname hükümlerine göre istim
lâk edilecektir, tabiî yetkili makamlar tarafın
dan. Benim kanaatimce, belediye hudutları dâ 
bilinde olanların istimlâkinin Belediye Kanunu
na tâbi olması, bunların belediye tarafından is
timlâk edilmesine mâni olmaz. Ancak Belediye 
Kanunu hükümlerine göre alâkalı makamlar ta
rafından istimlâk edilir, diye anlıyorum. Eğer 
böyle ise, böyle kabul ediyorlarsa, âmme men
faatine yanyaeak bir şekilde bir istimlâk yap
mak, belediye hududu içinde olursa, Belediye 
İstimlâk Kanunu ile mümkün olabilecektir, ya
ni bunları 1295 tarihli kararnameye tâbi tutma
ya lüzum yoktur. O bakımdan bankanın görece
ği işler için bir istimlâk yapıldığına göre, bu, 
devlet hizmeti ile alâkalı bir iş olacaktır. Bu, 
sadece bir belediyeyi, bir vilâyeti alâkadar eden 
bir iş olmaktan çıkıp, bütün âmmeyi alâkadar 
eden bir iş olacağına göre, bunun 1295 tarihli 
İstimlâk Kararnamesine göre, ister belediye hu
dutları dâhilinde, ister haricinde olsun, hangi 
mahiyette olursa olsun, 1295 tarihli İstimlâk 
Kararnamesine göre yapılması yerinde olacak
tır, kanaatindeyim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Şirket istimlâk 
yapabilir mi? 

NECİP BİLGE (Devamla) -*- Müsaade bu
yurun, bu bankanın göreceği hizmet tamamiy-
le âmme hizmetleri olacağı için bu itibarla bu
nu Anayasaya aykırı görmüyorum. 

Müsaadenizle istimlâkin ne olduğuna dair 
1295 tarihli Kararnamenin birinci maddesi sa-

8.1951 0 : 2 
I rihtir. Orada seyrüsefaine, Denizyollarına ait 

bâzı işlerin istimlâkine dair hükümler vardır. 
« Müceddeden sokak ve meydan, pazar yer

leri, ve iskele kuşat, ve tesis veya tevsii ve 
memleket bahçeleri ve mesireler ve su yolları 
tanzimi ve nehir cetvellerinin seyrüsefaine 
kabil ve tuğyanı hali hail surete getirilmesi ve li
man ve dok ve demir ve şose yolları ve çeşme ve 
yangın havuzları ve hastane ve darülaceze ve 

i darüleytam ve kışla ve Hükümet konağı ve ha-
pisane ve parası Devletten ve camaat canibin
den ödenmek üzere umumî mektepler tesisi ve 
hıfzıssıhha ve d e f i mazarratı belediyeye 
ait bilcümle inşaat ve ameliyat ile menafii 
umuma şâmil hususatı saire için bittakdir 
bedeli misli verilerek ashabından ebniyeli ve 
ebniyesiz arazi ve çiftlikât mubayaasına me
nafii umumiye için istimlâk itlak olunur ». 

İkinci madde ise istimlâkin ne şekilde ya
pılacağını bildirmektedir. 

Eğer bir vilâyete mahsus ise; yapılacak is
timlâkin menfaati o vilâyetin idare meclisin
den alınacak karar ve valii vilâyetin emir ve 
tasdiki ile tekemmül eder). Şu kadar ki, bu is
timlâk sadece bir vilâyeti değil de muhtelif vi
lâyetleri, daha doğrusu devlet hizmetlerini il
gilendiriyorsa o zaman usul başkadır. Madde 
şöyle demektedir : (Şu kadar ki, büyük kıtada 
arazi ve çiftlikât istimlâki, menafii umumiyeye 
aykırı değilse Dahiliye Nezaretinin kararı üze
rine Meclisi Vükelâca ittihaz edilir). 

Bu itibarla komisyonun buraya getirdiği 
i kanun teklifinde istimlâk kararının Maliye Ba

kanının teklifiyle Bakanlar Kurulunca ittihaz 
edilerek tekemmül etmesi ciheti vardır. Belki 
bu istimlâk, nizamnamesine uygun değildir. 
Çünkü orada Dahiliye Nezareti tarafından tek
lif olunur, denilmektedir. Burada ise Maliye 
Vekâletinden denilmektedir. 

Fakat bunda bir mahzur olmadığı kanaatin
deyim Fakat istimlâk kararının Bakanlar Ku
rulunca yapılması doğru olur. Bu itibarla tek
lif et mevcut olan (belediye hudutları dahilin
deki arazinin Belediye Kanununa göre yapılma
sı) hususundaki kısmın çıkarılarak, hepsinin 
1295 tarihli istimlâk kararnamesine göre yapıl
masını kanunlarımızın ittiradım temin etmek 
bakımından uygun bulmaktayım. Belediye hu
dutları dâhilinde olanlar için usul ayrıdır, onun 

I dışında kalanlar için ayrıdır, halbuki aynı mak-
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{ leceğini tasrih etmektedir. Halen zaten mevcut 

bir ikilik vardır. Denizyolları Teşkilât Kanuniy
le bu salâhiyeti idareye vermiş bulunuyoruz. 
Anonim şirket doğrudan doğruya istimlâk ya
pacak değildir. Talep edecek, takdir salâhiyeti
ni kullanacaktır. Bu itibarla maddenin doğru 
olduğu kanaatindeyim. (Kâfi kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Vez-

geçtim. 
BAŞKAN — Celâl Yardımcı. 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 

cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. 
Tekel mevzuuna girecek yerler, istimlâk nıevzu-
ubahis olan fenerler ve limanlar ve saire âmme 
işlerini göreceklerdir. Şirketimiz şirkettir ama 
âmme hizmetini gören şirkettir. O halde âmme 
hizmeti mevzuubahis olunca ister belediye hu
dudunun dışında olsun, ister içinde olsun, 1295 
tarihli kararnameye tevfikan istimlâk olunabi
lir. Kaydını koyduk mu mesele halledilir. Yal
nız belediyelere verilen istimlâk Kanunu salâ-
hiyetleriyle bir tearuz teşkil etmemesi için, bir 
ihtilâf mevzuu olmaması için, belediye hududu 
dâhilinde olanlardan 1295 tarihli kararnameye 
tevfikan istimlâk edilir kaydım koyduk mu, ar
tık 1295 tarihli kararnamede kimin istimlâk ya
pacağı meydandadır. Bu itibarla «39 ncu mad
deye1» banka ve kuracağı ortaklıkların tekel 
mevzuuna giren işlerinin görülmesi için istim-

I lâki muktazi gayrimenkullerden, belediye hudu
du içinde bulunanların, Belediye istimlâk Ka
nununa ve dışında bulunanların da 1295 tarihli 
İstimlâk Kararnamesi dairesinde istimlâk yapıl
ması kaydının konmasını teklif ediyorum arka
daşlar. 

BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEKDAĞ (Ankara) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Değişitrgeleri okutuyorum : 
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şada hizmet edecek olan bir arazinin şurada ve
ya burada bulunnması istimlâkinde de ayrılık
lar yapacak ve ittiradı bozacaktır. Bu bakımdan 
hepsinin de 1295 tarihli istimlâk kararnamesine 
tâbi olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞÜKRÜ 

KERİMZADE (Kastamonu) — Efendim, Hik
met Fırat arkadaşımızın muhalefet şerhine ce
vap olsu;., diye arzediyorum. 

Devlet Denizyolları işletmesine ait 3683 nu
maralı Teşkilât Kanununun 14 ncü maddesine 
göre umum müdürlüğün deruhde ettiği hizmet
lerin ifasına muktazi arazi ve arsa ve mebaniyi, 
belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki ka
nun hükümlerine göre istiralâken alırlar. Kuru
çeşme'deki arsa üzerinde bu hükümlere göre 
3710 sayılı Kanuna istinaden, Devlet Denizyol
ları Umum Müdürlüğü tesisat yapmış bulun
maktadır. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Kf endim; bugün 
için esasen endişeyi mucip bir nokta yoktur. Ka
nunda tekel mevzuuna giren işlerin görülmesi 
için muktazi gayrimenkullerden belediye hudu
du dahilinde olanlar, diyor. Belediye hududu 
haricinde •bulunanların ise 1295 tarihli kararna
me ile istimlâk edileceğini kanun tasrih ediyor. 
Şu halde tekel mevzuuna giren sahayı tarif eden 
7 nci maddeyi kıymetlendirmek lâzımdır. 7 nci 
madde şudur: 

Yedinci madde — Banka, Küçükçekmece ile 
Trilya arasındaki mevhum hattın Doğusunda 
kalan Mamara bölgesiyle Karadeniz Boğazı ve 
Haliç'te ve Foça ile Ahırlı arasında mevhum 
hattın Güneyinde bulunan İzmir körfezinde 18 
rüsum tonilâtosundan yukarı makinalı ve mo
torlu araçlarla yolcu nakli ve araba vapurları, 
feribotlar ve benzeri özel araçlarla yük nakli 
işlerini tekel seklinde yapmakla görevlidir. 

Demekte olmasına göre bu istimlâkin nerede 
yapılması talebinde bulunulacağı tasrih edil
mektedir. Memleketin her tarafında Belediye 
Kanununa veya kararnameye göre istimlâk 
mevzuubahis olmıyacaktır. 

RİFAT ALABAY (Konya) — Sekizinci 
maddeyi oku. 

"İZZET AKÇAL (Devamla) — Efendim, esa
sen kanun, gayrimenkul belediye hududu dâhi
linde ise, Belediye istimlâk Kanununun, hari
cinde ise, 1295 tarihli kararnamenin tatbik edi-

Yüksek Başkanlığa 
Maddedeki istimlâk işlerinin tamamen 1295 

tarihli istimlâk Kararnamesine göre yapılmasını 
arzederiz. 

Niğde ' Siird 
N. Bige M. Daim Süalp 

Yüksek Başkanlığa 
Denizcilik Bankasının âmme hizmetine ait 

istimlâkâtta 1295 tarihli Kararnameye uyularak 
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ilgili makamca talep edilir, şeklinde tadilini 
arzederm. 

Malatya Mlletvekili 
Dr. Hikmet Fırat 

BAŞKAN 
arzedeceğim. 

Şimdi değiştirgeleri dikkatinize 

Birinci değştirgeyi dikkate alanlar... Almı-
yalar... Değiştirge dikkate alınmıştır, efendim; 

Redaksiyon için komisyona tevdi ediyoruz; 
10 dakika teneffüs maksadiyle oturuma ara 

veriyorum. 

Kapanma saati : 18, 52 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19, 08 

BAŞKAN — Refik KoraLtan 

KÂTİPLER : Füruzan Tekil (İstanbul), Sedat Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Komisyona giden madde gelmiştir. Yeni şek

lini okuyoruz. 

İstimlâk hakkı 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Banka ve 

kuracağı ortaklıkların tekel mevzuuna giren iş
lerinin görülmesine muktazi gayrimenkuller 
1295 tarihli İstimlâk Kararnamesi dairesinde 
istimlâk olunabilir. 

İstimlâk kararı, Maliye Bakanlığının talebi 
üzerine bu kararnamede gösterilen yetkili mer
cilerce verilir. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
40 küsur madde kabul buyurdunuz. Kürsüye 
çıkmaya lüzum görmedim. Biraz evvel okunan 
maddede belediye hududu içinde ve dışında 
olanlar kaydı yo&tur. Arkadaşlar bu müşkülâtı 
mucip olur. Yaruı Denizcilik Bankası için yapı
lacak ola bir istimlâkin belediye hududu için
deki kısmı mevzuubahis olunca, bir vatandaş 
çıkacak, diyecek ki, benim yerim belediye hu
dudu içindedir, bu sebeple ancak benim yerimi 
Belediye İstimlâk Kanunu hükümleri dairesinde 
istimlâk edebilirsiniz. Bu bir. 

Sonra, bu maddeye göre Denizcilik Bankası 
için belediye hududu içinde bir istimlâk yapıldı, 
aynı zamanda o yeri Belediye de istimlâk etti. 
IŞimdi ne olacak? İşin içinden çıkılmaz. İki da
ire aynı istimlâki yapacak. 

İ3u itibarla Denizcilik Bankası daha ziyade 
umumi menfaate taallûk ettiği için yapılacak 

istimlâki belediyelerin istimlâkine tercih et
mek icabeder. Şu itibarla komisyonun teklif et
tiği madde ile barklı bir madde teklif ediyo
rum, iki kelime farklı. 

«Banka ve kuracağı ortaklıkların tekel mev
zuuna giren işlerinin görülmesine muktazi gayri-
menkullerden belediye hududu içinde ve dışın
da bulunanlar...) 

Yani iki kelime farklıdır. Tavzih için, ihti-
lâta mâni olmak maksadı ile maddeye bu iki ke
limenin ilâvesi suretiyle kabulünü teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Necip Bilge, buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar; Celâl Yardımcı arkadaşımız ilerde vu-
kubulacak ihtilâfları şimdiden önlemek için 
maddeye «belediye hududu içinde ve dışında» 
diye bir kaydın konulmasını ve bunun ihtilâf
ları önliyeceğini ileri sürdüler. 

Fakat, arzedelim, belediye hudutları içinde 
ve dışında diye kabul ettik. Banka ve ortaklık
larının göreceği işlerde yapacağı istimlâk ile 
alâkalı bakanlar istimlâk kararını verdikleri 
sırada acaba, belediye, ben burasını kendi işim 
için istimlâk edeceğim, demiyeeek midir? Diyebi
lecektir. Bunu demesine hiçbir mâni yoktur. 
Çünkü belediye kendi işleri için, belediye hu
dudu içindeki işler için istimlâk yapmaya her 
zaman yetkilidir. 

Belediye hududu içerisindeki arazinin de yi
ne bankanın göreceği işler için yetkili makam
larca istimlâk edileceğine dair hüküm keymak, 
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yani belediye hududu içinde dahi bu kanuna 
göre istimlâk yapılacağı zikredilse, yine beledi
yenin itiraz etmesine, Danıştaya gitmesine kati
yen mâni olamıyacaktır. Çünkü belediye hududu 
içindeki işler için yapılacak istimlâkler, doğru
dan doğruya belediyeyi alâkadar ettiği cihetle, 
buna her zaman itiraz edebilir. Binaenaleyh 
«belediye hududu içinde» diye bir kaydın konma
sı katiyen mâni teşkil etmez. Diğer taraftan ka
nunlarda haşiv sayılabilecek kelimelerin kulla
nılmasına lüzum yoktur. Belediye hududu için
de veya dışında kelimelerini koymadığımız tak
dirde yine belediye hududu içindeki arazinin is
timlâki 1295 sayılı Kararnemeye tâbi olacaktır. 
Belediyenin istimlâk edeceği hususlar iki şarta 
bağlıdır. 

1. Belediyenin istimlâk edeceği arsanın, ara
zinin belediye hududu içinde olması lâzımdır. 

2. Belediye hizmetleri için istimlâk etmek 
şarttır. Bunlar mevzuubahis olmadığı zaman bu 
arsa veya bina belediye hududu içinde olsa bi
le istimlâk edilemez. İstimlâk belediye hizmet
leri için mevzuubahistir. Dışındakiler için is
timlâk yapılamaz. Eğer bu arsa belediye hudu
du içinde bulunursa yine o arsanın tahsis edi
leceği hizmet belediye haricinde diğer bir âmme 
hizmetinin görülmesi için lazımsa yani vilâyet 
ve Hükümet için lazımsa, Devlet işleri için la
zımsa bu arsa belediye hududu içinde bulunsa 
bile 1295 sayılı Kararnameye tâbi olacaktır. 

Bu itibarla haşiv teşkil edecek bir kelime koy
mamak maksadiyle belediye hududu içinde ve 
dışında, diye bir tavzih yapmanın lüzumu olma
dığı kanaatindeyim. (Reye sesleri). 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, 
Komisyondan tadilen gelen teklif tamamen tat
min edici ve doyurucu durumdadır. Buna ilâve 
edilecek «belediye hudutları içinde ve dışında» 
kelimeleri zaittir. Sebebi şöyledir : Belediyenin 
hudutları dâhilinde olsun, belediye hudutları ha
ricinde olsun 1295 tarihli 'Kararname ile kendi 
yetkisi dâhilinde bulunan istimlâkatı yapar. Ama 
arkadaşımız bu istimlâk, menafii umumiye kara
rı verilip de yapılacağı esnada belediyenin kendi 
hudutları dâhilinde bulunan istimlâklere müda
hale hakkı vardır ve bu belediyelerin hak ve 
menfaatlerine tezad teşkil eder diyor. 

Belediyeler her yerde ve her zaman ister me
nafii umumiye karariylc istimlâk edilsin, isterse 
Devlet malı bulunsun, onu dahi istimlâke yetkili-
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dir. Ama bu yetki kanunların tarifatı dâhilinde 

; hak kazandığı takdirde muteber olur. Yoksa müs-
| takil bir müdahaleyi de şu veya bu şekilde tat-
j bik edemez. Bu bakımdan Yardımcı arkadaşımı-
I zin endişeleri yerinde değildir. Komisyondan ge

len teklif tamamen doyurucudur ve hukuki yetki
leri tamamen içerisine almış bulunuyor. Kabu-

J lünü rica ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Celâl Yardımcı arka

daşımız tarafından verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlğa 
Banka ve kuracağı ortaklıkların tekel mevzu

una giren işlerin görülmesine muktazi gayrimen-
kullerden belediye hududu dışında ve içinde bu
lunanlar 1295 tarihli İstimlâk Kararnamesi daire
sinde istimlâk olunabilir. 

I Ağrı 
I Celâl Yardımcı 

i BAŞKAN — Okunan takririn nazarı dikka
te alınıp alnımıyacağini reyinize arzediyorum. 
Takriri nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. Na
zarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi okuyoruz efendim. 
(Komisyonca hazırlanmış olan 39 ncu madde 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

I KIRK BİRİNCİ MADDE — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi kabul edenler. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Bu kanun hü-
I kümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyroum. Ka

bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısını açık oyla reyinize arzediyo

rum, Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
Efendim; müsaade buyurursanız; reyler 

toplanıp tasnif muaımelesi bitinceye kadar, Di-
I vanın bâzı noktai nazarı vardır, onu Yüksek 
I Heyetinize arzedeceğim. 
I Yüksek Heyetinizin de bildiği gibi, bugün-
j kü gündemde bulunan ve geçen gün öncelikle 
I görüşülmesi kararı alınmış olan iki kanun ta-
| sarısjı vardır. Bunlardan birisi Tütün. Ekicile-
! ri Ortaklıkları ve Birlikleri kanun tasarısı; 
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İkincisi, Gayrimenkule Tecavüzün def'i hak

kındaki tasarıdır. Bunlardan başka; 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan ve 53 ar
kadaşının, Türk Ceza Kanununun 141 nci mad
desinin ve Çorum Milletvekili Hüseyin Ortak-
cıoğlu ve 2 arkadaşı ile Burdur Milletvekili 
Mehmet özbey'in, Türk Ceza Kanununun 515, 
567 ve 568 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifleri; 

Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve 
iki arkadaşı ile Niğde Milletvekili Halil Nuri 
Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurların 
maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun bi
rinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçi
ci maddeler eklenmesine dair olan 5600 sayılı 
Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifleri; 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve 
eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yetkisi
nin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkındaki 
5011 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı; 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısı ve; 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
Başbakanlığa bağlanmasına dair kanun tasarı
sı var. 

Bu tasarı Yüksek Heyetinizce bilindiği 
gibi, doğrudan doğruya göçmen işleriyle sıkı 
sıkıya alâkadardır. Bunu arzetmeye mecburum. 

Dokuzuncu numarada da ödünç Para Ver
me İşleri Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi kanun tasarısı bulunmaktadır. Günde
mi böylece arzettikten sonra bir noktayı daha 
tebarüz ettirmeye mecburum : Subaylar Terfi 
Kanunu, iki maddelik bir kanundur, Bütçe Ko
misyonundan geçmiştir Yüksek Heyetiniz tabiî 
tetkik buyuracaksınız. 
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Devlet Memurları Aylıkları Kanunu, Eııı-

j niyet Umum Müdülüğünde değişikliği tazanı-
! mun eden bir maddelik kanundur. 
I Devlet Havayolları hakkındaki kanun 2 
j maddeliktir. Takdir buyurursunuz ki bu doğ

rudan doğruya memleketin emniyetine taallûk 
eden mühim bir tasarıdır. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün 
Başbakanlığa bağlanması hakkındaki tasarı, bir 

i maddeliktir. Diğeri ödünç Para Verme Kanu
nudur. Eğer tensip buynrulursa reyler topla-

! nup tasnif edilinceye kadar pek kıŝ a zamanı -
; nızı alacağını tahmin ettiğim bu bir iki madde

lik dört kanun tasarısını öncelikle ve ivedilikle 
çıkaralım. (Münasip sesleri) Bu teklifi kabul 

i buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

j 2. — Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybu-
j ra ve iki arkadaşı ile Niğde Milletvekili Halil 
I Nuri Yurdakul'un, Subay ve. Askerî Memurla

rın maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun 
j birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçün-
I cü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
j geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sa-
! yılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de 
i ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında kanun teklifleri ve Millî Sa 
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (2/210, 

! 2/212) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Subay ve Askerî Memurların Maaşları hakkın
daki Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5609 sayılı Kamunun birmc* 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, Deniz, Hava, Harita subay ve askerî 
memurlariyle (Askerî okullardaki sivil öğret
menler ve aylıklı sivil memurlar hardç) Jandar
ma, gümrük subaylarının maaş, dereceleri ve her 
dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu de
recelere dâhil subay ve askerî memurlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

fi] 282 sayılı Basmayazı Tutanağın sonun -
dadır. 
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RütJbe ! 

1 150 

1 150 

1 150 

2 1)25 

3 100 

4 90 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

80 

70 

60. 

50 

40 

35 

30 

25 

20 

1000 
1000 

1000 

875 

750 

625 

550 

475 

400 

350 

300 

250 

225 

200 

175 

Orgeneral ve oraımiraller 
Korgeneral, koramiral ve eşidi 
askerî memurlar 
Tümgeneral, tümamiral ve eşi
di askerî- memurlar 
Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi-
di askerî memurlar 
Albaylar ve birinci sınıf askerî 
memurlar 
Kd. yarbay, Kd. ikinci sini? 
askerî memurlar; yarbay ve 
ikinci sınıf askerî memurlar 
Kd. Binbaşı ve Kd. Üçüncü sı-
n ıf askerî m emn rlar 
Binbaşı ve üçüncü sınıf askeri 
memurlar 
Kd. Yüzbaşı ve dördüncü sınıf 
askerî memurlar 
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî 
memurlar 
Kd. Üsteğmen ve Kd. Altıncı 
sınıf askerî memurlar 
Üsteğmen ve* altıncı sınıf as
kerî memurlar 
Teğmen ve yedinci sınıf aske
rî memurlar 
Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 
Askerî memurlar 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmîşıtir. 

MADDE 2. — 5609 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamhyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa li
yakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmen
lere kıdemli üsteğmen denir. Bunlara ve eşidi 
askerî memurlara (9) ncu derece maaşı verilir. 
Nasbin dan itibaren üç yılı tamamhyan ve bu
lundukları görevlerde bir üst derece maaşa li
yakatleri üstleri tarafından onanan yüzbaşılara 
kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşidi askerî 
memurlara (7) nci derece maaşı verilir. Nasbm
dan itibaren üç. yılı tamamlıyan ve bulunduk
ları görevlerde bir üst derece maaşa liyakatleri 
üstleri tarafından tasdik edilen binbaşılara kıdem-
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li binbaşı denir. Bunlara ve eşidi askerî memurla
ra (5) nci derece maaşı verilir. Nasbmdan iti
baren üç yılı tamamhyan ve bulundukları gö
revlerde bir üst derece maaşa liyakatleri üstleri 
tarafından tasdik edilen yarbaylara kıdemli 
yarbay denir. Bunlara ve eşidi askerî memurla
ra (4) ncü derece maaşı ve ayrıca (50) lira taz
minat verilir. 

Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilik
lerine liyakatleri onananlar onama tarihini ta
kip eden ay başından itibaren bir üst derece 
maaşa müstahak olurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı?. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kaburl edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
imi edenler.. Etmiyenler.. Heyeti umumiyesi ka
bul edilmiştir. 

.3. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları(1/225) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları aylıklarının Tevhit ve Teadü-
lün$ dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmın

da değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları aylıklari

fi] 283 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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nın Tevhit, ve Teadülüne dair olan 30 . VI . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Komiser muavini 289 25 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Birinci madde ile 
alınan kadrolara 4 . VI . 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yazılı Ankara 
Polis Enstitüsü Meslekî îlk kısmı ve İstanbul 
Polis Okulu mezunlarından aynı enstitünün 
Meslekî orta kısmını başarı ile bitirip bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte polis kadroların
da istihdam edilenler tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici birinci madde 
gereğine komiser muavinliği kadrolarına tâyin 
olunacaklardan açılacak polis kadroları açıldık
ları tarihten itibaren 1951 Bütçe yılı sonuna 
kadar kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül". 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü tasvibinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Tasarının ka
il unluğu kabul edilmiştir. 

4, — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun 
birinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 
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I ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe korniş-
i yonları raporları (1/211) [1] 

i - BAŞKAN —- Kanunun tümü hakkında söz 
| istiyen olmadığına göre maddelere geçilmesini 
i tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
| Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş-
) tir. 

i Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçla-
I rı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi-
I rdşilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun bi-
j rinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanu-
I na ek Kanun 

MADDE 1. — Memleket iç ve dışında hava 
ulaştırmasının sağlanması maksadiyle yeniden 

! meydan, pist, hangar, işletme binaları yapılması, 
mevcutların 'genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu 

i meydanlara gerekli her türlü makina, teçhizat 
ve tesisat ve taşıtların satmalmması veya yaptı
rılması için 8 . I I . 1946 tarihli ve 4860 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesini değiştiren 1 1 . V I . 1947 

I tarihli ve 5076 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
verilen 43 milyon liralık geçici yüklenme yetkisi 
(65) milyon liraya çıkarılmıştır. 

j BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde ^kabul 

j edilmiştir. 

I MADDE 3. — Bü kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.* Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

| 5. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ' 
1 ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 

Başbakanlığa bağlanmasına dair kanun tasarı
sı ve Tarım, Adalet ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/244) [2] 

[1] 285 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 286 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var i 

mı? (Yok sesleri). Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Başbakan

lığa bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü Başbakanlığa bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
NECÎP BİLGE (Niğde) — Efendim, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ne gibi bir 
esbabı mucibe ile Başbakanlığa bağlandığını 
anlamak istiyorum. Bu hususta biraz evvel sa
yın Başbakanın bunun göçmen işleriyle alâka
dar olduğunu söylemesi bu hususta verilecek 
izahatın daha fazla lüzumlu olduğunu göster
mektedir kanaatindeyim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET i 
AKSOY (Ordu) — Arkadaşlar; biliyorsunuz 
ki, Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü olsun, 
Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü olsun şim
diye kadar Tarım Bakanlığının bünyesi içinde 
çalışmakta idi. Göçmen işlerinin memleketimizde 
arzettiği vaziyet hepinizin malûmu ve yakın
dan alâkanızı celbetmiş olan bir mevzudur. 

Gerek toprak tevzii ve gerek göçmenlerin 
yerleştirilmesi hususunda Tarım Bakanlığının 
bu umum müdürlükle yakından alâkası olmakla 
beraber, memleket çapındaki ihtiyacın bir an 
evvel önlenmesi ve gelen göçmenlerin vaktinde 
toprak sahibi, mesken sahibi kılınıp bir sefalete 
düşmekten kurtarılması icabetmektedir. Daha 
doğrusu Başbakanlığın murakabe ve alâkası içe
risinde bunun temini hususu Hükümetçe nazarı 
dikkate alınmış ve bu tasarı yüksek huzurunuza 
getirilmiştir. 

Şimdi Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
ile Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Başbakanlığa bağlandığı zaman Başbakanlık 
bünyesinde bulunan iki devlet bakanından birisi 
münhasıran bu işleri deruhte edip takip 
edecektir. Bir Devlet bakanının bu iş
leri üzerine alıp memleketimizin bek
lediği iyi neticeyi elde etmek üzere sarfedeceği 
enerji, bittabi hepimizin kalbinde taşıdığımız ar
zunun husulü noktasından bir muvaffakiyet te
min edecektir. Kanunun esbabı mıteibesi bundan 
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i ibarettir, tasarı bu maksatla huzurunuza gelmiş

tir. (Reye reye sesleri) 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Dev

let teşkilâtının esasına ait bir nakil yapılmakta
dır. Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Ada
let Bakanlığından alınmaktadır. Bugün Tapu 
Kadastro Adalet Bakanlığı binasında ve muhte-

I lif yerlerde, Toprak ve İskân İşleri' de ayrı bir 
I binada çalışmakta, Başbakanlık ise ayrı bir bi

nada bulunmaktadır. Halbuki bunları vilâyet
lerde bile bir araya getirmek lâzımdır. Başba
kanlık Teşkilât ve Vazifeleri Kanununda bu iş
leri hangi devlet bakanının yapacağı tasrih edil
memiştir. Binaenaleyh böyle tatil eşiğinde, ayak 
üstü, süratle, Devlet teşkilâtının esasına ait bir 
nakil yapılmasını ve burada alâkalıların izahat 
vermemesini Meclisin usulleri bakımından lâu
balilik telâkki ettiğimi arzedeyim efendim. 

BAŞKAN — Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu. 
DEVLET BxlKANI FEVZİ LÛTFİ KARA-

OSMANOĞLU (Manisa) — Muhterem arkadaş
lar; Cezmi Türk arkadaşımız kürsüye geldiği 
ve en mücerret ve müspet bir meseleden bahse
deceği zaman dahi muhakkak sitemkâr ve tâviz-
kâr olmaktan zevk duyuyor. Alâkalılar icabetti-
ği zaman emrinizdedir. Sizleri tatmin edecek şe
kilde güçleri yettiği kadar cevap vermek vazi
feleridir. 

Muhterem arkadaşlar; Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü binası Başbakanlığın dışında, 
İskân ve Toprak Umum Müdürlüğü başka bir bi
nada olabilir. Fakat bu devirde telefon mevcut 
olduktan, gidip gelme kolay olduktan sonra 
bunlar görülmiyecek işler değildir. Kaldıki hep
sini bir binada toplamak da mümkündür. Bü
tün bu işlerin Başbakanlığa bağlanmasını iste
menin sebebi bu memlekette iç iskân ve muha
cir işlerinin daha kolay, daha verimli ve daha 
çabuk netice verir bir şekilde görülmesini temin 
noktasından dır. (Çok yerinde sesleri) 

Şöyle ki, muhacire veyahut içerideki toprak
sız köylüye, şu yer senindir dendiği zaman der
hal muamelesi yapılabilsin ve bu toprak senin
dir denebilsin, yazma çizme işi olmasın diye bu 
hattı hareket daha uygun görülmüştür. Gaye 
ve maksat budur. 

Tapu işinde bir de kadastro hâkimliği işi 
vardır. Bunu komisyonda da sormuşlardı. Ar
tık bu, yoktur. Kadastro hâkimleri teşkilâtı 

I epey zaman evvel kaldırılmış bulunmaktadır. 
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Onun için Adalet Bakanlığından alınıp iskân I 
ve toprak işleriyle beraber Başbakanlığa bağ-
lanmasiyle muhacir ve içiskân işlerinde en mü
him bir yola gidilmiş olur. Kanaatim budur. 
(Alkışlar) (Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 3707 sayılı Kanunla Adalet 
Bakanlığına devredilen ve diğer kanunlarla bu 
Bakanlığa tanınan, görev ve yetkilerle 5613 sa
yılı Kanunla Tarım Bakanlığına tanınmış gö
rev ve yetkiler Başbakanlığa devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Reye aBzediyoram. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

Kanunun tümünü yüksek tasvibinize arze
diyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

6. — ödünç Para Verme tsleri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret, Adalet, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/191) [1J 

BAŞKAN — Şimdi, biraz evvelde arzetti-
ğim gibi, ödünç para verme hakkındaki kanun 
tasarısı das4 maddelik bir kanundur. Takdir bu
yurursunuz ki ; bu da mühim iktisadi bir mevzu
dur, memleketin umumi hayatına taallûku var
dır. Tasvip buyurursanız onu da görüşeceğiz. 
(Muvafık sesleri) I 

Tümü hakkında söz istiyen var mı ? 
CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Huzuru

nuzda bugünkü muvafiakiyetsiz suâllerimden 
sonra yeni baştan, konuşmak için duyduğum ce
saret» sadece vazife askından ileri gelir ve bunu 
takdir edeceğinizi tahmin ettjğ&nriejin bu semin -

[1] 287 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 
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cu dakikalarda dahi-beni dinlemek külfetine 
katlanacaksınız. Şimdiye kadar huzurunuza ge
lirken hiçbir zaman dökümansız ve notsuz ola
rak gelmedim. Fakat şu dakikalarda yekdiğeri
ni takip eden kanunların arkasından yetişmek 
imkânını bulamadım. (Gündemde var sesleri) 
Evet gündemde olduğunu bâz arkadaşlarım ih
tar ediyorlar, doğrudur. Fakat az evvel kabul 
ettiğimiz 46 maddelik kanununn tetkikinin size 
kaç güne mal olduğunu bilmem ama ben üç gün 
arka arkaya tetkik etmek suretiyle bir kanaat 
edinebildim. Ben her kanun için mutlaka tet-
kikat yaparım, fakat bu kanun için zaman yet
mediğinden dökümansız geldiğimi arzediyorum. 

ödünç Para Verme Kanununun bir tarihçesi 
vardır. Dâhil bulunduğum komisyondna, karşı
laştığımız ilk Hükümet tasarısı şu hükümleri 
ihtiva ediyordu. Hükümete hem mevduat ve 
hem de ikrazat için, faiz hadleri tesbit etmek 
üzere yetki vermekteydi. Bundan başka kredi 
politikası ile ilgili hususlarda ayrıca karar al
mak yetkisi de buna ilâve edilmekte idi. 

Hükümetin faiz hadlerini zaman zaman in
dirmesi, zaman zaman yükseltmesi esasına mua
rız bulundum. Daha büyük münakaşayı celbe
den şöyle bir madde mevcuttu; demin arzetti-
ğim gibi, Hükümet kredi politikasına mütaallik 
birtakım kararlar ittihaz edecek ve bu kararlar 
bankalar tarafından vacibürriaye olacaktı. 

Demek oluyor ki Türkiye'de bankacılık ka
rarname rejimi ile Hükümetin kumandası altına 
girecekti. Bu benim için korkunç bir hükümdür. 
Bankacılık tarihimi» için kötü bir şeydir ve Hü
kümet için böyle birşey teklif etmiş olmak da
ha fena bir şeydir. Bununla beraber sizi temsil 
eden komisyonunuz anlayış göstermiş ve Hükü
met de muahharan bu anlayışı paylaşmak su
retiyle kabul etmiş ve bu kökümden vaz geçilmiş
tir. Bu suretle komisyonun muaddel şekli meyda
na gelmiştir: Hükümet, bir komitenin reyini al
dıktan sonra, kararnamelerle yalnız faiz hadle
rini tesbit etmeye yetkili kılınmaktadır. Faizr 
hadlerinin, bildiğiniz veçhile, memleketimizdeki 
sistemi, yani tasarı kabul edilinceye kadar ki, 
sistemimiz âzami hadlerin bir kanunla tesbit edil
miş olması sistemidir. Faiz, paranın kirasıdır. 
Kira, parayı istimal'içki* verilmesi gereken ücret, 
şüphesiz ki, bir piyasa mevzuudur. Diğer piyasa 
mevzuiaında olduğu gibi faiz hadlerini; talep 
edilen kimselere arzedilen birikmiş paraların, 
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sermayelerin çok veya az ojniası yatırılacak yer
lerin emin olması veya olmaması, teşebbüs er
babının çok olup olmaması yani talebin azlığı 
veya çokluğu gibi sebepler tâyin eder. Bununla, 
beraber faiz hadlerine çok eskiden beri Devletler 
alâkadar olmuşlardır. Gerek islâmlık âleminde 
gerek hiristiyanlık âleminde her iki taraf 
faiz hadleri ve faizin meşruiyeti üzerinde 
durmuşlar ve bu suretle eskiden beri hükümetleri 
tayakkuz altına girmişlerdir. Hakikaten iktisadi 
hayata müessir olduğu aşikârdır. Bâzı memle
ketler bu Devlet ilgisini, yavaş yavaş ticari ha
yatla telif edebilmek üzere, şu yola sevketmiş-
lerdir : Bankalar kendi kaynaklariylc bütün ih
tiyaçlara yetişemezler. Bunların portföylerine 
giren senetleri yeniden kıymetlendirmek üzere 
merkez bankaları kurulmuş; bu merkez bankaları 
bankaların portföylerinde duran kırılmış senet
leri kendi portföyüne çekmek suretiyle onlara 
yeniden para bulmuş ve yeni ikraz imkânları 
vermiştir. Bunu yaparken kendisi de bir faiz 
almaktadır. İşte verdiği faizle bankaların müşte
riden alacağı faiz arasındaki münasebet Merkez 
Bankasiyle bankalar arasında bir irtibat tesis et
miştir Bankaların sıkıldıkları zamanlarda merkez 
bankalarına baş vurabilmeleri ve daima açık 
kapı tutabilmeleri yolundaki ihtiyaçları, mer
kez bankalarının diğer bankalar üzerinde bir 
otorite tesisine yol açmıştır. Demek oluyor İki, 
başka memleketlerde hükümetler faiz hadle
rini tanzim hususunda gösterdikleri ilgiyi bu 
suretle ifade etmişler ve bunu daha ziyade 
merkez bankaları sisteminde bulmuşlardır. 
merkez bankasının reeskont haddinin yüksel
tilmesi veya alçaltılması suretiyle kredi hac
ın ma, faiz hadlerine teısir olunmaktadır. Başka 
memleketlerde bu manivela pek müessirdir. 
Türkiye ne durumdadır? 

Memleketimizde bir merkez bankası kurul
muştur. O da bu sistem içinde çalışmaktadır. 
Fakat şimdiye kadar kâfi derecede bu sistem 
işliyememiştir. İşletilmesine çalışılmalıdır. Da^ 
ha çok gayret sarf edilerek bu yol işliyecek ve 
merkez bankası memleketimizde Hükümet ye
rine bankacılığımızın hakiki nâzımı halini ala
caktır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Tarihçesini 
bırak... 

GAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Bunun
la beraber memleketimizde merkez bankası 
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i sisteminin yanıbaşında bir de ödünç Para 
| Verme Kanunu bulunmaktadır. Bu kanuna gö-
i re faiz hadleri âzamisi tesbit edilmiş bulun-

maktadır. Bu kanun, sistemi itibariyle tenkid 
j olunabilir, fakat ben bu kanunu tenkid etmi-
I yeceğim. Memleketimizin birtakım huısusiyet-
I leri vardır, ki bu hususiyetler icabı olarak, 
! iktisadi tarihimizin akışı esnasında öyle tak-
I dir edilen, bir ihtiyacına cevap olarak, bu ka-
| nun lüzumlu görülmüş, kabul edilmiş ve uzun 
I zamandan beri tatbik edilegelmiştir. Sistem 
| olarak iyi olmasa dahi mevcut kanunlarımız-
I dan biridir ve tatbik edilmektedir. 
j Yalnız, bu yolda ilerlerken neye kıymet 
j -vermeliyiz, hangi sisteme gitmeliyiz sualinin 
j artık yeridir. Demin arzettiğim, tarihçe işte bu 
| noktada lüzumludur. Yeri geldiği için Suat 
I Başol'un deminki tarizin şimdi cevabını bul-
! muş olmaktadır. 

Merkez Bankası sistemine mi gidilmeli, 
i yoksa kanuni tahditler yoluna mı gidilmeli? 
| Benini kanaatim, hükümetin alâkasını tabiî 
•• İm İm akla, beraber, elimizden geldiği kadar 
! merkez bankası sistemine gitmektir. 
I Bu itibarladır ki, hükümete faiz hadlerini 
| kâh indiren, kâh çıkaran bir yetki verilmesine 
i şiddetle itiraz etmiştim. Bu şekilde komisyon-
| dan metin çıkmış bulunuyordu. Şimdi elimiz-
! deki metin, Hükümetin bu mevzu üzerinde tek-
| rar düşündükten sonra kabul ettiği, Bütçe Ko-
\ -misyonuna telkin ettiği ve komisyonun da kabul 

ettiği bir diğer metindir. Ben ilk arzettiğim şe-
! kilden çıkılmış olmasını ve ikinci şekil olan 
i Hükümete faiz tesbiti yetkisi tanımak hükmün-
' den dahi bu defa vazgeçilmiş olmasını pek bü-
I yük bir ferahlıkla kabul ediyorum. 
j Şimdi tahammül edilemiyen bu uzun konuş-
I malarımdan bir kaçını komisyonlarda yapmıştım. 
i Demek oluyor ki, ben ve benim gibi konuşan 
! arkadaşlarımızın bir tesiri olduğunu memnun i-
I yetle görmekteyim ve ayrıca bundan zevk du-
1 yuyorunı. Son metne göre faiz hadleri kanun-
: da, eski kanunumuza göre bir taraftan mevduat 
; faizleri biraz indirilmekte ve diğer taraftan ik-
! raz faizleri, zannederim, bir puvan düşürül-
| inektedir. Bu, şimdiye kadar derpiş edilen ta-
1 'sarıların ehvenidir. 
j Bu kanun hakkında reyimizi verebilmek için 
I ihtiyacımız bulunan birtakım bilgiler vardır. 
i Af buyurunuz, ben bir nevi tetkikatımı burada, 
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mahallinde yapar vaziyetteyim, hepimizin vazi
yeti de budur, tasarıların arkasından ancak ye

tişebildiğimiz kadar, tetkikat yapabiliyoruz. 
Şimdi şu suali Hükümetten sormak istiyorum: 
Teklif edilen, faiz haddinin indirilmesidir. 

Türkiye'de hangi iktisadi şartlar "mevcuttur ki, 
bunlar bugün faizin ucuzlatılmasını icabettirmiş-
tir? > .3: j^^vi^A 

Sualim budur. 
Hububatın, zirai mahsullerin, mamul madde 

lerin fiyatlarının inip çıkmasında iktisadi âmil
ler mevcuttur. Bu fiyat hareketlerini • takip 
edenler bu âmilleri de takip ederler. Faiz had
dinin 8,5 tan 7 ye inmesinde âmil olan şeyler ne
lerdir? Türkiye'de ne gibi iktisadi hâdiseler ce
reyan ediyor ki, faizler iniyor? Yani Hükümet 
fbugün Türkiye'nin iktisadi durumunu faizlerin 
inmesine müsait mi görüyor? Türkiye'de faiz 
ihaddi aşağıya doğru mudur ki, bu hareketi ken
disi de takviye etmektedir? Faiz hadlerinin 
ucuzlatılması baninde fiyatlar şüphesiz bir fak
tör teşkil eder. (Bu sırada «istihsali ucuzlatmak 
istiyoruz» dediği duyulan, bir milletvekiline ce
vaben). Fakat iktisatçı temenni ile iktifa etmez. 
icraat adamı temenniyle uğraşmaz. Bir karar 
getiriyorsa gerekçesini söyler, de rk i : Trükiye'de 
şu ve şu sebeplerle faiz hadlerinde bir gevşeme. 
'bir ucuzlama vardır; bu ucuzlama ve bu gev
şeme, bu aşağıya doğru tandans devam etmekte
dir; devamlı olduğu içindir ki, bu kanunu çı
karmak cesaretinde bulunuyoruz. 

Şimdi ben kanunun bu sonuncu şeklinin aley
hinde veya lehinde bulunmak istemiyorum. Çün
kü evvelâ Hükümeti dinlemek, bunu icalbcftirmiş 
olan iktisadi âmillere bakmak, kanaatimizi ona 
göre tesis etmek lazımdır. Bu cihetten Meclisi 
tenvir buyururlarsa minnettar kalırını. 

BAŞKAN — Denizcilik Bankası hakkında 
reylerini kullanmıyanlar varsa lütfen kullansın
lar. 

"Rey kullanma muamelesi bitmiştir. 
Havayolları hakkındaki Kanun için reylerini 

•kullanmıyanlar vaı'sa lütfen kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADİNA HALİL İM-

RE (Sivas) — Muhterem arkadaşlarım, Cahid 
Zamangil arkadaşımız Kanunun ilk metnine gö
re düşündüklerini son şeklini aldıktan sonra 
konuşmasa da olurdu. Zira ilk metni ile, bu
gün huzurunuza gelen son şekil arasında çok 
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I esaslı fark vardır. Bir kere hemen şunu arze-
I deyim ki, Merkez Bankası reeskont faizleri sis-
J temi, bugün tetkik etmekte olduğumuz 2279 
I numaralı Kanunla onun tadili olan 3399 numa-
I ralı Kanunun tadili mahiyetinde olan bu ka-
I nımla asla alâkadar değildir. Reeskont faizle-
I rinin takdir ve tespiti, para piyasası, ticaret pi-
I yasası, umumi konjonktürü Merkez Bankası-
I nın kendi kanununda, kendi organlariyle ifa 
I edilmektedir. Bu itibarla Merkez Bankasının 
I reeskont faiz mekanizması ve bunun yürütül-
I meşinde vazifeli organ ile, bu 2279 sayılı Ka-
I ıuuııuı tadili mahiyetindeki tasarı arasında pek 
I esaslı farklar vardır, arzedeceğim: 
I Filhakika muhterem arkadaşlarım, bu ta-
I sarının ihzarından buraya gelene kadar geçvr-
I iniş olduğu istihaleler vardır. . İlk tasarı, mem-
I lekette tesbit edilmemiş bir faiz rejimi getirmekte 
I idi. Hakikaten faizin devamlı surette takibini ve 
I paraya bir nevi narh koyma gibi bir ameliyeyi 
I kendi elinde tutmayı Hükümet münasip gör-
I nıüstü. Kanun tasarısını Komisyonlarda bu 
I suretle müzakere edilirken, hakikaten komis-
I yonları takip eden arkadaşlar da bilirler ki; 
I müzakereler bir.hayli müşkülâtla karşılaşmış-
I ti. Faiz komutası evvelâ Hükümet tasarısında 
I bir kredi komitesi halinde mütalâa edilmişti. 
I Ticaret Komisyonu, bunu kredi komitesi halin-
I de mütalâa etmeye imkân bulaımyarak mun» 
1 hasıran faiz işleriyle meşgul olması bakımın. 
I dan sadece komite olarak ifadelendirnıişti. 
I Bütçe Komisyonuna geldiği vakit biz me-
I seleyi hukuk ve iktisat bakımından mütalâa 
I ettik. Cahid Zamangil arkadaşımızın faiz dok-
I trinine ait mütalâalara devam etmemek kay-
I d iyi e şunu arzedeyim ki, biz faizi hususi hukuk 
I mevzuu içinde mütalâa ettik ve fakat onu. 
I fertlerin birbirleriyle münasebetlerinde kendi 
I aralarında serbestçe ve "kanunun âzami 
I had tahdidi altında tâyin edebilecekleri bir 
I mahiyette gördük. 

I Halbuki 2279 sayılı Kanundan evvel Mura-
I baha Nizamnamesi ve 2279 numaralı Kanunu 
I takip eden 3399 numaralı Kanun bir âmme hu-
I kuku kaidesi mahiyetinde faiz bakımından ga-
I bin ve murabahayı bertaraf edecek kaideleri 

vazY-der mahiyette idi. Bu itibarla Hükümetin 
J tasarısında, ilk mütalâasında bu suretle âmme 
î hukuku mahiyetinde olan bir tasarrufu hususi 
j hukukla tevhit eder görünüşü ilk nazarda bizi 
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hukuk bakımından bu ayrılış üzerinde tevakku
fa mecbur etti. İktisat bakımından da hakikaten 
ticareti ehemmiyetli surette tazyik edebilecek 
mahiyette olan faizin ticaret ve iktisadi hayat 
dışında siyasi ve idari hüviyeti galip olan Hü
kümetçe devamlı surette takip ve kontrol veya 
yeniden bir faiz haddini ne zaman tesbit edece
ği yolunda kanunda sarahat olmadıkça ticaret 
âleminin de, maliyete bu kadar müessir olan fa
iz meselesinde bir. vuzuhsuzluk ve kararsızlık 
içinde kalacağını mütalâa etmiştik. 

Arkadaşlar, şu hususu şükranla belirtmek 
ve arzetmek isterim ki, bu husustaki .müzakerat 
safahatını muhtelif komisyonlarda dikkatle ve 
alâka ile takip ettiği içindir ki, Hükümet, biz 
Bütçe Komisyonunda henüz mütalâalarımızı, 
tenkidlerimizi bu noktalar üzerinde teksif eder 
olduğumuz bir sırada, şimdiye kadar tedvin edi-
legelmekte olan âmme hukuku kaidelerine uy
gun bir teklif ve bir tasarı ile gelerek komisyo
nunuzun faaliyetini kolaylaştırmış ve bizim bu 
neticeye kolayca vâsıl olmamızı temin etmiş bu
lunmaktadır. Vaktiyle 13 - .14 madde halinde 
olan tasarı ile şu yeni kaideler arzeden faiz re
jimi arasındaki fark âdeta bugünkü memleketin 
hukuk ve iktisadi rejiminin devamı mahiyetin
dedir. 2399 sayılı Kanunla faizin âzami hadleri 
tahdit edilmiştir. 3399 numaralı Kanunla ken
dinden evvelki kanunun tahditlerine mütaallik 
hükümleri tadil edilmiş ve bu defa huzurunuza 
gelen kanunda sadece nispetlere mütaallik ta
dilâtla iktifa edilmiştir. Yalnız arkadaşlar, şu 
esası belirtmek, açıklamak isterim. Faiz hadleri 
teminatlı kredilerde % 7 ve açık kredilerde % 
0 olarak tesbit edilmiştir. Gayet tabiî olarak 
varit olabilir ki. komisyonunuz bu tasarı üzerin
de defaten, sayın Cahid Zanıangil'in temas etti
ği gibi, memleketin umumi ve iktisadi hayatı ve 
konjonktürüne uymıyan bir faiz haddini tesbite 
nasıl cesaret etti. Yalnız biz şuna güvendik ar
kadaşlar. Memlekette Merkez Bankasının rees
kont haddini % 4 ten % 3 e indirme tetkikleri 
bugünün hâdisesi değildir, ilk tasarıda tasav
vur edilen kredi komitesi fiilen teşekkül etmiş 
olmamakla beraber kredi komitesinde yer almış 
müesseseler, yani iktisadi teşekküller, bankalara 
Hükümet temsilcileri bu imkânı hazırlamakla 
alâkalı oldukları için, onların bize getirdiği nis
petlerin elbetteki iktisadi hayata ve konjonktü
re uygun olacağını mütalâa ettik. Bu nispetler 
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I Vehleten komisyonca tesbit edilmiş değildir. 

Bu itibarla netice olarak şunu arzedeyinr ki, 
kanunun hüviyetinde, ne hukuka, ne de iktisa
da aykırı bir taraf yoktur. Nispetler de bugün
kü iktisadi hayatın icaplarına uyar bir hadde 
olduğu, Hükümetin yaptığı temaslar ve netice
ler hakkında, verdiği tatminkâr malûmata isti-

I nat etmektedir. 
I Kabulünü rica ederim. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Söz isti
yorum. (Yeter, kâfi sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
arzediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz. Cahid Bey maddede ko
nuşunuz. Söz istediğiniz anlaşılamadı. (Soldan, 
konuşsun sesleri) 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) —Efendim, 
maddelerden evvel söz istedim.. Siz maddeyi 
okusanız da ben umumi heyeti üzerinde konu
şacağım, çünkü maddelere geçilmesi söz istiyen 
varken oya konamaz. (Gürültüler) Sayın Baş
kan, beni değil sizi protesto ediyrolar. 

BAŞKAN — Oya konulmuş maddelere geçil-
anesi kabul edilmiştir. 

MüKAD ÂLİ ULGEN (Konya) — Nasıl 
olur, ellerimizi kaldırdık, iradei milliye tecelli 
etti. 

Ödünç Para Verme İşleri Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren 3399 sayUı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kauna iki mad
de ilâvesi ve 2279 sayılı Kanunun 17 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 2279vsayılı Kanunu tadil eden 
3399 .sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki faiz 
nispetleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

ödünç para verme işlerinde % 7 den fazla 
faiz almak yasakt:r. Ancak açık kredi şeklinde
ki muamelelerle c/r 9 a kadar (9 dâhil) faiz 
alınabilir. 

BAŞKAN — Buyurun konuşunuz. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Bakan

dan bir sual sordum, Hükümet bu suale <.;t-\ap 
•vumemekte kendini muhtar addedebilir, fakat 
•tüzük kendilerine cevap vermek me'-buviye-

tini tahmil etmektedir zannederir. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-

I LİS ETE (Ankara) — Biz hazırız. 
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CAHÎD ZAMANGİL (Devamla) — Bu be

nim kabahatim değildir. Siz dahi bu hareket 
Içarşısmda cevap vermek imkânını bulamadınız, 
buraya çıkaınadınız. Gelebilseydiniz iyi olurdu 
ne yapalım ki, maddelere geçilmiş bulunuyor. 

Sayın Komisyon Sözcüsünün verdiği izahatı 
dinledim. Kanaatim şudur ki, Sayın Bütçe Komis
yonu Sözcüsü birçok şeyler söylemiş ve fakat 
benim suallerimin cevabını vermemişlerdir. Ne 
dediler? 

Ben, şunu sordum, faiz haddinin inmesi veya 
çıkması iktisadi birtakım faktörlerin tesiri al
tında vukubulur. Türkiye'nin, bugünkü iktisa
di şartları faizlerin inmesini mi, yerinde dur
masını mı, yoksa yukarıya doğru çıkmasını mı 
icabetirmektedir ? Hangi tandansa istinat edi
liyor, iktisadi mesnetleri nelerdir? Verdikleri 
cevap şu: Tetkik 'edilmiştir. Tabiatiyle tetkik-
etmişlerdir, karar vermişlerdir, kabul ediyorum. 
Ama bundan yalnız sizin malûmatınız var; gel
sinler söylesinler, Meclisin meçhulü olan bu tet
kikleri nedir? Bir cümle daha istimal buyur
dunuz: «Hükümetin bize verdiği tatminkâr ma
lûmata istinat ediyoruz» cümlesini kullandınız. 
O halde Hükümet lütfen bu tatminkâr malûma
tı bize de versinler. Şimdi sözüme burada niha
yet veriyorum. Fakat tekrar ediyorum ki, bana 
cevap verilmemiş, tümü üzerinde müzakere ol
madan maddelere geçilmiş ve Başkanın pek sür
atle bunu geçmesinden Hükümet dahi cevap ver
mek imkânını bulamamıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Cahid Zamangil, 
şimdi dikkat buyuruldu ise, bâzı sualler sormuş
tur. Bu sualler kanunun birinci maddesinin bün-
yesine aittir. Tasarının tümü hakkında Yüksek 
Heyetiniz umumi mütalâatı dinlemiş ve maddele
re geçilmesine karar vermiştir. (Doğru, doğru 
sesleri). 

Şimdi Hükümet kendilerine cevap verecektir. 
Onun için arkadaşımız belki daha kürsü konuş
malarında kâfi derecede olgunlaşmamıştır, dik
katli kelime kullanmasını kendisinden rica ede
rim. (Alkışlar). 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Efendim, Cahid Zaman-
gü'in suallerine kısaca cevap vereceğim. 

Neden Hükümet bu faizin indirilmesine lü
zum gördü? Eski fiyatlar seviyesi kâfi mi idi de 
bunu indirdi? 
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| Kanaatimce eski fiyatların pek inik oldu

ğunu değil, pek yüksek olduğunu kabul etmek 
lâzımdır. Yani bunun için evvelâ bir mebde mü-

j nakasası lâzımdır. Bir defa umumi iktisadi 
! şartlar birinci kanundan bugüne kadar değiş-
j" mistir, istihsal değişmiş, maliyet değişmiştir. 

Maliyet ucuzluğuna giden Hükümet, faizleri de 
I indirmek zaruretinde idi. İşte bundan dolayıdır 

kf^îbir müddet evvel Hükümet, bankacıları top
lamış, mütaaddit toplantılar neticesinde onlar 
da faizlerin inmesini zaruri görmüşler ve huzu-

| runuzda okunacak nispetler de bu bankacılar 
I toplantısında tesbit edilmiştir. Hükümet de on

ların bu kararını kanunu değiştirmek, bu had
leri tasarıya koymak suretiyle huzurunuza ge
tirmiş bulunuyor. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Teşekkür 
ederim. 

Bir sual daha soracağım: Dünyada fiyat ha
reketleri aşağıya doğru mudur, yakarıya doğru 
mudur? Yukarıya doğru olan hallerde faiz had
leri inerler mi? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) — Arkadaşım çok iyi bilir
ler ki, dünya memleketleri ile Türkiye arasın
da fark vardır. Dünyadaki fiyat hareketlerini 
tetkik ederken o memleketlerin piyasa ekonomi
sine olan derecei alâkalarını da göz önünde tut
mak lâzımdır. Bu itibarla bu gibi mukayeselere 
umumiyetle imkân olmakla beraber memleketi
mizin hususiyetini de gözden uzak tutmamak 
lâzımdır. Burada ucuzluk istikametindeki gidişi, 
istihsal politikasının vaziyetini nazarı itibara al-

I mak gerekir. Kaldı ki biz bu karara bankacılar
la yaptığımız müşterek bir toplantıda vardık. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Maddeyi, bu izahattan sonra 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tâyin edilen faiz nispetleri 
bu kanunun yayımını takip eden ay başında yü
rürlüğe girer. Bu tarihten önce mevcut kanun
lara göre yapılmış olan sözleşmelerin faize mü-
taallİk hükümleri, kanunun neşrini takip eden 
takvim >:lı başına kadar ve sözleşme süresini 
aşmamak üzere ta'bik ulunur. 

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre mad
deyi tasvibinize arzediyovum. Kabul edenler... 

S Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 3. — Kanunen mevduat kabulüne 1 

mezun olanların kabul edecekleri bilûmum mev
duata (çeşitli tasarruf mevduatı dâhil) aşağıda
ki hadler üstünde faiz verilemez: 

Vadesiz mevduat ile üç aya kadar vadeli 
mevduata 2.50 

Üç aydan altı aya • kadar vadeli mev
duata 2.75 

Altı aydan bir seneye kadar vadeli mev
duata 3 

Bir sene vadeli mevduata 3.50 
Bir buçuk sene ve daha fazla vadeli mev

duata 4 

FERİT ECER (Niğde) — Üçüncü madde 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ferit Bey, buyurun. 
FERİT ECER (Niğde) — Efendim, bun

dan evvel kabul ettiğimiz ikinci maddede: «Tâ
yin edilen faiz nispetleri bu tarihten önce mev- I 
cut kanunlara göre yapılmış olan sözleşmelerin 
faize mütaallik hükümleri kanunun neşrini ta- 1 
kip eden takvim yılı başına kadar tatbik olu
nur...» şeklindedir. Şimdi görüşmekte olduğu- I 
muz 3 ncü maddede ise mevduata verilmekte 
olan faiz hadleri kanunun neşrini takip eden ay 
başından itibaren derhal inmektedir. Komisyon I 
Sözcüsü Halil İmre arkadaşımdan sordum; bu
rada bir zühul mü vardır, yoksa bir maksatla mı 
yapılmıştır, dedim 1 Dediler ki ; birisi mukaveleli, 
diğeri mukavelesizdir. Halbuki mevduat da ı 
bankaya mûdiler tarafından verilirken zımni 
bir mukaveleye bağlanmıştır. Bendeniz teklif 
ediyorum, hiçlolmazsa vâdenin hitamına kadar 
eski faizler üzerinden ipka edilsin. Onun için 
bu maddeye bir fıkra eklenmesini teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Necip Bilge! 
NECÎP BÎLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım; benden evvel söz alan Ferit Ecer ar
kadaşımızın mütalâasına iştirak ederek bu mese
le hakkında konuşmaktan şimdilik vaz geçiyo
rum. 

Bendenizin durmak istediğim nokta başka
dır. Kanunun heyeti umumiyesi, Ticaret Kanu
nu, Borsalar Kanunu ve Bankalar Kanunu ile 
alâkalıdır. Ayni zamanda bu 3 ncü madde bil
hassa evvelce mevcut 2279 sayılı Kanunun 
10 ve 11 nei maddeleriyle yakından ilgilidir. 
Bendeniz bu kanunun müzakeresi sırasında, Ma- | 
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liye Komisyonunun bir üyesi sıfatiyle muhalif 
kaldım. Sebebi; önümüze gelmiş olan tasarı sa
dece faiz meselesini bu kanun çerçevesi içinde 
halletmek istiyordu. Halbuki bu faiz meselesi 
aynı zamanda, biraz evvel de arzettiğim gibi, 
Borçlar ve Ticaret kanunlariyle de alâkalı bu
lunmaktadır. O kanunlarla olan münasebetleri 
bakımından Önümüze gelmiş olan tasarıda her 
hangi bir açıklayıcı hüküm yoktur. Bendeniz 
bunlarım hepsinin birden nazara alınmasını te-
minen kanunun yeniden sevkedilmesi için muha
lif kalmıştım. 

Şimdi, üçüncü maddenin 2279 sayılı 10 ve 
11 nei maddeleriyle olan münasebetlerine temas 
edelim. Bu münasebet, bu kanunun üçüncü 
maddesi olan eski kanunun 9 ncu maddesi, 10 
ve 11 nei maddesi ile alâkadar olduğu gibi, mev
cut kanunun üçüncü maddesini alâkadar etmek
tedir. Üçüncü madde mevduata 2,5 - 4 e kadar 
faiz tanımaktadır. Bunun haricinde mevduata 
faiz vermeye imkânı yoktur, hattâ cezayi mucip
tir. 10 ncu maddeyi koyacak olursak bu madde 
% 4,5 faiz verenler hakkında bâzı hükümler koy
maktadır. Bunun için müsaade buyurursanız bu 
onuncu maddeyi aynen okuyayım: 

(Kabul eyledikleri vadesiz mevduata 4,5 tan 
fazla faiz verenler veya verdikleri faizin aşağıda 
yazılı nispetler dahilindeki miktarı vilâyet husu
si muhasebelerince takip ve tahsil olunur, illi.) 

11 nei maddeye gelince; orada da şöyle den
mektedir: «Kabul eyledikleri altı ay ve daha 
uzun vadeli mevduata % 6,5 tan fazla faiz ve
renlerin fazla verdikleri miktar aşağıda yazılı 
nispetler dahilinde vilâyet hususi idarelerince 
takip ve tahsil olunur... ilh.» 

Bundan başka Emlâk Bankasının gayrimen
kul mukabili olarak vermiş olduğu krediler için 
ayrıca bir faiz haddi serbest olduğu için bu hu
susun kanunla tâyin edileceğine dair hüküm var
dır. Bu fıkra şövledir: (Emlâk ve Eytam Ban
kasının kanunu mahsus mucibince eytam hes'abı 
carisine verdiği faizler onuncu madde ile bu 
madde hükümlerine tâbi değildir...) 

Ve ondan sonra son fıkrada (listesi İcravekil-
leri Heyeti karariyle tertip edilecek tasarruf san
dıklarının tevdiata verecekleri faiz haddi % 5 e 
kadar olabilir. Fazlası yukarda yazılı hükme gö-> 
re muamele görür.) deniliyor. 

Halbuki üçüncü madde burada faiz haddini 
âzami % 4 kabul etmiştir. Elimizde tasarıda 
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2279- sayılı Kanunun 10, 11 nci maddeleriyle nis
petler açıklanmadığından, bunu maddelerden 
kaldıracağımız hususunda her hangi bir kayıt 
da bulunmadığına göre, 10 ve 11 nci maddeler 
bu tasarının kanunlaştıktan sonra meriyette ka 
lacak demektir. Halbuki bu hükümler tatbikat 
itibariyle şu 3 ncü maddeye âdeta aykırı ola
caktır. Çünkü 3 ncü madde 2,5 tan 4 e kadar 
bir had tâyin ettiği halde şu madde 4,5, hattâ 
altıdan fazla olan faizlerin şu şekilde alınaca
ğını söylemektedir. 

Bu maddelerin ^aibul etmiş olduğu faiz had
leri 3 ncü maddenin en âzamisinden daha fazla 
bulunmaktadır. Bu maddeler kaldırılmamış ol
duğuna göre bu hükümler de baki kalacak de
mektir. Zannediyorum ki, bunun üçüncü mad
dede ayarlanması icabederdi. Bu yapılmamış 
olduğuna göre bu maddelerin tatbikatı ne şekil 
alacak, ne şekilde tatbik edilecek? Şimdiden bu
nu tâyin etmeye ben imkân göremiyorum. İster
dim ki, mevcut kanunla bu tasarıdaki maddele
rin hükümleri ayarlı şekilde çıksın. Böyle bir 
ayarlama olmadığı için tatbikatta birçok ihtilâf
lara sebebiyet verecek mahiyet arzetmektedir. 

Diğer taraftan, tasarıda mevcut olan üçüncü 
maddenin muhtelif bentlerinde ufak bâzı düzelt
melerin yapılmasına ihtiyaç olduğu kanaatinde
yim. Çünki vadesiz mevduat ile üç ay vadeli 
mevduata % 2,5 dendikten sonra üç aydan altı 
aya kadar olana 2,75 denmektedir. Acaba üç ay 
yukarıya mı dâhildir, aşağıdaki bende mi dâ
hildir? 

Sonra aynı mülâhaza ondan sonraki bent için 
de varittir.. 

Altı aydan bir seneye kadar vadeli mevdu
ata 3 denilmektedir. Bu altı ay kaydı aşağıya mı 
dâhil yukarıki bende mi dâhildir? 

Birinci ve ikinci bent için mevzuubahis olan 
bu hükmün tasrihi suretiyle kanaatimce bunun 
aynı şekilde tavazzuh etmesi icabeder. 

3 aydan altı aya kadar, dedikten sonra altı 
ay dâhildir veya hariçtir diye tasrih etmek 
lâzımdır. Tasrih edilmediği takdirde tatbikatta 
ihti1 ât* husule gelir. Tatbikatçılara bir kolaylık 
temin etmek için, bu hususta bir sarahat olması 
icabettiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN —Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar: sabrınızı suiistimal etmiyeceğim, 
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' yalnız bir noktayı Sayın Bakandan sormak isti

yorum. 
Bankalar mevduatı çoğaltmak için piyango

lar tertip etmektedirler. Hattâ bir seneden beri 
I bu bir teamül haline gelimş bulunmaktadır, bir-
! eok piyangolar tertibi suretiyle mevduatı çogalt-
| maya çalışmaktadırlar. Halbuki üçüncü maddede 

mevduata verilen faiz haddi 2,5 tan, başlıyorr 

i yani 1,5 kuruş indirme yapılıyor. Bu, mevduatta 
dolayısiyle iktisadi hayatımızda bir azaltma, bir 

I aksülamel yaratacak, menfi bir tesir yapabile-
j çektir. Bunun neticelerini sayın bakandan rica 

ediyorum. (Netice müspet olacaktır sesleri). 
EKONOMİ YE TİCARET BAKANI MUH

LİS ETE (Ankara) — Arkadaşlar; bilhassa 
bizim memleketteki bankaların mevduat çekme
deki en büyük cazibesi bilirsiniz ki ikramiye 
usulüdür. Bankalar bizim memleketimizde mev
duatın en mühim kısmını ikramiyeye medyun-
durlai'. Bunun haricinde ııznn vadeliler şüphe-

ı sizki daha fazla faizden istifade ediyorlar. 
Yalnız şunu da nazarı itibara almalıdır ki, 

Bankalar bir taraftan para alırken diğer taraf
tan para verirler. Bunları bir bankanın aktif 
muameleye koyması için ikraz edecekleri para
yı ucuz maletmeleri lâzımdır. Bu itibarla yal
nız mudileri' değil, faydalananları da düşün
mek lâzımdır. Bu iş daha ziyade ticari mevzuatı 
alâkadar eder. Bu itibarla mevduata büyük bir 
engel olacağını zannetmiyoruz, bilâkis faydalı 
olacaklardır. Kaldı ki muhtelif bankaların gay-
rimeşru bir rakabete girmemeleri için gerek ver
dikleri. gerek aldıkları faizlerin her memleket
te olduğu gibi ayarlanması lâzımdır. Bu ayar
lamayı kendilerinin rızası ile yapmış bulunuyo-

I rıız. 
(Kâfi sesleri) 
BAŞKAN —• Üçüncü madde hakkındaki 

I önergeleri, okuyoruz. 
İ 
I Yüksek Başkanlığa 
' 3 ncü. maddeye aşağıdaki fıkranın eklenme

sini arz ve teklif ederim. «Vadeli mevduat faiz
leri, vâdenin hitamına kadar evvelce kabul edil
miş olan had üzerinden verilir.» 

Niğde Milletvekili 
Ferit Ecer 

I (Ret sesleri) 
! Yüksek Başkanlığa 
ı ?, ncü maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
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arz ve teklif ederim. 

Vadeli mevduat faizleri takvim yılı başına 
kadar evvelce kabul olunan had üzerinden ve
rilir. 

Maraş Milletvekili 
Mazhar özsoy 

(Ret sesleri) 
BAŞKAN — Ferit Beyin değiştirge takririni 

tasvibinize arzediyorum. Nazarı itibara alanlar. 
Almıyanlar.. Nazarı itibara alınmamıştır. 

Mazhar Beyin değiştirgesini nazarı dikkata 
alanlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkata alınmamış
tım. 

Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 2279 sayılı Kanunun 17 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tefecilik edenlerle mevduata bu kanunda tes-
bit edilen nispetler üstünde faiz ödiyenler bir ay
dan bir seneye kadar hapse ve 500 liradan 10 000 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 
Ayrıca iki seneden beş seneye kadar âmme hiz
metlerinden memnuiyetlerine karar verilebilir. 
Bu cezalar tecil edilemez, 

BAŞKAN — Mütalâa olmadığına göre mad
deyi tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. 
Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Okunan maddeyi tasvibinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

KanunulrHümünü yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi açık oy muamelesinin sonunu arzedi- ^ 
yorum : 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı . 
Kanununa iştirak, 272; kabul 239, ret 19, çekin-
ser 14 muatnele tamamdır. Böylece Kanun 239 
reyle kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi-
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rişmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 5076 sayılı 'Kanuna ek ka
nuna, 246 arkadaş iştirak etmiştir. Muamele ta
mamdır. Kabul 242, ret 3, çekinser 1. Kanun 242 
reyle kabul edilmiştir. 

Efendim biraz evvel arzettiğim gibi, daha ev
vel yüksek heyetinizin kabulüne mazhar olan ve 
öncelik teklifi yüksek heyetinizce kabul buyurul-
mak suretiyle kararınıza iktiran etmiş olan Tü
tün Ortaklığı Kanunu vardır, bir. Gayrinıenkule 
Tecavüz Kanunu vardır, iki. Ayrıca bir de Ce
za Kanunu tadili vardır ki, bunun hakkında ön
celik kararı alınmamış olmakla beraber, komis
yonda bu kanun hakkında bir teklifte bulunmuş
tur. Fakat biraz evvel bildirdiğim Tütün Ortak
lığı Kanunu ile, Gayrimenkule Tecavüz Kanunu 
hakkında öncelikle müzakere kararı vermiş bulu
nuyoruz. 

Şimdi eğer tensip buyurursanız Tütün Ortak
lığı Kanunundan başlıyalım. (Uzun bir kanun 
sesleri) 

Efendim bir noktayı daha arzedeyim. Belki 
biraz sonra yüksek tasvibinize arzedeceğimiz 
bir takrir vardır. Bu takrire göre Meclisin 
yaz tatiline geçmesi teklif ediliyor. Tasvip 
buyrulursa saat 21 e kadar müzakereye devam 
edelim, bu arada balki bir iki kanun çıkara
biliriz. (Çıkmaz, tatilden sonraya kalsın, ses
leri) 

O halde yemekten sonraya toplanalım. 
(Takrir okunsun, sesleri) Temayül aşağı yu-

^ea'rı.tezahüir etmiştir. 
'-> Gayrimenkule tecavüz kanun tasarısının 
.şimdi görüşülmesini arzu edenler... Etmiyen
ler... Burada iki noktai nazar belirdi. Birisi 
yemekten sonraya müzakereye devam edilmesi 
keyfiyeti idi. Görüyorum ki böyle bir temayül 
yok. Bir de bugün saat 21 e kadar devam et
me keyfiyeti var. Müzakereye devam edilme
sini istiyen reylerin sayısı bizce malûm. Şim
di müzakereye devam etmiyelim diyenler lüt
fen işaret versinler... Bu kanunun müzakere
sini kabul edenler ekseriyettedir, Divan bunu 
tesıbit etmiştir. 

Üçüncü bir teklif daha var : Şimdi Birle
şime son verelim, yarın toplanalım, gündem
deki maddeleri görüşelim mahiyetinde olan bu 
teklifi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran-
lar... (Ekseriyet bulamayız sesleri) 

Şimdi okuyacağımız takrire göre tatil kara-
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rınm alınmasını düşünen arkadaşlar, görüyo- I 
ram ki kararlarında İsrar ediyorlar. Yalnız bir 
teklif daha vardır. Osman Şevki Çiçekdağ ar
kadaşımız saat 10 da toplanalım sabaha kadar 
devam edelim diyorlar. Şayet yarın için bilet 
alanlar varsa onların hakları mahfuz kala
caktır. 

ABDULLAH GEDlKOĞLU (Ankara) — 
Büyük Millet Meclisi Başkanı bilet alanlar 
varsa hakları mahfuzdur buyurdular. Daha 
tatil kararı vermedik ki arkadaşlar bilet al
sınlar. Binaenaleyh bunu tekrarlamak bir ha
tayı azimdir. 

BAŞKAN — Abdullah Gedikoğlu arkadaşı
mızın hakkı vardır. Şayet bilet almış olan ar
kadaşlar varsa onların hakkı mahfuz kalacak
tır dedim. Şimdi hem arkadaşımızın sözü doğ-, 
rudur diyorum, hem de böylece tashih ediyo
rum. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Riyaset 
makamının elinde bir takrir olduğundan bahis 
buyuru]du. Bu okunursa tatile girip girmemek I 
hususu kararlaşmış olacağından bu işte halle
dilmiş bulunacaktır. Meclis bu Önergeyi kabul 
ederse elde mevcut kanunlar toplantı sonuna 
kalacak demektir. 

BAŞKAN — Buyurun Nurettin Bey. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, mutat hilâfına 40 gün fazla 
çalıştık. Köylüye götüreceğimiz hediyeden biri 
de 2311 sayılı Kanuna taallûk etmektedir. (Gü
rültüler) Benim kanaatim budur, bu kanun I 
lûzımdır, devam edip bitirelim. I 

BAŞKAN — Osman Şevki Çiçekdağ! 
OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEKDAĞ (Ankara) — 

Arkadaşlarım; sadece Demokrat Partili I 
vatandaşların değil, bitaraf vatandaşların I 
ve diğer parti mensuplarının da sureti 
katiyede huzursuzluk duyduğu bu gayrimen-
kule tecavüz babında çekilen ıztrap bilhassa 
köylerimizde tesir icra etmektedir. Köylerden I 
Ankara'ya kadar gelip bize vakalar cinayetler 
anlatan vatandaşlarımızın ve bütün memleke
tin emniyeti bakımından bu gayrimenkule te
cavüz kanununun çıkarılması, Nurettin arka
daşımızın dediği gibi, bütün memleketi mem
nun edecek ve bu, yalnız bir kısım vatandaşla
ra değil, bütün memlekete, bütün Türk Milleti
ne en büyük armağan olacaktır. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Muhte- | 
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rem arkadaşlarım, eğer vaziyet icabettiriyorsa 
hiç tatil yapmadan çalışalım. Fakat bu kadar 
önemli bir mevzuu bu şartlar altında müzake
re etmek doğru değildir. Gözümüzle görüyo
ruz, üç günden beri ekseriyet bulunmamakta 
ve zımni bir sükût ile vaziyeti görmekteyiz. 
(Gürültüler). Rica ederim, arkadaşlar, göz gö
rüyor, matbuat görüyor, efkârı umumiye gö
rüyor; üç günden beri ekseriyet yoktur. (Şid
detli gürültüler, sıralara vurmalar). Arkadaş
lar, besbelli, ekseriyet yoktur. Meclisin bu şe
kilde çalışması doğru değildir. Salonda daima 
245 kişi bulunması icabederken ancak 100 kişi 
bulunuyor. Bu şekil anormal bir vaziyettir. 

Binaenaleyh, bütün milletvekilleri dursun, 
çalışalım, kanun çıkaralım, yahut tüzük hü
kümlerine aykırı hareket edilmesin, (öyle şey 
yok sesleri, gürültüler). Bu hususta bir önerge 
var, Başkanlık tarafından reye konulmasını 
rica ediyorum. Reddedilirse, Kasım ayma ka
dar tatil dahi yapmadan çalışırız, yoksa bu şe
kilde bir çalışmaya devam etmek doğru değil
dir. Şimdi bağıran arkadaşlar, maalesef Mec
lise devam etmiyen arkadaşlardır. (Ne müna
sebet sesleri, sen devam etmiyorsun sesleri, gü
rültüler, kürsü kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; yemekten sonra 
saat 22 de toplanıp gündemde bulunan bir iki 
maddeyi ve bilhassa gayrimenkullere tecavüzün 
defi hakkındaki kanunlar, Ceza Kanununun 
çıkarılmasını kabul buyuranlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... (Devam edelim sesleri). 

O halde devam edelim efendim. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — önerge

yi reye koyunuz, Tüzüğe aykırı hareket ediyor
sunuz Reis Bey. 

BAŞKAN — Tüzüğe aykırı yapılmış bir şey 
yoktur, Heyeti Umumiyenin rey ve arzusu tecelli 
etmiştir. 

7. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salahattin Benli'nin, gay
rimenkule tecavüzün define dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) [1] 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü hakkın
da söz istiyen var mı? (Hangi kanun sesleri). 

[1] 249 sayılı basmaya&ıya ek tutanağın so-
nundadır. 
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Arkadaşlar, müsaade buyurun. Evvelce ko

nuşulup Adalet Komisyonuna revizyona tâbi tu
tulmak için gönderilen tasarı orada görüşüldük
ten sonra Heyeti Umumiyeye tekrar arzediliyor. 
Görüşeceğimiz rapor Adalet Komisyonunun ra
porudur. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmak isti-

yen arkadaşlar?.. 
Yusuf Karslıoğlu, buyurun. 
YUSUF KARSLIOĞLU (Yozgad) — Sayın 

arkadaşlar, bu kanun tasarısı üzerinde 30.VII. 
1951 Pazartesi günü konuşuldu. Adalet Ko
misyonunun hazırladığı tasarının karanlık ve 
yanlış tarafları olduğunu bâzı arkadaşlarla bir
likte herkes kendi kanaatine göre Kamutaya ar-
zettik. Kamutay düzeltilmesini lüzumlu görerek 
Adalet Komisyonuna iadesine karar verdi. Ada
let Komisyonunda bizler de bulunduğumuz hal
de yeniden üzerinde konuşuldu- Fakat her na
sılsa bir harfini bile değiştirmediler. Hattâ o 
kadar ki özel kelimesiyle hakiki kelimesinin mâ
naları başkadır. Mademki maddede el yerine 
yed, el koyma yerine zilyed gibi kelimeler ev
velki kanundan alınarak kullanılıyor, bari 
özel yerine hakiki kelimesi konulsun, dedik, öy-
le kabul edilmedi. 

Arkadaşlar; tatbiki çok suiistimale uğrıyan 
2311 sayılı Kanun ve onun tüzüğünün kötü uy
gulanmaya elverişli ve hele köylüleri üzen ve sı
kıntılar içinda bırakan tarafları olduğundan ve 
makinelerle ziraat yapılması, toprağın daha de
ğerli ve verimli bir hale gelmesi yüzünden son 
zamanlarda köyler arasında iki taraflı silâhla 
kavga edilmekte ve kanlı hâdiseler vukua gel
mekte bulunduğundan bu fenalıkları önliyecek 
nizamı ve asayişi ve gayrimenkulun öteden be
ri elinde bulunduğu kimsenin tasarruf ve intifa
mı koruyacak bir kanun yapılmasına katı lüzum 
hâsıl olmuştur. Kendilerine yürekten teşekkürü 
borç bildiğim iki arkadaşın teklifi ile bu hayır
lı işe başlandı. Bir kere teklif sahiplerinin, İçiş
leri Komisyonunun ve Adalet Komisyonunun ta
sarılarında evvelki kanunu temelinden değiş
tirme yoktur. Esas, aynı esastır. Tatbikçiler de' 
aynıdır. Yalnız bâzı ilâveler olmuştur. Bende-1 

• niz bu işin adliyecilere verilmesi taraftarıyım. 
Fakat adalet teşkilâtı buna müsait olmadığın-i 

.. .dan bu, zamanda yine idareciler elinde kalmasın
da zaruret vardır.. Ancak yeni kanuna, yukarda 
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arzettiğim fenalıkları kolaylıkla ve çok çabuk 
önliyecek hükümler koymak lâzımdır. 

Tasarıda matlup vuzuh ve sarahat ypktur. 
İstenilenT mânâ verilebilecek tarafları Vjardır. 
Hele yollukların, vesait ücretlerinin müracaat 
edenlerden istenmesi köylüleri üzüp düşündüre
cek. geciktirecek, çokları veremiyecek kavga
lar, nizalar, zorbalıklar devam edip gidecektir, 
Kanundaki maksadı heder edecektir. 

' Arkadaşlar, bu sırada bu kanun, taallûk et-
tif i hâdiseler ve üzerinde tatbik edilecek kim
seler ve bilhassa köylüler yönünden memleket 
çapında bir ehemmiyeti haizdir. Evvelki kanun 
ve hele tüzüğü, yukarda sayılan fenalıkları önli-
yemedikten başka ne yazık ki, ne acı ve acıklı 
ki, rüşvet ve irtikâba da mevzu yapılan hâdise
ler çoktur, demiyelim de olmuştur. Gerçi bu fe
nalıkların fenası olan halin önlenmesi çok sıkı 
ve yıîdırımlı bir teftiş ve murakabe cihazının 
vücuda getirilmesi, en faziletli ve yüksek dere
celi insanların denetçi olması ve teftişleri hem 
açık ve hem mütenekkiren halk arasında gez
mek suretiyle yapılması ile önlenebilir. Yalnız 
kanun önliyemez. Şu kadar ki kanuna iyi bir 
vuzuh verilirse bu fenalık da hiç olmassa asgari 

••'hadde indirilir, işte bu kadar mühim olan bir 
kanunun üzerinde durmak, dürbinane ve etraf
lıca incelemek icabeder. Aceleye gelmez, bunun 

f için tatil "sonuna bırakılması ve seçim çevreleri-
' ne gidecek olan arkadaşların düşünce ve incele

meye vakit bulması ve bilhassa köylülerle bu
nun üzerinde konuşma ve danışma yapması çok 
yerinde olur kanaatindeyim. Buna dair bir öner
ge sunuyorum. Tensip ve karar Yüce Kamuta
yındır. 

İvedilik kararı buna mâni değildir. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendim anlaşı
lıyor ki kanunların da bahtı var insanlar gibi, 
Bâzıları bu kanun gibi böyle aceleye . geliyor, 
bahtı kara oluyor. 

Arkadaşlar, yüksek heyetinize gelen bu kıv 
nun hakkında evvelce uzun mâruzâtta bulun 
muş ve değiştirgeler takdim etmiştim. Adale 
Komisyonunda da bu tasarı müstacel usullerde] 
birisiyle müzakere edildi, tümü üzerinde konr 
şııldu, ayrıca maddelere geçilmeye lüzum yol 
tur dendi. Hattâ bâzı arkadaşlar, Yusuf Karsl 
oğlu arkadaşımızın burada beyan buyurdukla 
gibi, hiç olmazsa şu harcırah işini kaldıralım d 
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diler. Sonra komisyon raporu geldi ki her şey 
aynı. 

Arkadaşlar, bilhassa topraksız ve fakir köy
lümüzün hayatında büyük bir âmil olan bu ka
nunun büyük hayati ehemmiyeti vardır, mem
leket için de, partiler için de, idare için de, is
tikbal için herşeyimiz için Öyledir, bunun teferru
atını arzetmiyeceğim. Yalnız komisyon raporu 
üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar komisyon şöyle diyor: îkinei say
fanın birinci sütununun son satırlarında tâdil 
teklifinde bulunan Cezmi Türk ve Yusuf Ziya 
Eker'in önergelerinde ise: 

«Bir kimsenin içinde ve ailece müstemirren 
yaşadığı ilce hudutları dahilindeki köy veya ma
halle arazisi içinde tapu senedi, Hükümetçe ve
rilmiş iskân, iltica, temlik veya tevzi vesaiki, 
veya kesinleşmiş mahkeme kararı ile sahibi ol
duğu, yahut beş yıldan fazla kiracılık, yarıcılıkla 
işletme suretiyle yedinde bulunan bir gayrimen
kulun bir başkası tarafından ve yukarda sayılan 
esaslara müstenit olmıyarak işgal edilmesi ha
linde o gayrimenkule bilfiil tecavüz edilmiş sa
yılır.» 

Tecavüzü aslı, esası ve etrafı ile tarif etmi
şizdir. 

Komisyonda bu metin de iltifat görmemiş 
ve ikinci olarak; 

2. «Bu gibi tecavüz1 er hakkında idare âmir
lerine yapılacak müracaatların tapulama veya 
toprak tevzii komisyonları, yoksa Millî Emlâk 
veya Tapu müdür veya memurlarının, yahut ten
sip çdecekleri memurlar vasıtasiyle tahkikat yap
tırmaları» teklif elilmiştir. 

Bu teklifte: Zilyedliği Medeni Kanunun der
piş etmediği bâzı kayıt ve şartlar altında müta
lâa etmişiz; denmektedir. Demek ki Medeni Ka
nunun derpiş etmediği bâzı kayıt ve şartlar al
tında mütalâa ediyormuşuz. Komisyona naza
ran böyle. Halbuki zilyedliğin tarifi Medeni Ka
nunda gösterilmiştir. Ondan evvel bu 2311 nu
maralı Kanun bu Meclisten geçerken zamanın 
Adalet Komisyonu Sözcüsü aynen şöyle demiştir: 
«Bu doğrudan doğruya zorbalığı, Devlet malına 
tecavüz fiilini kaldırmak içindir.» Halbuki bu 
kânun tatbikatta aksi olarak zorbalık fiilini tak
v i y e l e r hale gelmiştir. Bütün kanlı cinayetler 
hâdiseler buradan çıkmaktadır. 

Sonra yine eski komisyon -sözcüsünün ifade
sine göre; kendi malına tecavüz edilen adama zor 
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kullanarak malını almak salâhiyetini vermiş 
idare âmirleri haklıyı takviye edecekler. Halbu
ki bugün idare âmirlerine verilen bu salâhiyet, 
ekseriya hak sahibi olanlara müzahir olmak de
ğil, sahibi olmıyanlara yardım şeklinde tatbik 
edilmektedir. Hattâ o zamanın içişleri Bakanı 
da «Bu Kanun doğrudan doğruya zorbalık ile 
diğerinin malına vukubulan tecavüz fiilini kal
dırmak içindir, diyor. 

Arkadaşlar, Kanunu Medenimizin ruhuna 
uygun olarak cereyan etmesi lâzımgelen bu ka
nunda zilyedliğe önem verilmiyor. Halbuki Me
deni Kanunun 887 nci maddesinde: «Bir soy 
üzerinde fiilen tasarrufa sahip olan kimse o şe
yin zilyedidir.» diyor. 

O halde zilyedlik fiilen tasarruf suretiyle ol
maktadır. Bunun da ne olduğunu, yani fiilen 
tasarrufu da tarif etmiş, başıboş bırakmamıştır. 
Fiilen tasarruf hakkında diyor ki; «Muhik bir 
sebep yokken tapu sicilinde fasılasız ve nizasız 
10 sene müddetle ve hüsnüniyetle yedinde bu-
lundursa.» 

Yani tapulu ise 10 sene, eğer tapu sicilinde 
mukayyet değilse 639 ncu madde mucibince 20 
sene müddetle ve maliki sıfatiyle yedinde bulun
durmuş olan kimse o gayrimenkulu kendi mülkü 
olmak üzere tescili talebinde bulunabilir. 

Bu maddeyi okuyorum, çünkü Kanunu Me
deninin zilyedlik maddesi bu maddelere imale 
ediyor, o maddelere bakıla diyor, fiilî tasarruf 
için. 

Arkadaşlar, kanunun bu metninden sonra 
zilyedlik hususunda size bir de misal arzetmek 
istiyorum. Teklif edilen birinci madde ile alâ
kası vardır. Bu da 1274 tarihli Arazi Kanun
namesinin 45 nci maddesidir. 

45 nci maddeyi okuyorum: «Bir karyenin hu
dudu dâhilinde olup, ba tapu tasarruf olunan 
arazi mutasarrıfı bulunan kimse diğer karye aha
lisinden bir kimseye fariğ olduğu halde o ara
zinin bulunduğu karye ahalisinde, yere zarure+i 
olanların ol araziyi bedeli misli ile bir seneye 
kadar talep ve dâvaya salâhiyeti vardır.» 

Topraksızları koruyan bir madde. 
Bununla kendi köyünden başkasına satılan 

araziyi bedeli misli ile talebetmek salâhiyeti var
dır. Bunda o kadar ileri gidilmiştir ki, toprak
sıza toprak temin etmek için bu yapılmıştır. Ye- » 
re ihtiyacı olan diyor. Bir köye dışardan gelir, 
arazi alırsanız, köyün içinden biri çıkar da bir 
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sene içinde müracaat ederse sizin toprağınızı be
deli misli ile almak hakkını haizdir. 

Köy bütünlüğüne ve köy şahsiyetine de hür
met var. 

Arazi Kararnamesi, 2311 sayılı Kanun çık
tıktan sonra dahi yürürlükte kalmıştır. Yargı
tay Üçüncü Hukuk Dairesinin 1938 de vermiş 
olduğu karar şudur: 

«Kanunu Medeninin 39 ncu maddesine rağ
men Arazi Kararnamesinin hakkı kararı tanın
mıştır,» 

Arkadaşlar yine Yargıtay tevhidi içtihad ka
rarı veriyor. 1943 te yâni 2311 sayılı Kanundan 
10 sene sonra, diyor ki: Arazi Kanununun 45 nei 
maddesi hükmü Kanunu Medeninin 658 ve 659 
ncu maddeleriyle zımnen mülgadır. 

Buyrun, kanunlar gibi Yargıtay karararmda 
ki ahenksizliği ve istikrarsızlığı acı acı müşahe
de ediniz. 

Demek ki, 1933 ten 1943 e kadar Arazi Ka
nunnamesinin 45 nci maddesi tanınmış, fakat 
1943 ten itibaren Yargıtay Tevhidi İçtihat ka
rarı bu hükmü kaldırmıştır. Bu vaziyette bu 
kanunun tatbikatında hukuki bakımdan ne çeşit 
kararlar verildiğini ve mevzuattaki bu istikrar 
sızlıktan dolayı ne hâdiseler meydana geldiğini 
tasavvur edebilirsiniz. 

Arkadaşlar, başınızı ağırıtmamak için kısa
ca §unu arzetmek istiyorum. Zilyedlik hususun
da Yargıtaym vermiş olduğu zihniyet fiilî tasar
rufun Kanunu Medeni anlayışı içinde tatbikat 
yapılma'smı âmirdir, idare âmirleri de bu ka
nuna göre hareket etmelidir. Çünkü gayrimen-
kullerin tecavüzünün define dair olan kanun da 
aslında bunu emretmektedir. 

Şimdi yüksek huzurunuza sunulan kanun as
lında aynı esasları tekrar etmekte olduğundan 
tatbikatta yeni bir şey getirmiyecektir. Belki 
aksine olarak; topraksız, yersiz, geçim darlı
ğında ve zorbalar elinde kalan halkımıza kö
tü bir ümitsizlik getirecektir. Demokrat Parti
yi de; bu kanunun tatbikatını yeniden takviye 
etti diye daha feci bir duruma düşürecektir. 
Haklı olan vatandaşları, aile halinde bir toprak 
üzerinde yıllarca yaşadığı halde bir idari ka
rarla zorbaların elinde berişan edecektir. Ben 
burada durumu müeyyideleriyle arzediyorum. 
£ilyedlik hukukunu bu kanunların ruhu dâhi
linde korumak için takviye maddeleri lâzımdır, 
koyup koymamak elinizdedir. Ben raporla mu-
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kayyet kalıyorum. Rapor, Gezini Türk'ün ikinci 
madde hakkındaki ilk.. Diyor. Bunun üzerin
de durmıyacağım arkadaşlar. 

En mühim gördüğüm bir zilyedlik, bir de 
mehil meselesidir. Onun için bu kısa zaman zar
fında onl a fi tafsil edeceğim. 

Komisyon raporunun 3 ncü sayfasında deni
yor ki ; 

« . . . Ayın madde hakkındaki tadil tekli
finden, tecavüz ve müdahalenin öğrenildiği ta
rihten itibaren bir yıl içinde müracaat hakkı
nın kabul edilmesi . . . » 

Biz maddeye bir yıl koymuştuk, verdiğimiz 
değiştirgede. 

« . . Ve bu müddetin tecavüzden itibaren iki 
yılı geçmemesi ileri sürülmüşse de Medeni Ka
nunda dahi zilyedliğin ihlâli halinde müracaat 
müddetinin âzami bir sene olması ve sırf bir 
tecavüz yüzünden bir tasarrufu korumak ve 
bozulması muhtemel asayişi sağlamak maksa-
diyle teklif edilen bu kanun da müracaat 
müddetinin bir ay olarak tesbit edilmesinin ta
mamen kâfi olduğu . . » Deniyor. Halbuki du
rum tamamen aksidir. 

« . . Ve yerinde olduğu mütalâası ile bu tek
lif dahi kabule şayan görülmemiştir.» Denil-
mektediv. 

Arkadaşlar, zilyedliğin mahiyetini söyledim. 
Fiilî tasarruf yoliylc mülkiyet üç beş senede de
ğil, tapulu, ise on senede tapulu değilse 20 senede 
ancak kabul edildiğini arzettim. 

Bu bir aylık müddet Kanunu Medenideki bir 
senelik müddeti kaldırıyor. Bir adam ayrılır ve 
bir ay zarfında toprağına tecavüz edilir ve bir 
ay zarfında müracaat etmezse bundan zorbalar 
ve açıkgözler istifade edecektir ve bol bol etmek
tedirler. 

Komisyonda da bu kürsüde de sordum: Bu 
bir ay nereden çıkıyor, hangi hikmetle gelmiş
tir? Esaslı bir cevap alamadım. 

Halbuki buna mukabil Kanunu Medeninin 
anası olan isviçre Kanunu Medenisine baş vur
dum. tsviçre Kanunu Medenisinde bu madde 
yani 897 nei madde, o kanunda 929 ncu madde
dir. O kanunun 929 ncu maddesi tafsilâtlı iki 
fıkra halinde yazılmıştır. Halbuki bu bizim 
kanunda bir fıkradır. Orada gayet açık olarak 
diyor ki; «zilyedlik esası ıttıladan itibaren bir 
senedir.» Yani bir insan ıttıladan itibaren en geç 
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bir sene içinde mütecavizi meni için müdahale ] 
etmelidir. Biz buna mukabil ne yapıyoruz? Bir 
ay koyuyoruz. Kara saban devrinde 100 - 200 
dönümü sürmek güç iken, şimdi traktörle bir 
gecede yüzlerce dönüm arazi süren zorba karşı
sında da ayni müddet: Asıl mütecavizler karşı
sında bu bir aylık mehil doğru mudur? Bu bir 
yıllık mehili böyle esbabı mucibe ile reddetmek 
hakkaniyete uyar mı? 

Arkadaşlar; Kanunu Medenimizin 897 nci 
maddesi Zilyedliğin, gasıp ve tecavüz fiillerini 
ve hakkına tecavüz eden kimse vâki olur olmaz 
istirdadını veya men'ini ve bir yıl iddia etmediği 
takdirde dâva hakkından manim olduğunu be
yan ediyor. 

Kanun fiilen bir senelik bir hak tanımıştır. 
Halbuki görüştüğümüz kanun bunu bir aya 

indiriyor. Köylerde ıttılam ne demek olduğunu 
hepimiz biliriz. Ittıla fiilî olarak zilyedliğin ida
mesi ve kararı şeklinde kullanılmaktadır. 

Arkadaşlar, bu sahada şimdiye kadar çıkan 
Yargıtay kararları gösteriyor ki, bir adam bir 
yerden başka bir yere gitmesi halinde ve tekrar 
işine döndüğü zaman yani oraya vâsıl olması 
zilyedliğe fasıla vermemektedir. Yani, araya 
fasıla girmesi zilyedliğe fasıla vermemektedir. 
bir yerden ayrılı]) başka bir yere gitmek, 2 - 3 
ay sonra geri gelmekle zilyedlik sona ermemek
ledir. Halbuki bir vatandaş 2 - -l ay oradan baş
ka bir yere gider, bir ayda toprağına tecavüz 
edilir bir ayda da bunu ispat demezse, mahvolu
yor. Rtılaı ispat keyfiyetinin mahkemelerde İn
le ne kadar güç olduğunu siz benden iyi bilirsi
niz, maalesef idare âmirleri 2 - lî şahitle ıttılaı 
varını? Senin ıttılam varmış diyor, zilyedlik git
miştir diyor hak arama müddetini geçirmiştir. 

Yine bu mehil hakkında eski Adalet Komis
yonu sözcüsünün evvelki tasarıdaki nokta i na
zarını arzedeyim: Bir adamın bilfarz başka bir 
yere gitmesi, tagayyüp etmesi keyfiyeti üzerine 
her hangi birisi gelip oraya vazıyed etmiş asıl 
hak sahibi geldiği zaman bunu güya tecavüz te
lâkki ederek mahkemeye gider. Onun bulunma
dığı zamanda gelmiş olan adamın idare maka-
matınnı müdahalesiyle haksız bir şekilde otur
tulması maksadının bu kanunda yeri yoktur.» 

Grüzel vâzıı kanun böyle diyor. Fakat buna 
aykırı olarak verilen idari kararlar kesin oldu
ğu için halkın hakkı fiilen mahvoluyor. 

Haksızlığı himayenin bu kanunda yeri yok-
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tur deniyor. Vâzıı kanun bunu açık olarak söy
lüyor. Benim sizden istirhamım, bu haksız zil-
yedleri, zorbalıkları önliyerek toprağı dar olan 
çoluğu ile çocuğu ile yarıcılık, kiracılık yapmak 
suretiyle oturduğu yerlerden kovulan ve bu 
yüzden cinayet hâdiseleri çıkan kötülükleri ön
lemek için bir metin teklif ediyorum. Kabulünü
zü diliyorum. Ondan ötesi benim elimde değil
dir. Kabul etmezseniz bunun büyük vebali; millî 
dinî içtimai ilh.. Vebali evvelâ hukukçuların, 
sonra da Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu sözcüsü Os
man Şevki Çiçekdağ. (Ekseriyet yok sesleri) 
Toplandık, devam ediyoruz. Sözcüyü dinliyelim, 
karar veririz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ OSMAN 
ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — Sayın arka
daşlar; 2:31.1 sayılı bir Kanun var, gayrimenkul 
tecavüzünün men'ine dair bir kanun. Bu kanun 
kifayetsiz bir kanundur. Bu kanun bugünkü ih
tiyaç ve zaruretlere cevap veremiyecek bir ka-
uundur. Bu kanun istihdaf ettiği emniyet ve 
asayişi korumaktan uzak bir kanundur. Realite
ler, tatbikat bunu binbir misaliyle ortaya koy
muştur. 

İki arkadaşımız, Kemal Eren ve Salahattin 
Benli, bu ihtiyaç ve zarureti teemmül ve derpiş 
ederek bir teklifle yüksek huzurunuza gelmiş
lerdir. Bu teklifi biz, Adalet Komisyonu ola
rak evvelce uzun, uzun inceledik. İncelerken, 
emniyet meselesini, Kanunu Medeninin, Huku
ku Medeniyenin prensiplerini göz önünde tuttuk 
Bu itibarla arkadaşlarımızın getirdiği teklif ü-
zerinde oldukça önemli tadiller yapıldı. Bu ta
dilleri hâmil olan teklif yüksek huzurunuzda 
birkaç arkadaşımızın konuşmasından sonra na-
kâfi görülerek encümenimize iade edilmiş, en
cümenimiz yeni baştan bunu işaretleriniz üzerin
de durarak ve işaret edilen noktaları göz önün
de tutarak iki muhterem arkadaşımızın teklifini 
yeniden inceledi. Madde üzerinde, metin üze
rinde konuşmalar ve tartışmalar oldu. Fakat 
arkadaşlarımızın üzerinde durdukları hususların 
bir kısmını biz Kanunu Medeninin bugünkü 
yürüyen prensiplerine uygun görmedik. Bir 
kısmını da maddenin metninde mündemiç göre
rek onların bu husustaki tekliflerini yerinde te
lâkki etmedik ve hazırladığımın raporu yüksek 
huzurunuza takdim eyledik. 

Bu, kanun yeni olarak bize ne gstirmekte-
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dir? Asıl bunun üzerinde durulması lâzımdır. ; 
Bu kanun eski kanunla üç noktada fark arzet-
mektedir: 

Evvelâ, usulü tahkik bakımından. Eski ka
nunda kâfi ehliyete sahip olmıyan kimseler ta
rafından da bu tahkik yapılırdı.. Evvelâ bunun 
önüne geçtik. Nahiye müdürü bizzat, kaymak
amlar ve valiler bizzat, olamadığı takdirde me
mur edecekleri bir veya birkaç memur bu işi 
tahkik ve tetkik edecektir. Eskiden kifayeti ol
mıyan bir jandarma eri mahalline gönderilir, ı 
orada tutulan üstünkörü bir zabıt varakası ile 
bir karara varılırdı. Bugün tamamen bunun ö-
nüne geçmiş bulunuyoruz. "Nahiye müdürü biz
zat bu işin tahkikma gidecektir. Sonra kay
makam, vali, bizzat gidemediği takdirde bir ve
ya birkaç memuru buraya sevkedeeektir. Bu 
nokta muhakkak ki çok yerindedir. Şimdiye ka
dar hâsıl olan boşluğu dolduracak ve yanlış tat
bikatın önüne geçilecektir. 

İkincisi, şimdiye kadar yani 2311 sayılı Ka
nun yürürlükte iken bir kimsenin zilyedliğinde 
bulunan yere bir tecavüz vuku buldu ve şikâyet 
yapıldı mı idare âmiri bir karar ittihaz eder ve 
bu karar sadece o şahsa münhasır kalırdi. Ye 
tekrar tecavüz ettiği takdirde ise ceza beş lira
dan ibaretti. Vakaa hapis cezası da vardı ama 
sulh hâkimlerinin tatbikatta verdikleri cezalar da
ima beş lira idi. Fakat bu kâfi değildi, bu ten-
bihkâr bir mahiyet taşımıyordu. 

Getirdiğimiz bu kanunda ise yenilik şunlar
dır : 

Bir defa tecavüz vuku bulundu mu ve bu te
cavüz idare âmirinin kesin kararı ile men edil
di mi bu karar, bundan sonra vukubulacak bütün 
tecavüzlere şâmil ve sâri bir karar olacaktır. 

Zilyed, idare âmirinden istihsal etmiş olduğu 
kararı her mütecavize gösterecek, mütecaviz ısrar I 
ettiği takdirde doğrudan doğruya zabıta memur | 
ve âmiri, o mevcut karara istinaden derhal teca
vüzü menedecektir. Yani yeni bir tetkik ve tah-
kika lüzum yoktur. Asıl geçen kanunun işleme
mesi ve birçok ihtilâtlara meydan vermesi, teca
vüzün berdevam olmasının sebep ve saiki bundan | 
ileri geliyordu. Bu da bizim getirdiğimiz kanunun | 
ikinci bir yeniliğidr. ı 

Üçüncü olarak: Eskiden beş liraya kadar para i 
cezası hükmedilirdi. Bu defaki kanunla ısrarı ha- | 
linde iki aydan başlamak üzere ceza tarhedilme- j 
si hususu kabul edilmiştir. i 
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Şimdi bir 2311 sayılı Kanunu, bir de bu yeni 

tasarının getirdiği yeniliği göz önüne getiriniz 
arada dağlar kadar bir fark vardır. Şimdiki ta
sarı cemiyette huzur ve emniyetin ve zilyedlik 
hakkını koruyabilecek bir vaziyettedir. Arkadaş
larımız zilyedlik üzreinde duruyorlar. Evet biz 
burada bir mülkiyet dâvası üzerinde değiliz. Bir 
zilyedlik hakkı vardır ve bunu da Kanunu Me
deni tesbit etmiştir. Siz şu evde, şu tarlada ta
sarruf etmektesiniz. Fiilî tasarruf halindesiniz. 
Fakat bulunmadığınız bir sırada başka bir adam 
tarlanıza tecavüz ederse ve siz bir ay zarfında 
müracaat hakkına malik olduğunuz halde sükût 
ederseniz artık bundan sonra idare âmirleri bu
nunla meşgul olamıyacaklardır. Artık yolumuz 
adalet yolu, mahkeme yoludur. 

Eğer, evinizin penceresinden içeriye atla
mış olan bir kimseye karşı bir ay ellerinizi kol
larınızı bağlarsanız, temaşager vaziyette kalır
sanız, ondan sonra, bu benim evime tecavüz etti 
diye idare âmirine bunu lütfen çıkarınız diye
mezsiniz. O zaman ancak mahkemeye gidecek
siniz. 

Arkadaşlar, evinizi mukaddes saydığınıza, 
gayrikabili taarruz ve tecavüz telâkki ettiğinize 
göre bu vaziyette bir taarruz muvacehesinde 
bulunuyorsunuz demektir. Bunun için derhal 
alâkalı mercie müracaat etmek ve onun müda
halesini, alâkasını kesmek lâzımdır. Evinin 
penceresinden içeriye giren adama karşı bir ay 
sükût edene, mütavaatkâr, hürmetkar davra
nan bir kimsenin yapacağı müracaatı valinin, 
kaymakamın, nahiye müdürünün tanımaması 
lâzımdır. O adam gidecek mahkemede tahliye 
dâvası açacak, bir men'i müdahale dâvası ikame 
edecektir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Altı 
ay sürer. 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Devamla) — 
İşte bizim de üzerinde durduğumuz mesele 
budur. 

'înşan oğlunun bir haysiyeti vardır, ruhi bir 
ilgisi vardır, bir izzeti nefsi vardır, şerefi var
dır. Bir ay içinde harekete geçmezse ondan 
sonra hareket, emniyet ve asayiş bakımından 
ilgi yaratmaz. İşi bir de emniyet ve asayiş ba
kımından mütalâa ettik. 

MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır —Bir ma
zeret tanıyor musunuz? 
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OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 

Ittıla tarihinden itibaren diyoruz. Ittıla tarihin
den itibaren, bir ay zarfında sesini çıkarmadı 
mı artık kaymakama değil, mahkemeye gide
cektir. Bir ay zarfında müracaat ettiği takdir
de idare âmirleri bu şikâyeti dinliyecek, gerekli 
tetkikat ve tahkikatı yapacaktır. Varılan ka
rar, tecavüzün define ve ref'ine matuf bulun
duğu takdirde elbetteki, zabıta marifetiyle bu 
kararı infaz edecektir. Ve bu suretle emniyet 
ve asayiş orada teessüs etmiş bulunacaktır. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Bir sual. 
Tecavüz, iddia eı&ldiği zaman, mutlaka mahalli
ne gidip keşif yapılacak mıdır, yapılmıyacak-
mıdır? 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
Biz filhakika mahallinde tahkikat yapılmak lâ-
zımgeldiği, mevzuu üzerinde durduk. Fakat, 
bazan iki tarafın iddia ve itirafına muka-
rin olarak bir vaziyet hâsıl olursa bunun 
için mahalline gidip ayrıca bir keşif yapmaya 
lüzum görmedik. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Her hangi 
bir üçüncü şahıs aleyhine tecavüzün men'i 
için müracaat eder, tecavüz etmediği hal
de. Madam ki mahallinden gitmiyecek bu mü
racaatı üzerine hâkimden pekâlâ bir karar is
tihsal edebilir. Sonra muvazaa olursa malın 
içinden çıkarması imkânını verir mi? 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz efendim. îdare âmiri el
bette bu cihetleri tetkik ederek hareket edecek 
yani iki tarafı dinliyecek tatminkâr buldu
ğu takdirde kararını verecektir. Bu arada 
muvazaaların mahiyeti üzerinde de duracaktır. 
Ve geregirse mahalline gidecektir. Gittiği tak
dirde ne olacak? Gittiği takdirde de Zati âlini
zin işaret buyurduğunuz mütalâa yine bahis 
mevzuudur. Bu itibarla arkadaşlar, biz arka
daşlarımızın ileri sürdükleri teklifleri birer bi
rer inceledik, hukuk prensiplerinin ışığı altın
da inceledik, maddelerimizin metni ile karşı
laştırdık. bunların bir kısmını maddelerde 
mündemiç saydık, bir kısmını da hukuk pren
siplerine uygun görmedik ve reddettik. Tasa
rımız bu suretle eski vaziyetiyle yüksek huzu
runuza gelmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşım Cezmi Türk diyor k i ; nakledi
lenlere muhacirlere, göçmenlere teffiz ve tahsis 
edilen arazi vardır, bu arkadaşımızın bilhassa 
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I üzerinde durduğu noktalardan en mühimini 

budur. 
Arkadaşlarım, 2510 sayılı bir Kanun var

dır. Arkadaşım ondan malûmattar değildir. Bi
risi gelmiş ve fiilen bu yeri işgal etmişse bu
nun için bu kanunun ahkâmı cari değildir. 
2510 sayılı Kanun dana şiddetli ve esaslı bir 
şekilde bu ihtiyaçlara cevap vermektedir. Der
hal o yerin kendisine teffiz edildiğini her han
gi bir vatandaş gider zabıta memuruna ispat 
edebilecek olursa zabıta âmiri veya memuru 
orada'ki o kimseyi fuzuli işgalinden dolayı ora
dan atmak hakkına sahiptir. Binaenaleyh bu 
endişe 2510 sayılı Kanunla tamamen bertaraf 
edilmiş bulunmaktadır. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Deminki sözle
rimi anlamamışsınız. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) 
— Hayır efendim; anladım, müsaade buyurun, 
okuyalım. « Zilyedliği Medeni Kanunun der
piş etmediği bâzı kayıt ve şartlar altında mü
talâa. etmek?...» 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Hayır o kısım 
değil. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) 
— Evet, şimdi sizin temas ettiğiniz noktaya 
geliyorum ve o kısmı okuyorum : «Bir kimse
nin içinde; ailece ve müstemirren yaşadığı ilce 
hudutları içindeki köy veya mahalle arazisi 
dâhilinde tapu senedi Hükümetçe verilmiş, 
iskân, iltica', temlik veya tevzi vesaiki veya 
kesinleşmiş mahkeme karariyle sahibi olduğu 
veyahut beş yıldan fazla kiracılık ve yarıcı
lıkla işletme suretiyle yedinde bulunan bir 
gayrimenkulun başkası tarafından ve yukar
da sayılan esaslara müstenit olmıyarak işgal 
edilmesi halinde o gayrimenkule bilfiil teca^-
vüz edilmiş sayılacaktır.» diyorsunuz sizin 
telvlifinizdeki bu cihetlerin kısmen 2510 sayılı 
Kanunla emniyet altına alındığını ifade etmiş 
bulunuyoruz. Komisyon raporlarında da bunu 
belirttik. 

Ayrıca, arkadaşım diyor ki, orada kaza dâ
hilinde, vilâyet dâhilinde tapu tevzi komisyon
ları var. Binaenaleyh kaymakamlar, valiler 
bunları mahalline göndersinler, tetkik, tahkik 
oiVııler, diyorlar. 

Arkadaşlar, biz, tetkik ameliyesi işinde 
doğrudan doğruya, valiyi, kaymakamı, nafri-

I ye müdürünü idare âmiri olarak memur etmiş 
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Bulunuyoruz. Bu zatların mesuliyeti altında 
bu işler cereyan edecektir. Onun için "bu me
murlar de/nsıek takyit etmiş, tahdit etmişi olu
ruz. Bu tahdide ve takyide hakkı olmamak 
lâsımgölir. 

İlgili olanlar, kendi kazası, kendi nahiyesi 
çevresinde emniyet ve asayişle ilgili bu mev
zuda harekete geçecek ona göre tedbirlerini 
alacaktır. Arkadaşın teklifine göre bir tapu 
memuru bir yere tâyin edilip tahkik ve tetkika 
memur edilirse iş olacaktır. Yok, eğer o bu
lunmazsa, hastaysa, izinliyse başka memur onu 
yapâmıyacaktir. Bu olamaz arkadaşlar. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Yanlış anlatı
yorsun, veya her hangi bir memur, diyor. Yan
lış yanlış.. 

OSMAN ŞEVKÎ ÇÎÇEKDAĞ (Devamla) — 
O da memur, tapu memuru da memurdur. Em
lâk memuru da memurdur. Bunlardan hangisi
ni kaymakam memur ederse o memurun kabul 
edilmesi lâzimgelir. Tahkik ve tetkiki bu ya
par. Mamafih takdir yüksek heyetinizindir. 

Sonra burada bir fikir ileri sürüldü, bilhassa 
arkadaşlardan bir kısmı nahiye müdürlerine 
bu işin verilmemesini söylediler. Komisyonu
muzda bu husus esaslı olarak incelendi. Nahiye 
müdürü bir nahiyenin uzvu idarisidir. Kanun
lar kendilerine birçok mühim vazife ve mesuli
yet vermiş olan bir şahsiyete bir nahiyenin mu
kadderatı hayatiyesini te ıdi ettiğimiz kimseye 
yalnız zilyedlik hakkının korunması babında 
itimat etmemek bizim düşünce ve prensipleri
mize aykırı olur. 

Kaldı ki, nahiye müdürüne bu işi bırakma
mak, bu işi uzatmak demektir. Bâzı köylerimiz 
vardır kazaya 12-15 saat mesafededir. Böyle bir 
tecavüzü defi için köylünün kalkıp kazaya ka
dar, kaymakama kadar gelmesi çok külfetli ol
maktadır; ve bilhassa köylü vatandaşlarımızın 
müracaat hakkını kösteklemektedir. Onun için 
nahiye müdürlerine müracaat etmeyi emniyet. 
ve asayiş bakımından da kabul etmiş bulun
maktayız. Kaldı ki bâzı yerlerde kaymakamlar 
bir vazifeyle, izinli olarak kaymakamlık maka
mından ayrıldıkları zaman kendilerine tahri
rat kâtipleri vekâlet etmektedir. 

Bir Nahiye Müdürü bâzan ya hukuk veya 
mülkiye mezunu olabilir. Bu vaziyette olan na
hiye müdürlerine emniyet, itimat etmiyeeeksi-
nlz de tahrirat kâtibinin kararlarına itimat ede-
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çeksiniz? Bu itibarla da komisyonumuz, teklifi 
yerinde görmemiş fakat nahiye müdürlerinin 
bizzat işi tahkik etmesi şartını esas olarak ka
bul etmiş bulunmaktadır. (Doğru sesleri) 

Binaenaleyh getirdiğimiz tasarı, arzöttiğim 
yönlerden büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. 

En mühim nokta şudur arkadaşlar; vatan
daş diyor ki, ben zilyedim, Kanunu Medeninin 
887 nei maddesi mucibince öteki hayır diyor be
nim tapulu malımdır. Bu şekilde ikisi arasında 
bir münazaa başlıyor. Biri ben sabanımı buraya 
koydum diyor, diğeri burası benim malımdır, çı
kacaksın diyor. O vakit kendi enerjisi ile, kuv
vetiyle Kanunu Medeninin 887 ve 888 nci mad
deleri mucibince kabul edilmiş olan hakkını is
tifaya kalkıyor, yani hodbehot istifayı hak yo
luna gidiliyor, kavga başlıyor, can kaybına 
müncer olacak hâdiseler vukua geliyor. 

Biz istiyoruz ki, bu vatandaş kendi evine, ara
zisine vâki taaruzu kendi kuvvetiyle değil, Hükü
metin eliyle ve yardımiyle defetmek imkânına 
kavuşsun. Her mütecaviz bilsin ki ben buraya 
tecavüz edersem, yani başımda Hükümet vardır, 
zabıta kuvveti vardır, iki aydan başlıyan hapis 
vardır, desin, bundan sonra haksız tecavüzde 
bulunmasın. Kanunun getirdiği bu yenilik kar
şısında Adalet Komisyonu olarak tamamen iti-
minan bulmuş insanlar gibi tetkikinıza ve tak
dirinize arzediyoruz, karar sizindir. 

BAŞKAN — Yine bu görüşmeler gösteriyor-
ki üzerinde durulacak bir kanundur. Daha sekiz 
arkadaş söz almıştır. Daha birçokları da söz ala
caklardır. Şimdi usul hakkında bir takrir var
dır okutacağım: 

Yüksek Başkanlığa 
Yapılan tartışmalardan anlaşıldığına göre 

teklif, ihtiyaçları kâfi derecede cevaplandırma
dığından komisyona iadesini teklif ederiz. 

10 . VIII . 1951 
Manisa Manisa 

Sudi Mikcıoğlu Faruk ilker 
izmir 

Necdet Incekara 

BAŞKAN — Usul hakkında olduğu için doğ
rudan doğruya tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Tasarı komisyona 
iade edilmiştir. (Alkışlar) 

Müsade buyurun bir takrir daha vardır, onu 
da okutacağım: 
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5. - ÖNERGELER 

/. — istanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demi-
relli'nin, Türlüye Büyük Millet Meclisinin çalış
malarına 1 Kasım 1951 gününe kadar ara veril
mesi hakkında önergesi (4/188) 

10 . VIJI" . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Milletvekillerinin memleket içinde dolaşma
ları, inceleme yapmaları, denetleme vazifelerine 
hazırlanmaları ve dinlenmeleri için i Kasim 
1951 Perşembe gününe kadar Meclis çahşmaİa-
rma ara verilmesinin Büyük Meclisin kararına 
arzedilmesini teklif eylerim. 

İstanbul Milletvekili 
F. fL Demirelİi 

BAŞKAN — Bu okunan takriri yüksek tas
vibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

Bu takrir bu suretle yüksek tasvibinize ikti
ran etmiştir. Müsaadenizle birkaç cümle ile bu
günkü Birleşimi kabul buyurduğunuz güne talik 
edeceğim. Şunu da ilâve etmeliyim ki, 9. Büyük 
Millet Meclisi tarihî durumuna lâyik bir şekilde 
ve hakikaten ifadesinde ayrıca zevk duyulan bir 
mesai devresi geçirmiştir. 

Toplandığından bugüne kadar 1. Büyük Mil
let Meclisi istisna edilmek suretiyle diğer dev-

I relerde, 9. Devrenin içindeki bu yıl kadar fasıla
sız çalışan bir Meclis olmamıştır. Yüksek Mecli-

| sin çok feyizli, verimli çalışması Yüksek Meclisin 
I tarihine yeni şerefli bir sayfa ilâve etmştir. 

Şimdiye kadar 179 kanun tasarısı konuşul
muş, uzun tetkiklere tâbi tutulmuş ve yüksek 

i tasvibinize iktiran etmiştir. 48 karar, bir tefsir 
kftrâri çıkmıştı!1. 

Sözlü sörü; yaİnız İ4 ay içerisinde 304 sözlü 
soru ve İ37 yazılı soru olarak yekûnen 44İ soru 
takriri verilmiştir. Bu hâkikateh bir rekor teşkil 
etmiştir; 

Şimdi tasvibinize iktiran eden takrir muci
bince Anayasanın İ4 neü maddesi hükmüiiü ye
rine getirmek için yurt içinde yeni bir çalışma 
devresine gireceksiniz. 

Vatandaşların yakın ihtiyaçlarını bir defa 
daha yakından mütalâa etmek imkânını bula
cağız. Dinlenmeniz, incelemeniz, seyahatleriniz 
nihayet bir Kasıma kadar çok sürmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarıma güzel yolculuklar, 
sağlıklar, neşeler temennisiyle, huzur ve selâmet 
içerisinde bir Kasım 1951 Perşembe günü saat 
15 te tekrar birleşmek üzere Birleşime son veri-
yorum. 

I Sağ olun arkadaşlar. (Sen de sağ ol sesleri) 
| Kapanma saati : 21,25 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORU 

1. — Gazianteb Milletvekili Süleyman Ku-
ranel'in, merkez ve taşra kadrolarında maaş, 
daimî ve muvakkat ücret ve yevmiye ile çalışan 
ne kadar yüksek mühendis, yüksek mimar, mü
hendis, mimar^ fen memuru ve inşaat kalfası 
bulunduğuna dair yazılı sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı 
(6/440) 

2 . VIII . 1951 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Bayındırlık Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Gaziantelb Milletvekili 
Süleyman Kuranel 

1. Bakanlığın merkez kadrosunda maaş, da
imî ve muvakkat ücretli ve yevmiye ile çalışan 
kaç tane, Y. mühendis, Y. mimar, mühendis, mi
mar, fen memuru ve inşaat kalfası vardır? 

2. Bakanlığın taşra teşkilâtında maaş, daimî 
ve muvakkat ücretli ve yevmiye ile çalışan kaç 
tane Y. mühendis, Y. mimar, mühendis, mimar, 
fen memuru ve inşaat kalfası vardşr? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Zatişleri Müdürlüğü 
Sayı : 50-74/11115 

113 . VIII . 1951 

özü : Gazianteb Milletvekili Sa
yın Süleyman KuranePin yazılı 
soru önergesi Hk. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
3 .VII I . 1951 gün ve Genel Kâtip, Kanun

lar Müdürlüğü sözüyle gelen 2386/5132-6/440 
sayılı yazıları karşılığıdır: 

Yukarda bahsedilen yazınıza ilişikte sunulan 
Sayın Gazianteb Milletvekili Süleyman Kuran
ePin yazılı soru önergesine verilen cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arzede-
rim. 

Bayındırlık Bakanı 
Kemal Zeytinoğlu 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan teknik elemanların tahsilleri de belirtil
mek suretiyle adeden istenilen listesi aşağıya çı
karılmıştır : 

Merkez : 
Maaşlı 
Hizmetli (D cetveli) 
Geç. hizmetli (E cet
veli) 
Yevmiyeli 

M
üh

en
di

s 

h 

128 
33 

35 
55 

M
im

ar
 

h 

8 
3 

8 
5 

.a 
•s 

2 s 

g 
I 

52 
5 

9 
5 

16 
3 

1 
3 

Yekûn 
Taşra : 

Maaşlı 
Hizmetli (D cetveli) 
Geç. hizmetli (E cet
veli) 
Yevmiyeli 

Yekûn 

;251 24 52 4 

116 5 
28 — 

33 2 
84 3 

192 
2 

10 
26 

23 

246 

2 
19 

261 10 230 1 267 

2. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in 
İstanbul'da Terzilik Okulunun durumu ile giriş 
şartlarına, mezun sayısı ile öğretmen ve öğren
ci miktarına ve Devletçe bu okula yapılan mas
raf tutarına dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Tevfik îleri'nin yazılı cevabı (6/424) 

21 . VII . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey 

1. İstanbul'daki Terzilik Okulunun kurulu
ğundan bugüne kadar verdiği mezun miktarı ne
dir! Bu mezunlar nerelerde istihdam ediliyor?. 
Okula giriş şartları nedir?. Okul kaç seneliktir. 
Terzilik Okulu Binası Devletin midir?. Kira ve-
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riliyor ise ne nispette kira veriliyor?. Şimdiye 
kadar kira ve tamir masrafı ne verilmiştir?. 

2. Memlekette yüzlerce seçkin terziler bonı 
boş durduklarına göre bu okulun bundan böyle 
devamında Bakanlık ısrar edecek midir?. Yahut 
okula başka bir şekil ve istikamet verilecek midir?. 

3. Okulun kaç talebesi ve kaç öğretmeni var
dır?. Devletin şimdiye kadar bu okula yapmış ol
duğu masrafların tutarı nedir?. Bir senelik ınas-

• rafı v okulun kuruluşundan bugüne kadar ya
pılan ma: raf nedir?. 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 15 Ağustos 1951 

Meslekî ve Teknik öğretim 
Genel Müdürlüğü 

Şubesi: Kız Teknik 
Sayı: 20309 

özet: Burdur Milletvekili Meh
met özbey'in yazılı soru öner
gesi hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
24 Temmuz 1951 tarih, 2307/4976 sayılı ya

zıya : 
İstanbul Erkek Orta Terzilik Okulunun du

rumu ile giriş şartlarına, mezun sayısı ile öğret
men ve öğrenci miktarına ve Devletçe bu okula 
yapılan masraf tutarına dair Burdur Milletve
kili Mehmet özbey tarafından verilen yazılı so
ru önergesinin cevapları aşağıda arzedilmiştir : 

1. Erkek Orta Terzilik Okulu 1929 - 1930 
öğretim yılı sonuna doğru açılmış, 1950 - 1951 
öğretim yılı Haziran sonuna kadar 709 mezun 
vermiştir. 

2. Erkek Orta Terzilik Okulu gündüzlü ol
duğundan mezunlarının mecburi hizmeti yoktur. 
Okulu bitirenler serbest hayata atılmak suretiyle 
çalışmaktadırlar. 

3. Erkek Orta Terzilik Okuluna giriş şart
ları ilişik yazıda gösterilmiştir. 

4. Erkek Orta Terzilik Okulu 1948 Temmuz 
ayı başında halen işgal etmekte olduğu Devlete 
ait binaya taşınmıştır. Buraya naklinden evvel 
kira ile tutulmuş binada tedrisat yapmaktaydı. 
Bu zaman zarfında kira bedeli olarak 44595 lira 
ödenmiştir. 

5. Erkek Orta Terzilik Okulunun gayesi, er
kek terziliğini meslek edinmek istiyen gençlere, 
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genel bilgiler vermekle beraber kendilerini bu 

j sanatta yetiştirmektir. Terzilik rağbet gören 
; bir meslek olduğuna göre okulun kapatılması ba-
| his konusu değildir. 
I Erkek Orta Terzilik Okulunun öğrenim sü-
; resine iki yıl ilâve etmek ve müfredat programt-
| nı yeniden ayarlamak suretiyle «Erkek Terziliği 
j Enstitüsü» haline getirilmesi düşünülmektedir. 
i Bu teklif incelenmek üzere Talim ve Terbiye Da-
ı iresine intikal ettirilmiştir. 
i G. Erkek Orta Terzilik Okulunun 1950-1951 
j öğretim yılı sonunda 167 öğrencisi, 20 öğret-
j meni vardır. Birinci Ticaret Lisesinden ve Be

şiktaş Kız Ortaokulundan iki öğretmen de eim-
j nastik dersleri için ilâve olarak gelmektedir. 
ı 7. Kuruluşundan şimdiye kadar Devletin 

bu okula yaptığı masrafların toplamı 661 334 li
radır. Ortalama olarak bir yıla 30 060 lira düş-

i mektedir. 
Saygılarımla. 

Millî Eğitim Bakanı 
! Tevfik İleri 

! Erkek Orta Terzilik Okuluna alınacak öğren-
j çilerde aranan şartlar 
; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
i b) Dikiş şubesine girecekler en az beş sınıflı 
| bir ilkokulu bitirmiş olmak; biçki şubesine gi-
ı renler erkek orta terzilik okulunun dikiş §ub,e-
i sini bitirmiş bulunmak gerektir. Biçki şubesine 

terziliği çırak olarak öğrenmiş olanlardan doğ-
i rudan doğruya girmek istiyenler için en az 
j ilkokulu bitirmiş olmak ve okulun dikiş şube-
| sinde gösterilen bütün derslerden yapılacak im-
| tihanda başarı göstermek, 
i e) Dikiş şubesine girecekler 17, biçki şubesi-
: ne alınacaklar ise 20 yaşından büyük olmamak, 
; d) Öğrenime engel olacak örgeıısel ve ruh-
j sal hastalığı bulunmamak, 
\ o) Çiçek aşısı yapılmış olmak, 

f) Bir veli göstermek, (Yalnız dikiş şubesi 
; için) 
' Erkek Orta Terzilik Okuluna yeniden girenler-
: den alınacak belgeler. 

a; Dikiş şubesine girenler için ilkokul dip-
; loması; biçki şubesine girenler için aynı okulun 

dikiş şubesi diploması. Terziliği çırak olarak öğ
renip doğrudan doğruya biçki şubesine girmek 

— 921 — 



± l ö ıu . Ö . ıyoı u 
istiyenler için en az ilkokul diploması (dikiş şu
besindeki bütün derslerden de ayrıca imtihan 
edilir). 

b) Nüfus kimlik cüzdanı (dosyasındaki il
gili fcahife doldurularak okul yönetkesince onan
dıktan sonra aslı geri verilir) 

e) Sağlık ve aşı raporu (yeni tarihli ola
cak) 

d) 4,5 X 6 boyunda başı açık ve öğrenciye 
yakışır tavırla yüzden çıkarılmış dört fotoğraf. 

e) Kayıt beyan kâğıdı (okuldan alınır) 
f) öğrenci dosyası. 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortakklığı Kanununa verilen 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfilli 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin' 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat | 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 4 87 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 239 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 14 
Oya katılmıyanlar : 195 

Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
1 Ahmet Tokuş 

AYDIN 
1 Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 

1 ÇORUH 
Mecit Bumin 

1 Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Said Başak j 

1 Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 

1 Bahadır Dülger 
1 Sabri Erduman 

Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytin oğlu 

OAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
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tÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belgeı 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayrmer 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sanı Yaver 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet încekara 
Halil özyörük 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakçıoğlu 
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MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
oğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosmanr 
oğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellâloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim A lisan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
ismail Işın 
Finiz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferit Tüzel 
ITâdi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

Salim Serçe 
SîlRD 

Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlıı 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erat aman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ay alp 
Ömer Cevheri 
Celâl öncel 

VAN 
tzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Uçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğl u 
Abdullah Gedikoğlu 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 

Mehmet .Kartal 
Abdülkadir öz bay 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

SINOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Halil îmre 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Hamdi Orhon 
Oahid Zamangil 

URPA 
Feridun Ergin 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Sıtkı Yıreah 

BURSA 
Raif Aybar 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

İÇEL 
Şahap Tof 

İZMİR 
Zühtü Hilmi Velibeşe' 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

SEYHAN 
Cezmi Türk 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Süleyman Fehmi Ka
laycı oğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Ali îhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis Öztürk (1.) 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 
Mümtaz Faik Fenik 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazlfi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 

Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri tşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu • 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh Erozan 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Nihat tyriboz 
Thsan Karasioğlu 

Ömer Mart 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlıı 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzını önen (î.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demîrtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (î.) 

ERZURUM 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZlANTEB 
Ekrem Cemini 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç (î.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbım (t.^ 
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HAKKÂRİ 

Selim Seven (I.) 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
(D 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

ÎSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan altmel 
Celâl Bay ar (Cumhur
başkanı) 
Mithat Benker 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlaber ' 
Ahmet Topçu 
Andre Vahram Bayar 
(t.) 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Mühiddin Erener 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Abbas. Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç (î.) 

Aydm 3 
Balıkesir 1 
Bilecik 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

Hüseyin Cahid Yalçın 
(t) 

KASATMONÜ 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Kinin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip ( t ) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (X.) 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
nüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydın er 
Sıtkı Salim Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 

KÜTAHYA 
Süleyman Sururi Nasuh-
oğlu 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (I.) 
tsmet inönü 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket ince (1.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 

(D 
Hamdullah Suphi Tann-
över 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
Gümüşane 1 
istanbul 2 

Salâhattin Hüdayioğlu 
a.) I 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten j 
Cevdet öztürk j 
Kemal Türkoğlu 
Aziz l ir as 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç ' 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(Î-) 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 

"vekillikleri] 

izmir 1 

Kastamonu 1 

Kırşehir 1 
Muğla 1 

Şefik Türkdoğan 
SİNOB 

Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan (I.> 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (1.) 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer ön al 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcogîu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut Goloğlu 
TVvfılr TCrvrnl 

Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Necdet Açanal 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu (I.) 

ZONGULDAK 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 

Sinob 1 
Sivas 1 
Zonguldak 1 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunun birinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 

•sk Kanunna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât İltekin 
Hâmid Şevket ince 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
E tem Menderes 

BALIKEStR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık Milletvekillikleri 

487 
246 
242 

3 
1 

221 
20 

[Kabul edenler] 
Sıtkı YırcaU 

BİLECİK 
îsmail Aşkır 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy m en 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hasan AH Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 

Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GUMUŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Ahmet Hamdi Başar 
Nihad Reşad Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlaber 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Sani Yaver 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
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Halil Özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Ustündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel ' N 

Fahri Keıçecioğlu 
Şükrü Kerim zade 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Âli Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe-

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akam 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğhı 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 

B : 113 10. 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Gürsoy, 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Surnri Nasuh-
oğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
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MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
İzzet Akçal 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Salim Serçe 

SİÎRD 
Mehmet Daim Süalp 
Cemil Yardım 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Halil Imre 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Vusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Burhanettin Onat 
MANİSA 

Semi Ergin 
Sudi Mıhcıoğlu 
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[Çekinserler] 

SEYHAN 
Cezrai Türk 

[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHISAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Cevdet Topeıı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi Arsal 
(t.) 
Muhlis Bayramoglu 
Salâhattin Benli 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
tbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 

BALIKEStR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli' 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoglu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 

Mithat Dayıoğlu 
Ihsaa Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Halil Ayan 
Agâh E rozan 
Mithat San (İ.) 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
AH Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (I.) 
ihsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüvük 
Hüseyin Ortakcıoğlıi' 
Saîp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Nâzım önen (I.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nah id Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Said Başak 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin înenç (I.) 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir (I.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek I 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 

Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
ihsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Mithat Benker 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçru 
Hüsnü Yaman 

İZMİR 
Halide edib Adı var 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener (t.) 
Tarık Gürerk 
Osman Kapanı 
Vasfi Menteş 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay (1.) 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüsamettin Tugaç (I.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(D 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 

:.) 
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KOCAELİ 
Yeredoğ Kişioğlu 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fabri 
Ağaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Sıtkı Saliın Burçak 
Ömer Rıza Doğrul 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (t.) 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Refik Şevket İnce (t.) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(I.) 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (t.) 
Ahmet Bozdağ 
Salahattin Hüdayioğlu 
(D 
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Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyad Man da linçi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NÎĞDE 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşı t Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlıı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Muhittin özkefeli 

8 .1951 O : 3 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
(D 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Terfik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlıı 
Sinan Tekelioğlu 

SIIRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 

SINOB 
Nuri Sertoğhı 
Server Som uncu oğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (I.) 

SİVAS 
îlhan Dizdar (î.) 
îbrahim Duyurun 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 

TOKAD 
Zihni Bftil 
Fevzi Çubuk (î.) 
Ahmet O ürk an 
Hamdi Kovutürk 

Halûk Ükeren 
Muzaffer öııal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştı mar 
Cemal Reşit Eyüboğltı 
Mahmut Goloğlu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

URPA 
Necdet Açanal 
Hasan Ora I 
Reşit. Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
llâşim Tatlıoğlu 
Hasan üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza Iııcealcmdaroğ-
lu 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bitlis 
Bursa 

o o 
1 
1 
1 
1 

Çannkkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 
îstanbul 

1 
1 
1 
1 
2 

, [Açık Milletvekillikleri] 
îzmir ] 

Kastamonu 1 

Kırşehir ;. 1 

Muğla 1 

Sinob 
Si\ ns 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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S. Sayısı:249 a ek 
Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara Milletvekili Salâhat-
tin Benli'nin, gayrimenkule tecavüzün define dair kanun teklifi ve 

Adalet Komisyonu raporu (2/191) 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 21191 
Karar No. 63 

6 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Kemal Eren ve Ankara 
Milletvekili Sa^hattin Benli'inin Gayrimenkule 
Tecavüzün define dair kanun teklifi ile İçişleri 
ve Adalet Komisyonları raporlarının Büyük Mec
lisin 30 . VII . 1951 tarihli 106 ncı Birleşimin
deki müzakeresi sırasında söz alan ve kanun tek
lifinin komisyonumuzda aldığı şeklin kifayetsiz
liğini ileri sürmüş bulunan milletvekillerinin 
beyanları ve bu arada Seyhan Milletvekili Oezmi 
Türk, Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoglu ve 
Sivas Milletvekili Nurettin Ertürk taraflarından 
Başkanlığa sunulmuş olan değiştirge1 er dolayı-
siyle işin bir kerre daha komisyonumuzda ince
lenmesi hakkındaki umumi heyetin kararı üzeri
ne; keyfiyet, teklif ve değiştirge sahipleri de ha
zır oldukları halde teklifin tümü ve maddelerin 
metni üzerinde durulmak suretiyle müzakere 
edilmiş ve aşağıda tesbit edilen mucip sebep1 erle 
evvelce kararlaştırılmış olan madde metinleri 
üzerinde her hangi bir değiştirmeye lüzum olma
dığı neticesine varılmıştır. 

Bir gayrimenkul üzerinde zilyedlik hakkına 
dayanarak fii1! tasarrufta bulunan bir kimsenin 
mülkiyet hakkına ve dâvasına asla tesir icra et-
miyecek olan ve sadece bu tasarrufa vâki teca
vüz ve ihdası - yed karşısında Medeni Kanunun 
bizzat zilyede bahşeylediği koruma haklanın, 
vatandaşlar arasında birçok kavga ve çarpışma
ların hudusuna ve ekseriya da can kaybına sebe
biyet vermek suretiyle memleketin huzur ve asa
yişini ihlâl eylediği de göz önünde tutulmuş, bu 
itibarla gerek ferdin hakkını korumak ve gerek 
vukuu melhuz çarpışmaları önlemek ve binnetice 
emniyet ve asayişi temin eylemek bakımından 

kanunen mesuliyet mevkiinde bulunan idare 
âmirlerinin, bir mâni tedbir olmak üzere bu 
hususta karar sahibi olmaları esası, Kanunu Me
deni ile iller Kanununun hükümlerine tamamen 
uygun bulunmuştur. 

Komisyonumuz bu mevzuda teklifin ilk mü
zakeresinde olduğu gibi bu defaki incelenmesin
de de, Kanunu Medeninin mülkiyet hukukuna 
ve buna mütaallik muhakeme ve icra usulüne 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de do
kunmaktan sureti katiyede içtinap etmeyi şaş
maz bir prensip olarak kabul ve teyit etmiş bu
lunmaktadır. 

îşte bu sebeplerdir ki, değiştirge sahibi mil
letvekillerinin üzerinde durdukları hususlar, kıs
men maddelerin metninde mündemiç olmak ve 
kısmen de prensip dışı bulunmak itibariyle ka
bule şayan görülmemiştir. 

Bu cümleden olarak birinci maddenin tadili 
hakkında Yozgad Milletvekili Yusuf Karslıoglu 
tarafından verilen değiştirgede i 

1. Gayrimenkulu tecavüze uğriyan zilyedin 
veya şayian tasarruf edilmekte ise hissedarların 
ve hükmi şahıslarda mümessilinin veya halktan 
(birinin ve yahut bir kaçının müracaatta buluna
bilmesi; 

2. Bucak müdürlerinin kararlarına, karşı il
de vali, ilçede kaymakamlara itiraz edilebilme
si ve bu itirazların bir haftada kesin karara 
bağlanması; 

3. îki tarafında elinde bulunmıyan gayri-
menkullerde zilyedin kendi veya murisi üzerine 
tapu kaydı veya vergi kaydı bulunan kimsenin 
kabul edilmesi ileri sürülmüş ise de: 



— 2 — 
a) Şayian tasarruf halinde hissedarlardan 

her birinin gayrimenkule zilyed olamıyacakları 
gibi bu kanunla hissedarların değil münhası
ran zilyedin hukukunun muhafazası mevzuu-
bahis olduğuna, ve hükmi şahıslarda ise, bil
hassa koy ve belediyelerde bu teşekkülleri tem
sil hakkı münhasıran muhtar ve belediye re
islerine verilmiş olup temsil hakkı olmıyan her 
hangi bir şahsın böyle bir müracaatta bulun
masının birçok karışıklıklara yol açması itiba
riyle doğru olamıyacağma ve temsil hakkını ha
iz ve mesul kimselerin vazifelerini ihlâl ve sui
istimal etmeleri karşısında vatandaşın kanu
ni mercie şikâyet ve ihbar hakkı mevcut bulun
duğuna göre bu teklif kabul edilmemiştir. 

b) Bucak müdürlerinin kararlarına karşı 
itiraz hakkı tanındığı takdirde her bucak mü
dürünün kararma itiraz edilmek suretiyle bil
hassa kanundan beklenilen ve emniyet ve asa
yişin teminine matuf bulunan sürat haleldar 
olacağı gibi, hukuk ve mülkiye mezunu bulu
nan birçok nahiye müdürlerinin kararlarına 
karşı yapılacak itirazların kaymakamların va
zifeden ayrılmaları halinde ekseriya kendileri
ne vekâlet eden tahrirat kâtipleri tarafından 
tetkik edilip bir karara bağlanmasının uygun 
olamıyacâğı ve aynı zamanda bu halin kanu
nen bucağın diğer işleri kendisine tevdi edil
miş olan bucak müdürlerine karşı bir itimat
sızlık da yaratacağı noktasından bu teklif de 
kabul edilmemiştir. 

c) Medeni Kanunun 887 nci maddesinde 
bir gayrimenkule fiilen tasarrufta bulunan kim
senin zilyed addedilmiş olmasına nazaran gay-
rimenkullerde tapu veya vergi kaydının aran
ması zilyedliğin bu tarifine uygun ve tatbik ka
biliyetini haiz bir kıstas olamıyacağmdan bu ci
het de reddedilmiştir. 

Tadıl teklifinde bulunan Cezmi Türk ve Yu
suf Ziya Eker'in önergelerinde ise: 

1. Bir kimsenin içinde ailece ve müstemir-
ren yaşadığı ilce hudutları dahilindeki köy veya 
mahalle arazisi içinde tapu senedi, Hükümetçe 
verilmiş iskân, iltica, temlik veya tevzi vesaiki 
veya kesinleşmiş mahkeme kararı ile sahibi ol
duğu, yahut beş yıldan fazla kiracılık, yarıcılık
la işletme suretiyle yedinde bulunan bir gayri
menkulun bir başkası tarafından ve yukarda 
sayılan esaslara müstenit olmıyarak işgal edil-

% 

mesi halinde o gayrimenkule bilfiil tecavüz edil
miş sayılacağı, 

2. Bu gibi tecavüzler hakkında idare âmir
lerine yapılacak müracaatların tapulama veya 
toprak tevzi komisyonlar], yoksa Millî Emlâk 
veya Tapu Müdür veya memurlarının, yahut 
tensip edecekleri memurlar vasıtasiyle tahkikat 
yaptırmaları teklif edilmiştir. 

Bu teklifte: 
a) Zilyedliği Medeni Kanunun derpiş etme

diği bâzı kayıt ve şartlar altında mütalâa etme
si ve esasen Hükümetçe mültecilere, göçebelere, 
naklolimanlara iskân yoliyle verilmiş olan ara
zilerin 2510 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge
reğince idare âmirleri tarafından zabıta marife
tiyle tahliye ettirilerek bu şahıslara verilmek 
suretiyle bu kabîl arazilere vâki tecavüzlerin 
daha kati hükümlerle menedilmekte bulunması, 

b) Bu gibi tecavüzler hakkında yapılacak 
müracaatların idare âmirlerinin mahallî teşkilâ
tın müsaadesi nispetinde tesbit edeceği memur
lara yaptırmanın daha amelî ve verimli, olacağı
nın ve bu memurların teklifte ileri sürüldüğü 
veçhile tahdidi şekilde tesbit edilmesinin tatbi
katta bâzı müşkülleri doğuracağının varit ol
ması itibariyle reddedilmiştir. 

tkinci maddenin tadili hakkında Yusuf Kars-
lıoğlu tarafından yapılan teklifte, tecavüzü 
menedilen kimsenin bu gayrimenkulde vücuda 
getirdiği ekim, dikim, bina, değişiklik ve sairc-
nin ve gayrmenlle beraber zilyede teslim edil
mesi ileri sürülmekte ise de, esas maddede mü
tecavizin umumi hükümler dairesinde mahke
meye müracaat etmesi kabul edilmiş olduğuna 
göre yanlış bâzı telâkkilere mahal vermesi ba
kımından zararlı olacağı mütalâasiyle reddo-
lunmuştur. 

Cezmi Türk'ün ikinci madde hakkmdaki ta
dil teklifinde mâna ve mahiyet bakımından 
esas tekliften bir farkı görülememiştir. 

Yusuf Karslıoğlu'nun dördüncü maddeye, 
keyfiyet mahkemeye intikal etmiş olsa bile da
vacının dâvanın devamı sırasında vâki müda
halesinin de bu kanun hükümleri daireside men-
edilmesi hakkındaki teklifi de bu hususun esasen 
kanunun 4 ncü maddesinin ruhundan alraşılmak-
ta olması hasebiyle reddedilmiş ve acak yerinde 
olan bu mütalâayı metinde tasrih etmekten zi
yade esbabı mucibede ve nizamnamede açıklan
ması keyfiyeti daha uygun görülmüştür. 

( S. Sayısı : 249 a ek ) 



Cezmi Türk'ün aynı madde hakkındaki ta
dil eklifinden, tecavüz ve müdahalenin öğrenil
diği tarihten itibaren bir yıl içinde müracaat 
hakkının kabul edilmesi ve bu müddetin teca
vüzden itibaren iki yılı geçmemesi ileri sürül
müş ise de Medeni Kanunda dahi zilyedliğin 
ihlâli halinde müracaat müddetinin âzami bir 
sene olması ve sırf bir tecavüz yüzünden bir 
tasarrufu korumak ve bozulması muhtemel asa
yişi sağlamak maksadiyle teklif edilen bu kanun
da müracaat müddetinin bir ay olarak tesbit edil
mesinin tamamen kâfi ve yerinde olduğu mütalâ-
asiyle bu teklif dahi kabule şayan görülmemiştir. 

Müracaat vukuunda tahkikatın köy ve mahalle 
muhtarlarının icabmda köy derneklerinin vere
cekleri malûmata dayanması hakkındaki Cezmi 
Türk'ün beşinci maddeye dair yaptığı tadil tek
lifi bu yoldaki bir takyidin doğru olmıyacağı, bu 
hususların nizamnameye konulmasının daha mu
vafık olacağı düşüncesiyle reddedilmiştir. 

Tahkikat memurlarına verilecek harcırahın 
hazine tarafından ödenmeme dair 6 neı maddenin 
tadili hakkındaki Yusuf Karslıoğlu'nun' teklifi, 
halen bütçenin bu külfete tahammülü olmaması 
ve bu gibi ahvalde mahkemeye müracaat edildiği 
takdirde müracaat sahibinin her türlü harç ve 
masrafları ödemesi ne kadar tabiî ise biı mev
zuda da işin aynı mahiyette bulunması düşünce
siyle bu teklif dahi reddolunmuştur. 

Tecavüzü idam kararla menedilen kimsenin 
tekrar tecavüzde bulunması halinde bu hususta 
kaleme alınacak tutanağın savcılık tavsit edil
meksizin doğruca sulh hâkimlerine verilmesi hak
kındaki 7 nci maddeye dair Yusuf Earslıoğlu ta
rafından yapılan tadil teklifi dâhi usul bakımın
dan doğru bulunmamış ve aynı madde hakkında 
tecavüzünün define karar verilen kimsenin teb
liğ tarihinden itibaren bir hafta zarfında gayri

menkulu teslim etmemesi halinde zabıta marife
tiyle menedilmesi hakkındaki Cezmi Türk'ün, 
teklifi de tatbikatta beklenilen gayeyi temin ede
memek itibariyle kabule şayan görülmemiştir. 

İdari makamlarca verilen kararlarda gayri
menkulun kimin elinde kalacağının tasrih edil
mesi hakkındaki Yusuf Karslıoğlu'nun sekizin
ci maddeye ait tadil teklifi ile aynı madde hak
kında Cezmi Türk'ün tüzel kişilere şikâyet mev
zuu olan gayrimenkulun bulunduğu ilce hudut
ları dışında oturanların müracaatlarının umumi 
hükümlere tâbi tutulmasına dair teklifi ve Yu
suf Karslıoğlu'nun bu kanunun tatbikındâ gö
revlerini kötüye kullanmaları halinde üst ma
kamlara ve mahkemelere şikâyet olunacağı hak
kındaki teklifi zayit görülerek kabul edilmemiş
tir. 

Yukarda dayanılan mucip sebeplerle Nuret
tin Ertürk tarafından 5 ve 7 nci maddelere bi
rer fıkra ilâvesi hakkındaki teklifi dahi varit 
görülmemiştir. 

Kamutayın Yüce Tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komis- Bu Rapor 
yonu Başkanı Sözcüsü Kâtip 

Ankara Ankara Balıkesir 
O. T. tltekin O. Ş. Çiçekdağ V. As6na 

Amasya Ankara Çankırı 
/. Olgaç H. Ş. înce G. Boynuk 

Çoruh Çorum 
M. Güney 6. maddeye muhalifim. 

B. Ortakctoğlu 
Edirne Elâzığ Erzurum 

M. Enginün E. A. Yöney E. Karm 
İstanbul Konya Samsun 

A. Moshos M. Obuz F. Tüzel 
Seyhan Yozgad 
S. Serçe N. Ü. Aletli 
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S. Sayısı: 282 
Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve iki arkadaşı ile Niğde 
Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurların 
maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun birin
ci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 

Bütçe komisyonları raporları (2/210, 2 /212) 

Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve 2 arkadaşının, Subay ve Askerî Memurların Maaş
larına dair olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/210) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. 1. VII. 1950 tarihinden itibaren, tatbik edilmek üzere kabul edilen, Ordu Subaylarının 
aylıkları hakkındaki 5609 sayılı Kanunla tuğgenerallerle tuğamiral ve eşitlerinin ve albaylarla 
eşitlerinin maaşları 100 lira olarak kabul edilmiş, yalnız tuğgenerallerle tuğamiraller ve eşit
lerine muvazzaf bulundukları müddetçe, ayda 75 lira tazminat verilmekte ve fakat emekliye 
sevkedildikleri zaman, albaylarla birlikte aynı maaşı almaktadırlar. 

2. Ordu îç Hizmet Kanununda subaylar, üstsubaylar, generaller diye sınıflandırılmakta ve 
her yerde generaller, generaller katagorisinde muamele görmekte iken, yalnız emekliliklerinde 
bir derece aşağıya indirilerek üstsubaylar gibi muameleye tâbi tutulmaktadır ki, bu da bugüne 
kadar neşrolunan kanunlara karşı aykırılık teşkil etmekte ve ordu disiplinini de darbelemekte 
olduğundan, kanunun bu maddesinin tashihi ile tuğgenerallerle tuğamiraller ve eşitlerinin as
kerî baremin üçüncü derecesinden çıkarılarak ikinci dereceye yani tümgenerallerin katagorisine 
alınmasını tuğgenerallere verilmekte olan 75 lira tazminatın tümgenerallere verilmesi, bundan 
mütevellit farkın bugünkü mevcuda göre senelik tutarı olan tahminen en çok altmış bin lira
nın, Millî Savunma Bütçesinin maaş faslmdaki tasarrufla karşılanması mümkün olduğundan bu 
tadilâtın yapılmasına dair ekli kanun tasarısının kabulünü arz ve teklif ederim. 

25 . IV. 1951 
Gümüşane Erzurum Kayseri 

Cevdet Baybura Dr. Fehmi Çobanoğlu t. Berkok 



Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına dair olan 
4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kauna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/212) 

27 .IV . 1951 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subay ve Askerî Memurların Maaşları hakkındaki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ik'.nci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifimi ilişik 
olarak sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla arzederim. 
•Niğde MHetvekili 

Balil Nuri Yurdakul 

GEREKÇE 

1. 5609 sayılı Kanunla subay ve As. memur maaşlarında bâzı değişiklikler yapılmış ve bu deği
şiklikte kıdemli yarbaylarla eşidi As. memurlar baremin dördüncü derecesinde bırakılmakla bera
ber kendilerine ellişer lira ve baremin 3 ncü derecesinde bulunan tuğgenerali, tuğamiral ve eşidi 
askerî memurlara 75 lira tazminat verilmesi esası kabul edilmiş, 4600 ve 4639 sayılı kanunlarbı 
orgeneral ve oramirallara verilmekte olan tazminat da aynen ipka edilmiştir. 

2. General, subay ve As. memurların rütbe ve sınıfları belceme sürelerinin uzunluğundan do
layı kısmen kıdemli ve kıdemsiz olarak ayrılmış fakat askerî meratip dereceleri mülkive baremine 
muvazi olarak askerî barem çerçevesine sığdırılamadığmdan birinci maddede arzedildiği gibi taz
minat verilmek suretiyle bâzı dereceler askerî baremle teksif edilmiştir. Bu suretle mülkiyede ken
di1 erinden bir üst derece maaş alan ve emeklilik, ikramiye hakları bu dereceye göre verilen emsal
leri muvacehesinde kıdemli yarbaylara tuğgeneraller yalnız tazminat almakla kalmakta ve mülkiye
deki emsallerinden bir derece aşağı maaşla emekliye sevk edilmekte ve ikramiyelerini de buna gö
re bir derece aşağı maaş üzerinden almaktadırlar. Vakıa 5609 sayılı Kanun senelerce mağdur du
rumda kalmış olan subay ve askerî memurlardan bir kısmını haklarına kavuşturmussa da 4273 sa
yılı Terfi Kanununun 17 nci maddesini değiştiren 5611 savılı Kanuna ordu kadroları mahrut 
esasma göre her rütbe ve sınıfta bulunabilecek subay ve askerî memur miktarlarını kannnlastırmış 
ve bu suretle hattâ kadrosu olduğu halde bu miktar ve nisneti geçeceği düşüncesiyle üst rütbe ve 
sınıflara terfi imkânı pek mahdut ve hattâ bâzı hallerde mnhal olmuştur. Kadro ve teşkilâtın vü
cuda getirdiği mahrutun sıhhatini muhafaza ve kanunlaşan kadrova uvmak zaruretiy1e yanılmakta 
olan tasfivelerden sonra da her rütbedeki bekleme süresini ikmal edeceklerden r»ek az miktarda su-
bav ve askerî memur terfi imkânını bulabilecek, dikerleri mağdur kalacaklardır. Bu gibilerden üs
tün yeterli veya liyakatli sicil a ^ ı ş olanlar 3661 savılı Kamına P"öre yalnız bir defaya mahsus al
mak üzere o da ancak assrari bekleme süresinin iki misli bekledikten sonra bir üst derece maa«a 
gecirîlebilecekse de bunların daha üstün dereceye terfileri de hemen hemen imkânsız bir hal ala
caktır. 

Yukarda belirtildiği eribi. ordudaki meratibin barem, derecesine sıkıstırılabilmesi maksadîvle ay
nı barem derecesinde birleştirilmiş olan kıdemli varbayîarla. tuğgeneral, tuğamiral ve eşitleri as
kerî memurlar mağdur bir duruma düsmüs olduğundan 5609 savılı Kanunla yapılan değişikliğin 
daha adil bir esasa bağlanması maksadîvle bu tadarı hazırlanmıştır. 

3. Tasarının birinci maddesine ait cetvelde (vani 5609 savılı Kanunun birinci maddesindeki 
cetvelde) bu maksatla şu değişiklik yapılmıştır. Baremin dördüncü, derecesinde görünen kıdemli 
yarbaylarla, eşidi askerî memurların aslî maaşı 90 lira olarak muhafaza edilmekle beraber maaş-
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lan tutarına 50 lira zam yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Çünkü barem derecesinin bozulmama
sı ve aynı zamanda bunların da emekliye ayrılmaları halinde gerek ikramiyelerinin ve gerekse 
emekli maaşlarının bu maaş tutarı üzerinden hesap edilmesi her rütbenin hakkını vermek ga
yesiyle ast Ve üst rütbe maaşlarının birbirine tedahülüne meydan v&rilmemesi gibi mülâhazalarla 
tertip etmek zarureti hâsıl olmuştur. Baremin üçüncü derecesinde görülen tuğgeneral ve tuğ
amirallerle eşitleri askerî memurlar baremin ikinci derecesine ve tümgeneral, tümamirallerle 
eşitleri askerî memurlar baremin birinci derecesine çıkarılmışlardır. Çünkü tuğgeneral ve tuğ
amiral ve eşitleri askerî memurlar üst subayların fevkmda ve ordu erkânı meyanıhda bulunduk
larına ve bu. dereceye çıkmak için daha sıkı bir süzgeçten geçirilmekte olmaları ve ordu erkânı 
meyanına dâhil bulunmaları itibariyle bunların üst subaylardan madut olan albaylarla birlikte 
aynı maaşı almaları aynı maaşla tekaüde sevk edilmeleri ve aynı ikramiyeyi almaları kendile
rinden senelerce sonra orduya intisap etmiş ve ast rütbede bulunanlarla aynı muameleye tâbi 
tutulmak gibi bir haksızlığı doğurmakta ve bundan başka astlık üstlük hukukunu ihlâl eder ma
hiyette görüldüğünden ordu Içhizmet Kanununun 12 nci maddesinde tasrih edilen askerî disiplini 
bozacağı şüphesiz bulunmaktadır. Bu sebeple ayrı ve üst bir rütbe taşımaları itibariyle maaş
ları albayların barem derecelerinden üst bir dereceye yani 125 liraya çıkarılmıştır. Generallik, 
amirallik ve «şitliği askerî memurluk her bakımdan liyakat istiyen ve daha üst kademelerdeki 
rütbelere ve dereceler daha üstün ve geniş kültür ve liyakati icabettiren payelerdir. Bu sebep
le tümgenerallerle, tümamirallerin ve eşitleri askerî memurların baremin birinci derecesine çıka
rılmaları zaruri bir hal almaktadır. 

4. Tasarının üçüncü maddesinde kor ve orgenerallerle, kor ve oramirallere ve korgeneral 
eşidi askerî memurlara verilmesi icabeden tazminat gösterilmiştir. 

5. Tasarının dördüncü maddesinde bu maaş ve maaş tutarına eklenen paranın hangi tarih
ten itibaren verildiği gösterilmiştir. Bu değişikliğin askerî disiplini muhafaza gibi büyük bir 
faidesi karşısmda bütçede tahminen senevi üç yüz bin lira gibi bir fark vücuda getireceği tahmin 
edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Mîllî Savunma Komisyonu - * 18 .Yi . 1951 

Esas No. 2/210, 2/212 
Karar No. 26 . ' 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un 
Subay ve Askerî Memurların Maaşları hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
delerin eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile yi
ne aynı kanunun birinci maddesine bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında Gümüşane Mil
letvekili Cevdet Baybura ve iki arkadaşının ka
nun teklifleri, Komisyonumuza havale buyurul-
muş olmakla teklif sahipleri ile, Millî Savunma 
ve Maliye Bakanları ve Genelkurmay Başkanı ve 
adı geçen bakanlıklar temsilcileri huzuriyle in
celendi. 

Niğde Milletvekili HalilNuri Yurdakul ile 
Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve arka
daşlarının teklifleri aynı kbnuyu istihdaf etti
ğinden her iki teklif birleştirilerek müzakere 
ve münakaşa edilmiş ve neticede yalnız tuğgene
rallerin durumu üzerinde değişikliği tazammun 
eden, Halil Nuri Yurdakul'un da iştirak eyledi
ği, teklif üzerinde durulması kararlaştırıldıktan 
sonra tetkikat bu teklif üzerinde intaç edilmiştir. 

Teklif olunan kanun teklifine ve "gerekçesine 
nazaran, 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürür
lüğe giren 5609 sayılı Kanunla tuğgeneraller ve 
tuğamiraller ve eşitler ile albay ve eşitlerinin 
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maaşları yüz lira olarak tesbit ve yalnız tuğge
nerallerle, tuğamiral ve eşitlerine muvazzaf bu
lundukları müddetçe ayda 75 lira bir tazminat 
verilmesi kabul edilmiş olması dolayısiyle her 
iki askerî rütbe arasında maaş bakımından bir 
vahdet tahassül etmiş olmasının askerî disiplin 
ile telifi kabil olmamakla beraber emeklilik ve 
ikramiye gibi haklar üzerinde de tuğgeneral rüt-
besindeki askerî şahıslar aleyhinde malî netice
ler tevlit ettiğinden bahsile general, amiral va 
eşitlerinin askerî barem cetvelinin ikinci derece
sine alınmalarının ve bunlara verilmekte olan 
75 lira tazminatın tümgenerallere verilmenin ve 
17 . I I I . 1950 den sonra emekliye ayrılmış olan-
larm bu hükümden istifade etmelerinin istenil
diği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca yapılan müzakereler ve 
tetkikler ve bakanlarla temsilcilerinden alman 
izahlar neticesinde ordu Içhizmet Kanununun 
tasnif ve tesbit ettiği askerî kategorilerden 
generaller ve amiraller kategorisine dâhil bu
lunan tuğgeneral ve tuğamiraller ile üst subay 
kategirisındekı albayların aynı maaş almaiarı 
nıyerarşi ve disiplin esaslarına aykırı olacağı 
gibi yükselme şevk ve heyecanını da kıracağını 
ve yukarda izah olunan maaş vaziyetleri yüzün
den tuğgeneral ve eşitlerinin emenliye ayrıldık
ları zaman albaylarla aynı ve hatta hizmet sü
releri kendilerinden fazla olan albaylardan da
ha dun bir emekli maaşı almak gibi askerdik, hak 
ve mantık esaslariyle telifi güç bir durumun de
vam etmekte olduğu görülmüş ve itiraz edİL 
mesi imkân olmıyan hiyerarşi üzerinde ciddî bir 
huzursuzluk tevlit eden bu vaziyetin bir an ev
vel düzeltilmesi lüzum ve zaruretine komisyonu
muzca kanaat getirilmiş ve Millî Savunma Ba
kanlığı temsilcilerinin komisyonumuza verdikleri 
izahlarda bu kanun teklifini iktiza ettirdiği cüzi 
bir meblâğın Umumi Bütçe üzerinde hiçbir tesir 

yapmıyarak Millî Savunma Bütçesi içindeki ta
sarruflarda aynı bütçe içinde halli mümkün ve 
kabili icra olduğu ve tuğgenerallerden kesile
rek tümgenerallere verilecek olan 75 lira taz
minat yekûnundan da tümgeneral miktarının 
daha az olması itibariyle ayrıca da bir tasarruf 
yapılabileceği anlşılmış ve bu sebeplerle teklif 
olunan kanun teklifinin birinci maddesi aynen 
ve ikinci maddesi zaruri görülen bâzı tadilât ile 
kabul edilmiş ve kanunun makable teşmili ile 
malî portesinin daha ziyade tevsiine bütçe mü-
lâhazasiyle lüzum görülmiyerek üçüncü madde
sinin reddine karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Millî Savunma K. Başkam Sözcü 
Kocaeli Kastamonu 

Gl. 8. önhon Gl. B. Taşkın 
Kâtip 
Niğde Afyon K. Çanakkale 

/ / . N. Yurdakul Gl. t. Sâbis 8. Endik 
Denizli Diyarbakır 

Gl. F. Karabudak Y. K. Aktuğ 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir istanbul 
Gl. A. F . Cebesoy 8. Yaver 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu Kayseri 
Gl. G. Deniz Gl. t. Berkok 

Kırşehir Konya Kütahya 
Amiral R. özdeş Z. Barlas Gl. B. Besin 

imzada bulunamadı 
Rize Seyhan Sivas 

K. Balta 8. Tekelioğlu B. Taner 
Trabzon Van 

Gl. N. Altuğ K. Özalp 
İmzada bulunamadı 



Bütçe Komisyonu rapora 

T, B. M. M. 
Bütçe Komisyonu d . VIII .1951 

Esas No. 2/210, 212 
Karar No. 146 

Yüksek Başkanlığa 

Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybura ve 
arkadaşları tarafından teklif edilip Millî Savun
ma Komisyonunca kabul edilen Askerî Barem 
Kanunundaki tadilâtı havi Barem Kanunu tek
lifiyle Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'
un kanun teklifleri Hükümet mümessillerinin 
huzuru ile müzakere edildi. 

Komisyonumuz her iki teklifi tetkik ve mü
talâa ederken halen mer'i bulunan kanunlarla 
maaş esasına müstenit şimdiye kadar vaz'edilmiş 
olan hükümleri dikkat nazara almıştır. 

1. iç Hizmet Kanununa, göre subaylar, su
bay, üstsubay, general katakorilerine ayrılmış
lardır. öteden beri Türk Ordusunun maaşlarını 
tanzim eden kanunlarımızda maaşlar, hizmet ve 
vazifenin istilzam ettiği salâhiyet ve mesuliyet
leri de dikkat nazara alarak rütbe esasına göre 
ayarlanmış ve bu esas muas ı r milletler ordula
rınca da bu suretle kabul edilmiştir. 

5609 sayılı Askerî Barem Kanunu, bu esas
tan aykırı olarak albaylarla tuğgeneralleri 100 
lirada, korgeneral ve orgeneralleri ise 150 lira 
üzerinde toplamış bulumaktadır. 

Komisyonumuzca kabul edilen kanun tek
lifi ise, tuğgeneralleri maaş bakımından da gene
ral katakorisine çıkarmıştır. 

Tümgeneral, korgeneral ve Orgeneral kata
korisine dâhil olan generaller ise, sevk ve idare 
bakımından yüksek emir ve komuta kademesini 
teşkil ederler ve hizmet bakımından haiz bulun
dukları kanuni yetki ve mesuliyeti de eşitliğe de 
sahiptirler. Bu sebepten, muasır milletler ordu
larınca kabul edilen bu prensip ve hizmet esasla
rına uyulmak maksadiyle tümgenerallerde halen 
mer'i ve Askerî Barem Kanunundaki esaslara gö
re asli maaşları korgeneral ve orgenerallerin al
makta oldukları 150 lira maaşa iblâğ edilmiştir. 

Esasen korgeneral hususi kanunlarına göre 
makam temsil ödeneği almakta ve general kate
gorisinin en üst kademesinde bulunan orgene
raller de özel kanunlarına göre ayrıca tazminat al
makta olduklarından bu kademeler arasında ye

niden bir tesis yapmaya lüzum görülmemiştir. 
Komisyonumuzca görüşülmeye esas tutulan, 

Niğde Milletvekili Halil Nuri Yurdakul'un ka
nun teklifinin bir ve ikinci maddelerindeki kı
demli yarbaylara verilmekte olan 50 liranın taz
minat şeklinden çıkarılarak bunun maaş tutarı
na ilâvesi, baremin umumi prensiplerine aykırı 
görüldüğünden komisyonca kabul edilmemiştir. 
Bu münasebetle mezkûr teklifin iki ve üçüncü 
maddeleri çıkarılmıştır. Kanunun yayımı tarihin
den yürürlüğe girmesini kabul eden hüküm de 
ikinci madde olarak yer almıştır. 

2. Cumhuriyet Ordusunun maddi ve mâne
vi güç ve kuvvetinin artırılması bakımından, or
du kadrolarının 4273 sayılı Terfi Kanununun 
5611 sayılı Kanunla değişen 17. nci maddesi hük
müne göre mahrut esaslarına süratle uyması 
da hayati bir zarurettir. Bu tasarının kabul edi
lip meriyet mevkiine girmesi üzerine mahruta 
intibak sebebiyle ordu saflarından ayrılıp emekli
ye sevkedilecek subay ve askerî personelin şerefli 
hizmetlerinin gerektirdiği hak ve menfaatleri 
âdilâne bir surette korunmuş olacaktır. Hükü
met temsilcilerinden alınan tamamlayıcı izahata 
göre bu kanunun meriyet mevkiine girmesiyle 
Millî Savunma Bakanlığı, ordudaki subay ve 
personel kadrolarının yukarda adı geçen terfi 
kanunundaki mahrut esaslarına intibakmı sağ-
lıyacak surette tedbir ve tertiplerini plânlaştırıp 
bir program tahtında tatbikatına geçecek ve böy
lece kanunun istihdaf ettiği bu gayeyi de gerçek
leştirecektir. 

Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilen bu 
gayenin bir an evvel tahakkuku ve 1952 yılı Büt
çesinde tasarruf bakımından da müessiriyeti sağ
lamak için bu kanun teklifi, öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi dileğiyle Kamutayın onayına arze* 
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 

( S. Sayısı : 282 ) 



- 6 
Kâtip 

Bursa Afyon K. Antalya 
H. Şaman A. Vezir oğlu A. Sarıoğlu 

Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
M. Ekinci ö. F. Sanaç A. Potuoğlu 

GÜMÜŞANE MİLLETVEKİLİ CEVDET BAY-
BURA VE 2 ARAKADAŞININ TEKLİFİ 

Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına dair 
olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 
4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştiren 
5609 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanuna bağlı as
kerî barem cetvelinin üçüncü derecedeki tuğ
general, tuğamiral ve eşitleri askerî barem cet
velinin ikinci derecesine alınmıştır. 

MADDE 2. — Tuğgeneral, tuğamiral ve eşit
lerine verilmekte olan 75 lira tazminat tümge
nerallere tüm verilir. 

MADDE 3. — 17 . I I I . 1950 den sonra emek
liye ayrılmış tuğgeneral ve tuğamiral ve eşit
leri de bu kanundan istifade ederler. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanun ahkâmını icraya 
Millî Savunma ve Maliye bakanları memurdur. 

İstanbul İstanbul İzmir 
A. H. Başar F. Sayımer B. Bilgin 

Konya Konya Ordu 
R. Birand M. Â. Ülgen R. Aksoy 

Seyhan Tokad 
Dr. S. Ban S. Atanç 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞ-
TlRlŞÎ 

' • • • • * 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle 4600 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesini değiştiren 5609 
sayılı Kanunun birinci maddesine bağlı cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Gümüşane Milletvekili Cev
det Baybura'nın teklifinin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tuğgeneral, tuğamiral ve eşit
lerine şimdiye kadar verilmekte olan 75 lira taz- >• 
minat bu kanunun neşrinden itibaren yalnız tüm
general ve tümamiral ve eşitlerine verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya Bakanlar 
Kurulu memurdur. 
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NİĞDE MÎLLETVEMLÎ HALÎL NURÎ YUR
DAKUL'UN TEKLÎFÎ 

Subay ve Askerî Memurların Maaşlara hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı mad

deler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, deniz, hava, harita subay ve askerî me-
murlariyle (askerî okullardaki sivil öğretmenler 
ve aylıklı sivil memurlar hariç) jandarma, güm
rük subaylarının maaş dereceleri ve her derece
ye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu derecelere 
dâhil subay ve askerî memurlar aşağıda göste
rilmiştir. 

D. Aylık Tutarı Rütbe 

10 
11 
12 

1 150 1000 Orgeneral ve oramiraller 
1 150 1000 Korgeneral, koramiral ve eşidi 

As. memurlar 
1 150 1000 Tümgeneral, tümamiral ve eşi

di as. memurlar 
125 875 Tuğgeneral, tuğamiral ve eşidi 

As. memurlar 
100 750 Albaylar ve 1. S. As. memur

lar 
90] 675 Kıdemli yarbay ve eşidi As. 

[ memurlar 
90 f 625 Yarbaylar ve 2.S. As. memur-

J 1ar 
80 550 Kd. Bnb. ve Kd. 3. S. As. me

murlar 
70 475 Bnb. ve 3. sınıf As. memurlar 
60 400 Kd. Yzb. ve 4. sınıf As. me

murlar 
50 350 Yzb. ve 5. sınıf As. memurlar 
40 300 Kıdemli üsteğmen ve kıdemli 

6. sınıf As. memurlar 
35 250 Ütğm. ve 6. sınıf As. memurlar 
30 225 Tğm. ve 7. sınıf As. memurlar 
25 200 Astğm. ve 8. sınıf As. memur

lar 
20 175 Askerî memur muavini 13 

MADDE 2. — 5609 sayılı Kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve i 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Subay ve Askerî memurların maaşları hakkın
daki 5609 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5609 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kara, Deniz, Hava, Harita subay ve askerî 
memurlariyle (Askerî okullardaki sivil öğret
menler ve aylıklı sivil memurlar hariç) Jandar
ma, gümrük subaylarının maaş dereceleri ve her 
dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu de
recelere dahil subay ve askerî memurlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

D. Aylık Tutan Rütbe 

1 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

150 
150 

150 

125 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

35 

30 

25 

20 

1000 
1000 

1000 

875 

750 

625 

550 

475 

400 

350 

300 

250 

225 

200 

175 

Orgeneral ve oramiraller 
Korgeneral, koramiral ve eşidi 
askerî memurlar 
Tümgeneral, tümamiral ve eşi
di askerî memurlar 
Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi
di askerî memurlar 
Albaylar ve birinci sınıf askerî 
memurlar 
Yarbaylar ve ikinci sınıf askerî 
memurlar 
Kd. Binbaşı ve Kd. Üçüncü sı
nıf askerî memurlar 
Binbaşı ve üçüncü sınır askerî 
memurlar 
Kd. Yüzbaşı ve dördüncü sınıf 
askerî memurlar 
Yüzbaşı ve beşinci sınıf askerî 
memurlar 
Kd. Üsteğmen ve Kd. Altıncı 
sınıf askerî memurlar 
Üsteğmen ve altıncı sınıf as
keri memurlar 
Teğmen ve yedinci sınıf aske
rî memurlar 
Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 
Askerî memurlar 
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Teklif 

bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa 
liyakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmen
lere kıdemli üsteğmen denir: Bunlara ve eşidi 
As. memurlara dokuzuncu derece maaşı verilir. 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşı 
liyakatları üstleri tarafından onanan yüzbaşı
lara kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşidi 
As. memurlara yedinci derece maaşı verilir. 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa 
liyakatları üstleri tarafından tasdik edilen bin
başılara kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşidi 
As. memurlara beşinci derece maaşı verilir. 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa 
liyakatları üstleri tarafından tasdik edilen yar
baylara kıdemli yarbay denir. Bunlara ve eşit
leri kıdemli 2 nci sınıf askerî memurlara barem 
derecesinin dördüncü derecesinde yazılı 90 lira 
asli maaş verilir. Ve ayrıca maaş tutarına elli 
lira zam edilir. 

Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilikleri
ne liyakatları onananlar onanma tarihini takibe-
den ay başından itibaren bir üst derece maaşa 
müstahak olur. 

MADDE 3. — Korgeneral, koramiral ve eşidi 
askerî memurlara 100, orgenerallerle oramirallere 
200 lira tazminat verilir. 

MADDE 4. — Bu maaş ve tazminatlar ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay ba
şından itibaren ödemeye başlanılır. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

B . K . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
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S. Sayısı: 283 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/225) 

T. C. :T'V '". 
Başbakanlık . 18 .VII . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 2039, 6/2409 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkalığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayıli Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında İçişleri Bakanlığınca ha-
zirlanan ve Bakanlar Kurulunun 18 . VI . 1^51 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Emniyet mesleki mensuplarının bilgi, görgü ve kabiliyetlerini yükseltmek gayesiyle 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 13 nci maddesiyle ihdası kabul edilmiş olan ve ilk, orta ve yüksek 
olmak üzere üç kısımdan müteşekkil bulunan Ankara Polis Enstitüsünün ilk tahsil kısmı polis me
murları orta kısmı komiser sınıfı ve yüksek kısmı »la emniyet âmirleri sınıfını yetiştirmektedir. 

1937 senesinden itibaren tedrisata başlıyan bu enstitünün orta kısmına, mektep görmüş komiser 
sınıfı noksanını telâfi etmek üzere, istanbul Polis Okulunda tahsillerini muvaffakiyetle ikmal eden 
polislerle, enstitünün ilk kısmından mezun olanlar alınmaya başlanmıştır. 1949 senesine kadar bu 
kısımdan komiser muavini sıfat ve salâhiyetini kazanan 920 polis memuru mezun olmuş ve bunlar
dan kadro imkânlarına göre 1945 yılı sonuna kadar, 629 memur komiser muavinliği sınıfına yük
seltilmiş ve geriye kalan 289 memur ise;' 

- A) 3452 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle kurulmasına izin verilmiş olan Polis Kolejine alınan 
ortamektep mezunlarının, üç yıllık bir tahsilden s vara lise mezunu ayarında tahsil görmüş bulunma
ları kabul edilerek bunların polis memurluğuna tâyini suretiyle 3201 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desine müsteniden iki senelik meslekî orta tahsil gördürüldükten sonra bunların tahsil dereceleri 
dkha üstün seviyede bulunması itibariyle takdime n ve 2919 sayılı Kanuna göre tercihan komiser 
muavinliğine tâyin edilmeleri; 

B) Doğrudan doğruya lise mezunu olarak polis memurluğuna alınanlardan 3201 sayılı Kanu
nun 29 ncu maddesi hükmünce meslekî orta kısım ta iki yıl tahsil görmek suretiyle komiser muavin 
ligi sıfat ve salâhiyetini iktisap edenlerin bilgi ve tahsil seviyeleri nazara alınarak mezkûr madde 
ye göre ve A fıkrasındakilere müşabih durumları dolayısiyle komiser muavinliği kadrolarına tâyin
leri yapılmış olması; sebepleriyle ve komiser mua.inliği kadroîarınm yukarda A ve B fıkralarında 
arzedilen şartları haiz mektep mezunlarına hasrı zarureti karşısında, bu 289 memurun, haklan olan 
komiser muavnliği kadrosuna tâyinlerine imkân el vermemiştir. 



Bugün, yukarda A ve fi fıkralarında yazılı tahsil derecesini ikmal ederek komiser muavinliğine 
tâyin edilmek hakkını iktisap etmiş daha 110 memur bulunduğundan ve bunlar mevcut iken, polis 
memurlarından 3201 sayılı Kanunun 18 nei maddesine göre bir. senelik orta kısım kursu görerek 
komiser muavinliğine tâyini icabedenlerin bu kadroya tâyinlerine imkân bulunamadığından, mev-
zuubahis 289 memurun daha uzun müddet komiser muavinliği kadrosuna yükseltilmelerine madde-
ten imkân olamıyacaktır. 

Yekûnları yüksek bir miktara baliğ olan, haklarını iktisap edemediklerinden dolayı mütevâli şi
kâyetlerde bulunan ve kendileri memleket asayişi vazifesinin kademelerinden biri olan polis komiser 
muavinliği vazifesi gördürülmek üzere yetiştirilmiş bulunan ve esasen komiser muavinliği kadro
suna muhassas maaşı üst derece olarak almakta olduklarından şimdilik malî bir külfet tahmil etmi-
yeeeği düşünülen bu 289 memurdan yetiştiriliş gayelerine göre ve kadrolarının tekabül ettiği vazi
felerde istifade edilmesi zaruri ve kanuni bir icap olmaktan başka halkla yakından temasta bulu
nan memurların daha mütekâmil bir seviyede bulundurularak halk hizmet ve ihtiyaçlarının suhu
letle ifası bakımından 289 komiser muavini kadrosunun ihdası lüzumlu ve zaruri görülmüş ve bu 
kadroların sadece yukarda mevzuubahis edilen 289 memura hasri uygun mütalâa edilerek ilişik tasa
rı hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 25 . VII. 1951 

Esas No. 1/225 
Karar No. 53 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair Başba
kanlıktan mevrut ve Yüksek Başkanlıktan mu-
havvel kanun tasarısı ile gerekçesi Emniyet 
İşleri Genel Müdürünün de hazır bulunduğu 
toplantıda tetkik olundu. 

Tasarının hazırlanmasında, İstanbul Polis 
Okulunda tahsillerini muvaffakiyetle ikmal et
miş olup da kadrosuzluk dolayısiyle komiser 
muavinliğine terfileri icra edilemiyen ve mes
lekte değerli hizmetler ifa etmekte olmalarına 
rağmen mağduriyetlerinin telâfisine imkân bu-
lunamıyan 285 memurun.komiser- muavinliğine 
terfilerini sağlamak maksadının ânıjl olduğu an
laşılmıştır. 

Komisyonumuzda gerek Hükümet gerekçe-
sindeki izahatı, gerekse Hükümet temsilcisinin 
verdiği mütemmim bilgiyi konuşulan tasarı
nın kabulüne kâfi sebep olarak kabul ettiğin
den, Hükümet tasarısının aynen kabulüne oy

birliğiyle karar verildi. 
Havalesi gereğince Bütçe, Komisyonuna 

gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Ko. Bu rapor 
Başkanı Başkan V. Sözeüsü 

Kırklareli Bursa Niğde 
F.Vstün N. Yılmaz F. Emr 
Balıkesir Çoruh Çorum 

S. Başkan Z.Vral B:rKoUaş 
Elâzığ İsparta 

A.Demirta§ K. DemrraKty 
İmzada bulunmadı 

İsparta Kütahya Manisa 
T.Tola [T. Aysal *& tlker 

Mardin Ordu 
C. öztürk FVBozfep* 

İmzada bulunmadı 
Ordu Tokad 

Ht Şarlan N. T. Topcoğlu 
ürfa Van 

R. K. Timuıoğlv, t. Akın 
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Büjfcçe %vmtom& mm** 
T.B.M.M. 

Bütçe Komisyonu 8.VIH.195İ 
Esas No. î/225 
Karar No. U7 

Yüksek B**kâJÜağa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
teadöiüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(l)û«ayıliiLceiwöin Emniyet GaneU Müdürlüğü 
kısmında, değişiklik yapılması hakkında içişleri 
BafaaİTğmfca hazırlanan ve s Bakanlar Kurulun 
ca. ¥4ifcwk Meclise şevki ka»arlastânlıp Başba-
ka&bğBi 48^11 .1951 tarihli ve; 6/2409 ̂ sayılı 
te^c^re^le sunulan kanun tasarısı İçişleri Ko-
miş^önu, raporuyla birlikte komisyonumuza ha
vale ^aasfcftkla Maliye Bakaüiağı,,Mümessili ve 

^^Ö«y«rt;ıOe^l,.jtfüdürü ,^ş«ır _eld*^rt.halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasarıma gerekçesin* #öre : 
,3201 «ayılı Emniyet Teşl^tJ£afl|inunun 18 

nci .maddesiyle ihdası kabul, •edün}i§Qİan ve ilk, 
orta ve: yüksek olmak üzere, üç,kısımdan müte-
şekkü7±»ulunan Ankara,Polis,EûsiÜ^sünün ilk-
tahsil .J^snunı polis memuĵ Jtçuu* orta kısmı 
komiser snııf ını yeryükşekkısmı da emniyet âmir-
lerî yetiştirmek^dir. 

Tasarıya göre Ankara Polis Enstitüsü ile İs
tanbul Polis Okulundan mezun olup da terfi 
müddetlerini ikmal ettikleri halde yıllardan beri 
terfi haklarına kavuşamıyan 289 polis memuru 
komiser muavinliğine fiilen terfi etmiş olacak
lardır. 

Bu suretle 289 polis memurunun komiser mu
avinliğine terfüeri takdirinde bütçeye yapacağı 
akis üzerinde durulmuş, gerek'Hükümet gerek
çesinde bildirildiğine ve gerek alınan izahata 

nazaran esasen bu 289 polis memuru otomatik 
olarak bir üst derece maaş almakta oldukları ci
hetle 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Emniyet Genel MMürlüj^ kısmına eklene
c e k , ^ ap^4rtomiser mu^yin^ği « ^ ^ s u için 
1951 y3&j^tg»wıe «alî J ^ ^ ^ t . J t a İ ^ , ^ t m i -
yeoeği aniaş^m^tır. 

^ina^nale^hj ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ U ^ / ^ I l t e k î 
ilk.&şmı ve jştajşıfeaV JfcjiaJÖ^ulu, ujezu^ppın 
terfi haklajrnıuı temini ye ^nniyet t^sj^l^^nda 
Ijizjuîuu* o j a ^ b u ^ ^ ^ o l a ^ t ^ ^ 
kümetçe ,teklit jolujpAn. bu .ta^ftrı ^ojoisy^numuz-
ca da aynen kabul edilmiştir. 

Kamtayın .onayına- arzediimek ü^ere. Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
JbLİtip 
Bursa 

H. Şaman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 

A. H. Başar 
Konya 

R. Birand 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Veziroğlu 

Elâzığ 
0. F. Sanaç 

İstanbul 
8. Saytmer 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Sözcü 
Qanakakle 
E. Kalafat 

J®fö&*> 
A. Sanoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Îzimir 
B. Bilgin 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan Tokad 
S, Ban S. Atanç 

(S,M3ayiM:)883) 
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HÜKÜMETIN TEKÜÎFÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü-
üne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 , VI . 
1939 tamhli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MAİLDE 1. — Birinci madde ile 
alınan kadrolara 4 . VI . 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Kanunun 18 nci maddesinde yazılı Ankara 
Polis Enstitüsü Meslekî İlk kısmı ve istanbul 
Polis Okulu mezunlarından aynı enstitünün 
Meslekî orta kısmını başarı ile bitirip bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte polis kadroların
da istihdam edilenler tâyin olunurlar, 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Geçici birinci madde 
gereğince komiser muavinliği kadrolarına tâyin 
olunacaklardan açılacak polis kadroları açıldık
ları tarihten itibaren 1951 Bütçe yılı sonuna 
kadar kullanılamaz. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kaun yayımı tarihinde yü-

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı -
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
B. Nasuhioğlu 
içişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 
H, Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N: ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. ötsav 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

12 Komiser muavini 289 25 

<m— 

(& Sayısı : 28S) 



S. Sayısı: 265 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yılla. 
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları raporları (1/211) 

T: C. 
Başbakanlık 25 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1998, 6/2138 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet' Havâyoterı Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hafcfeındaki 4860 sayılı Kanunun: birinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna ek ola
rak Baymdırlık Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14". VI . 1951 tarihinde Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan' kanun tasarısının gerekçe ve ilişifeîeriyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
' . . . , ' . •" ' ' , A. Menderes 

GEREKÇE 
Avrupa ile Asya arasında müstesna bir coğrafi mevkide olan ve bu iki kıta arasında en 

kısa hava yolu üzerinde bulunan yurdumuzun bu hususiyetleri göz önüne alınarak gerek bey
nelmilel hava yollarının yurdumuzdan geçmesini ve gerekse yurt içi hava seferlerinin emniyet ve 
kolaylığını temin maksadiyle, 8 . I I . 1946 gün ve 4860 sayılı Kanunla, gerekli meydan ve yar
dımcı radyo tesislerinin yapılması için senelik ödeme miktarı 5 milyon lirayı geçmemek ve ertesi 
yıllara sâri olmak üzere 15 milyon liraya kadar taahhüde girme yetkisi Ulaştırma Bakanlığına 
verilmiştir. 

Biîâhara beynelmilel havacılığın inkişafı ve Avrupa ile Asya hava yolunun büyük önem ka
zanması, yapım ve tesislerin maliyetinin pahalılaşması yüzünden 11. VI. 1947 gün ve 5076 sa
yılı Kânunla bu yetki, senelik ödeme miktarı 12 milyon lirayı geçmemek üzere 43 milyon liraya 
çıkarıhhıştır: 

Ulaştırma' Bakanlığınca bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak İstanbul, Ankara ve Adana 
meydanlarının' Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı standartlarına uygun olarak yardımcı te
sisleri ile birlikte inşasını ve yurt içi havacılığın kolaylık ve uçuş emniyetini temin için de Af
yon, Koftyâ; Eskişehir; Erzurum, Elâzığ, Diyarbakır hava meydanlarında radyo yardımcı te
sislerinin'yapılmasına karar verilmiş ve bu işler için lüzumlu radyo, elektrik ve bina malzeme
sini tentm etntek üzere Westinghouse Şirketiyle 4.740.000,— dolarlık, meydan ve tesislerin pro
je ve mukavelelerinin tanzimi için de J. G. White Şirketi ile 1.425.450,— dolarlık sözleşmeler 
akdedilmiştir; 

11.IV. 1949 gün ve 5S6f sayılı Kanunla bu hava meydanlarının ve radyo yardımcı tesisleri
nin yapımı işiyle Bayındırlık Bakanlığı görevlendirilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından bütün bu radyo yardımcı tesisleriyle istanbul, Ankara ve 
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Trabzon hava meydanlarının toprak tesviyesi, drenaj ve kaplama işlerinin yapımına başlanmış 
bulunulmaktadır. 

Eldeki makine mevcutları nazarı itibara alınarak tanzim edilen iş programına göre Beynel
milel Sivil Havacılık normlarına uygun olarak Yeşilköy hava meydanı 1951 yılı sonunda ikmal 
edilecektir. 

Trabzon hava meydanının tesviye ve drenaj işleri 1951 yılı ortalarında, Ankara hava meyda
nı 1953 yılı sonunda, Adana hava meydanı ise 1955 yılı sonunda ve diğer bütün meydanlardaki 
yardımcı tesisler ise 1953 yılı sonunda ikmal edilmiş olacaktır. 

1955 yılı hitamında artık yurt içi havacılığı için gerekli emniyet sağlanmış ve beynelmilel 
hava yollarına yurt meydanları açılmış bulunacaktır. 

Katı projeler üzerinde yapılan hesaplara göre 5076 sayılı Kanunla verilen 43 milyon lira ile bu 
işin tamamlanamıyacağı anlaşılmış olup 1951 malî yılı sonuna kadar bütün tesisler için yapılacak 
sarfiyat ilişik 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. *'' **" ... '! 

2 No. lu cetvel adı geçen meydanların ilk keşiflerini ihtiva etmektedir. 
Bu cetvellerin tetkikmdan anlaşılacağı veçhile 5076 sayılı Kanunla verilmiş bulunan 43 milyon 

lira 1951 malî yılı sonuna kadar tamamen kullanılmış bulunacağı cihetle inşasına başlanmış olan 
meydan ve tesislerden ancak bir tanesi (Yeşilköy Hava Meydanı) ikmal edilmiş olacaktır. 

Havacılığımızın emniyet ve inkişafını ve Avrupa ile Asya Beynelmilel Hava Yolunun yurdu
muzdan geçmesini tamamen sağlıyacak olan ve cihazları tamamen sipariş edilip büyük bir kısmı 
memleketimize gelmiş bulunan bu tesislerin bir an evvel monte edilerek umumun menfaatine arze-
dilmesi için 5076 sayılı Kanunla verilen 43 milyon liralık yetkinin aynı şartlar altında 65 milyon 
liraya çıkarılması hususunda ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Ulaştrma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. 1/211 
Karar No. 23 

1 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna 
ek olarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 14 . VI . 1951 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulmasına karar verilen ve 
25 . VI . 1951 tarihinde komisyonumuza havale 

;buyurulan kanun tasarısı Bayındırlık Bakanlığı 
temsilcisinin de huzuriyle tezekkür edildi ve ge
rek kanunun gerekçesinde gerek Bayındırlık 
Bakanlığı mümessilinin verdiği izahat ile bunun 
bir zaruret olduğu neticesine varan komisyonu
muz Hükümetten gelen kanun tasarısının aynen 
kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev-
»di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Ulî«ştıi'ma Komisyonu Başkanı 

Samsun 
N. Berkman 

Sözcü 
Konya -

H. ölçmen 
İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Amasya 

C. Topçu 
Bilecik Çanakkale 

K. M. Kurkut I. Karasioğlu 
imzada bulunamadı 

Çoruh Denizli 
//. Bumin H. Akşit 

imzada bulunamadı 
Diyarbakır Giresun Malatya 

Dr. K. Tayş% H. Bozbağ L. Sayman 
Sivas Tunceli 

î. Duygun H. R. Kulu 
imzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 285 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/211 
Karar No. 149 

8 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunun 
birinci maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanu
na ek olarak Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nan kanun tasarısı Ulaştırma Komisyonu rapo
ru ile birlikte Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı hazır 
olduğu, halde incelenip görüşüldü. 

5367 sayılı Kanun gereğince hava meydan
ları yapımı için girişilecek yüklenmeler karşılı
ğı7; memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının 
sağlanması maksadiyle meydan, pist, hangar, 
işletme binaları yapılması, mevcutların geniş
letilmesi ve. düzenlenmesi ve bu meydanlara 
gerekli her türlü makine, teçhizat, tesisat ve 
taşıtların satın alınması veya yaptırılması için 
Ulaştırma Bakanlığına 4860 sayılı Kanunla 
15 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişme yetkisi verilmiş ve bu 
yetki 5076 sayılı Kanunla 43 milyon liraya çı
karılmıştır. 

5367 sayılı Kanunla her türlü hava ulaş
tırmasının sağlanması maksadiyle yeniden 
meydan, pist hangar ve işletme binaları yapı
mı ve halen mevcut binaların genişletilmesi 
işiyle Bayındırlık Bakanlığı görevlendirilmiş 
olup Bayındırlık Bakanlığınca tamamlanan 
ve işler bir hale getirilen hava meydan ve li
manları, lüzumlu teçhiz ve tesisleriyle birlikte 
Ulaştırma Bakanlığına devir ve teslim oluna
caktır. Mezkûr 5367 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 15.IV.1949 tarihine kadar Ulaştırma Ba
kanlığınca hava meydanları için 5076 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak (19 082 620) 
liralık taahhüde girişilmek ve taahhüt dışmda 
muhtelif meydanlar için de (3 823 149) lira sar-
fedilmek suretiyle yeniden (22 905 769) lira 
kullanılmış ve (14 674 496) lirası tediye edilerek 

(8 231 273) liralık taahhüt bakiyesi Bayındır
lık Bakanlığına devrolunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığına da 1949 yılında 
(10 261 015) Ura 1950 yılında (10 000 000)) li, 
ra olmak üzere ceman (34 935 511) lira sarf edil
miştir. 1951 yılında bu işlere sarfolünmak üzere 
9 milyon lira konmuştur. 

Bu vaziyete göre 5076 sayılı Kanunla veril
miş bulunan 43 milyon lira 1951 malî yılı sonu
na kadar tamamen kullanılmış bulunacağı halde 
inşasına başlanmış olan meydan ve tesislerden 
ancak bir tanesi (Yeşilköy Hava Meydanı) ik
mal edilmiş olacaktır. 

Havacılığımızın emniyet ve inkişafını ve Av
rupa ile Asya beynelmilel hava yolunun yurdu
muzdan geçmesini tamamen sağlıyacak olan ve 
cihazları tamamen sipariş edilip büyük bir kıs
mı memleketimize gelmiş bulunan bu tesislerin 
bir an evvel monte edilerek umumun menfaatine 
arzedilmesi için 5076 sayılı Kanunla verilen 43 
milyon liralık yetkinin aynı şartlar altında 65 
milyon liraya çıkarılmasını istihdaf eden kanun 
tasarısı Hükümetin teklifi veçhile komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
A. Karahisar 
A. Veziroğlu 

istanbul 
A. H. Başar 

Konya 
R. Birand 

Sisa 
H. îmre 

Başkanvekili Sözcü 
Burdur Çanakkale 

F. Çelikbaş E. Kalafat 
Diyarbakır Eskişehir 
M. Ekinci A. Potuoğlu 

İstanbul İzmir 
F. Sayımer B. Bilgin 
Konya Mardin 

M. Â. Ülgen Z>. K. Türkoğlu 
Tokad Trabzon 

8. Atanç S.F Kalaycıoğlu 

( S. Sayısı : 285) 
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ÖÜEÜMETÎN TEKîDffi 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçla
rı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkında 4860 sayılı Kanunun birinci 
maddesini değiştiren 5076 sayılı Kanuna ek ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Memleket iç ve dışında hava 
ulaştırmalarının sağlanmasi maksadiyle yeniden 
meydan, pist, hangar, işletme binaları yapılması, 
mevcutların genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu 
meydanlara. gerekli her türlü makina,. teçhizat 
ve tesisat ve taşıtların satmalmması veya yaptı
rılması için 8 . II . 1946 tarihli ve 4860 sayılı Ka
nunun 1 nei maddesini değiştiren 11 . VI . 1947 
tarihli ve 5076 sayılı 'Kanunun 1 nci maddesiyle 
verilen 43 milyon liralık geçici yüklenme yetkisi 
65" milyon liraya çıkarılmıştır. 

MADB 2/ — Bu kanxm yayımı tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE" 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan Başbakan Yardımcısı 
A. Menderes Devlet Bakanı 

-m- S. Ağaoğh 

Devlet Bakanı 

Millî $avuBima; Babanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve'Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S? Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R Nasuhioğlu 
içişleri Bakam 

H. özyörük 
Mâliye Bakam 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve Sos. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakam 
N. özsan 

işletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

mmm 

(S- 8ayw *. ^85-) 



S. Sayısı: 286 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve iskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasına dair kanun tasa

rısı ve Tarım, Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (1 /244) 

T. c. 
Başhakanlik 3 . YIII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 3/13460, 6/2591 • _ . , . - - , 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğünün Başba
kanlığa bağlanmasına dair olup Bakanlar Kurulunca 3 . VIII . 1951 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygıla
rımla arzederim. 

J Başbakan 
A.Menderes 

GEREKÇE 

Toprak dağıtım ve iskân işleriyle bu vazifelerle yakından ilgisi olan tapu ve kadastro faaliyet
lerinin son zamanlarda bilhassa göçmenlerin iskânı ve tapulama faaliyetinin hızlandırılması bakı
mından arzettiği önem dolayısiyle bu iki umum müdürlüğün Devlet Bakanının murakabe ve ne
zareti altında faaliyetlerinin tanzim ve idaresi maksadiyle Başbakanlıkta birleştirilmelerinde aşi
kâr olan fayda nazarı dikkate alınarak mer'i kanunlarla umum müdürlüklere tanınan vazife ve 
yetkilere halel gelmeksizin bu birleştirilmenin yapılması uygun görülmüş ve bağlı kanun tasarı
sının birinci maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

Tasarının ikinci maddesi her iki genel müdürlüğün halen bağlı bulundukları Adalet ve Tarım 
bakanlıklarına muhtelif kanunlarla tanınmış olan görev ve yetkilerin de bu kere bağlanması tek
lif olunan Başbakanlığa devri zaruri olacağından kanunun ikinci maddesi bu gayeyi temin için 
kalemo alınmıştır. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddesi kanunun meriyetine ve Bakanlar Kurulu tarafından yürütüle
ceğine dair hükmü ihtiva etmektedir. 

Tarım Komisyonu Rapora 

6. VIII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Toprak dağıtımı ve iskân işleriyle bu va- faaliyetlerinin ayrı ayrı bakanlıklarda bulun-
zifelerle yakından ilgisi olan tapu ve kadastro masının bâzı idari sebepler yüzünden işlerin 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/U4 
Karar No. 30 
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yürüriTİsl^&fei matlup sürati temin ödemediği 
mütalteîyle bu iki umûm müdürlüğün Devlet 
Bakanının murakabe ve nezareti altında çalış-
maJarftLin tanzim, tesri ve idaresi Başbakanlık
ta birleştirilmeleri suretiyle mümkün olabile
ceği mülâhazasiyle hazırlanıp komisyonumuza 
6 . VÎÎI. 1051 tarihinde gelen kanun tasarısı 
ayna tarihte komisyonumuz toplantısında alâ
kalı bakanlıkların temsilcilerinin izahları din
lenmek suretiyle incelendi. Neticede Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve İs
kân İşleri Gtenel Müdürlüğünün Başbakanlığa 
bağlanmasına dair kanun tasarısı mevcut ko
misyon üyelerinin ittifakiyle ve olduğu gibi ka
bul edildi. 

Tapu ve Kaadstro Genel Müdürlüğü ile Top
rak ve İskân Genel Müdürlüğünün Başbakan
lığa, bağlanmasına dair olan kanun tasarısı Ba
kanlar Kurulunun 3 . VIII . 1951 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise sunulmasına karar yeri
lerek, Tarım Komisyonunun müzakeresinden 
sonra Kömîsydntimuza havale edilmekle Hükü
met temsilcisi hazır olduğu halde incelendi: 

&anün taSarteinın; Toprak dağitîm ve 
iskân işlerimle, Tapu ve Kadastronun gökmen 
is&ânı ve tapulama fâaliyetinin hızlandırılması 
bakımından arzettiği önem dolayısiyle iki genel 
müdürlüğün faaliyetlerinin tanzim ve idaresinin 
Başbakanlığa verilmesinde fayda mülâhaza 
edilmesi üzerine, hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Gerekçenin okunmasından ve alman tamam
layıcı izahattan sonra tasarının aynen kabulüne 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna su
nulmak üzere Yüksek Başkanlığa takdim olun
du. 

Tarım Ko. Bu rapor 
Başkanı Sözcüsü Kâtip 
Manisa Manisa Afyon K. 

8. Mtmciöğlu 8. Mthctöğlu 8. Torfilli 
Afyon K. Bolu Denizli 
A. Güler M. Daytoğlu R. Tavaslıoğlu 
Gazianteb. Giresun izmir 
E. Cenanı A. N. Duyduk M. Aldemir 
Kayseri Kırklareli Konya 

E. Develioğlu F. Piliz A. R. Ercan 
Niğde Seyhan 

F. Köşkeroğlu T. Coşkun 

komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev

di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. T. lltekin M. Erkwyumcu V. Asma 
Amasya Ankara Çankırı 
/. Olgaç 0. Şt Çiçekdağ C. B&ymk 

Çoruh Edirne 
M. Güney M. Enginün 

Elâzığ Erzurum 
E: A. Yöntp E. Earm 

İstanbul Kdîiya S&mstto 
A. Moshos M. Obuz F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
8. Serçe N. Ü. Alctît 

Adalet Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Adalet ttömtsyönu 6 VIII . 1951 

Esas îtö. î/244 
Karar No. 64 

Yüksek Başkanlığa 

(S . Sayısı 286) 



Bütçe Komisyonu npom 

r . B. M. M. 
Bütçe Komisyonu ' 9 . VIII 1951 
Esas No. i/244 
Karar No. 150 

Yüksek Başkanlığa 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Başba
kanlığa bağlanmasına dair olan kanun tasarısı 
Tarım ve Adalet komisyonları raporlariyle bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Devlet 
Bakanı, Başbakanlık Müsteşarı ve Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde açıklandığı üzere 
Göçmenlerin iskânı ve tapulama faaliyetinin hız
landırılması bakımından Toprak ve İskân İşle
ri Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünün vazife noktasından bir biriyle 
olan yakın alâkaları dolayısiyle her iki Genel 
Müdürlüğün Devlet Bakanının murakabesi ve 
nezareti altında faaliyetlerinin tanzim ve ida-
desi maksadiyle Başbakanlığa bağlanması tasarı 
ile temin olunmak istenmekte olup ayrıca tasa
rının ikinci maddesiyle de bu iki Genel Müdür
lük hakkında Adalet ve Tarım Bakanlıklarına 
kanunen tanınmış olan görev ve yetkilerin Baş
bakanlığa devri sağlanmaktadır. 

Tasarıyı tetkik eden Tarım ve Adalet komis

yonları Hükümet teklifini aynen kabul etmiş
lerdir. 

Bıı seri bir suretle halli icap eden göçmen işi 
ile tapulama işinin bir elden aksamadan idaresi 
maksadiyle hazırlanmış olan tasarı komisyonu
muzca da yerinde görülerek Hükümet teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Kamutayın, onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözeü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikoaş E. Kalafat 
A. Karahisar Aydın Diyarbakır 
A. Veziroğlu E. Menderes M. Ekinci 
Eskişehir İstanbul İstanbul 

A. Potuoğlu A. H. Başar F. Sayımer 
İzmir İzmir Konya 

B. Bilgin R. Birand M. Â. Ülgen 
Mardin Ordu Seyhan 

Dr. K. Türkoğlu R. Aksoy Dr. S. Ban 
Sivas Tokad Trabzon 

ff. tmre S. Atanç 8. Kalayctöğlu 

( S. Sayısı : 286 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak 
ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün Başbakanlı

ğa bağlanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü Başbakanlığa bağlanmıştır. 

MADDE 2. — 3707 sayılı Kanunla Adalet 
Bakanlığına devredilen ve diğer kanunlarla bu 
Bakanlığa tanınan görev ve yetkilerle 5613 sa
yılı Kanunla Tarım Bakanlığına tanınmış görev 
ve yetkiler Başbakanlığa devrolunmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

H. özyörük 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmen 

Çalışma Bakam 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

(S. Sayıs. : 286) 



S. Sayısı: Jg? 
ödünç Para Verme İşleri Ksnunuraın bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Adalet, Maliye ve 

Bütçe komisyonları raporları (1/191) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . VI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1980, 6/1833 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ödünç Para Verme Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 25 . IV . 1951 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar-
zederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

2999 sayılı Bankalar Kanunu ile Murabaha Nizamnamesinin, yeniden ele alınarak günün şartlarına 
uygun hale konulması düşünülmekte ise de ilk iş olarak ödünç Para Verme Kanunu tadilinden işe 
başlanması zaruri görülmüştür. 

Filhakika, 1933 senesinde ödünç Para Verme İşleri Kanunu yürürlüğe girjdiği sıralarda, memleket
te çok yüksek faiz nispetleri cari bulunmakta ve 9 Recep 1304 tarihli Murabaha Nizamnamesi hü
kümleri, tefeciler tarafından tatbik edilmekte olan %^Q ye hattâ daha yüksek nişpetlerdeki faizlerin 
indirilmesine kâfi gelmemekte idi. 

2279 sayılı ve 8 . VI . 1933 tarihli ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile faiz hadleri, ilk merhale 
olarak o zaman için nispetten kabili tahammül say^aa^^lere. indirilmiş ve ancak, âzami faiz haddi 
tesbit edilmiyerek, muayyen haddi aşan faizlerden, gittikçe artan nispetlerde hususi idarelere hisse 
ayrılması esası vaz'olunmuştu. 

İkinci merhale olmak üzere, 1938 senesinde 3399 4şayılı Kanunla, yalnız ödünç Para Verme işlerinde 
nispet bir miktar düşürülerek, bu hadlerden yukarı fak tahsili jnen edilmiş; tevdiat faizi nispetlerine 
mütaallik hükümler ise aynen bırakılmıştır. 

Gerek ikrazat, gerekse tevdiat için halen tatbik olunan faiz nispetleri, diğer memleketlerde cari 
hadlerin üstünde bulunmaktadır. 

Maliyet unsurları arasında ehemmiyetli bir yer alan.faiz nispetlerini, memleket ekonomisine 
ve kalkınmasına uygun bir tarzda, ayarlamak makşadiyle tanzim eylemek mevzuunda ilk adım. olarak 
son zamanlarda Merkez Bankasınca resmî iskonto hadlerinde % 1 nispetinde bir indirme yağıldık
tan sonra ödünç para verme işleriyle uğraşan hakiki ve hü^mi şahısların halen tatbik etmekte 
oldukları faiz nispetlerinde de günün şartlarına uygun bir .ayarlama yapılması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Tasarıda, memleketin kredi politikasını ve faiz hadlerini- devamlı surette tetkik ve müşahede 
altında bulundurarak icabeden tedbirlerin alınması hususunda Bakanlar Kuruluna istişari mütalâa-
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sim arz ve teklif eylemek vazifesiyle mükellef bir millî kredi komitesi kurulmasını sağlayıcı hüküm 
sevkolunmuştur. 

Bu suretle faiz hadlerini günün şartlarına göıv seyyal bir surette ayarlamak imkânı sağlanmak 
istenmiştir. 

Tefecilik edenlerle Bakanlar Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere tatbik olunacak cezai 
müeyyideler de müessir ve tatbiki kolayca kabil hüküm halinde tanzim edilmiştir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/191 
Karar No. 34 

83.. VI. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

ödünç para verme İşleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısını komisyonumuz, 13 . VI . 1951 tarihin
de ve 15 . VI . 1951 tarihinde yaptığı iki top
lantıda tetkik ve tahlil etmiş bâzı maddelerini 
tâdil ederek tasarıyı ekseriyetle, kabul etmiştir. 

Komisyonumuzda tasarının kabulü hakkında 
hâkim olan mucip sebep ve kanaatler aşağıda 
arzedilmiştir: 

a) Hükümet gerekçesinde de belirtildiği gi
bi, ödünç verme işleri kanunu hükümlerinin bu
günkü şart ve icaplara intibakı zaruri bir keyfi
yet olarak mütalâa edilmiştir. Memleket iktisadi 
konjonktürünün faiz piyasasına inikasının çok 
ağır olduğu gözden kaçmıyan bir hakikâttir. Ko
misyon, faiz nispetlerini kanun çevresinden kur
tarılıp daha pratik bir tedbir olan aksperler ko
mitesine; onu da bankalar kuruluna bağlanma
sını daha faydalı bulmuştur. 

b) Hükümet tasarısındaki kredi politika-
siyle alâkalı tedbirlere ait hüküm, Hükümetin 
bu sahadaki müdahalesini genişletmesi arzu edil
mediğinden ve esasen faiz ile alâkası bulunma
dığından tasarıdan çıkarılmıştır. 

e) Bugün tatbik olunan faiz nispetleri ara
sında da adaletsizlik bulunduğu müşahede edil
miştir. Maddi tazminatlı hesaplarla, kısa vadeli 
iskonto ve iştira senetleri ile uzun vadeli iskonto 
ve kefalet mukabili sari hesapların aynı faiz nis
petlerine tâbi tutulması bunlar arasındaki ayar
lamaların kanun mevzuu olmaktan ziyade hususi 
bir komitenin işi olduğuna kanaat getirmiş bulu
nuyoruz. 

d) Bu suretle ayarlanan faiz nispetleri, şüp
hesiz ki Merkez Bankasının tatbik edegelmekte 
olduğu reeskont mekanizması bünyesine daha 
uygun düşecektir. 

Tasarıda yapılan bellibaşlı tadiller şunlar
dır : 

a) Tasarıdaki muaddel maddede, Bakanlar 
Kurulu yetkilidir hükmünü komisyonumuz uy
gun bulmuş fakat kredi politikasiyle alâkalı 
hususların tanzim ve alınması gerekli sair ted
birleri tesbit eyliyen salâhiyetlerin Bakanlar 
Kuruluna verilmesinde bir fayda ve zaruret mü
talâa etmemiştir. 

b) Tasarıda Millî Kredi Komitesi adiyle 
vasıflandıranlar kurumu, yalnızca komite diye 
tavsif eden komisyonumuz sözü edilen komite
nin teşkilini tahdidi ve tadadi olarak sınırlandır
mıştır. 

c) Hükümet tasarısında muaddel 10 ncu 
maddesindeki hüküm aynen, tasarıda 17 nci 
maddede, tekrar edildiğinden bu madde hazfe
dilmiş, böylece 2279 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi kaldırılmıştır. 12 nci madde ise yukar-
daki ilgaya göre yeniden tanzim edilmiştir. 

17 nci maddeye daha vazıh bi^ şeMİ veril
meye çalışılmıştır. 

1 lulâsa : Memleket menfaatlerine uygun ola
cağım kabul ettiğimiz bu tasarı faiz nispetleri
ne şupl bir şekil vermiştir: 

Âzami faizlerin tesbiti esas gaye olmuştur. 
Bu haddi aşmamak suretiyle bankajarm tasar
ruf sahiplerine kısmen faiz, kısmen çeşitli men-

( S. Sayısı : 287 ) 



— 3 — 
faatler sağlıyabileceklerini ilâveten arzetmek 
isteriz. 

Tasarı, havalesi gereğince, Adalet Komisyo
nuna sevkedilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 
Ticaret Komisyonu Baş. 

Erzurum 
S. Başak 

Kâtip 
Ankara 
S. Benli 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Sözcü 
Balıkesir 

E. Güreli 

Afyon K. Amasya 
S. Kerman H. Koray 

îzmir Kocaeli 
T. Gür erk E. Alicaıı 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Kütahya Sivas " 
M. Alkin A. Kavuncu H. Yüksel 

îmzada bulunamadı 
Trabzon 

(Muhalefetin sebebi aşağıda arzedilmiştir) 
C. Zamangil 

Muhaefet şerhi 
Hükümete ikrazat ve mevduat faiz had

lerini tâyin ve her türlü banka muamele

lerine dair bankalarca vacibürriaye usul ve 
kaideler koymak yetkisini veren ve böylece 
Türk bankacılığım kararname rejimi ile Hü
kümetin kumandası altma koyan Hükümet 
tasarısının, bankaclık tarihimizde daima 
esefle alınmaya mahkûm vasıflarını mühim 
bir nispet dairesinde izale edebilmiş olan Ti
caret Komisyonunun muaddel metinine dahi 
muhalifim. t 

Komisyonca tadil en meydana getirien me
tin, Hükümetin istediği geniş yetkilerden 
yalnız bir tanesini, yani, ikrazat ve mevdu-
at faizlerinin Hükümet tarafından tesbiti usu
lünü muhafaza etmektedir. Muhalefetin se-
bebjı^ icabında tafsil edilmek üzere, şudur; 

İkrazat ve -mevduat faizlerini Hükümet
lerin indirip bindrebileceği bir memleket 
ekonomisinde emniyet kalmaz. Diğer taraf
tan Hükümetçe ne yapılmak istendiği iyice. 
anlaşıldığı takdirde, 2999 numaralı Banka
lar Kanununun ruhuna uygun ve salim usul
ler bulmak mümkündür. 

Trabzon Milletvekili 
Cahid Zamangil 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/191 
Karar No. 53 

28 . VI . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

ödünç Para Verme İşleri Kanununun bâzı 
maddelirinin değiştirilmesi hakkında Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunun 25 . IV . 1951 tarihli toplantı
sında yüksek Meclise sunulınasına karar veri
len kanun tasarısı Komisyonumuza havale edil
mekle, incelendi : 

Mucip sebepler, Ticaret Komisyonu gerek
çesinde açıkça gösterildiği gibi, 

a) Hükümet gerekçesinde de belirtildiği 
gibi, ödünç verme işleri kanunu hükümlerinin 
bugünkü şart ve icaplara intibakı zaruri bir 
keyfiyet olarak mütalâa edilmiştir. Memleket 
iktisadi konjonktürünün faiz piyasasına inika
sının çok ağır olduğu gözden kaçmıyan bir ha

kikattir. Komisyon, faiz nispetlerini kanun 
çevresinden kurtarılıp daha pratik bir tedbir 
olan eksperler komitesine; onu da Bakanlar 
Kuruluna bağlanmasını daha faydalı bulmuş
tur. 

b) Hükümet tasarısındaki kredi politika-
siyle alâkalı tedbirlere ait hüküm, Hükümetin 
bu sahadaki müdahalesini genişletmesi arzu 
edilmediğinden ve esasen faiz ile alâkalı bu
lunmadığından tasarıdan çıkarılmıştır. 

c) Bugün tatbik olunan faiz nispetleri ara
sında da adaletsizlik bulunduğu müşahede edil
miştir. Maddi teminatlı hesaplarla^ kısa vadeli 
ıskonto ve iştira senetleri ile uzun vadeli is-
kotıto ve kefalet mukabili cari hesapların aynı 
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faiz nispetlerine tâbi tutulması bunlar arasın
daki ayarlamaların kanun mevzuu olmaktan 
ziyade hususi bir komitenin işi olduğuna ka
naat getirmiş bulunuyoruz. 

d) Bu suretle ayarlanan faiz nispetleri, 
şüphesiz ki, Merkez Bankasının tatbik edegel-
mekte o1 duğu reeskont mekanizması bünyesi
ne daha uygun düşecektir. 

Tasarıda yapılan bellibaşlı tadiler şun
lardır : 

a) Tasarıdaki muaddel maddede, Bakanlar 
Kurulu yetki'idir hükmünü komisyonumuz uy
gun bulmuş fakat kredi politikas'yle a7âkalı 
hususların tanzim ve alınması gerekli sair ted
birleri tesbit eyliyen salâhiyetlerin Bakanlar 
Kuruluna verilmesinde bir fayda ve zaruret mü
talâa etmemiştir. 

b) Tasarıda MiUî Kredi Komitesi adiyle 
vas flandıranlar kurumu, yalnızca komite diye 
tavsif eden komisyonumuz sözü edilen komite
nin teşkilini tahdidi ve tadadı olarak sınırlan
dırmıştır. 

c) Hükümet tasarısında muaddel 10 ncu 
maddesindeki hüküm aynen, tasarıda İ7 nci 
maddede, -tekrar ediMiğinden bu madde haz
fedilmiş, böylece 2279 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi kaldırılmıştır. 12 nci madde is-e yukar-

daki ilgaya göre yeniden tanzim edilmiştir. 
17 nci maddeye daha vazıh bir şekil veril* 

meye ça'ışılmıştır. 
17 nci maddede tesbit edilen ceza miktarı 

fahiş görüldüğünden işlenen cürümce verileft ce
za arasında bir nispeti âdile bulunması prensi
bine uyularak mezkûr maddedeki cezalar me
tinde gösterildiği şekilde indirilmiştir. Tasarının 
diğer maddeleri Ticaret Komisyonu değiştirişi 
veçhi'e aynen komisyonumuzca da oy birliğiyle. 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
tevd' edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Adalet Ko. Bşk. Y. Sözcü Kâtip 

Balıkesir Balıkesir Balıkesir 
M. Erkuyumcu M. Erkuyumcu V.Asena 
Amasya Ankara Ankara 
/. Olgaç S. Ş. İnce O. Ş. Çiçekdağ 
Çankırı Edirne Elâzığ 

C. Boynuk M. Enginün H. A. Yöney 
Erzurum İstanbul Konya 
E. Karan A. Moshos M. Oluz 

Kütahya Samsun 
S. S. Nasuhoğlu F. Tüzel 

Seyhan Yozgad 
8. Serçe N. V, AlaX% 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/191 
Karar No. 83 

18 , VII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

ödünç Para Verme İşleri Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ekonomi 
tasarısı Ekonomi ve Ticaret ve Maliye Bakanlık
ları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi. 

Hükümet gerekçesi, Ticaret ve Adalet komis
yonları raporları okunup hazır bulunan temsilci
lerin izahları dinlendikten sonra tasarının esası 
ekseriyetle kabul ve Ticaret Komisyonunca tadi-
len hazırlanan metin esas ittihaz edildi. 

Maddelerin müzakeresinde : 
Başlık kısaltılarak değişik şekli ile kabul edil

miştir. 
1 nci madde ile değiştirilen 2279 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesi faiz haddi tesbitinin her çe
şit ödünç para verme muamelele'ri için v.e nevi 
itibariyle yapılacağını belirtmek maksadiyle de
ğiştirilmiş ve Komiteye ödenmiş sermayesi 
2 000 000 ve daha fazla olan Millî bankaların 
da temsilci göndermelerinin hususi sermaye sek
törü söz hakkını tevsi ve takviye faydalarını te
min edeceği düşünülerek maddedeki 4 milyon li
ralık had 2 milyon liraya indirilmiş ve Komite
ye katılacak profesörün Ankara Üniversitesi Se* 
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natosu tarafından seçileceği tasrih 'edilerek madde 
değişik şekli ile ve ekseriyetle "kabul edilmiştir. 
•'•; 12 nci maddede (Mevcut kanunlara uygun 

ollrâk)" ibaresi lüzumsuz telâkki edilerek çıkarıl
mış ve Ticaret Kanunu gereğince çıkarılan tahvi
lât ihraç ;faiz hadlerinin lsanun veya kararname 
yolu ile. tâbi tutulacağı temevvüçlerin bu nevi 
menkul kıymetler üzerinde yapabileceği menfi 
tesirler göz önünde bulundurularak aynı madde
ye, bir fokra eklenmesi uygun görülmüştür. Ek
lenen fıkra, tahvilâta ait ihraç şart ve hükümle
rini ihlâl edici bir maniyet taşımakta,, tahvilâtın 
münhasıran maddede mevcut süreden istisnaiye-
tini istihdaf etmektedir. Madde bu değişiklikler
le ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

İf' nci maddede ifade bakımından bir deği
şiklik* yapılmış ve Adalet Komisyonunca yapılan 
değişiklik ile ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

9 ncu madde gereğince teşkil edilecek komi
tenin faaliyete geçmesine ve tesbit edilecek faiz 
haddinin tatbik mevkiine konmasına kadar 2279 
sayılı Kanunun 3399 sayılı Kanunla değiştirilen 
ve bu tasan ile kaldırılması derpiş olunan hü

kümlerinin yürürlükte kalması zarareti kalcı
sında tasarıya geçici bir madde ilâvesine lüzum* 
görülmüştür. Eklenen geçici 1 nci madde ekse
riyetle kabul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun geçici maddesi ayneıy. 
ve geçici 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Ticaret Komisyonunun 3 ve 4'ncü maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/191 
Karar No. 151 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Rize 

/. Akçal 

Sözcü 
Giresun 

H. Erkmen 
Kâtip 

Zonguldak Konya Mardin 
F. Açıkşöz U. N. Yiğiter A. Kdlav 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

Muhalifim 
N. Bilge 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Samsun 
Ş. Vluçay 

Sivas 
Ş. Ecevit 

Seyhan 
Z. Akçalı 

Trabzon 
T. Koral 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

9 . VIII . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

ödünç Para Verme Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 
4 . VI . 1951 tarihli ve 6/1833 sayılı tezkeresiyle 
sunulan kanun tasarısı Ticaret, Adalet ve Maliye 
komisyonları raporlariyle birlikte komisyonumu
za havale olunmakla Ekonomi ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete hazır olduğu halde incelenip görüşül
dü : 

Hükümet gerekçesinde; 2279 ve 3399 sayılı 
ödünç Para Verme kanunlariyle tesbit olunan 
faiz hadlerinin, gerek ikrazat ve gerekse tevdiat 
için diğer memleketlerde cari hadlerin üstünde 

bulunmakta olduğu ve maliyet unsurları arasın
da ehemmiyetli bir yer alan faiz nispetlerini, 
memleket ekonomisine ve kalkınmasına uygun 
bir tarzda ayarlamak maksadiyle tanzim eylemek 
mevzuunda ilk olarak son zamanlarda Cumhuri
yet Merkez Bankasınca resmî iskonto hadlerinde 
% 1 nispetinde bir indirme yapıldıktan sor.ra 
ödünç para verme işleriyle uğraşan hakiki ve 
hükmî şahısların halen tatbik etmekte oldukları 
faiz nispetlerinde de günü i ş a r t ı m a uygun bir 
ayarlama yapılmasını teminen tasarının sevk-
kedilmiş olduğu bildirilmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemeden sonra 
Hükümetin de mutabakatının inzimamiyle tasa-
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nnm birinci maddesi; faiz haddi 3399 sayılı Ka
nunla tesbit olunan % 12 ve % 8,5 nispetleri, 
günün iktisadi ve ticari şartlarına uygun olarak 
ayarlanması zaruretinden mülhem olarak açık 
kredilerde % 9 ve teminat karşılığı kredilerde de 
% 7 olarak yeniden tâyin ve tesbit olunmuştur. 

İkinci madde, birinci maddede tesbit olunan 
faiz hadlerinin tatbik zamanını göstermekte 
olup değişiklikle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde, mevduata tatbik edilecek 
faiz nispetlerine mütaallik olup tasarıya eklen
mesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Dördüncü madde, 2279 sayılı ödünç Para 
Verme Kanununun 17 nci maddesinde derpiş 
olunan ceza hükümlerinin aynı zamanda mev
duata bu kanunla tesbit olunan nispetler üstün
de faiz tatbik edenlere de teşmil edilmek sure-. 

tiyle tadil edilerek kabul edilmiştir. 
Bu suretle yeniden tanzim olunan tasan ön

celik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Ada/kan 
Afyon, K. 

A. Vezir oğlu 
İstanbul 

A. H. Başar 
Konya 

R. Birand 
Sivas 

H, îmre 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
İstanbul 

F. Saytm&r 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Tokad 

8. Atanç 

Sözcü 
Çanakkale. 
E. Kalafat 
Eskişehir 

A, Potuoğlu. 
İzmir 

B. Bilgin 
Mardin 

Dr: K. Türkoğlu 
Trabzon 

S. F, Kalâycıoğlu 
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HÜSÖMETÎN TEKLİFİ 

ödünç Para Verme Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2279 sayılı 
ödünç Para Verme Kanunu
nun 9, 10, 12 ve 17 nci mad
deleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 9. — ödünç para ver
me işlerinde alınacak ve verile
cek âzami faiz nispetlerini tâ
yin, kredi politikasiyle alâkalı 
hususları tanzim ve alınması 
gerekli sair tedbirleri tesbit et
meye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. Bu hususta Bakanlar Ku
ruluna istişari mahiyette teklif
lerde bulunmak üzere bir millî 
kredi komitesi kurulur. 

Bu komite Maliye ve Ekono
mi ve Ticaret bakanlıkları müs
teşarları, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, Hazine ve İç 
Ticaret Umum Müdürleriyle 
ilim ve türlü sahalara mensup 
iş adamları arasından Bakan
lar Kurulunca seçileceklerden 
terekküp eder. 

Millî kredi komitesinin ka
rarlan Maliye Bakanlığının 
mütalâası alındıktan sonra Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığınca 
Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Madde 10. — 9 ncu madde 
uyarınca ittihaz olunan Bakan
lar Kurulu kararma aykırı ha
reket eylemek ve tesbit olunan 
faiz nispetleri hilâfına doğru
dan doğruya veya vasıtalı şe
kilde faiz tatbik etmek veya 
başkaca menfaatler temin ey
lemek yasaktır. 

- â -
TİCABET KOMİSYONUNUN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

2279 sayılı ödüfiğ Para Verme 
îşleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki mad
desinin kaldırılması ve 3399 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesiyle 
muvakkat maddesinin kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2279 sayılı 
Ödünç Para Verme Kanunu 9, 
12 ve 17 nci maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 9. — ödünç para 
verme işlerinde alınacak ve ve
rilecek âzami faiz nispetlerini 
tesbit etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. Bu konuda Bakan
lar Kurulu kararma mesnet 
teşkil edecek teklifleri hazırla
mak üzere bir komite kurulur. 
Bu komite Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı, Hazine 
Umum Müdürü ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, 
ödenmiş sermayesi 4 000 000 ve 
daha fazla bulunan Millî Ban
kalar umum müdürlerinden ve 
Ankara Üniversitesinde bu 
mevzularla ilgili bir profesör
den terekküp eder. 

Komite kararları Maliye 
Bakanlığının mütalâası alın
dıktan sonra Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca Bakanlar Ku
mluna sunulur. 
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ADALET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

2279 sayılı, Ödünç Para Verme 
İşleri Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve iki mad
desinin kaldırılması ve 3399 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
ile muvakkat maddesinin kaldı
rılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ticaret Komis
yonunun 1 nci maddesi ayn-nt 
kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Ticaret Komisyo
nunun 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

4 2Z79jmâ3BA£gydı hmunUnn 
i bâzı maddelerinin değiştirilme- ; 

si ve bâz% maddelerinin .kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ticaret Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Çeşitli ödünç 
para verme işlerinde muamele 
nevilerine göre alınacak ve veri
lecek âzami faiz nispetlerini tes-
bit etmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. Bu konuda Bakanlar 
kurulu kararına mesnet teşkil 
edecek teklifleri hazırlamak üze
re bir komite kurulur. Bü ko
mite Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Müsteşarı, Hazine Umum 
Müdürü ile T» C. Merkez Ban
kası, ödenmiş sermayesi 2.000.000 
ve daha fazla bulunan Millî 
Bankalar Umum Müdürlerinden 
ve Ankara Üniversitesi Senato
su tarafından seçilecek bir pro
fesörden terekküp ederi 

Bü komite yılda bir defadan 
az olmamak üzere Ekonomi ve 
Ticaret iBaka&Tİığmmi^v«tryle 
toplainır.' 

Ktwnîte^kara¥ları Mâlrye^a-
kanf^ımn-fAütaftâası alındıktan 
s^orra l®sonomi ^ e Trearet Ba-
kt^Rğmöa Bakanlar I^rÜkma 
smrâhır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

, 3399 s&üı'&anunun 1 ıttimad-
s de&iniriMefâUrilmtâi ve"İm^far-
• nuna 'iki madde fWaveti've%879 
i sayılı Kanunun *T?nci maddesi
nin fteğiŞHrümesi iıdfflcmtia ka

nun tasarısı 

aiADMl1. — 2279«ayıh Ka-
: n»ûu tadil »den 3S3&sa^üı Ka-
: nuûttnl.iLei maddelindeki faiz 
nispetkri sağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

ödünç para verme işlerinde 
% 7 den fazla faiz almak ya

lakt ı r . Ancak açık kredi şek
lindeki muamelelerde % 9 a 
kadar (9 dâhil) faiz alınabilir. 
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Madde 12. — 9 ve 10 ncu 
maddeler gereğince tâyin edi
lecek faiz nispetleri, Bakanlar 
Kurulu kararının yayınlanması 
tarihinden itibaren 15 günden 
aşağı olmamak üzere ertesi ay 
başında yürürlüğe girer, bu ta
rihten evvel, mevcut kanun
lara uygun olarak yapılmış 
anasözleşmelerin faize mütaal-
lik hükümleri, altı ayı aşma
mak şartiyle, sözleşme süresi
nin devammca tatbik olunur. 

Madde 17. — Tefecilik eden
lerle Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilecek nispetler üstünde 
her ne sebep ve şekilde olursa 
olsun faiz istiyenler ve bu ka
nun mucibince alınacak Ba
kanlar Kurulu kararlarına ay
kırı hareket edenler altı ay
dan iki seneye kadar hapis 
cezâsiyle birlikte 5.000 liradan 
az olmamak üzere ödünç ver
dikleri meblâğın üç misli pa
ra cezasına mahkûm edilirler. 
Ayrıca iki seneden beş seneye 
kadar âmme hizmetlerinden 

— 10 — 
Ti. K. 

Madde 12. — 9 ncu madde 
gereğince tâyin edilecek faiz 
nispetleri Bakanlar Kurulu ka
rarının yayınlanması tarihin
den itibaren 15 günden aşağı 
olmamak üz«re ertesi ay başın
da yürürlüğe girer, bu tarihten 
evvel mevcut kanunlara uygun 
olarak yapılmış sözleşmelerin 
faize mütaallik hükümleri altı 
ayı aşmamak şartiyle sözleşme 
süresinin devammca tatbik olu
nur. 

Madde 17. — Tefecilik eden
lerle Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilecek nispetler üstünde 
her ne sebep ve şekilde olursa 
olsun faiz tatbik ve menfaat 
sağlıyanlar altı aydan iki sene
ye kadar hapis cezâsiyle birlik
te 5 000 liradan az olmamak 
üzere ödünç yerdikleri meblâ
ğın üç misli para cezasına mah
kûm edilirler. Ayrıca iki sene
den beş-seneye kadar âmme 
hizmetlerinden memnuiyet, uiesr 
lek ve sanatın tatili cezası da 
verilebilir. 
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Ad. & 

Madde 12. — Ticaret Komis
yonunun 12 nci maddesi aynen 
kabul kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Tefecilik eden
lerle Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilecek nispetler üstünde her 
ne sebep ve şekilde olursa olsun 
faiz tatbik ve menfaat sağlıyan
lar altı aydan iki seneye kadar 
hapis * cezâsiyle birlikte 2 500 
liradan az olmamak üzere ödünç 
verdikleri meblâğın üç misli pa
ra cezasına mahkûm edilirler. 
Aynca iki seneden beş seneye 
kadar âmme hizmetlerinden 
memnuiyet, meslek ve sanatın 
tatili cezası' 41» verilebilir. 

Kabul ettikleri mevduata 9 



Mal. K. 

Madde 12, — 9 neu. mad
de gereğince tâyin edilecek faiz 
nispetleri^ Bakanlar Kurulu ka
rarının yayınlanması tarihin
den itibaren on beş günden aşa
ğı olmamak üzere ertesi ay ba
şında yürürlüğe girer, bu ta
rihten evvel yapılmış sözleşme
lerin faize mütaallik hükümleri 
altı ayı aşmamak şartiyle söz
leşme süresinin devamınça tat
bik olunur. Şu kadar ki, tahvi
lât için tâyin olunan faiz haddi 
bunların ihraç sürelerince de
vam eder. 

Madde 17. — Tefecilik eden
lerle Bakanlar Kurulunca tes-
bit edilecek nispetler üstünde 
her ne sebep ve şekilde olursa 
olsun faiz tatbik eden veya men
faat sağlıyanlar altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezasiyle bir
likte 25000 liradan az olmamak 
üzere ödünç verdikleri meblâğın 
üç misli para cezasına mahkûm 
edilirler. Aynca iki seneden beş 
seneye kadar âmme hizmetlerin
den memnuiyet, meslek ve sa
natın tatili cezası da verilebilir. 

Kabul ettikleri mevduata 9 ncu 

- l i 
fi. K. 

MAPPE 2. — Tâyin edilen 
faiz nispetleri bu kanunun ya
yımını takip eden ay başında 
yürürlüğe girer. Bu tarihten 
önce mevcut kanunlara göre 
yapılmış olan sözleşmelerin fa
ize mütaallik hükümleri, ka
nunun neşrini takip eden tak
vim yılı başına kadar ve sözleş
me süresini aşmamak üzere tat
bik olunur. 

MADDE 3. — Kanunen mev
duat kabulüne mezun olanların 
kabul edecekleri bilûmum mev
duata (çeşitli tasarruf mevdu
atı dâhil) aşağıdaki hadler üs
tünde faiz verilemez: 
Vadesiz mevduat ile üç 
aya kadar vadeli mevdu
ata 2.50 
Uç aydan altı aya kadar 
vadeli mevduata 2.75 
Altı aydan bir seneye ka
dar vadeli mevduata 3 
Bir sene vadeli mevdu
ata 3.50 
Bir buçuk sene ve daha 
fazla vadeli mevduata 4 

MADDE 4. — 2279 sayılı Ka
nunun 17 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

Tefecilik edenlerle mevzuata 
bu kanunda tesbit edilen nis
petler üstünde faiz ödiyenlere 
bir aydan bir seneye kadar 
hapse ve 500 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. Ayrıca iki se
neden beş seneye kadar âmme 
hizmetlerinden memnuiyetleri-
ne karar verebilir. Bu cezalar 
tecil edilemez, 
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nıemnuiyet, meslek ve sanatın 
tatili cezası da .verilebilir. 

Bu cezalar tecil olunmaz. 
Kabul ettikleri mevduat 9 n-

cu madde gereğince tâyin edi
len nispetler üstünde faiz ve
ren veya her hangi bir menfaat 
taahhüdünde bulunan yahut 10 
ncu madde hükmüne aykırı 
hareket edenlere 5.000 liradan 
25.000 liraya kadar para ceza
sı hükmolunur. 

Mükerrirler hakkında yukar-
daki fıkralarda yazılı cezalar 
beş misline kadar hükmolunur. 

Cezai mesuliyet hakkında 
2999 sayılı Bankalar Kanunu
nun 65 nci maddesi hükmü tat^ 
bik olunur. 

GEÇÎCt MADDE — 9 ncu 
maddede yazılı millî kredi ko« 
mitesi bu kanunun yürürlüğe, 
girdiği tarihten itibaren en geç 
bir ay içinde kurulur. 

MADDE 2. — Bu kanun y& 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

- i 4 ~ 
Ti. K. 

Kabul ettikleri mevduata? 
9 ncu madde gereğince' tâyin 
edilen nispetler üstünde faiz 
veren veya her hangi bîr men
faat taahhüdünde bulunanlara» 
5 000 liradan 25 000 liraya ka
dar para cezası hükmolumır. 
Mükerrirler hakkında yukar-
daki fıkralarda yazılı cezalar: 
beş misline kadar hükmolumır. 

Cezai mesuliyet hakkında* 
2999 sayılı Bankalar Kanunu^ 
nun 65 nci maddesi hükmü tat-> 
bik olunur. 

MADDE 2; — 2279 > sayılı 
Kanunun 10, 11 nci ve 3399 sa^ 
yılı Kanunun 1 nci m»#Öesiyl© 
muvakkat maddesi kalc&rrimış-
tır. 

GEÇİCİ MADDE — 9 ncu 
maddede yazılı komite, bu ka^ 
nunun yürüklüğe girdiği tarih
ten itibaren ,eıu geç bir ay için* 
de kurulur. 

MADDE 3. — Bu kaıran'ya> 
ymıı tarihinden itibaren3' yürük
lüğe girer. 

Ad. K. 

nen madde gere&nce? t&yM edi
len , nispetler üstüBÖJ* f aiz, veren 
veya her hangi; biti menfaat; ta-
ahMdünde, buluaanlarat 2, 500 
liradan. 15 Q00*liri$as]sada*4*a-
ra cezası: hükmûluüur^ 

Mükerrirler. iafckaada yukar-
daki fıkralarda y«züı cezalar 
iki mislinden:-be^;miaiineik*jâar 
hüköıokumr. 

Gesai. mesuliye*; hatanda 
2999 sayılı; Bankalar; Kamrau-
nun 65 nci laaddeei.'hükKiir tat
bik olunur. 

MADDE 2. — Ticaret Ko
misyonu ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Ticaret 
Komisyonunun geçici 9 ncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tie?a*efc Ko
misyonunun üçüncümaclâesr ay
nen kabul edilmiştir. 
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htaddir gej-eğînee- tfiyin* edilen 
ras|yetler üstünde Mr-pefMf ve-; 
ya her lıaigf bİİ* mfen^aattMı-
hüdünde bulunanlara 25001İ4 
radan 1506 liraya kadar par« 

„ cezası hükmolunur. 
Mükerrirler hakkında yu-* 

kardaki fıkralarda yazılı ceza
lar iki mislinden 5 misline ka^ 
dar hükmolunur. 

Cezai mesuliyet hakkında 
2999 sayılı Bankalar Kanununun 
65 nci maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 2. — Ticaret Ko
misyonunun 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

iA GEÇİCİ MADDE 1 — Bit 
kanunun meriyete girişi tarihin
den itibaren 9 ncu madde muci-

* bince Bakanlar Kurulu karan 
ile yeni faiz nispetleri tâyin ve 
tatbik * mevkiine konuluncaya 

- kadar geçecek müddet zarfım
da 2279 sayılı Kanunun 339S 
sayılı Kanunla muaddel 9, 10 
ve 11 nci maddeleri hükümleri
nin tatbikma devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2 . - 9 
ncu maddede yazılı komite bu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç bir ay 
içinde kurulur., 

MADDE 3. — Ticaret Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ta- . - i ^ , 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MAIU3E 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A . Menderes 

Devlet Bakanı 
n Yardımcısı 
Ağaoğlu 

J>evlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
fi. Naruhioğlu 

Millî Savunma Bakam 
MH. KSymen 
içişleri Bakanı 
jJ5T. öiyfrük 

Dıfialeri Bakam 
\F. Köprülü 

Maliye Bakam 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Eko. Ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

3a, TOSO. Y. Bakam 

G. ve Tekel Bakam 
fi. 8. Burçak 
Tarım Bakam 

N. Okmen 
Ulaştırma Bakam 

flf. Kurtbtk 
Çalışma Bakam 

N. onan 
işletmeler Bakam 

Hakk% Gedik 

- U -
Ti. K. 

tfn ÎOJDDE 4 . . - * % tapım 
Bakanlar Kurtlu yürütür. 

Ad. ît 

jpj^ iKo-
misyonunun 4ördüncü a ı a d ^ 
aynen kabul edilmiştir. 
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Mal. K. > 

%ADDB 4. — Ticlret Komis-
yâmmvâı 4 neft :cınadâed aynen 
kabul edilmişti*: '5 :-

- 1 5 -
B. K. 

lt&DD# 6. -—: Bu kanunu 
Bakanlar Kin-itfa y&rütftr. 

mmm 
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