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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Gündemde mevcut kanun teklif ve tasarıla

rının sorulardan Önce görüşülmesi, kabul olun
du. 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partile
re bedelsiz mal devir edemiyeceklerine ve bu 
daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait 
olup siyasi partilere terkedilmiş olan gayrimen
kul mallarla bu partiler tarafından genel men
faatler için yaptırılmış olan binaların sahipleri
ne ve Hazineye iadesine dair Kanun, kabul 
edildi. 

1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/ l ve A/2 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
Kanunla 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilâtı hakkın
daki Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
3821 sayılı Kanuna ek kanun ve 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İş
leri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki 3127 sayılı Kanunun 15 nci madde
sinin değiştirilmesine; 

5210 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve 5, 6 ve 7 nci maddelerinin kaldırıl
masına ; 

Raporlar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/225) (Gündeme); 

2. — Gümüşane Milletvekili Cevdet Baybu-
ra ve iki arkadaşı ile Niğde Milletvekili Halil 
Nuri Yurdakul'un, Subay ve Askerî Memurla
rın maaşlarına dair olan 4989 sayılı Kanunun 
birinci maddesiyle 4600 sayılı Kanunun üçün
cü maddesinin değiştirilmesine ve hu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair olan 5609 sa 
yılı Kanunun birinci ve ikinci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında kanun teklifleri Ve Millî Sa
vunma ve Bütçe komisyonları raporları (2/210, 
2/212) (Gündeme); 

3. — Türkiye Büyük Milelt Meclisi Binası 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına; 

«Teşkilâtlanma ve genel müzakere hakkı 
prensiplerinin uygulanmasına mütaallik 98 nu
maralı Çalışma Sözleşmesi» nin onanmasına; 

«Ücretli iş Bulma Büroları hakkındaki 96 
numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi 
(1949 tadili)» nin onanmasına; 

Vatani hizmet tertibinden bir malûle aylık 
bağlanmasına; 

Demiryolu ile eşya nakliyatına mütaallik 
Milletlerarası Mukaveleye ek olarak Berne'de 
akdedilen Mukavelenin onanmasına dair olan 
kanunlar kabul olundu. 

İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 
ücret verilmesi hakkında kanun tasarısının tü
mü üzerinde de bir müddet görüşüldükten sonra 
ve alman karar gereğince; 

9 . V in . 1951 Perşembe günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili İstanbul Milletvekili 

F. Apaydın F. Tekil 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
8. Baran 

ve eklenti binaları ile tesislerinin yapımı yet
kisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkın
daki 5011 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/217) (Gündeme); 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkında 4860 sayılı Kanu
nun birinci madesini değiştiren 5076 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/211) (Gündeme); 

5. — ödünç Para Verme İşleri Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Adalet, Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (1/191) (Gündeme); 

6. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
ile Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
nün Başbakanlığa bağlanmasına dair kanun 
tasarısı ve Tarım, Adalet ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/244) (Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



SİRÎNOİ OÎÜ&tJM 
Açılma saati : 10,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTÎPLEB : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Nazlı Tlabar (îstanbul). 

< • » 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. I geliyorlar sesleri). Yoklamadan sonra gelenler 
(Yoklama yapıldı). hademe vasıtasiyle bildirirlerse karışıklık ol-

BAŞKAN — Efendim, yoklama neticesinde maz. 
nisap olmadığı anlaşıldı.. (Arkadaşlar dışarda, Oturumu açıyorum efendim. 

4.— BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SITNŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesin
de Türkiye'yi temsil etmek üzere Strasburg'a 
giden Dışişleri Bakam Fuad Köprülü'ye İçişle
ri Bakam Halil özyörük'ün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/218) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 5 Ağustos 1951 

4-434 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . VIII . 1951 tarihinde Strasbourg'da top

lanacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komite
sinin 9 ncu İçtimamda Türkiye'yi temsil etmek 
üzere giden Dışişleri Bakanı Dr. Profesör Fuad 
Köprülü'nün dönüşüne kadar kendisine, içişleri 
Bakanı Halil özyörük'ün vekillik etmesi, Baş
bakanın teklifi üzerine muvafık görülmüş oldu
ğunu saygı ile arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Bayar 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

2. — Elâzığ Milletvekili Şevki Yazman'ın, 
Elâzığ Halkevinin ve bu arada bütün halkevle
rinin hukuki dururdu hakkında Hükümetin ne 
düşündüğüne ve bu durumun ıslâhı bakımından 
ne gibi tedbirler ahnacağma dair olan sözlü so-
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ru önergesinin geri verilmesi hakkında önergesi 
(4/187) 

8 . VIII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 15 nci maddesinde ve Elâzığ Halk-
evine ait sorumuz bu husustaki kanunun müza
keresi sırasında aydınlanmış bulunduğundan 
takririmizin geri verilmesini rica ederiz. 
Elâzığ Milletvekili Elâzığ Milletvekili 

Şevki Yazman Suphi Ergene 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanun taşanlarının soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Kocaeli Milletvekili 

Mehmet Yılmaz 

Yüksek Başkanlığa 
Bu Birleşimde de kanun tasarılarının soru

lardan evvele alınmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Enver Karan 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler ..'. Etmiyenler .. 
Kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İşçilere hafta tatili ve genel tatil gün
lerinde ücret verilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Çalışma ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/232) 

BAŞKAN — Gündeme, ittihaz buyurduğu
nuz karar veçhile, devam ediyoruz. Görüşme
lere başlamıştık. Söz Çalışma Baknının.dır. 

ÇALIŞMA BAKANI NURÎ ÖZSAN (Muğla) 
— Muhterem arkadaşlar; 14 Mayıs inkılâbı ile 
maziye gömülen eski rejimin kötü idaresi, Tür
kiye 'yi iktisaden geri bırakmış, bütün malî kay
nakları kısırlaştırarak korkunç bir sefalete yol 
açmıştır. Uzun ihmal yıllarının bir araya getir
diği muazzam ihtiyaçlar ve milletçe çekilen ıstı
raplar, müşterek iştiyaklar arasında, sosyal dâ
vaların halli ve ilerleme kaydiyle medeni millet^ 
let seviyesine ulaştırılması iktidarımızı bekliyen 
işler arasında mühim bir yer işgal etmektedir. 

Çok düşük olan umumi yagarna seviyesini 
yükseltmeye çalışırken, fedakâr Türk işçisinin 
refahını temin etmek, memleket şartları ile mü
tenasip insan gibi yaşamasını teminat altına al
mak, millet hizmetine giren Demokrat Parti ik
tidarının başta gelen vazifelerinden birisidir. 

İş hayatının sermaye ve emek unsurları ara
sındaki verimli bir iş birliğinin baş şartı olan 
sosyal adalet nizamını gerçekleştirmek için ha
zırlıklara girişen Hükümetiniz, çalışmalarının 
neticelerini birer birer yüksek huzurunuza sun
maktadır. îşte bu tasarı da bunlar meyanmda-
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hafta tatili ve genel tatil günlerinde işçile

re yarım yevmiye ödenmesine dair olarak yük
sek huzurunuza sunulmuş bulunan bu kanun ta
sarısı memleketimizin iş hayatı için ehemmiyet
li bir mâna ifade etmektedir. 

Hükümetinizin parti programından mülhem 
olarak programına koymuş olduğu ücretli haf
ta tatili esasının tahakkukuna matuf bulunmak
tadır. 

Malûm olduğu üzere haftada bir gün mecbu
ri tatil yapılması usulü memleketimizde ilk de
fa .1925 yılından itibaren 394 sayılı Hafta Tatili 
Kanunu ile tatbik sahasına girmiş, 1935 de 2739 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Kanunu ile 
de bu tatil haftada 35 saate çıkarılmıştır. Fakat 

hafta tatilinin mecburi kılınması yulardan beri 
devam eden tatbikatiyle de sabit plmuştur ki 
bu tatilden maksut olan içtimai gayeyi yalnız 
başına temine kâfi değldir. 

İşçinin iş hayatı içinde fasılasız şekilde dur
madan çalışması neticesinde makineleşmekten 
kurtarılmasını tatil gününü ailesiyle birlikte ge
çirerek dinlenmesini ve nihayet içtimai ve kül
türel inkişafını sağlıyacak bir zaman bulması
nı temin için onu sadece çalışmaktan alıkoy
mak değil ve fakat çalışmış olması takdirinde 
alacağı ücretten büsbütün mahrum kalmasını 
imkâri dâhiline sokmak lâzımdır. Bu lüzumun 
bilhassa günü gününe çalışması karşılığında al
dığı ücretle yaşamak durumunda olan yevmiye
li işçiler için gösterdiği ehemmiyet izahtan va
restedir. Bundan başka Hafta Tatili Kanununun 
ihlâline karşı müeyyideleri harekete geçirebil
mek üzere işçinin şikâyetçi olabilmesi ancak 
tatil günü ücret verilmekle teminat altına alı
nabilir. Diğer taraftan hafta tatili mecburiyeti
ne uyan müesseselerde o gün için ücret alamı-
yacak olan işçilerin o günkü yevmiyeyi kaybet
memek için tatil mecburiyeti dışında kalan iş
lerde çalışmak ve böylece mütemadi bir çalış
manın tesiriyle yıpranarak randımandan kay
betmek durumuna düştükleri bilinen bir haki
kattir. Bu itibarla hafta tatilinde işçiye kısmen 
veya tamamen ücret ödemek fikri tatilden istih
daf edilen dinlenmeyi ve bunun ekonomik ve 
sosyal neticelerini gerek fert ve gerekse topye-
kûn cemiyet için kazanmaya matuf bulunmak
tadır. Kanunun tasarısının gerekçesinde de 
açıklanmış olduğu üzere hafta tatilinde ücret 
ödenmesi usulünü kanunu bir mecburiyet halin
de tedvin etmiş olan memleketler bulunduğu 
gibi bunu işçilerle iş verenle arasında akdedile
cek kolektif mukavelelere bırakmış olan mem
leketler de vardır. Ücret seviyesinin çok yük
sek olduğu halde ise; işçinin bu ücreti arama
sına hacet kalmamaktadır. 

Memleketimizde işçi ve iş veren münasebetle
ri kolektif mukaveleler akdi usulünün henüz 
tessüs ve taammüm etmemiş olduğu bir safhada 
bulunduğundan, işçilerin muhtaç olduğu bu 
hukuki teminatı mukaveleden değil, bizzat ka
nun vâzıınm müdahalesinden beklemek doğru 
olur. Nitekim, bu bakımdan aynı durumda olan 
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menıkketîerde üeretli hafta tatili mevzuu kanu
ni hükümlerle tanzim edilmiştir. Bu mülâhaza 
ile bizde >d*T ücretli hafta tatili hakkında kanun 
tedvini lüaumtv aşikârdır. 

Huzurunuza getirilen tasarı bu maksat ve 
icabı karşılamaktadır. 

Genel tatillere gelince : 
Dinî bayramlarımız da dâhil olduğu halde 

senede 14,5 gün tutan bu tatil günlerinden de 
işçilerin hâkkiyle istifade edebilmeleri bakımın
dan ayni mülâhaza ile bu günler için de ücret ve
rilmesi düşünülmüş hafta tatilinden başka 2739 
sayılı Kanunla kabili edilmiş olan genel tatil 
gaıd«rmde de yarım yevmiye verilmesi esası ko-
ırölmüştftr. • "r •" 

Burada ehemmiyetli bir nokta olarak hafta 
tatiMnde ve genel tatillerde ödenecek ücretin, 
tam olmayıp da yarım olarak ödenmesi mevzuu 
üzerinde kısaesa mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin iş ve işçi meselelerini sosyal 

adalet esâsına dayanan geniş bir görüşle ele al
mış ve feragatli Türk İşçisini lâyık ve muhtaç 
olduğu haklara kavuşturmayı prensiplerinden 
saymış, olan Hükümetinizin Çalışma Bakanı sı-
fatiyle yüksek huzurunuzda bilhassa tebarüz et
tirmek isterim ki, işçilerimize hafta tatili ve ge
nel tatil günlerinde yarım değil tam ücret öden
mesi gönülden arzulanmakta hepimiz beraberiz. 
Esasen kantm tasarısının hazırlanmasında da her 
şeyden evvel bugünler için tam yevmiye ödenme
si esası hareket noktası olarak ele alınmış, bu im
kânın temin edilmesi düşünülmüştür. Fakat yük
sek heyetinizin yakından malûmu olduğu üzere 
iş hayatında sosyal bakımdan bu ölçüde geniş 
menfaatlerin sağlanması kabul edilirken bunun 
iktiâbdi ve malî bakımlardan memleketimizin 
umumi bayatıa» ve bütçe durumuna yapacağı 
akisleri de ehemmiyetle mütalâa etmek zarureti 
vardır. Mesele bu bakımdan tahlil edilince iş ha
yatının büyük bir sektörünü Devletin iş veren 
sıfatiyle elinde bulundurmakta olduğu göz önün
de tutulunca ücretlere bir zam mahiyetinde olan 
ücretli tatiller ı&evzuuna netiee itibariyle Devle
tin Genel ve Katma Bütçeleri üzerinde genel 
akisler yapması tabiidir. İçinde bulunduğumuz 
bütçe yılıma kşm zamanda Gelir Vergisinin hiz
met erbabına tatürik edilmesi gelir bütçesi üzerin
de mâhim tesirlerin hâsıl olduğu bir devreye te-
öadüf etmiş olması, bu husugta karşılaşılan müş

külâtı daha büyük bir titizlikle nazara almaya 
bizi mecbur etmiş ve bu suretle yarım yevmiye 
esası kabul edildiği takdirde dâhi Genel Bütçede 
(1 676 000), mülhak bütçelerde (7 916 000) ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde (12 195 000) li
ralık bir akis yapacak olan bu şekli tercihe za
ruret olduğu neticesine varılmıştır. 

Kardişinas Türk İşçisinin bugün içinde bu
lunduğumuz müşkül şartları nazara alarak an
layış göstereceğine ve tasarıyı Yüksek Meclisin 
tasvip buyuracağına emin bulunuyoruz. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Fuad Seyhun. 
FUAD SEYHUN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, iktidarımızın aleyhine puvan top
lamak üzere muhaliflerimizin aylardan beri mü
temadi istismarına sahne olmasına rağmen bu
gün işçiler hakkındaki Ücretli Hafta Tatili Ka
nunu Meclise gelmiş bulunmaktadır. 

Programının bir iktidar devresi zarfında ta
hakkuk ettirilmesi tabiî olması icabederken da
ha ilk aylarda başlıyan (hiçbir iş yapılmadı) 
yaygarasını koparan, bu cümleden işçilere üc
retli hafta tatili verilemiyeceğini tezgâh başla
rına kadar ulaştıran muhalefet bugün Türk iş
çisi muvacehesinde hüsrana uğramıştır. Demok
rat Parti Hükümeti işçiye ücretli hafta tatili 
temin etme kararını âdil bir yol, içtimai bir 
zaruret ve rasyonel çalışmanın en büyük faktö
rü olarak görmüş ve müzakeresi yapılan tasarı 
bu ruhla tanzim edilmiştir. Hükümete, bilhassa 
sayın Çalışma Bakanımıza programındaki esas
lar meyanmda işçiye taallûk eden en hayati 
mevzuu bütün imkânsızlıklara rağmen ele al
mış ve tahakkuku yoluna girmiş bulunduğuna 
göre işçilerimizin hissiyatına tercüman olarak 
şükranlarımızı arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, işçi için hayati mevzu 
dedim. Hakikaten böyledir. Bugün işçi pazarın 
gelmesini istemez. Millî bayramları nafakasına 
bir darbe olduğu için hüzünle geçirir, kısmen 
uzun olan dinî bayramları, yavrusunun aç bı
rakılacağı hissiyatı içerisinde teessürle idrak 
eder. Size bir misal vereyim: önümüzdeki Kur
ban Bayramına tesadüf eden Eylül ayında işçile
rimiz 19 gün üzerinden ücret alacaklardır. İstih
kakı, hattâ kendi çalışma rızası hilâfına yarıya 
yakın bir şekilde tenkis edilen bir işçi nasıl 
bayram yapar? Takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar, ücretli hafta tatili dolayıslyîe" 
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iş verenlere yükletilecek zammın maliyetler üze- I 
rine tesir edeceği, bu suretle hayat pahalılığına 
yol açacağı fikrini müdafaa edenler bulunmak
tadır. Kanunun gerekçesinde de bu hususta taf
silât yoktur. 

Arkadaşlar, bu fikir doğru değildir. Maliyet 
üzerine hâkim unsurlardan en mühimi işçiye 
verilen ücretten ziyade işçiden alman randıman
dır. İşçinin gönlünü alabilmiş bir işletmeci, ma
liyetini işçinin nafakasından tasarruf suretiyle 
temin edeceği maliyetten daha aşağı düşürme 
keramet ve imkânını sağlar. Nitekim senelerce 
hor kullanılmış, hakları çiğnenmiş, feryadına 
kulak verilmemiş işçimiz, medeni âlemdeki ran
dıman değerini bulamamıştır. Bizde iş veren 
tezgâh başındaki işçinin psikolojik durumu ile 
ve geçim durumları ile alâkadar olmadığı müd
det zarfında bizzat kendi müessesesinin ve umu
miyetle millî iktisadiyatımızın ne kayıplara uğ
radığının çok defa farkında değildir, iç âlemi 
rahatsız olan bir işçinin pasif grev halinde bu
lunduğunu kabul etmek lâzımgelmektedir. Böy
le bir işçi sade ustasının yanında çalışıyor gö
zükür. Âmiri yanından ayrıldığı zaman o ku
lağını tezgâha değil evinin feryadına verir. Pa
sif grev diye tesmiye ettiğim bu şekil çalışma 
tarzı memleketimizin iktisadi hayatını çok bü
yük zararlara, gözle görülmiyen fakat bilanço
larda, rakamlarda yerini bulan acı neticelere 
sebebiyet vermektedir. 

İşte arkadaşlar, tasvibinize mazhar olacağın
dan şüphe etmediğim bu kanunun; hüsnü te
lâkki edilmesi halinde tatbikatta, iş verenlerin 
yukarda arzettiğim haleti ruhiyeyi benimsiye-
rek kendilerini yeni devrin mânası içinde bulun
durmaları şartiyle hayatı ucuzlatıcı bir vasıta 
haline getirmeleri mümkündür. 

Fedakâr, feragatli, vatanperver Türk işçisi
nin kendini himaye eden, haklarını koruyan 
bir iktidarın zihniyeti içerisinde dört elle bize 
sarılacağından ve sarfettiği almterinin, işliyen 
tezgâhının, Türk Milletinin istikbali, varlığı ve 
her şeyi olduğunu bileceğinden en ufak bir 
şüphem yoktur. 

Karşılıklı samimiyet ve fedakârlık hisleri ile 
bağdaşan iktisadi hayatımızın inkişafına muvazi I 
olarak işçilerimize daha iyi hayat şartları te
min edeceğine dair katî kanaatimle sözlerime 
son verir kanunun kabulünü Yüksek Meclisten I 
rica ederim. I 
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BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Namık öe-

dik, buyurun. 
ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydm) — Muhterem arkadaş
lar, Büyük Millet Meclisi, yahut şâmil mânasiy-
le Büyük Millet ve onun Meclisi üç günden beri 
mağşup bir hakkın ihkakiyle verilmemiş bir 
hakkın itası hususunda bizim iktidar hayatımız
da büyük bir önem taşıyan iki kanunun müza
keresini birbiri ardına yapmakla en büyük bah
tiyarlığı duymaktadır. Bugün Yüksek Huzuru
nuza takdim edilmiş olan ve dünden beri müza
keresi cereyan etmekte bulunan kanun teklifi, 
program sahibi Hükümetimizin programında 
münderiç bulunmaktadır. Bu memleket iktida-
rmca bu memleketin taşında, toprağında emeği 
sepketmiş bir kitleye bir hakkın tanınmasiyle, 
bu programın bir maddesinin yine efkârı umu-
miyeye tahakkuk etmiş bir şekilde ilân etmek 
bahtiyarlığı içindeyiz. 

Aziz arkadaşlar, bugün bu kanunla, memle
kette iş hayatımızda çarkı ve makinesi başında, 
toprak üstünde, 600 metre derinlikte toprak 
altında çalışan işçiye, diğer ileri memleketler
de tanınmış olan hakların bahsedilmesi, bizim 
için, saadet verici bir neticedir. Gönül isterdiki 
bu işçilere yarım yevmiye olarak tanımak 
istediğimiz bu dinlenme gününü bir yevmi
ye olarak tahsis edelim. Fakat arkadaş
lar bugün Büyük Millet Meclisince im
kânlarımız ve memleketin içinde bulundu
ğu şartlar muvacehesinde işçilere sağlanmış olan 
bu hakkı hiçbir zaman küçümsemeye imkân 
yoktur. Aziz Türk işçileri bu iktidarın kendi
lerine vermiş olduğu bu hakkı hiçbir zaman 
küçümsemiyecekler ve bu hakkın verilmesi do-
layısiyle kendilerini düşünmüş olan bugünkü 
iktidar Hükümetini takdirle anacaklardır. Aziz 
arkadaşlar, biz millet olarak büyük ihtiyaçlar 
karşısında çırpman bir kitleyi düşünürken isti
yoruz ki, bugün Hükümetin muayyen işçi züm
resine sağlamış olduğu bu hak ve sosyal güven, 
henüz topraktan bağrını kaldırmamış olan zira
at işçisine de teşmil edilebilsin.; Bir gün bu 
müjdeyi bu memleket ufuklarına yine bu asîl 
Meclis içinden yaymak mümkün olursa, bizler 
bu bahtiyarlığı da hissetmiş olacağız. 

Ücretli hafta tatilinin tatbik edildiği diğer 
memleketlerde bizim bugün kabul etmek istedi
ğimiz nispetin ücret mukabili 0.30, 0.35, 100 
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olarak kabul edilmiştir. Bâzı memleketlerde bu 
nispet % 150 olarak görülmektedir. Fakat bun
ların tanımış oldukları bu ücretin seneye nis
peti 1 - 7 gün arasındadır. Bizim bu tasarı ile 
sağlıyacağımız bu hak ise senede 14.5 güne teka
bül etmektedir. Memleketin bugün içinde "bulun
duğu şartlar dâhilinde işçiye tanımış olduğu 
bu hakkın daha yüksek ve daha şâmil olmasını 
gönül arzu etmektedir. Biz Hükümet adına Ça
lışma Bakanlığının gelecek sene buraya bu hak
ları sağlıyacak ve yeni imkânlar getirecek tasa
rılarla karşımıza çıkmasını ve Meclis olarak 
memleket içinde bulunan 'işçilerin hayatlarını 
tanzim ve istikballerim daha iyi bir şekilde 
sağlamasını arzu ederiz. Yalnız kendilerine bu 
hak sağlınmış olan işçi arkadaşlarımızın da, bu 
memleketin yeni inşa etmekte olduğu zihniyet, 
dâhilinde bunun karşılığını alın teri ile ve iyi 
niyetlerle, imanla ödiyeceklerinden emin bulun
maktayız. Bu kanun teklifinin Yüksek Heye
tinizce tasvip edilmesini istirham ediyorum. 
(Alkışlar) 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım, memleket istihsalinde bü
yük şeref hissesi bulunan işçilerimizi, az dahi 
olsa, tatmin edecek mahiyeti taşryan şu kanunu 
Mecl'ise getirdiğinden dolayı Hükümete ve Sa
yın Çal:şma Bakanına teşekkür ederim. Türk 
Milletinin yüksek evsaf ve karakterini bünye
sinde taşıyan Türk işçisinin bu iyi harekete 
daima büyük bir hüsnü niyetle mukabele ede
ceğinden emin bulunalım. Türk işçisi, Türk Mil
letinin taşıdığı yüksek karaktere göre zeki, ka
biliyetli ve civanmeret bir zümreyi teşkil etmek
tedir. Bunların maddi ve sıhhi durumlarını bir
az takviye edecek olan bu kanunun Meclisten 
çıkarılmasını rica ederken demokrat inkılâbı
mızda büyük hissesi olan Türk işçisinin nasırlı 
ellerini daima samimiyetle sıkmış olan iktida
rımızın bundan sonra tte, arkadaşlarımızın be
lirttiği gibiı ziraat işçileri için de, böyle bir 
kanun tasarısı getrmesini bir çiftçi olarak has
saten rica ederim. 

AVNÎ YURDABAYBAK (Zonguldak) _ 
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin sana
yi bölgesinin bir milletvekili olmam dolayısiyle 
Türk işçisini refah ye atfcdete kâvuştıaanajft 
he$e£ tutan bu kanun ^ayısyle söz almak 
mecburiyetini hissettim. 

Demokrat Parti İktidarının bu memlekettin 
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yükselmesinde başaracağı iki gayeden hareket 
etmesi yolundaki bu hareketini takdire şayan 
bulmaktayım. Bunlar memleketin büyük ekse
riyetini teşkil eden Türk İşçisinin kalkınması 
yolunda birer merhaledir. Memleketin yüksel
mesinde büyük kuvveti olan Türk işçisinin re
faha kavuşturulması için bu atılan adım dola
yısiyle de Hükümeti tebrik ederim. 

Ancak, şunu söylemek mecburiyetindeyim ki, 
seçim çevremden aldığım bâzı yazı ve telgraf
lar bu hafta tatili için esas olarak kabul edilen 
yarım ücretin tam ücrete kalb ve tahvilini te
menni mahiyetindedir. Hükümet gerekçesinde 
gayet güzel izah ediliyor ve deniyor ki, memle
ketin tarihî seyrini, iktisadi ve içtimai durumu
nu tetkik ettiğimizde görülecektir ki, bugüne 
kadar bigâne kalınmış, bakımsız bulunan zümre, 
Türk işçi zümresidir. 

Bu, gerekçe ile de kabul edilmiş bulunmak
tadır. Şimdiye kadar gerek parti ileri gelenleri 
ve gerek hükümet organları tarafından yarım 
ücretten bassedilmemiş, ancak tam ücretten 
bahsedilmişti. Kanunun tatbikatında, iş Kanu
nunun çerçevesi içine giren yerlerde Hafta Ta
tili Kanunu tatbik edileceğine göre neden ya
rım ücret esası kabul edildi de, tam ücret esası 
kabul edilmedi? Sayın bakanın huzurunuzda izah 
etmesini rica ediyorum. 

Düşünün ki, 1952 Mart ayını, bu kanunun 
tatbikatına esas alıyoruz; bendeniz arada geçe
cek beş altı aylık müddet zarfında îş Kanunu 
esasının tatbiki noktasından tam ücret tarifesi
ni kabul etmemiz zaruretinin mevcut bulunduğu
na kaaniim. 

Maddelere geçildiği zaman görüleceği üzere, 
maddelerdeki bâzı ufak tefek noksanları izaleye 
mâtûf değiştirgeler vermek zaruretini hissetmiş 
bulunmaktayım. Fakat bundan evvel tam ücret 
ve yarım ücret esası hakkında sayın bakandan 
izahat lütfetmelerini rica ediyorum. Bu kanunu, 
getirdiklerinden dolayı Hükümete teşekkürleri
mi sunarım. 

BAŞKAN — Hayrettin Erkmen, buyurun. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) - 1 Muh

terem arkadaşlarım; huzurunuza sunulan ve 15 
maddeden ibaret bulunan küçük bir kanun tasa
rısı ile sosyal adalet ve iktisadi inkişaf istika
metinde mühim bir adım atılmıştır. Bu mühim 
adımı atmak cesaretini, diyeceğim, gösteren Hü-
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kümete ve onun Çalışma Bakanı ve bütün ba- I 
kanlık teşkilâtına teşekkür etmek benim için bir 
vecibedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmu
nuzdur ki, medeni cemiyet nizamında dinlenme 
hakkı, çalışma hakkı kadar meşru ve tabiî bir 
haktır. Bu telâkkinin neticesi şudur ki ; tatil 
günleri için ödenen ücretler bir lütuf değildir, 
bir karşılık ve hak edilmiş bir ücrettir. Filhaki
ka bugünün telâkkileri; işçinin işini, iş verene 
satmayıp, onun şahsında cemiyet hizmetine 
koyduğu ve iş verenin de hâsıl olan iktisadi kıy
meti pazara arzederek elde ettiği mukabil kıy
meti istihsal âmilleri arasında dağıtmakla vazi
feli bulunduğu ve bu tevzide sosyal adaleti te
min etmek ve millî iktisadin kaynaklarından bi
risini belki de birincisi teşkil eden iş gücünü hi
maye etmek için kanun vâzıınm daima hinıaye-
kâr elini işçiye uzatmak mevkiinde bulunduğu 
yolundadır. Ücretli dinlenme işçiyi himaye şe
killerinden birisi ve belki de mühimlerinden bi
risidir. 

Arkadaşlar; tatil günü için çalışmadan veri
len ücretin maliyete intikal edeceği yolunda ileri 
sürülen fikirler mevcuttur. Fakat ücretli tatil gü
nünü tatbik eden memleketlerde gerek bu vesile 
ile gerekse iş müddetlerini kısaltmak için alınan 
tedbirler vesilesiyle bu iddianın aksi tamamen 
sabit olmuştur. Tatil günü için verilecek ücre
tin karşılığı, bütün arkadaşlarımızın da teba
rüz ettirdikleri veçhdle, işin veriminde hâsıl olan 
fazlalıktır. Esasen bugünün yeni bâzı ücret te
lâkkileri de ücreti, eski telâkkide olduğu gibi 
maliyetin sabit, değişmez, sert bir unsuru olmak
tan çıkarma istikametindedir. Memleketimizde 
ücretli hafta tatilinin tanınmasını gerektiren se
bepler gerekçede izah edilmiştir. Bunları haki 
katen üzerinde teker teker durmaya değer ehem
miyette telâkki ederim. 

Bunlardan birisi ücret düşüklüğüdür. Nakdî 
ücret memleketimizde hakikaten düşüktür. Bu
na ilâveten vergi sisteminde yaptığımızı iddia 
ettiğimiz yahut yapıldığını iddia ettikleri İslaha-
ta rağmen, hâlâ ücret üzerindeki vergiler diğer 
gelir nevilerinden alman vergilerden daha ağır
dır. Esasen düşük olan nakdî gelirin üzerine di
ğer gelirlere nazaran daha ağırca bir vergi tah
mil edildikten sonra ücret sahibinin eline geçe
cek hakiki gelirin kifayetsizliği meydana çıkar. 
. Nfhayst üeretli-hafta tatilinin mem'leketimiz-
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de kabulünün diğer bir mucip sebebi de, iş hac
minin darlığıdır. Filhakika işçimiz kendi ücre
tiyle^ temin edemediği normal hayat sevdyesine 
ulaşmak için zaruri ihtiyaçları için munzam me
sai yapmak imkânından mahrumdur. Birçok 
hallerde yardımcı gelir kaynaklarından mahram 
dur. Bu sebeple de kendisine dinlendiği gün, 
haftada bir gün gelir aksaklığı iras edecek bir se
bebi izale eden bu tasarının büyük, içtimai ve ik
tisadi ehemmiyeti vardır. 

Nihayet arkadaşlarım, memleketimizde ücret 
lerin düşüklüğü dölayısiyle iş Kanunumuz 48 sa
atlik hafta mesaisini kabul ettiği halde birçok 
işçi vatandaşlar, kendilerine yeter geliri temin 
edebilmek için çok daha fazla saatler çalışmak 
mecburiyetinde kalmaktadırlar. Hepinizin dik
katine çarpmıştır; bir yerde gündüz gördüğü
nüz bir garsonu, akşam da başka bir yerde gö
rürsünüz. Bu durumu o, vatandaşın, hayatını 
kazanmak için gecesini ve gündüzünü işe tahsis 
ettiğini gösteren bir müşahededir, iş Kanunu
muz haftada 48 ve günde 8 saat çalışmak esası
nı kabul etmiştir. Fakat işçiler fiilen daha faz
la çalışmakta ve kanunun bu koruyucu hükmü 
de tatbik edilememektedir, ihtiyaçlarımızın mu
hik kıldığı bu tasarının hakikaten öğülmeye de
ğer esaslı bir karakteri daha vardır. O da üc
retin yalnız hafta tatili günlerine değil, insan 
hayatında mühim yeri olan eklenme, ölüm, do
ğum gibi günlere de teşmil edilmiş bulunması 
dır. Burada hakikaten tebarüz ettirmeye ve üze
rinde durmaya değer belli bir sosyal ilerleme ve 
bir hamle vardır. Buna mukabil tasarının bâzı 
eksikleri de elbette .mevcuttur. 

Bunu esasen gerek Sayın Bakan ve gerekse 
Çalışma Komisyonu Sözcüsü şifahi olarak izah 
etmişler ve tahriri olarak da Çalışma Komisyo
nu raporunda yer almıştır. Bunlardan bir tanesi, 
tatil günü için verilecek yevmiyenin yarım ola
rak hesaplanmış olmasıdır. Gönül öyle isterdi ki, 
bu.•gündeliğin tama iblâğ edilmesi kabil olsun. 

Acaba hatıra şu cihet de gelmez mi - ki maddesi 
I geldiği zaman da ayrıca konuşulması mevzuuba-

his olabilir - hafta tatilleri için ücret tam veril-
I sin ve fakat genel tatil günleri, ölüm, doğum ve 

hastalık günlerinde bu yevmiye yârım olarak 
hesaplansın. Bu suretle ileriye doğru yeni bir 
adım atmak imkânı hâsıl olur. Bu cihet te tetki
ke değer bir keyfiyettir. '-''-1 -

I Tasarının kısmen vazıh olmıyan Mi*-ciheti de 
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6 iş gününü devamlı, mecburi kılınmasıdır. Bu- j 
nun aynı iş yerinde ve aynı iş veren nezdinde 
olup olmıyacağı hususunda bir sarahat yoktur. 

Acaba işçilerimiz bu yüzden mağdur edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya değiller midirler? Bu 
cihetin tavzihi, zannederim faydalı olur. 

Nihayet Bütçe Komisyonu, Hükümet teklifi
nin sekizinci maddesini teşkil eden: Bir hafta 
15 gün ve bir ay hesabiyle ücret alanların mun
zam bir ücret almaları endişesiyle tatil günleri 
için ücret hakkını kaldırmıştır. Bence bu caiz 
değildir. Çünki bir ücretin haftalık, 15 günlük 
aylık olarak tâyin ve tediyesi vardır; bir de gün
lük, parça veya saat hesabiyle tâyin edilip haf
ta1 ık, 15 günlük ve aylık ödeme hali vardır. Bu 
ikinci halde yani gün, parça ve saat üzerine tâ
yin olunan ücrette elbette işçinin çalışmadığı 
günler için para alması mümkün değildir. Fa
kat sırf, ödemeler haftada, 15 günde veya ayda 
yapılıyor diye, ücret esası, temeli aynı olduğu 
halde bu işçileri tatil hakkından mahrum bırak
mak, tatilde çalışmaya sevketmek bilmem ne de
receye kadar yerinde olur? Ayrıca, bu maddenin 
kaldırılmış olması bâzı hüsnü niyet sahibi olmıyan 
iş verenlere de açık bir kapı bırakmış gibi gelir 
bendenize. Bidayette anlaşma haftada bir öde
me, ayda bir ödeme şeklinde yapılabilir ve bu j 
suretle iş veren kanunun bu hükmünden kaçmak 
imkânı bulabilir. 

Nihayet tasarıda bir diğer aksaklık, daha doğ
rusu umumi surette iş mevzuatımızdan gelen ak
saklık da tatil günleri için ücret . hakkının 10 
işçi çalıştıran müesseselere tatbik edilmesidir. 
Bu suretle tatillerinde ücret almak imkânını 
mahdut bir vatandaş kitlesine bağışlanmış, di
ğer büyük kitle bu haktan mahrum kalmıştır. 
Gönül ister ki, mevzuatımızın bünyesinde mev
cut bu aksaklık zamanla ve muayyen formüllerle 
izale edilsin, gerek bütün himaye şekillerinden 
ve gerekse ücret tatil hakkından bütün işçi va
tandaşlarımız istifade imkânını bulsunlar. 

Tasarının kanun haline inkilâp ettikten son
ra kendisinden beklenilen neticeleri verebilmesi 
için iç verenlerden geniş bir anlayış beklemek 
mecburiyeti karşısındayız. Eğer iş veren, bunu 
bir külfet telâkki edecek olursa, ki bendeniz ı 
külfet olmadığı kanaatindeyim, İşçiye tatil üc
reti olarak verilen ücreti, işçi mutlaka verimini 
artırmak suretiyle patronuna ve cemiyete iade 
edecektir Eğer bunu iş veren bunu bir külfet I 
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telâkki edecekse, bu takdirde kanuni mükellefi
yetleri yerine getirmemek için binbir kombine
zon bulabilir. Ücretli hafta tatili olarak ödediği 
parayı umumi ücret hesabına katarak bir mik
tarda işçi çıkarmak yoluna gidebilir. Veyahut 
biraz evvel 8 nci madde vesilesiyle arzettiğim 
gibi, kanunun açık imkânlarından faydalana
rak işçiyi bu haktan mahrum etmeye, verme
diği halde işçileri almış gibi göstermeye ve 
onu bir mânevi bağla bağlamaya doğru gide
bilir. Bu kanunun tatbikatındaki muvaffaki
yet, bir taraftan idarenin ciddî kontrolüne di
ğer taraftan iş verenlerimizin, işçi vatandaşları 
kendileriyle birlikte ve aynı gaye için çalışan 
insanlar olduklarını kabul etmelerine bağlıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar). 

Sayın Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin ki-

fayetiyle maddelere geçilmesini teklif ediyo
rum. 

îzmir 
Abidin Tekön 

Başkanlığa 
İşçilere ücretli hafta tatili tasarısının tü

mü hakkındaki konuşmalar kâf'dir. Madde
lere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Suat Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğinin oya konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul Milletvekili 
Fahrettin Sayımer 

BAŞKAN — önergeleri tasvibinize arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

' Hükümetin teklifinde ve gerekçesinde tasa
rının ivedilikle görüşülmesi yazılıdır. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İşçilere Hafta, tatili ve genel tatil günlerinde 
ücr.st ödenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — İş Kânununun uygulanmakta 
olduğu iş yerlerinde haftanın tatHden evvelki 
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günlerinde devamlı olarak çalışmış olan işçile
re çalışılmıyan hafta tatili günü için iş veren 
tarafından bir iş karşılığı olmaksızın yarım 
gündelik ücret ödenir. 

AVNt YURDABAYRAK (Zonguldak) — 
Efendim, bu birinci maddede, 6 gün muntaza
man çalışan işçinin 7 nci gün olan tatil günü 
yarım ücret almak hakkım kazandığı yazılmak
tadır. Halbuki bendeniz burada bir boşluk gör
düğüm için şöyle bir değiştirge vereceğim. îş 
Kanununun uygulanmakta olduğu iş yerlerinde 
işçinin tatilden evvelki günlerde devamlı çalış
mış veya mazeretinin meşruluğu anlaşılmış olan 
(aşağıda vardır sesleri) Bilhassa Zonguldak böl
gesine işçiler 50-60 kilometrelik mesafelerden 
gelmektedirler. Trenin veya kamyonun arıza 
yapmasa veya kazaya uğraması yüzünden geç 
gelmeler meşru mazeret sayılmalıdır. Onun için 
ikinci fıkranın A ve B bentlerinden sonra bir 
bent eklenmesi muvafık olur. Meşru mazereti
ni ispat ederse niçin yarım yevmiyesinden mah
rum edilsin. Bu hususta bir değiştirge veriyo
rum. Takdir yüksek heyetindir. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (Kon
ya) — Muhterem arkadaşlarım, birinci madde 
prensip olarak iş karşılığı olmaksızın işçiye ya
rım gündelik verilmesini kabul etmiştir. Bu za
hiren karşılıksızdır. îş karşılığı yoktur. Fakat 
hakikatta bir işçi 6 gün çalıştıktan sonra bir 
gün ücretli olarak istirahat ederse işçi mütaa-
kıp 6 günde 7 günlük verimle çalışır. 

Benim temennim, bu memlekette memur ile 
işçi farkının kaldırılmasıdır. Bunun için de gün
deliklerin yarım değil, tam verilmesi yerinde 
olur. Gerçi, tam gündelik İktisadi Devlet Te
şekkülleri için bir külfettir (hususi teşebbüs
ler için de bir külfettir), fakat işçiler tam gün
delik alırlarsa mütaakıp günlerdeki çalışmala
rında bu farkı fazlasiyle telâfi ederler. Benim 
kanaatim budur. Sırf bu hususa ait olmak üze
re bir tadil teklifi veriyorum. 

MÜFÎT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz de Abdürrahman 
Fahri arkadaşımızın izah ettiği noktai nazarı 
müdafaa etmek için söz almış bulunuyorum. Bu
gün işçilerimize verilen yevmiye esasen azdır. 
Bu vaziyet karşısında onlar günün iktisadi şart
ları arasında maişetlerini temin edememekte
dir. Haftada bir gün istirahat, her insanın ol
duğu gibi, işçinin de hakkıdır. Ona mukabil 
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işçi çalıştıran tüccar, fabrikatör ve müesseseler 
büyük paralar kazanmaktadır. îşçinin alın teri 
ve emeği ile büyük para kazananların, haftada 
bir gün istirahat günlerinin yevmiyesini verme
si aynı zamanda adalet ve hakkaniyet esasları
nın icabıdır. 

Bu itibarla bendeniz de yarım yevmiye esa
sının tam yevmiye esasına değiştirilmesini tek
lif ediyor ve bu hususta bir de önerge takdim 
ediyorum, kabulünü bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşla

rım; bu madde üzerinde benden evvel konuşan 
ve yarım yevmiyenin tam yevmiyeye çıkarılma
sı teklifinde bulunan arkadaşlarıma bütün kal
bimle teşekkür ederken şunu da takdir etmek 
lâzımdır ki, bu kanunun tümü üzerinde gayet 
güzel hitabeler irat buyuran arkadaşlarımıza, 
hattâ burada gelip büyük bir hulûsu kalble ka
nundaki yarım yevmiyenin tam yevmiyeye çı
karılması için yapılan gayretlere rağmen arze-
deyim ki, yalnız yarım gündelik bir ücret ver
miş olmakla bir şey yapmış olmuyoruz. Biraz 
evvel Müfit Erkuyumcu arkadaşımızın temas 
ettikleri gibi, iş ücretlerinin zemini sakattır. 
Maalesef eski iktidarın iş mevzuatı kanununu 
samimiyetle ele alıp çıkarmadıkları için iş mev
zuatının dayandığı temeller sakattır. Bunun 
neticesi olarak Avrupa, hattâ orta şarktaki bir
çok komşulara nazaran az ücret tediye edilen 
bir memlekette yaşıyoruz. Buna karşılık diye 
bir buçuk sene sonra getirdiğimiz kanunla ne 
temin ediyoruz: Haftada yarım yevmiye. 

Bunun iş günlerine aksi nedir? Haftada elli 
lira ile çalışan bir adam nihayet 54 lira alabile
cektir. Bunun objektif mahiyet ve kıymeti bun
dan ibarettir. Kaldı ki bu; îş Kanununun tesir 
sahası içinde olanlar içindir. îş Kanununun te
sir sahası dışında olanların ücretleri ağza alma-
mıyaeak kadar ağır vaziyettedir. Üstelik toprak 
mevzuunda çalışanların durumu buraya girme
diği gibi, seçmenlik hakları dahi kabul edilme
miştir. Bunların adedi bizim bölgemizde on bin-
lercedir. Ara seçimleri yapılacaktır, bunların iç-
timaip hakları üzerinde durulmadığı gibi siyasi 
hakları da. temin edilmemiştir. Bunlar bugünkü 
Seçim Kanununa göre seçmenlik haklarını dahi 
kullanamazlar. Hukuki, içtimai ve iktisadi ba
kımdan bu durumda olan bu ücretlilere ücretli 

| hafta tatili hakkı verilirken çok geri olan sosyal 
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adaletin bugünkü zihniyetinin de nazara ahnn-
ması lâzımgelmektedir, Sosyal adaleti tatil üc
ret gündeliği ile temin edecek değiliz. Bu, hattâ 
Fransız ihtilâlinin doğurduğu Anayasada, daha 
başlangıçta, yer almış bir keyfiyettir. 1948 den 
beri sosyal emniyet prensibi kabul edildiğine 
göre her çalışan insana iktisadi hakkını, içtimai 
olan aile hayatını düzene koyma hakkını, kül
türel haklarını vereceksiniz. Bunları vermek, 
sosyal emniyet mevzuatını bir an evvel meydana 
getirmek lâzımdır. Ancak ondan sonradır ki biz 
vatandaşlar arasında eşit hürriyetleri temin 
edebildiğimizden bahsedebiliriz. Bugünün hür
riyeti yalnız onun edebiyatını yapmak de
mek değildir, bugünün hürriyeti içtimai 
iktisadi ve kültürel hürriyeti temin eden hürri
yettir. Bunun zımnında yatan çalışanların hak
kı ve ücretleridir. Bu ücreti her hangi bir şeyle, 
dövizlerle raııtplâse etmenin imkânı yoktur. Şu
nu da arzediyorum ki; birinci maddedeki yarım 
ücreti bire çıkarmakla dahi elli sene evvelki 
ücret sistemine ancak intibak ediyoruz demek
tir. Bugünkü iktidarımızdan temennim budur 
ki; bu işi bir an evvel sevkedeceği samimî mev
zuat ile, Birleşmiş Milletler teminatına, Anaya
sasına uygun seviyeye getirsinler. Buna çok bü
yük ihtiyacımız vardır. Bir arkadaşın da temas 
ettiği gibi bunlara vereceğimiz ücret bu memle
ketin kalkınmasında âmil olur. Fabrikacımız 
başka işçimiz başka, dükkâncımız başka türlü 
çalışır. 

Bu arada şunu da arzedeyim ki, bugün üc
retlerin yarım olarak verilmesinde Sümerbank 
büyük bir âmil olmuştur. Bilhassa İşletmeler 
Bakanlığı, Devlet, işveren olarak bu paraları 
tediye edemiyeeek vaziyette olduğu için bu ka
nun geciktirilmiş, üstelik de yarım yevmiyeye 
indirilmiştir. Yine bugünkü iktidara ifade et
mek isterim ki, Sümerbank'm itibari sermayesi 
tediye edilmediği için Sümerbank her yıl on mil
yona varan faiz ödemek mecburiyetinde kalmak
ta ve bu yüzden de işçilere yarım yevmiye veril
mek yolu tutulmaktadır. Eğer Sümerbankın 
sermayesi, plasmanı kanunun ve malî esasatm 
emrettiği şekilde tamamlansaydı, hiç değilse 
bunu bu iktidar yapsaydı, o, bu faizleri öde
mekten kurtulacak ve kendi işçisine bu hakkını 
vermekte bu kadar mümsik davranımıyaeaktı. 
Lâkin bu kadar fazla faiz ödemenin yükünü Dev-
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i letin, işveren olarak işçisine aksettirmesi dogrü 
I değildir, 
ı İM arkadaşımızın takririne ben de bütün 

kalbimle iştirak ve hiç değilse bu yarım yevmi
yenin bir güne çıkarılmasını rica ederim. ' 

BAŞKAN — Hayrettin Erbmen. 
HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — E 

fendim, umumi konuşma sırasında, bu madde 
üzerinde bir sual sormuştum, o madde müza
kere edildiğine göre şimdi cevap rica ediyorum. 
Sualim şu idi: Bu altı günlük devamlı çalışma 
aynı iş yerinde veya aynı işveren nezdinde mi 
olacaktır? 

Bir de Bütçe Encümeni tarafından gündelik 
ücret diye yapılmış bir tadil var. Gündelik ma
lûm olduğu üzere günlük ücrettir. Gündelik üc
ret tâbiri yerine günlük ücret veya, sadece gün
delik demek lâzımdır. Bu hususta bir önerge 
veriyorum. 

Bir yevmiyeye çıkarılması hususundaki hü
kümler hafta tatiline münhasır olmak ve diğer 
genel tatil günleriyle ölüm, doğum günleri dı
şında bırakılmak şartiyle malî portesi de pek 
fazla olmaz ve şayanı kabul olur kanaatindeyim. 
Bu hususta komisyonun ve bakanlığın mütalâa
larını dinlemek bizi tenvir edecektir. 

BAŞKAN — Doğan Köymen. 
DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Aziz arka^ 

daşlar, işçilerin durumu hakkında gerçi komis
yon ve Hükümet, arkadaşların sorduklarına ce
vap vereceklerdir, ben de kısaca arzedeyim. 

Biz komisyonda bu pazar gününe mahsus üc
reti yarım yevmiye olarak kabul ederken bunun 
hangi iş yerlerinde tatbik edileceğini de bilhassa 
nazarı itibara almış bulunuyoruz. Bugün mem
lekette İş Kanununun tatbik edildiği yer 9 bini 
bulmaktadır. Burada 250 bin işçi vardır. Bü
tün bu sosyal himaye tedbirlerinin hepsi 250 bin 
işçi üzerindedir. 

Arkadaşlar, bu memlekette belki 1,5 milyon 
işçi vardır ve bu işçi vatandaşlar da birçok yer
lerde ziraat işçisi gibi maalesef köle vaziyetin-
dedir. Bunu teşmil edemediğimize göre ki, 
bugün Hükümet bütçe durumu itibariyle teşki
lâtını genişletemiyor, bu, mahdut yerlere tatbik 

I ediliyor. Yarım yevmiye 250 bin kişiye tatbik 
T edilecek ki, bunun portesi aşağı yukarı 40 mil

yona çıkabilir. Bunu tam olarak ver5iğimiz tak
dirde 100 milyonu bulacaktır. Bu da 9 bin iş 

I yerinde oynamaktadır. Halbuki İş Kanunu mu.-. 
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vacehesinde, 10 işçiden aşağı iş yerlerine uygu- I 
lanmıyacağma göre, herkes iş yerini muafiyete 
koymak için parçalıyabilir. Bilhassa Muamele 
Vergisi Kanunu vardır ki, birçok yerlerde mah
dut iş yerlerine tatbik edilmektedir. Birçok sa
nayi ve iktisadi yerlerimizi bu kanun parçala
mıştır. Biz toptan muafiyet hududu içerisinde 
bulunan müesseseler bu Hafta Tatili Kanununa 
girmemektedir. Bugün işçi olarak Hafta Tatili 
Kanununa kavuşanlar, aynı zamanda ihtiyarlık 
sigortası ve diğer sigortalar himayesindedir. Di
ğer taraftan bu iş yerlerine Muamele Vergisi de 
tatbik ediliyor. Bunlara yarım yevmiye yerine 
tam yevmiye tatbik edecek olursak bu yerleri 
de parçalıyacağımızdan korkulur. On işçi çalış
tıran iş yeri derhal bunu 9 işçiye, 8 işçiye indi
rip İş Kanununun dışına çıkabilir. O zaman 
işçiye yazık olur. 

Yarım yevmiye vermek için dünya vaziyetini 
de tetkik ettik. Bizde resmî tatil günleri senede 
15 günü buluyor, bu 15 gün tatilde yarım yev
miye 7,5 tam yevmiye eder. Halbuki Fransa'da 
ve diğer memleketlerde resmî tatil günleri 1, 2, 
3 gündür. Fakat biz bunu senede 7,5 tam yevmi
ye olarak kabul edip mahdut iş yerlerine tatbik 
ederken çok düşündük ve tarttık, bugün için bu 
imkânları bulabildik. Ama bu ilk adımdır. Ne 
zaman ki, bütün memleketin iş yerleri îş Ka
nunu içine alınır, tatbik hududu, bir tek işçiye 
kadar iner, bütün iş yerlerine tatbik edilir, işte 
o zaman tam yevmiye vaziyetine geçilirse bu ma
liyetlere aksetmiş olsa dahi iktisadi bünyede re
kabet unsuru almaz, o zaman herkesin mamulâ-
tını aynı fiyatla aynı derecede piyasaya arze. 
dilir. O zaman adalet dairesinde müsavat teza
hür edecektir. Bu bakımdan kanunun tatbik sa
hası genişletilmelidir. Bunu şimdilik kaydiyle 
arzediyorum. Yarım yevmiye, senede 34 tam gün 
eder. Asgari ücret haddi tâyin ettirilirse bundan 
işçi faydalanacaktır. Tam yevmiye üzerinde, 
şimdilik ısrar edilmemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Muharrem Tuncay! 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; bu mevzu üzerinde konuşan di
ğer arkadaşlarım gibi, bu memlekette hepimizce I 
malûm olduğu üzere istismar edilmiş, ihmal T 
edilmiş, hiçe sayılmış ve fakat bütün kudret ve | 
kuvveti ile bu memleket hizmetinde kendisini bı- I 
rakmış bulunan büyük bir zümrenin menfaatine I 
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konuşmak şerefine bendeniz de dâhil olduğum 
için bahtiyarlık duymaktaynn. 

Tasarıda ileriye sürülen bâzı sebepler dolayı-
siyle tatil günlerinde yarım yevmiyenin veril
mesi, hususunun bugün için muteber sayılması 
müdafaa edilmektedir. Ortaya sürülen yekûn 
30 milyonun üstünde bir rakam ile ifade edil
mekte ve eğer yarım yevmiyenin üstüne çıktığı-
miz takdirde daha çok bir rakamla karşı karşıya 
kalacağımız şeklinde bir ifade ile huzurunuza 
çıkılmakla ve bu sebepler dolayısiyle de yarım 
yevmiyenin kabulü elzem olduğu iddia edilmek
tedir. Anlıyoruz vaziyeti : Devletçilik sisteminin 
bugüne kadar hükümran olduğu bu memlekette, 
Devletçilik hükmü altında çalışan birçok müesse
selerde böyle bir durumu kabul ettiğimiz takdir
de, esasen yük altında bulunan Devlet Bütçesini 
yeni bir yük altına sokacağız düşüncesiyle bu du
rum huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu böl
genin, bu perdenin altında birçok patronların, 
hakları da müdafaa edilmektedir. Lâkin onun 
yanıbaşında alnının teri ile, bazusunun kuvveti 
ile bu hayat pahalılığı karşısında aldığı az bir 
yevmiye ile hayatını idame ettirmekte bulunan 
fedakâr işçi vatandaşlara tatil günlerinde yarım 
yevmiye verilmesi muvafık görülüyor. 

Eğer, biraz evvel konuşan arkadaşlarımızın 
huzurunuzda belirttikleri gibi, işçi vatandaşları
mızın aldıkları yevmiyeler hakikaten bir insan 
olarak ona yaşamak imkânını vermiş olsaydı 
ve hakikaten işçi, hasta olan yavrusunun ilâç pa
rasını temin edecek bir durumda bulunsaydı bu 
iddiayı ortaya atan arkadaşlarımın yanında ben
deniz de yer almış bulunacaktım. Fakat üzüntü 
ile ifade etmek mecburiyetindeyiz. Dünyanm 
hiçbir tarafında görülmiyen bir manzara ile ha
kikaten ihmal edilen ve bu hayat pahalılığı kar
şısında aldığı yevmiye ile karnını doyuramıyacak 
kadar az para alan bir zümreye, bu fedakâr va
tandaşlarımıza yarım yevmiye verdiğimiz takdir
de bu onların ihtiyacına cevap teşkil edebilir ka
naatiyle burada konuşamayız. 

Arkadaşlarım; Amerika'da bir işçi vatandaşın 
yevmiyesini nazarı itibara alırsak görürüz ki, 
orada bir işçinin yalnız karnını d o y u ^ a k key
fiyeti değil, bir insan olarak bütün ihti-y.ıcl<-,rı 
hattâ ev kirasına, elbisesine, ve tiyatrosuna «adar 
bütün ihtiyaçları göz önünde tutulur ve ona gö
re bir yevmiye takdir edıur. Diz de böyle bir du
rum karşısında olsaydık el'»ette bu miktarı ka-
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bul edebilirdik. Fakat bizim, memlı.ketümzde .;ş<-i-
nin durumu böyle midir? Bir milletvekili olarak 
kuzucunuza gelmezden evvel bir doktor sıfatiyle 
ıstırap içinde kıvrandığım, bu vatandaşların ya
takları başına gittiğim zaman göz yaşımı tuta
madığım anlar olmuştur. Size bir misal vereyim; 
bir dul kadınla karşılaştım, bu kadının bir ve
remli çocuğu var. Kadın çalışıyor gündeliğinden 
başka bir geliri de yok. Kendisine sordum, kaç 
para alıyorsun, diye, 125 kuruş dedi. Bu kadına 
çocuğun veremdir, yatağını ayır, odasını ayır, 
şu gıdaları ver, diyemedim. Çünkü bu kadınca
ğız yağını, odunıuıu, kömürünü ekmeğini hep 
bu 125 kuruşla teinin edecekti. Ona bunu söyle
mek onun ıstırabiyle alay etmek gibi birşey ola
caktı. İstırabımı içime akıtarak, ağzımı kapa
mak, susmak mecburiyetinde kaldım. Bu durum 
karşısında böyle inliyen, bu kadar az para ile 
yaşamak mecburiyetinde olan vatandaşlarımızın 
perişan hallerini göz önünde tutmak suretiyle, 
yarım yevmiye yerine, bir yevmiyeyi kabul et
mek zorundayız. Arkadaşlar, patron beri taraf
ta yüz binlerce lira kazanırken onun yanında 
çalışan vatandaşa da bu suretle ancak yaşamak 
hakkını kabul etmiş olacağız. Bu sözlerimden 
yanlış mâna çıkarılmasın, biz patronların düş
manı değiliz. Biz, bu memlekette ferdi sermaye
nin gelişmesini, artmasını, bir milyon kazanan 
vatandaşın birkaç milyon kazanmasını, bir mil
yoner yerine binlerce milyoner bulunmasını pren
sip olarak kabul etmiş insanlarız. Ama, yanıba-
şında kudretiyle, kuvvetiyle, pazusu ile çalışan, 
alınteri döken vatandaşlara da yaşama hakkının 
verilmesini istiyoruz arkadaşlar. (Alkışlar). 

Bu itibarla, biraz evvel önergelerini sunan, 
yarım yevmiye yerine bir yevmiyenin kabulünü 
istirham eden arkadaşların önergelerinin nazarı 
itibara alınmasını, işçi kardeşlerimiz adına, is
tirham ediyorum arkadaşlar. (Alkışlar). 

BÜTÇE K. ADINA REFET AKSOY (Ordu) 
— Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda Türk 
milletinin bağrında büyük fedakârlıkla, iktisadi, 
sınai ve sair işlerde aziz bir hisle çalışmakta olan 
işçilerimizin terfihlerine medar olacak bu kanun 

tasarısı üzerinde söz söyliyen arkadaşlarımın 
çok heyecanlı hitabelerini dinledikten sonra bu 
mevzuda, maddeler üzerinde Bütçe Komisyonu 
adına fikirlerimizi etraflı bir surette izah etmek 
vazifesini ifa etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; işçilerimizin hakları ve 
maişetleri üzerinçle hassasiyet gösteren arkadaş
larımızın necip hislerine birşey demek imkânı 
yoktur, hakları vardır. Fakat ileri sürdükleri 
bâzı esbabın müstenidatını nazarı dikkate alarak 
düşüncelerini lâyikı veçhile tahlil edecek olurlarsa 
hazırlanıp yüksek huzurunuza takdim edilen 
kanunun muayyen çerçivesi içinde meydana ge
tirmiş olduğunu takdir edeceklerini ümit ede
rim. 

Avni Yurdabayrak arkadaşımız işçilerimize 
tam yevmiye verilmesini ileri sürdüler ve bu 
fikre birçok arkadaşlar da iltihak ederek bu 
mevzuda Riyasete takrirler,de verilmiş bulunu
yor. Hiç şüphe yok ki, Türk işçisini ikdar ve 
terfih babında yarım yevmiye değil, tam yev
miye vermek lâzımdır. Fakat bu zarureti dü
şünürken, demin arzettiğim gibi, memleketin 
gerek Devlet cephesinden, gerek serbest teşeb
büs erbabı cephesinden ekonomik şartlara gö
re meseleyi tetkik edecek olursak, birden bire 
bu arzuyu yerine getirmek imkânı olamaz. Çün
kü arkadaşlar, bugün yarım yevmiye olaraktan 
kabul etmek üzere huzurunuza takdim edilen 
tasarının tahmil ettiği malî porte şundan iba
rettir : 

1.676.000 lira Devlet Bütçesine, 7.916.000 li
ra mülhak bütçeler üzerine, 12.195.000 lira İk
tisadi Devlet Teşekkülleri bütçesine, ki yekûn 
itibariyle 21.787.000 lira gibi bir malî külfet 
tahmil ediyor. Bundan gayri, serbest teşebbüs 
erbabının da çatıları altında çalıştırmakta ol
dukları işçilere ödeyicekleri yarım yevmiyele
rin yıllık tutarı; 14.871.000 liradır. Mecmu tu
tan 36.658.000 liradan ibarettir. Şimdi, yarım 
yevmiye esasını tam gündeliğe çevirdiğimiz tak
dirde bu yekûn; 73.329.000 lira tutacaktır. 

Arkadaşlar; biz yarım yevmiye esasını işçi
lere hafta tatili hakkı olarak vermeyi düşündü
ğümüz zaman, bu malî külfetin piyasa üzerin
de yapacağı akisleri de nazarı itibara almak 
mecburiyetinde kaldık. Bu hususta yaptığımız 
umumi tetkikat bize göstermiştir ki; her mües
sesenin hafta tatili dolayısiyle işçiye vereceği 
bu yarım gündeliğin akisleri müstehlikin istih
lâk maddelerine akis yapacaktır. Fakat bu akis 
yüzde itibariyle büyük bir yekûn tütmıyacağm-
dan dolayı müstehlik bundan şikâyetçi olmıya-
caktır. Fakat, tam yevmiye olarak bunu kabul 
ettiğimiz takdirde ortada mevcut olan hayat pa-
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haHlığı endigesi bir kat daha tezayüt edecektir. 
Bugünkü hayat pahalılığı kargısında tam yevmi
ye verilmesi politikasından çekinmemiz lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu kanun, bizim işçi hayatımı
za yeni tatbik edilen bir sistemdir; bunun da 
kendisine mahsus bir intikal devresi vardır. 
Bu itibarla bugün için yarım yevmiye kabul 
edip ilerdeki senelerde iktisadi vaziyetimiz inki
şaf ettiği zaman bittabi bunu tam olarak ver
mek vazifemiz olacaktır. Bundan hiç bir suret
le çekinmemize mahal ve imkân yoktur. 

İşçinin, gerek Hafta Tatili Kanununun, ge
rekse diğer kanunların mecburi kıldığı mec
buri istirahat gününde beş p y a almadan 
evinde çoluk ve çocuğunun nafakasını o gün 
nasıl temin ve tedarik edeceğini düşünerek 
münkesir ve müteellim yaşadığını düşünür isek 
bu kanun onu elemle yaşamaktan kurtaracak 
kendisine nefes aldıracaktır. 

Vaziyetin hakiki kazanç itibariyle tutuşu 
nedir? Bunu da arzedeyim: 

Bir işçi senede 52 hafta yarım yevmiye ala
caktır. 15 gün de resmî bayramlarımız var
dır. Bunu da ilâve ettiğimiz takdirde 67 gün, 
Türk işçisi yarım yevmiye alacaktır. Bunun 
nısfını tam yevmiye olarak hesap ettiğimiz 
takdirde, 34 gün tam yevmiye ile istirahat ha
linde kalacak demektir. 

Halbuki, diğer Milletlerin işçiye bahşettikle
ri yıllık tatiller bunu tutmuyor, bu yekûna 
varmıyor. Biz diğer milletlere nazaran âzami 
ölçüde Türk işçisine bunu bir hak olarak tanı
mış oluyoruz. 34 gün tam bir istirahatla, me
zuniyetle evinde oturacak ve tam yevmiye ala
caktır. 

Şimdiye kadar çalıştığı müyessesenin hük
mi şahsiyetinin takdirine itaat etmekten başka 
bir hakkı olmıyan Türk işçisini Meclisin çıka
racağı bu kanunun bir himaye eli olarak uzan
ması ve onu himaye kanadı altında tutması ile, 
elbetteki fevkalâde memnun edecek bir vaziyet 
meydana getirecektir. Bunun yanı başında 
hitabetindeki heyecana hayran oldum. Doktor 
Muharrem arkadaşımız, geçim seviyesinin mâ
ruz kaldığı azlık dolayısiyle Türk işçisinin çek
tiği sefaleti bize büyük bir belagatla tasvir et
tikleri bu tablonun yanıbaşmda bir de köylü
yü düşünmek lâzımdır. (Düşünüyoruz sesle
ri) . Bugün işçi olarak ele aldığımız kitle an-
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I cak sanayi sahasında çalışanlardır. Toprak 
i işlerinde çalışanlar maalesef bu kanunun im

kânından istifade edemiyorlar. Rızkını, Çoluk 
çocuğunun nafakasını orağından, kağnı ara
basından temin eden köylünün nasıl bir içti
mai sefalet içinde kıvrandığını düşnmüyoruz. 
(Düşünüyoruz sesleri). 

Arkadaşlar, onu da düşünmek lâzımdır. 
Ben size Muharrem arkadaşımın çizdiği tablo
lar kadar, hattâ daha da acıklılarını çizebilirim. 
Fakat o vatandaşların esasen sızlamakta 
olan kainlerine bir de elem neşteri vurmak is
temiyorum. Bu itibarla Demokrat Parti Hükü
meti olarak yıllardan beri ihmal edilmiş bir küt
lenin yardımına elimizi uzattığımız takdirde, ki 
uzatıyoruz, kendimizi elbette bahtiyar sayaca
ğız. 

Şimdi arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız gün
deliğin on işçiden aşağıya çalışanlara da teşmil 
edilmediğinden bahsettiler. Arkadaşlar, biliyor
dunuz ki, îş Kanunu Çalışına Bakanlığını ancak 
on işçi çalıştıran müesseselerin murakabesiyle 
mükellef tutmaktadır. Ondan aşağı işçilerin mu
rakabesine şimdilik imkân yoktur. Binaenaleyh 
tş Kanununu tatbik edilmediği sahalarda ade-
den ondan aşağı işçilerin hafta tatili gündeliğine 
mütedair bu kanundan onlara da tatbik imkâ
nı mevzuatımızın müsaadesizliği karşısında 
mümkün değildir. Memleket ekonomi ve sanai 
hayatında iş Kanununu lâyıkiyle tatbik edebildi
ğimiz takdirde bunlar da İş Kanununun tam mâ-
nasiyle himayesine ve murakabesine mazhar 
olacaklar ve elbette ki, bunlar hakkında da lâ-
zımgelen tetkikat yapılacaktır. Fakat bir de 
şu cihet vardır: Kanun mutlak olarak 10 dan 
fazla işçi çalıştıran müesseselerdekilere bu hak
kı tanımış değildir. Meselâ 5 işçi çalıştıran bir 
müessesedeki işçiler patronlarına diğer müesse
sede çalışan arkadaşlarının vaziyetini misal 
göstermek suretiyle hafta tatili haklarını temin 
edebilirler. Bunun için kanuni bir mahzur 
yoktur. 

Arzettiğim bu sebepler nazarı dikkate alın
dığı takdirde hafta tatili gündeliklerinin tam 
gün olarak verilmesi hakkındaki samimî bir 

I hissin şevkiyle takrir vermiş oan arkadaşarımızm 
1 malî vaziyeti nazarı dikkate alarak bundan sar

fı nazar edeceklerini umar ve maddenin komis
yondan geldiği şekilde kabul edilmesini tasvibi
nize arzederim. 
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ÛEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, müsa

ade ederlerse bir sual soracağım. Sayın sözcü 
buyurdular ki, bu kanun dolayısiyle. serbest 
teşebbüs 14 milyon liralık bir külfete girecek
tir. Bu külfete girecek serbest teşebbüsün ni
meti hakkında rakam verirler mi? Serbest te
şebbüs ne kazanıyor ki, 14 milyon liralık bir 
külfete girecektir? 

KOMİSYON ADINA REFET AKSOY (De
vamla) — İşçi çalıştıran her müessesenin hesa
bını tetkik edip huzurunuza gelmiş değiliz. Bir 
çatı altında kaç işçi çalıştırıyor biz bunu bili
yoruz. Yarım yevmiye verdiği takdirde ne tuta
caktır. Bunun hesabını biz bilmeyiz. 

CEZMÎ TÜRK (Devamla) — Ohalde Bütçe 
Komisyonunun külfet !ifadesi objektif olmıyor. 

İkinci olarak şunu sormak istiyorum: Devlet 
teşkilâtının bu bir yıl zarfında, sermâye kıtlığı 
yüzünden, bankalara faiz olarak ödedikleri mik
tarı tetkik buyurdular mı?. 

KOMİSYON ADİNA REFET AKSOY 
(Devamla) — Bunu deminki konuşmalarda işa
ret buyurmuştunuz. Komisyon olarak bu kanun 
tasarısında bunlar bizi alâkadar edici şeyler 
değildir. Biz Hükümet tarafından verilen tasa
rıyı tetkik edip bütçeye ve müstehliklere karşı 
olan akislerini nazarı itibara almak mecburiye
tindeyiz. Arzu ettiğiniz noktayı belki Hükümet 
tetkik etmiştir, cevaplandırabilir. 

OEZMİ TÜRK (Seyhan) — O halde Bütçe 
Komisyonu meseleyi objektif olarak tetkik et
memiştir. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Yal
nız hafta tatillerine mahsus olmak üzere tam 
yevmiye verildiği takdirde miktar ne olacaktır? 

KOMİSYON ADINA REFET AKSOY 
(Devamla) — 52 milyon liraya baliğ oluyor. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Namık Gedik. 
NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, kanunun tümü hakkında yüksek huzu
runuzda mâruzâtta bulunurken bu kanun tasa
rısı ile getirilmiş olan hükümler, memleketin 
bugün içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde 
mütalâa edilmesini işaret etmiştim. Bizden son
ra görüşen arkadaşlarımız ayni noktaya temas 
ettiler. Maddeler üzerinde görüşmeler başlayın
ca muhterem arkadaşlarımız birinci maddede 
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| tekiligedilmişolan. yarmı, yevmiyenin bir yayj 
j miyeye çıkarılraasi hakkında kendilerince., haki* 
I taleplerde bulundular. Fakat bundan evyeİ şim

di burada Bütçe Komisyonu adına konuşan ar
kadaşımız, elde mevcut olan rakamların belâ-
gatiyle bu imkânsızlığı yüksek huzurunuzda 
arzettiler. Getirilmiş olan bu tasarı kabul edil
diği takdirde bugün tatbik mevkiine konula
cağına göre ve bugün 10 işçi çalıştıran iş yer
leri de bu kanunun kapsamı içinde mütalâa edi
leceğine ve mevcut olan 9 bin iş yerinin ilerde 
geniş nispette artırılması hakkında verilecek 
kararlar muvacehesinde bu 9 bin iş yerinin 300 

I bine çıkması ihtimalini de düşünerek bir yev
miyeyi kabul ettiğimiz takdirde, bunun gerek 
umumi bütçeye gerek katma bütçelere vej gerekse 
şahsi teşekküllere ve dolayısiyle maliyet ve istih
lâk maddeleri üzerinde yapacağı tepiri bir az* ev
vel burada çok heyecanla konuşan Dr. Muharrem 
arkadaşımız memleketin içinde bulunduğu rea-

I liteyi yalnız işçi cephesinden, bugün miktarı 
mahdut olan işçi cephesinden mütalâa ettiler. 
Fakat biz rakamların belagati karşısında kabul 
etmek mecburiyetindeyiz ki arkadaşımızın ifa
de ettikleri işçiye mukabil köylü vatandaşları
mızın adedi en az yüz mislidir. 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — O 
kanun da geldiği zaman onu da ayrıca konuşu
ruz. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Arkadaşımız 
bir işçinin evini tasvir buyurdular. Ben bir köy
lünün evini tasvir etmiyeceğim. kir hekim ola
rak bir köye girdiğimiz zaman daha köyün eşi
ğinde, hastalık, bakımsızlık ve ihmalin birtakım 
kurbanlarının gömülmüş olduğu köy mezarlığı 
görürüz, derim. Mezarlığı geçersiniz, köyün met-
halindo donsuz, ayağı çorapsız, kasketsiz, ve 
karnı dokuz aylık ölüme gebe çocuklar görür
sünüz. Köyü, realite halinde ele almak icabe-
derse, köyün içine girdiğimiz zaman mektep gö
remeyiz, doktor yoktur, sağlık girmemiştir, sıh-
hatsızlık içinde kıvranmaktadır. Bugün bütün 
bu şartlar altında yaşıyan % 75 kitlenin bu ıs
tırap içinde kıvrandığı bir hakikattir. Hükü
metçe işçilerimize verilmek istenen bu hakkın 

I hiçbir zaman küçümsenmemesi icabeder. Rakam 
malûm, 36 milyon, yarın bu rakam 360 milyo-

I nu bulacaktır. Bırakalım yarını, bugün elimiz* 
I de mevcut 3& milyonu, yolsuz, bakımsız, sefil 
I köylere dağıttığımız takdirde oradaki vatandaş-
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lar üzerinde bu memleketin haklarını ne ııisbet-
te ödiyebileceğimizı düşünürsek, bizim teveccüh 
etmemiz lâzımgelen istikamet bu olabilirdi. 

Bir taraftan işçi haklarını bu çerçeve içinde 
himaye etmek ve bu hakları onlara vermek de 
bizim için bir vazifedir. Bu ihtiyaç karşısında 
tefrik ettiğimiz 36 milyon aynı zamanda müs
tehlik kitlesi olan köylünün sırtına yüklenen 
miktarı düşündüğümüz köylü kitlesi içinde ay
nı zamanda işçi zümresini de mütalâa etmek 
mecburiyetinde kaldığımıza göre aynı müsteh
lik zümre içinde işçileri de buluyoruz. 

Arkadaşlar istirham ediyorumı bugün işçile
rimize sağlamış veya sağlamakta olduğumuz 
miktarı hiçbir zaman küçümsememek lâzımdır? 
Memleketin bugün dahi mevcut olan iç realite
sini düşünmek ve istikameti o tarafa tevcih et
mek mecburiyetinde kalacağız. 

işçilerimizin fakirliğinden bahsettiler, benim 
de tababet hayatımda, hastanelerdeki tababe
timde, birçok acı vakalarla karşılaştım. Medeni 
memleketlerde, tıp talebelerinin kitaplarında 
okudukları açlık ve sefaletin tevlit ettiği has
talıklar bizim hakiki hayatımızda devam edi
yor. Bu çok hazindir bu gibi şeyleri bugün için az 
değildir. Yarın bu manzarayı memleketin üze
rinden kaldırabilmek için imkânlarımızı muay
yen formüller içinde memleketin bünyesine da
ğıtmak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh bu he
pimizin hatırladığı hazin realite karşısında bu
gün mahdut Türk işçisine sağladığımız hakkı kü
çümsememek lâzımgelir. Çünkü Türk İşçisi bu
güne kadar sadece karnı bakımından, maddi ola
rak aç değildir, işçi aynı zamanda mânevi aç
lık içinde idi. Biz şimdi % 50 maddi, % 50 mâ
nevi yokluğu izale edeceğiz. (Bravo sesleri, al
kışlar) . 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Bir sual; sözcü
den... 

BAŞKAN — Buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Sanayi millî ge 

liriyle bu rakamları mukayese buyurdular mı? 
NAMIK GEDİK (Devamla) — Biz elimiz 

deki rakamları, Hükümetin rakamlarını şu şekil
de nazarı itibara almış bulunuyoruz: 

Ge#lirin mukabili gider: Genel bütçeden eski 
tas-ariyle tasavvur edilen, teklifi edilen, kabul 
edildiği takdirde; 3.353.000 lira, bugün bizim 
teklif ettiğimiz tasarı kabul edildiği takdirde 
1.676.000 lira, mülhak bütçelerde; 15.833.000 li-
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I ra olicaktır. Tam yevmiye kabul edildiği tak-
j dirde'bu kadar, yarım yevmiye kabul edildiği 

takdirde 7.916.000 lira. İktisadi Devlet Teşek
küllerinde: 24.390.000 lira, şimdiki teklife göre; 
12.195.000 lira. 

Serbest piyasa: 29.743.000 lira, şimdiki tekli
fe göre; 14.871.000 lira. 

]Tam yevmiye kabul edildiği takdirde 
mecmuu 73.329.000 lira; yarım yevmiye kabul 
edildiği takdirde ise 36.658.000 liradır. 

Bizim elimizde olan rakamlar bunlardır. 
CEZMt TÜRK (Seyhan) — Sanayiden ge

len millî gelir milyarları ile mukayese buyur
malarını arzederim. 

NAMIK GEDİK (Devamla) — Onun muka 
yesest bizim komisyonumuza düşmez. Bu, Hükü
met mevzuudur. 

©iz bu* tasan ile Hükümetin gerek umumi 
I bütçeden, gerek katma büçelerden yükleneceği 

mükellefiyeti ancak arzetmek mecburiyetindeyiz. 
Yoyksa gelir nedir, bunun karşısında gider nedir 
mevzuunda komisyon olarak mütalâa arzetmeye 
mezun, salâhiyettar ve muktedir değiliz arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Refet Aksoy. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK

SOY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar, dün ara
mızdan ayrılan aziz arkadaşımız Dr. Cezmi de
min Bütçe Komisyonu namına burada izahatımı 
arzedip kürsüden indiğim zaman: (Sordukları 
suallerin rakamlarına müsteniden) Bütçe Ko
misyonunda objektif tetkikat yapılmamıştır, de
diler. Olabilir. 

Aynı mahiyette bir suale de Çalışma Komis
yonu Sözcüsü muhatap oldular ve yine, tâbirimi 
mazur görsünler, bu, biraz kabir suali mahiyetin
de idi. 

Takdir buyurursunuz ki, komisyonlar, Hükü 
/ metten gelen tekliflerin muhtevası üzerinde tet-

kikatmı yapar, tamike girişir ve saire. Bu, ko
misyon azaları arasında vâki olur. Şimdi bir 
komisyon bu gibi işlerin heyeti umumiyesini, bü
tün vekâletleri alâkadar edecek derecede incele
yip sık dokuduğu takdirde, bir raporun aylarca 

j bir komisyonda sürünmesinin gayet tabiî bir 
I âkibet ve bir zaruret olduğunu da arkadaşımı

zın kabul etmesi lâzımgelir. 
Çalışma Komisyonu sözcüsü güzel cevap ver

di. «Biz komisyon olarak bu kadar şümullü bir 
I işin içine girmek salâhiyetini haiz değiliz» de-
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diler Ben de bu söze iştirak ediyor ve arkada
şıma hitabediyorum: Benim aziz kardeşim Dr. 
Cezmi; bütün Türk işçilerinin hakkı ile alâkalı 
olan bu kanun tasarısı Çalışma Komisyonunda, 
Bütçe Komisyonunda müzakere edilirken zatı 
âlileri niçin teşrif edip de Hükümeti kafanızda
ki suallerle cevaplandırmaya çalışmadınız? 

BAŞKAN — Yeredoğ Kişioğlu. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Kocaeli) — Sayın 

arkadaşlar; Çalışma Komisyonunun bir âzası sı-
fatiyle tam ücret meselesini orada müdafaa et
tim. Arkadaşlarım bu teklifimi reddettiler, şim
di ileri sürdükleri noktai nazarlarda ısrar etti
ler. Şüphesiz ki Meclisin nihai karan hâkim ola
caktır. Fakat biz buraya yarım ücreti dahi ge
tirmiş olmasından Hükümeti şükranla karşıla
dığımız için, teklifimin reddedilmesine rağmen 
bu yarım ücretin yerilmesi dahi beni şükrana 
sevketmiştir; Bu itibarla raporu, diğer arkadaş
lar gibi, ben de imza etmek durumunda kaldım. 

Arkadaşlarımızın istinat ettiği nokta; bütçe
mizin müsâadesi ojmadığı ve bugünkü imkânlar
la bu kadar olduğu; ikincisi, piyasada pahalılık 
yaratacağı noktasıdır. Bütçemizin müsaadesiz-
liği hepimizce malûm bulunmaktadır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerine verilecek para dolayısiy-
le bu, ileri sürülmektedir. Fakat İktisadi Devlet 
teşekküllerinin de evvel ve âhir seyyanen bu iş
çi ücretlerini piyasaya aksettireceğini kabul 
etmek tabiî olur kanaatindeyim. 

Bu noktayi bu kadarla işaret ettikten sonra 
pahalılık yapacağı meselesine geliyorum: Bunu 
da tabiî karşılamak lâzımgelir. Fakat verilen 
ücret yarım yevmiye olunca bunun piyasada ya
pacağı yükseklik % 5 ise acaba bunu tam gün
deliğe çıkardığımız zaman % 10 mı olacaktır? 
Vaziyet hiç de böyle değildir. Yarımın piyasaya 
yapacağı akis % 5 ise birin piyasaya yapacağı 
akis ya % 6 dır ya % 7 dir, bundan ileri gitmi-
yecektir. Fakat sayın arkadaşlar biz piyasayı 
iki defa mı ihlâl edeceğiz? Bugün yarım ücret 
verip de yarın bütüne çıkmak imkânlarını nite
kim Hükümet radyo ile ilân etmiştir, yarın bü
tün imkânları arıyacağız demiştir, gayemiz bu
dur demiştir. Demokrat Parti olarak gayemizin 
bu olması kadar tabiî bir şey yoktur. Bu defa 
muvazeneyi yarım yevmiye ile ihlâlimize muka
bil bilâhara ikinci bir yarımla ihlâl ettiğimiz 
zaman piyasada iki defa karışıklık yapacağımı
zı düşünmek lâzımdır, Piyasanın nizamını tesis 
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etmek, bunu bir defa ile karşılamak en tabiî yol 
olarak gözükmektedir. Arkadaşlarımız dünya 
devletlerinde tatillerde tam ücret verenin pek 
az. olduğunu ileri sürmüşlerdi. Belki üç, beş 
memlekette böyledir dediler. Bu istatistiki ma
lûmatı ben hakikata pek tevafuk ettiremiyo-
rum. Böyle olduğunu kabul etsek dahi bizler 
Türk olarak, Türkiye olarak işçimize vereceği
mizi, şu ve bu memleket için düşüneceğimiz du
rumlara göre değil, kendi şartlarımızı ele alarak 
tâyin ederiz. Türkiye'de Türk işçisine tatil gün
lerinde de tam ücret verilmesinin bizim gayemiz 
ve idealimiz olduğu tabiîdir. 

Sayın arkadaşlar; bence yarım, daima ya
rımdır. Yarım ekmek hoş bir şey değildir, yarım 
insan denildiği zaman da hoş bir tesir bırakmaz. 
Yarım daima kötüdür. Bu itibarla bunu yarımın 
üstüne çıkarmak lâzımgelir ve isterdim ki Hü
kümet bunu yarım olarak getireceğine % 60 ola
rak getirseydi.. Bunu yarımın üstüne, mümkün
se bütüne çıkarmak zaruridir. Ecdadımız canla 
mal karşılaştığı noktada muhakkak surette canı 
himaye etmiştir. Türk işçisi himayeye muhtaç
tır. 

Arkadaşlar, bir noktayı daha ehemmiyetle 
tebarüz ettirmek isterim. Bunun karşısına köy
lü vatandaşlarımızı getirmek hiçbir suretle caiz 
değildir. Bu memleketin büyük kütlesi olan 
köylü şüphesiz ki bu vatanın temel direklerin
den birisidir. İşçi ne kadar.. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonda muhale
fet etmediğinize göre aksine konuşmanız İçtü
zük hükümlerine uygun değildir. 9 

YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Devamla) — Ben 
fikrimi bildirdim, önerge verdim. 

BAŞKAN — Tüzük müsait değil efendim. 
YEREDOĞ KİŞİOĞLU (Devamla) — Ma

mafih bir cümle ile fikrimi izah edip bitirece
ğim. 

işçi için gereken nizamı temin ettikten sonra 
köylü hakkında da icabeden tedbirlere başvura
cağımıza şüphe yoktur. Köylüyü ihmal eden 
kimdir? Köylüyü karşısına koyarak bu iş red
dedilmek isteniyor. Binaenaleyh canla mal kar
şılaştığı zaman canı mukaddes tutmak şarttır. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Efendim, ben 
yüksek huzurunuzu yeniden işgal etmek mec
buriyetinde kaldım, özür dilerim. 

Kişioğlu arkadaşım komisyon raporunda im-
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zası olmasına ve İçtüzük hükümleri kendisinin I 
aleyhte konuşmamasını icabettirmesine rağmen 
aleyhte konuştular. 

BAŞKAN — Biz de kendisini ikaz ettik. 
NAMIK GEDlK (Devamla) — Sayın Başka

nımız da sözlerini kesmek mecburiyetinde kal
dılar. Arkadaşımız komisyonda vermiş olduğu 
takririn reddedilmesi üzerine aleyhte konuşmak 
mecburiyetinde kaldıklarını söylediler. Mesele 
komisyonda şöyle olmuştur: Filhakika arkadaşı
mız işçilere bir yevmiye verilmesi noktasında ıs
rar ettiler, müdafaada bulundular. Biz komis
yondaki arkadaşlarımız bu mevzu üzerinde uzun- I 
boylu görüşmeler yaptık ve nihayet madde bu 
şekilde çıkarken kendilerinin nazarı dikkatlerini 
celbettim, muhalefette bulunacaksınız şerh yazı
nız dedim kendileri, mademki madde bu şekilde 
çıktı, ben de iştirak ediyorum böyle bir şerh de 
yazmıyorum dediler. Bu suretle kabul edip bize | 
iştirak ettiler. Komisyonda cereyan eden hâdise 
budur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında daha 
10 arkadaşın sözü vardır. Bir önerge vardır, 
okuyoruz. Takdir sizindir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde hakkında kâfi derecede tenev

vür ettik, oya konulmasaıı teklif ederim. 
Zonguldak Milletvekili 

R. Sivişoğlu 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Sual hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Oylama sırasında söz vermi
yoruz. 

ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 
(Konya) — Aleyhte konuşacağım. 

BAŞKAN — O halde buyurun... 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU 

(Devamla) — Arkadaşlar, dikkat buyurdunuz, 
mütemadiyen komisyon sözcüleri söyledi. İçtü
zük mucibince son söz milletvekilinindir. Bahu
sus teklif sahibiyim, komisyon sözcüsüne cevap 
vereceğim. Müzakere kâfi değildir, son sözü de 
milletvekilinin söylemesi icabeder. 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde hak
kındaki görüşmelerin kifayeti hakkında verilen 
önergeyi okuduk, önergeyi nazarı dikkate alan
lar lütfen işaret buyursunlar... Almayanlar... 
Yeterlik kabul edilmiştir. 

Değiştirgeler var, okutuyorum, | 
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B, M. M. Başkanlığına 

1 nçi maddede işçiye hafta tatillerinde yarım 
gün verilmesi teklif edilen ücretin tam yevmiye 
olarak verilmesi suretiyle tashih ve tasvip edil
mesini saygı ile arzederim. 

Ankara Milletvekili 
Fuad Seyhun 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddedeki (gündelik) tâbirinin (gün

lük) olarak tashihini arz ve teklif ederim. 
Giresun Milletvekili 
Hayrettin Erkmen 

T. B. M. M, Başkanlığına 
İş Kanununun 1 nci maddesinde yazılı yarım 

gündeliğin bir gündeliğe çıkarılmasını teklif 
ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddedeki yarım ücretin tam ücret 

olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Balıkesir 

Müfit Ekuyumcu 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddedeki (Yarım gündelik) yerine 

(Tam gündelik) kabul edilmesini arz ve teklif 
eylerim. 

Konya 
F. Ağaoğlıı 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddeye tatbikatta adaletin sağlan

ması için (Çalışmış) kelimesinden sonra (veya 
mazaretinin meşruluğu anlaşılmış) ibaresinin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Avni Yurdabayrak 

BAŞKAN — Efendim; değiştirgeleri ayrı 
ayrı dikkat nazarınıza arzedeceğim. (Hepsini 
birden sesleri). 

Efendim, iki değiştirge ayrıdır. Redaksiyona; 
ve kelimelere taallûk etmektedir, diğerleri ise ya
rma yevmjyenjn- tam, yevmiye olarak metne ge
çirilmesi mahiyetindedir. 

Erzurum 'Milletvekili Enver Karan'in Öner
gesi tekrar okundu.) 

B.AŞKAN — Diğerleri de aynı mahiyettedir, 
müsaade ederseniz hepsini oyunuza arzedsyim : 
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Efendim yarını yevmiyenin tam yevmiyeye çıka- ı 
rılması hakkındaki önergeleri tevhiden oyunuza 
arzediyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur- ı 
şunlar.. Aksini iltizam buyuranlar,. Değiştirge 
reddedilmiştir. (Alkışlar) 

(Giresun Milletvekili Hayrettin Erkmen'in 
önergesi tekrar okundu.) I 

BAŞKAN — Komisyon buna iltihak ediyor 
mu?. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA fRKFET AK-
SOY (Ordu) — Arkadaşlar, işçi hayatında bili
yorsunuz verilen yevmiyeler için kabul edilen te
amül gündeliktir, halk, işçi lisanında gündeliğe 
gittim derler, bir terim olaifck 'böyle kttüaiiılır. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın değiştirgesi 
«gündelik» in «günlük» olarak değiştirilmesi hak
kındadır. Bu önergeyi kabul edenler.. Etmiyön-
ler.. Değiştirge reddedilmiştir. 

(Zonguldak Milletvekili Avni Yurdabayrak'-
ın önergesi tekrar okundu.) | 

BAŞKAN — Değiştirgeyi dikkate alanlar.. 
Almıyanlar... Değiştirge reddedilmiştir. ı 

Maddeyi Bütçe Komisyonunun takdim ettiği i 
şekilde oyunuza sunuyorum. Ka-bul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddedeki ücretli haf
ta tatiline hak kazanmak için iş müddetleri ile j 
alâkalı nizamnamelerde kabul edilen günlük 
iş müddetlerine uygun olarak haftanın altı gü
nünde muntazaman çalışmış olmak şarttır. Şu ka
dar ki : 

A) Çalışılmadığı halde kanunen iş müdde
tinden sayılan zamanlarla günlük ücret ödenen 
veya öden'mi.ye*n kanuni tatil günleri; evlenme ha
linde üç güne kadar; ana veya babanın, karı | 
veya kocanın, kardeş veya çocukların ölümü ha- I 
liıibde iki güne kadar verilmiş izin müddetleri ile ı 
iş veren tarafından verilön diğer teinler lülen 
çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 

B) Mücbir ve iktisadi bir sebep olmadan iş 
yerindeki çalışmanın haftattm bir veya birkaç 
gününde iş veren tarafından tatil edilmesi halin- j 
de, haftanın çalışılmıyan bu günleri ücreti i hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılması gereken al- ! 
ti günün hesaplanmasında nazara alınır. 

C) fîir iş yerinde işin bir haftadan fazla bir | 
müÖdetle tatil edilmesini gerektiren mücbir se
bepler hadis olduğu takdirde İş Kanununun 15 | 
nci îriadöesinin IÎİ nuniaralı beıidi mucibince i 
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mücbir sebeplerden ötürü çalışılmıyan günler 
için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili günü 
için dahi ödenir. 

CEZMI TÜRK (Seyhan) — Arkadaşlar, bi
liyorsunuz ve görüyorsunuz ki, üç günden beri 
muhalefet partisi, sıralarını terkedip gitmiştir. 
Her ne kadar bir adedi tam muhalif teşrif etmiş
se de - sayın Cahid Zamangil - 68 adedi tam mu
halif daha vardır. Onlar burada yoktur; Onun 
için biz, İçtüzük hükümlerine uygun ve kendi 
vicdanımızın sesine tâbi olarak muhalefet vazi
femizi yapmaktayız. Biz de bunu yapmazsak 
Yüksek Meclisiniz ve partiniz tek parti peklinde 
çalışan bir Meclis durumuna düşer. Onun için 
bizim sözcülere sual sormamızı, İçtüzük hüküm
lerine uygun olarak Bütçe Komisyonu raporları 
hakkında kanuni haklarımızı kullanmamızı ba
ğışlamanızı istirham ederim. 

Sayın Refet Bey arkadaşımızın bize, bu ko
misyonlara niçin gitmediniz, diye sitemde bulun
masını doğru bulmadım. İçtüzük bizi kendi ihti
sas komisyonumuz olan komisyona devamla mu
kayyet kılmıştır. Buna rağmen gücümüzün yet
tiği kadar diğer komisyonlara gidip, şu kü
çük çapımıza rağmen, millî muhalefet ve mura
kabe vazifemizi yapalım diye elden geldiği ka
dar sarfı mesai etmekteyiz. İktidarın ekseriye
tini teşkil eden arkadaşlardan ve onun sayın ko
misyon sözcülerinden takdir ve teveccüh bekle
miyoruz. Ancak kanun ve tüzük harici serzeniş
lerde bulunmamalarını rica ediyorum. 

Komisyonlar objektif çalışmalıdır. Boş ka
lan muhalefet sıraları yerine bize bu imkânı 
vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeye her zaman 
maruzatta bulunmak hakkını haizsiniz Gezmi 
Bey. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) —Muhterem 
arkadaşlar, muhalefetin grup olarak burada bu
lunmamasını icabettkmis olan sebepler, ki be
yan edilmiştir, halen zaildir. Bulunmamakta o-
lan arkadaşlarımız münferiden bulunmamakta
dırlar. 

Cezmi Bey arkadaşıma §unu ifade etmek is
terim : Bendeniz tek başıma da olsam karşıda 
dehşetli bir muhalefet kuvvetinin mevcudiyeti
ne inanmalarını rica ederim. Biraz sonra göre
ceksiniz. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Ab-idin Tekön. Madde hakkın
da. 
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ABlDlN TEKÖN (izmir) — Efendim, ikin

ci maddede, birinci maddedeki ücretli hafta ta- ı 
tiline hak kazanmalj: için, iş müdetleriyle alâ
kalı nizamnamelerde kabul edilen günlük iş 
müddetine uygun olarak, haftanın 6 gününde 
muntazam çalışmış olması şarttır, deniyor. 

Şimdi efendim, haftanın altı günü, yani haf
talık iş saati bâzı iş yerlerinde 48 saat olarak 
kabul edilmiştir. Meselâ, bir işçi, sabahleyin 
uzak bir yerden iş yerine gelirken otobüsü, tre
ni kaçırırsa ki, bunlar ekseriya vâki olur, bu 
takdirde iş yerine bir saat veya iki saat gibi geç 
gelmiş oluyor ve bu suretle haftanın 48 saati
ni doldurmamış bulunuyor. Acaba bu şekilde 
bir işçi haftada 45 - 46 saat çalışırsa bu işçi tam 
olarak çalışmamış mı demektir? 

Bu ciheti komisyon sözcüsünün cevaplan
dırmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Refet Aksoy, komisyon adına. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ REFET AKSOY 

(Ordu) — Efendim, iş müesseselerinde iş te-
kabbül. eden kimsenin iş veren müessesesesinin 
şartlarına riayet etmesi, kadar tabiî bir şey 
olamaz. Tasavvur buyurunuz, bir fabrika iş
çisini 48 saat çalıştırıyor. Her hangi bir işçi ar
kadaşımızın beyan ettiği A^eçhile treni kaçır
dım, vapuru kaçırdım diye iki saat vazifeye 
geç kalırsa bu mazeret teşkil eder mi? Bittabi 
etmez. Çalışma derli toplu olur. Biz burada 
kanun vâzıı olarak işçinin hakkını düşündüğü
müz kadar iş verenin hakkını da düşünmek 
mecburiyetindeyiz. Eğer işçi çalıştığı müesse
seye uzak bir mesafede oturuyorsa evini veya I 
ikametgâhını o müessesenin yakınında teda
rik etmek mecburiyetindedir. Kaldı ki, meşru 
mazeretlere müstenit olarak çalıştığı yere gele
mediği takdirde biz bunu ikinci maddenin fıkra
larında mezun addediyoruz. Böyle ferdî ve indî 
birtakım mazeretleri bu kanun içerisine ithal ede
cek olursak birçok suiistimale yol açmış oluruz. 
Demek ki, burada kabul edilen 6 günlük, haf
tada 48 saatlik iş hayatını tam mânası ile dol
durmak mecburiyetindedir. 

Aksi takdirde iş veren müesseseleri de müşkil 
vaziyete düşürmüş oluruz, zira iş randımanı da 
düşer. Bu itibarla Bütçe ve Çalışma komisyonları 
bunu esaslı surette düşünmüş ve tesbit etmiştir, 
burada işçi hukukunun ziyama sebebiyet vere
cek bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is- 1 

tiyen yoktur, maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — iş Kanununa tâbi olan iş yer
lerinde çalışan işçilere, 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller Kanunu ile bu kanuna 
ek 3466 sayılı Kanunda yazılı bulunan genel 
tatil günlerinde çalışmadıkları takdirde bir iş 
karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri yarım 
olarak, tatil yapmıyarak çalıştıkları takdirde 
ise çalıştıkları bu günlere ait ücretleri % 50 faz-
lasiyle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devletin idare ve murakabesi 
altında 'bulunan veya Devlet nam ve hesabına 
işleyip de Millî Savunma ile alâkadar olan mü
esseselerde Hafta Tatili Kanununun 7 nci mad
desine göre yılda 15 hafta müddetle hafta tati
linden istisna edilen işçiler de çalıştıkları hafta 
tatili günü için ;% 50 nispetinde fazla ücret 
alırlar. 

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

MADDE 5. — Hafta Tatili Kanununun 4, 5 
ve 6 ncı maddeleri gereğince hafta tatili günü 
çalışan işçilere de hafta arasında verilecek tatil 
günü için yarım gündelik ücretleri bir iş karşı
lığı olmaksızın ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — iş Kazalariyle Meslek Hasta
lıkları ve Hastalık ve Analık Sigortaları kanun
ları hükümlerine göre işçi Sigortaları Kuru
munca ödenek verilmekte olan sigortalı işçilere, 
iş göremezlik süresine dâhil olan hafta tatili 
günlerine ait ödenekleri aynı ölçülere göre ku
rum tarafından verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Saat veya parça hesabiyle ve
ya götürü olarak çalışılan işlerde hafta tatili 
günü için ödenecek ücret, haftanın altı gününe 
tekabül edecek ücret yekûnunun 12 de biridir. 
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; BAŞKAN — Namık Gedik. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA
MIK GEDlK (Aydın)'- — Muhterem arkadaşlar, 
Hükümet tasarısının 8 nci maddesini komisyo
nunuz aynen kabul ederek Bütçe Komisyonuna 
göndermişti. Bütçe Komisyonu 8 nci maddeyi 
kaldırmıştır. Sekizinci madde hükmüne göre 
(hafta, 15 gün ve ay hesabiyle ücret alarak ça
lışan işçilere hafta tatilleri için ödenecek ücret 
beher çalışma gününe tekabül eden ücretin yarı
sıdır.) Sekizinci madde hükmü ortadan kaldı
rılınca (hafta, 15 ^iin ve ay) çalışan işçiler hak
kında ödenecek ücretin bir ölçüsü olarak tesbit 
edilmemiş oluyor, bu hüküm çıplak kalıyor. 
Bundan evvelki kanunun birinci maddesinde bu 
tarzda çalışan işçilere de tatil günlerinde ücret 
ödeneceği yazılı olduğuna* göre, bunun mahiyet 
ve nispetini tesbit etmek lâzımgelir. Bunun iza
lesi için biz Bütçe Komisyonunun 7 nci madde
sine bir fıkra ilâvesi suretiyle bu teşevvüşün or
tadan kaldırılmasını rica ediyoruz. Bu hususta 
komisyon adına verilmiş bir takririmiz de var
dır. Müsaade buyurursanız 7 nci maddeye bir 
fıkra ilâvesiyle bu iş halledilmiş olacaktır. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Sayın arka
daşlar, komisyon sözcüsünün mâruzâtına ben
deniz de iştirak ediyorum. Eğer Hükümet ta-
sarısiyle Çalışma Komisyonuna akseden bu mad
de kabul edilmediği takdirde işverenler, ferdî 
teşebbüs ve sermaye sahipleri (belki İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bu olmıyacaktır.) ben se
ninle mukavele yaptım; haftalık, onbeş günlük, 
aylık tuttum diye işçilere hafta tatili ücreti ver-
miyebilir ve bu ihtilâflara müncer olabilir. Bi
naenaleyh hafta, on beş veya ay hesabiyle behe
mehal bir güne isabet eden yevmiyenin miktarı
nın işçi tarafından bilinmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi, 8 nci maddenin aynen kabu
lü veya 7 nci maddeye bir fıkra eklenmesinin 
çok yerinde bir hareket-olacağını arzederim. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-

SOY (Ordu) — Efendim, biliyorsunuz ki, biz
de iş veren müesseseler şu şekilde işçinin mesai
sinin ücretini verirler. Haftalık, 15 günlük ve 
aylık. Şimdi bir müessesede çalışan işçi haftalık 
olarak alacağı ücretin ne kadar tutacağını bilir 
ve alır. 15 günlük de, aylık da böyledir. Bu şe
kilde ücretini alan bir işçi muhakkak kanunun 
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| kendisine bahşettiği hafta tatili hakkının o mü

esseseden verilmesinin bir kanuni mecburiyet ol
duğunu müdriktir. Bizim işçimiz pfek öyle hak
kını hukukunu koruyamıyacak kadar kültür se
viyesi aşağı değildir, uyanıktır, işçimiz bu hak
kını muhakkak surette takip edebilir. Bunun 
yanı başında iş veren müesseselerin de, ortada 
böylö bir kanuni mecburiyet varken işçinin hak
kını, haftalık veya 16 günlük hesabiyle vermesi 
imkânj olmadığını düşünerek komisyonumuz, 
bu fazla madde ile kanunu doldurmaktansa, bu
nu ahkâmı umumiye içerisinde tutmuştur. Ma
mafih heyeti âliyeniz bu hususta katî sarahat ol
sun, bir maddenin fazlalığı bir şey ifade etmez 
derse komisyonumuz da buna iltihak eder. 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonunun teklifi
ni okuyoruz: 

8 . VIII . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

7 nci madde 
İşçilere hafta tatili ve genel tatil günlerinde 

I ücret ödenmesi hakkındaki kanun tasarısının, 
Çalışma Komisyonunda aynen kabul edilen Hü
kümetin 8 nci maddesinin Bütçe Komisyonunda 
tayyedildiği görülmektedir. 

Tasarının birinci maddesinde iş Kanununa 
tâbi iş yerlerindeki işçilere Pazar tatillerinde ve 
genel tatillerde ücret ödenmesi esası kabul Du
yurulmuş ve bu ücretin saat veya parça başına 
çalışanlarda hangi ücret olacağı hakkında tasa
rıya hüküm vaz'edilmiştir. Buna muvazi olarak 
kanun metninde hafta, on beş gün veya ay hesa
biyle ücret alarak çalışan işçilerin bir günlük 
üeretinin hangi ücret olacağının de tasrih kılın
ması zaruridir. Aksi takdirde tasarının birinci 
maddesinin, aylıklı, haftalıklı veya on beş gün-
lüklü işçilere sureti tatbikmda büyük güçlükler 
ve tereddütler doğacaktır. 

Bu itibarla, Bütçe Komisyonunca 7 nci mad
de olarak tesbit edilen maddeye (Hükümet ta
rafından teklif olunduğu ve Çalışma Komisyo
nunca da kabul edildiği veçhile): (Hafta, on beş 
gün veya ay hesabiyle ücret alarak çalışan işçi-

I lere hafta tatilleri için ödenecek ücret, beher ça
lışma gününe tekabül eden ücretin yarısıdır) 
fıkrasının eklenmesi lâzımdır. 

Arz ve teklif ederiz. 
Çalışma Komisyonu Sözcüsü 

I Namık Gedik 
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AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) —"Yal

nız bir noktayı arzedeceğim; 
Burada, aylıkla hizmete alınmış işçilerin tes-

bit edilmiş ücretleri içinde, ayıtı içine dâhil haf
taların çalışılmadığı günler de girmektedir. Bu 
stıretle kabul edersek böyle aylıkla çalışan fa
kat işçi olmıyan ve çalışmadıkları gün için pa
ra alraıyan memurların taleplerini de is'af et
mek mecburiyetinde kalacağız ve Bütçe açığını 
bir az daha artıracağız. Biz, bilhassa aylık üc
retle çalışan işçiye verilecek yarım yevmiyeye 
muhalefet ettik. Bütçe Komisyonunda da bunu 
arzettik. Bu sebeple, eğer Çalışma Komisyonu
nun teklifini kabul edeceksek; bunun yalnız 
«haftalık ve 15 günlük» şeklinde kabulünü ve 
«aylık» kelimesinin çıkarılmasını teklif ediyo
rum. 

İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Efendim, 
fabrikalarda üç çeşit ücret alan işçi vardır. Bi
risi, haftalık, diğeri 15 günlük, üçüncüsü de ay
lık hesabiyledir. 

Şimdi, aylık hesabiyle çalışan işçiler de üc 
retli işçilerdir. Patronlar demişlerdir ki, usta
lar aydan aya para alsınlar. Fakat aylık alan
ların aylığı da hafta altı gün olmak üzere hesap
lanmış ve o şekilde bağlanmıştır. Takdir bu
yurursunuz ki, bundan evvel böyle bir kanun 
yoktu ki, pazar tatillerinden istifade edilsin. 
Onun için, hafta altı gün hesabiyle aylık bağ
landığı için, Çalışma Komisyonunun ihtisas ko
misyonu olarak üzerinde durup kabul ettiği ve 
HüTramıetin getirdiği tasarıdaki 8 noi maddenin 
aynen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonunun değiş
tirgesini dikkatinize arzedeceğim, tasvip buyur
duğunuz takdirde maddenin tashihi için komis
yona iade edeceğiz. Mucip sebep gösterilmiştir, 
sebebini de izah ettiler, bu vaziyet karşısında 
bilmem okumaya lüzum var mı? (Yok yok ses
leri). 

Çalışma, Komisyonu adına verilen teklifi dik
kate alanlar lütfen işaret buyursunlar... Almı-
yanlar.... Dikkate alınmıştır. 

Yedinci maddeyi yeniden tanzim için komis
yona tevdi ediyoruz. 

MADDE 8. — Aylık ücret alan işçilere haf
ta tatili günü çalıştıkları takdirde tatil günle
rine ait ücretleri ayrıca verilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Fazla mesai karşılığı olarak 
alınan ücretler ve primlerle işyerinin asli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırla
ma, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan iş
çilerin bu işlerden dolayı aldıkları ücretler haf
ta tatili için verilen ücretlerin hesabında hazara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 394 sayılı Hafta Tatili Ka
nununun 3 ncü maddesiyle adı geçen kanunun 
şümul sahası dışında bırakılmış olan işlerde ça
lışanlara bu kanun uygulanmaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — İş mukavelelerine bu kanuna 
aykırı olarak konulacak hükümler -bâtıldır. 

BAŞKAN — Söz istiyen ve değiştirge yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunla işçilere bir hak 
olarak tanınan hafta tatili ve genel tatil gün
leri ücretini tamamen veya kısmen ödememek 
gayesiyle işçilere ödenmekte olan ücretler üze 
rinde bir indirme yapılamaz. 

Bu kanunun hiçbir hükmü, işçilere hafta ta
tili ve genel tatillerde ücret verilmesi hakkın
da daha elverişli hak ve menfaatler sağlıyan 
kanun, mukavele, teamül veya âdetlerden do
ğan müktesep haklara halel getirmez. 

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

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerine uy
gun olarak işçilerine hafta tatili ve genel tatil 
günleri ücretini vaktinde ödemiyen veya ödeme-
memek maksadiyle ücretlerde indirme yapan iş 
veren veya iş veren vekilleri, ödemedikleri haf
ta tatili ve genel tatil günleri ücretleri yekû
nunun iki misli miktarında ağir para cezasına 
çarptırılırlar. Bu maddenin tatbiki ile ilgili dâ
valara sulh ceza mahkemelerince bakilır. 

BAŞKAN — Söz istiyen ve değiştirge yok-
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tur, Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka 
bul edilmiştir. 

Yedinci madde, gelsin».. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Efendim, ko 

misyondan bir sualim var. 
BAŞKAN — Madde hakkında mı? 
I^FPBT GÜROL (Konya) — Sureti umu-

miyede unutulduğunu zannettiğim bir noktayı 
tenvir etmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SAFFET GÜROL (Devamla) — Efendim, iş 

Kanunu !iş yerlerinde çalışan işçilere Cumhuri
yet Bayramı gününde bir fazla yevmiye veril
mesini âmirdir. Eğer Cumhuriyet Bayramının 
birinci günü bir Pazar tatiline rast gelirse o 
vakit bu kanun gereğince 1,5 yevmiye mi veri
lecektir? Gayet mühim bir noktadır, bu cihe
tin aydınlatılmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maddenin redaksiyonu araya 
girdiği için müsaade ederseniz komisyon cevap 
verecektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFET AK-
SOY (Ordu) — Efendim, Saffet Bey arkadaşı
mızın sordukları sual hakikaten dikkate şayan 
bir şeydir. 

Cumhuriyet Bayramı tatilinden- istifade eden 
işçi tam yevmiye alacaktır. Pazara tesadüf 
ederse o gün tam yevmiye alacaktır. Yani ayrı
ca yaran yevmiye eklenmiyecektir.. 

BAŞKAN — 7 nci madde komisyondan gel
miştir, okutuyorum: 

MADDE 7. — Saat veya parça hesabiyle ve
ya götürü olarjc çal sılan işlerde hafta tatili gü
nü için ödenecek ücret, o haftanın altı günü
ne tekabül edecek ücret yekûnunun 12 de bi
ridir. 

Hafta, on beş gün veya ay hesabiyle ücret 
olarak çalışan işçilere hafta tatilleri için öde
necek ücret beher çalışma gününe tekabül eden 
ücretin yarısıdır. 

BAŞKAN *— Maddeyi oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenleri.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 Mrat 1952 tari
hinde yürürlüğer girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeuler... Kabul 
edilmiştir. 
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j MADDE 15. — Bu kanun hüfetimenmi Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde-ka
bul ddilmiştir. 

Tasarının madd&leri hakkındaki görüşmeler 
bitti ve kabul edildi. 

Tasarmın tümünü açık oyunuza arzediyo-
rum. 

îki önerge vardr, geliş sıralarına göre oku
tuyorum : 

I Türkiye Büyük Millet MeeHsi Yüksek 
Başkanlığına 

Gündemde bulunan Denizbank Türk Anonim 
Ortaklığı kanun tasarısının Karma Komisyon 
gerekçesinde belirtildiği gibi diğer bütün mad
delere öncelenerek ivedilikle görüşülmesini ko-

i misyon adına teklif ederim. 
Karma Komisyon Sözcüsü 
Kastamonu Milletvekili 

Şükrü Kerimzade 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinei defa görüşülecek 

işlerin altıncı maddesindeki Tütün: Ekicileri Or
taklıkları ve Birlikleri hakkındaki kaıfun tasarısı
nın gösterdiği ehemmiyete binaen diğer madde
lerden önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz; 

Geçici Komisyon Başkanı 
Sudi MıHçıoğhr 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olduğu için ge
liş sırasına göre evvelâ Denizhankı... 

OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDA& (Ankara) -~ 
I Daha evvel 2311 sayılı Kanunu tadil edan ka

nun teklifinin öncelikle müzakeresi karara bağ
lanmıştı. 

BAŞKAN — Denizbankm diğer maddriece 
tercihan öncelikle görüşülmesini oyunuza araedi-
yörum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

i Tütün Ekicileri Ortaklıkları ve Birlikleri 
hakkındaki kanun tasarısının Denizbank tasa-
rısırrdan sonra, görüşülmesini oyunuza arzediyo-
mm. 

I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabal. edilmiş-
i tir. 
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3. — Denizbank Türk Anonim Ortaklığı ka- I 

nunu tasarısı ve Ulaştırma Komisyonu ile Kar
ma Komisyon raporları (1/224) [1] 

BAŞKAN — Denizbank tasarısının tümü hak
kında söz istiyenler? 

Şimdi efendim, yanlışlık olmasın, söz olan 
arkadaşları sırasiyle okuyorum: Cemal Kıpçak, 
Fethi Çelikbaş, Cahid Zamangil, Burhanettin ı 
Onat, Feridun Fikri Düşünsel, Emrullah Nut
ku, Sait Başak, Bedri Nedim Gröknil, Hayrettin 
Erkmen. 

Cemal Kıpçak (Yok sesleri). I 
Fethi Çelikbaş! I 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Geliyorum. 
(Ekseriyet yok sesleri) I 
BAŞKAN — Efendim, kararınıza tebaiyet I 

etmek için yani teneffüse daha 25 dakikamız I 
vardır. Müsaadenizi rica ederim. Aynı zamanda 
bundan evvelki tasarı da açık oya arzolunmuş-
tur. Oyları topluyoruz, onun neticesini de arze-
deceğiz. I 

Cemal Kıpçak olmadığı için söz Fethi Çelik-
baş'm. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlar. Devlet Limanları ve Denizyol
ları Umum Müdürlüğünün katma bütçe ile idare I 
edilmesinin imkânsızlığı bu seneki bütçe müza
kerelerinde de müşahede olunmuş ve Yüksek 
Meclisin tasvibine iktiran eden Bütçe Komisyonu 
raporunda alelûmum bu mevzuda şu temenni iz- I 
har edilmiştir: «Katma bütçeli dairelerden ikti
sadi karakter arzedenleri, ticari usullerin gerek- I 
tirdiği hareket serbestisine ve çabukluğuna ma
lik olmaktan mahrum bulunmaktadırlar. Bu iti
barla bu idarelerin bürokratik çalışma tarzlarını 
bertaraf edecek ve idare organlarına verilecek 
salâhiyetle mütenasip cezai müeyyideleri ihtiva I 
eden yeni bir hukuk statüsüne kavuşturulmaları 
şarttır.» Bu esaslar dâhilinde hazırlanması lâ- I 
zımgelen kanun tasarısı bidayette Yüksek Mec
lisinizin tasvip etmediği geçici komisyon tekli
finden sonra bir karma komisyonda tetkik edil
miştir. Hükümet tasarısının Ulaştırma Komis
yonunun ve karma komisyonların esbabı muci-
belerini maalesef çok kısa bir zaman içinde an- j 
cak tetkika fırsat bulabildim. Bu hususta karma I 

[1] 276 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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I komisyon sözcüsü veya başkanından bâzı sualle

rinin huzurunuzda açıklamasını rica edeceğim. 
Bu idarenin katma bütçe ile idare edilme imkân
sızlığı karşısında, hakikaten verilecek şekil üze
rinde durmak ve her sene Hazineye oldukça bü
yük yekûnlara baliğ olan zarardan bu teşekkülü 
kurtarmak, hem de bundan daha mühim olarak, 

I bu mahiyette idare edilen teşekküllerin tipik sta
tüsünü vücuda getirmek bakımından lâzımdır 
ve zaruridir. Bu sebeple yapılacak statü üzerin
de hassasiyetle durmak yerinde ve isabetli ola
caktır. Bugün memleketimizde Devletin iktisadi 

! karakter arzeden mevzularındaki işletmelerini, 
I teşekküllerini iki kategori içerisinde mütalâa 
| edebilirsiniz: 
I 1. Katma bütçe ile idare edilen işletmeler. 
I 2. tdare ve murakabesi hususi bir nizama 

bağlanmış olan ve Başbakanlık Umumi Müraka-
I be heyetnin murakabesine tâbi ve idare ve mu-
I rakabesi 3460 sayılı Kanunla inzibat altına alın-
I mış olan Devlet İktisadi Teşekkülleri. Bugün 
I huzurunuza getirilen tasarı ile yeni bir şekil or-
I taya çıkmaktadır. Bu itibarla bu şeklin haki

katen maksada uygun bir şekil olup olmadığını 
I anlıyabilmek için evvelâ niçin İktisadi Devlet 

Teşekkülleri nizamına uygun olmadığının sebep
lerinin birer birer iraesi lâzımgelir. Bu mevzu
da tasarıda maalesef tatminkâr bir izahata ben-

I deniz rastlamadım. 
Tasarı, alelûmum Avrupa'da, Almanya'da Bi

rinci Dünya Harbinden evvel, Belçika'da, Fran-
I sa 'da, İsviçre 'de, İngiltere 'de derece derece muh-
I telit âmme teşebbüsleri statülerine rastlanmakta

dır. Derhal ilâve edeyim ki, o memleketlerde bu çe-
I şit âmme teşebbüslerine gidilmesinin maksadına 

bendeniz bu tasarıda rastlıyamadım. Filhakika 
o memleketlerde bu tip âmme teşebbüsüne gidil
mesinin sebebi bir taraftan hususi teşebbüs er
babının organizatörlük rolünden, meziyetinden 

I âmme teşebbüsünü faydalandırmak, öte yandan 
âmme hizmetlernde mevcut olan umumi menfa
atlerin muhafaza ve murakabesini nizam altında 
tutmak maksadına matuftur. Bizim tasarıda sev-
ku idare tamamen Devlette kalmış, murakabe de 
Devlete kalmıştır. Bir iki kişinin hususi teşeb-

I büs erbabından olup sermayeye katılacaklar ara
sından alınması keyfiyeti, bu sermayedarlar söz 
sahibi olamıyacaklarına göre, hususi eşhasın 
böyle bir teşekküle katılması imkânını zayıf-

I latır. Bu itibarla sözcüden ve başkandan rica 
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ediyorum. Bir an için memleketimizde hakika
ten Denizbank içerisine girecek derecede ser
maye sahibi olan eşhas ve armatörler olduğunu 
ıarzedelim; faraziyemiz budur, hangi sebeplerle 
bu armatörler böyle bir işletme içerisine gire
cektir. Bir defa bunların böyle bir işe girebil
meleri için sevku idarede söz sahibi olmaları lâ-
zımgelir. Yabancı memleketlerde muhtelit teşek
küllerde sevku idare prensip olarak hususi ser
mayedara ait olur ve Devlet bunun üzerinde 
murakabesini yapar. Bunun içindir ki hususi 
teşebbüs rantabl bir çalışma zihniyetinin ttiev 
cut olacağına kani bulunduğu, buna imkân gör
düğü her yere sermaye yatırmaktan çekinmez 
ve cesaretle yatırır. Bu itibarla hususi serma
ye erbabının Denizbanka girmesini mümkün kı
lacak, hattâ emniyet altına alacak ne gibi ted
birler düşünülmüşse bunların teker teker izah 
edilmesini rica ederim. 

Komisyonlarda Hükümetten gelen tasarıda 
mühim bir değişikliğe rastladım, Nihayet Hü
kümetten gelen tasarıda, Hükümet isabetli 
olarak ve umumi mevzuatımızın hükümleri 
dâhilinde hareket olunmak Suretiyle Maliye 
Bakanlığına murakabe yetkisi verilmiş. Mu
rakabe icrayı durduracak bir çalınma tarzı de
ğildir. Komisypnlar, Ulaştırma Komisyonu ras
yonel çalışacağı yolunda fakat hiç birisi de il
mî bir esasa dayanmıyan sebepler serdetmek su
retiyle maliyenin murakabesini külliyen red
detmiştir. Halbuki, Maliyenin murakabesi ic
rayı durduramıyacaktır." Memlekette hakika
ten bugün şikâyet edeceğimiz, fakat iş prensi
binden ileri gelmiyen, tatbikattaki aksaklıklar
dan mütevellit olduğuna şahsan kani bulun
duğu Umumi Murakabe Heyetinin muraka
be etmesine imkân verecek bir hükmün komis-
jsonda kaldırılmasının hikmetini bendeniz anlı-
yamadım. Denebilir ki, bir anonim şirkettir, 
hususi hukuk hükümlerine tâbidir. Hayır ar
kadaşlar, eğer tamamen bir anonim şirket ka
rakterinde kurulması arzu edilseydi umumi ah
kâma tâbi olması lâznngelirdi. Hususi kanun
larla kurulan anonim şirketler, Garpta da ah
kâmı umumiyeden ayrılırlar. Bir taraftan 
külliyen Devletin muralS&feesi altında bulun
mayı reddetmek diğer taraftan hususi hüküm
lere tâhi olmak cidden telifi çok güç bir mev
zudur. 

Nihayet arkadaşlar, Hükümetten gelen ta-
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i sanda sermayenin 500 milyon lira olarak tes-

bit edümesi karşısında bankadan ve umum 
müdürden alman şifahi izahattan sonra bunun 
SOO milyona indirildiği yazılıyor. Aradaki bu 
kadar muazzam fark nasıl şifahi bir izahatla 
kabul edilebilir ve 500 milyondan 300 milyena 
indirilebilir. Eğer bunun, biraz tatmin edici bir 
tarafını bulabilseydim hakikaten bu hususa te
mas etmiyecektim. 

Bu nihayet sermayenin hesabında tatbik olu
nan usuldeki lâubaliliğe delâlet eder. Bu, bu ka
nunla kurulacak yeni bir işletme nizamı için, 
bilhassa katma bütçeli idarelerin yerine kaim 
olacak bir statünün tanzimi bakımından bu ta
sarıyı son derecede ehemmiyetle üzerinde duru
lacak-bir tasarı olarak görüyorum. Çünkü eğer 
bunda, muvaffak olamazsak belki bir nesil boyun
ca bir daha ortaya böyle bir mevzu çıkarılamıya-
caktır. Kısaca bu tecrübenin muvaffak olması 
şarttır. 

Kendilerinden sorarım, 500 milyon mu hesa
ba müstenittir, yoksa 300 milyon mu hesaba müs
tenittir? Bunların izahını yaptıktan sonra eğer 

I kifayeti müzakere takriri verilmezse üzerinde 
tekrar söz alıp konuşmak istiyorum., 

Sonra arkadaşlar, bu tasarı iştigal sahası 
bakımından muazzam bir mevzu şebekesini kap
lamaktadır. Birşey demiyeceğim ama biz, Dev
let teşebbüslerinin, preasip itibariyle hususi te-

Ş teşebbüslere nazaran rüçhaniyetine taraftar ol-
mıyarak iş basma gelmiş bulunuyoruz. Finans
man şeklinde, idaresinde, sermayesinde, şunda 

j ve bunda bir takım imtiyazlarla ortaya çıka» bir 
|. teşekkülün hiç olmazsa hakikaten münhasıran 
j âmme hizmeti karekterini arzeden bu sektörü haiz 
! olması icabeder. Bir taraftan banka muamelâtı-
! nm kâffesini yapacaktır, ama diğer taraftan 
i. bankaların sahip olmadığı bir takım imtiyazla-
[ ra sahip olacaktır. Bu, hususi teşebbüse nispe-
r ten rüçhaniyet gözetmiyen bir işletme vaziyeti 

ile kabili telif değildir. 
Bu itibarla kendi prensiplerimizden lüzum 

! olmadan dönmemek ve hakikaten buna artık son 
vermek lâzımdır. Hususi teşebbüse müsavi şart-

I 1ar dâhilinde çalışma imkânını hazırlamak ve 
i tanımak* lâzımdır. 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir, 
devam buyurun. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Malî 
esastan bakımından sermaye tarzı teşekkülünün 
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esası ifade olunmuştur. Hususi teşebbüs tarafın- i 
dan sermaye celbedilineeye kadar % 49 Hazine 
tarafından taahhüd edilecektir. Onun yanında 
Hazinece lüzum görülen menkul ve gayrimenkul 
mallar da sermaye için verilecektir, Hazine his
sesi karşılığı olarak. 

A) Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğünün bu kanunun geçici bi
rinci maddesi gereğince tanzim olunacak devir 
bilançosunda tesbit edilecek sermayenin bankaya | 
intikali. Bu gayet tabiî, fakat şimdi şöyle deni-
yor: 

B) Bakanlar Kurulu karariyle bankaya ve
rilmesi uygun görülecek Hazineye ait menkul 
ve gayrimenkul malların devri. Bir fıkra daha 
var, fakat arkadaşlar, bu menkul ve gayrimenkul 
malların hududu ve şümulü nedir? Bunu kestir
mek imkânı yoktur. Ve nihayet bir kısım kalem
ler daha tesbit edildikten sonra bugüne kadar İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde gördüğümüz, ser
mayenin tediye edilen miktarının nominal kıy
mete iblâğ edilmesini takiben yapılacak muame
le hususunda bir hükme de bendeniz rastladım. 
Eğer umumi hükümler dairesinde oraya gidile
cekse bâzı maddelerin görüşülmesi sırasında bu 
bakımdan tavzihler yapmak yerinde olacaktır. | 

Sonra tasarı, müessesesinin sadece kâr dağıt- I 
ma hususunda birtakım hükümleri ihtiva ediyor. 
Ya zarar mevzuunda?. Binaenaleyh zarar mevzu
una ait de hususi teşebbüse yapacağı tesir bakı
mından muayyen esasların konulmuş olması lâ
zımdır. Çünkü Devlet tahvili bakımindan % 6 - 7 
vergisiz istifade sağlanırken, idaresi elinde olmı-
yan, kontrolü ve reyleri bakımından ekalliyette 
bulunan, bir müesseseye serbest teşebbüsün sa
mimî olarak iştirak etmesi imkânı yoktur arka
daşlar. 

Burada Bankalar. Kanununun umumi hüküm
lerine muarız hükümler mevcuttur. Personel 
mevzuunda baremin tatbik edilmemesi tamamen 
yerindedir. Lâkin bir taraftan baremi tatbik et
mek, öbür taraftan bareme mütenazır olan emek
lilik Kanunu hükümlerinden istifade ettirmek 
de izahı mümkün olan bir keyfiyet değildir. Bu 
sebeple tenakuza düşmeden hakikaten aynı isti
kamet dâhilinde çalışmak suretiyle yerden göğe | 
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kadar iştirak ederim. Ama tek taraflı olarak hu
susi teşebbüse nispetle icabında Devletin muhte
lif dairelerindeki ahengr bozarmasına hareke et
mek ve sonra :$.& bâzı imtiyazlardan hususi teşeb
büslere karşı istifale etmeye kalkman, ne bu mev
zuda ne de bundan sonra mülhak bütçeli daire
lerin içine girmesini istediğimiz tip statü bakı
mından müdafaası kolay birşey olmıyacaktır. 

Bir de şunu öğrenmek istiyorum : 
Bizim Devlet İktisadi Teşekkülleriyle mülhak 

bütçeli işletmelerimizin memleketimizin para kıy
metinin düşmesinde, hayat pahalılığının artma
sında son derece kötü bir çalışma tarzı 
vardır. Merkez Bankası Kanununun bir mad
desi gereğince Hazine kefaletini haiz bonolar mu
kabilinde elde edilen paralarla bunların fi
nansmanına devam olunur. Biz nihayet bir 
anonim şirket halinde kanunen bir işletme şekli 
kurarken, acaba yine Merkez Bankasının bu ka
pısına müracaat olunarak ilânihaye enflâsyonist 
karakter arzettiğine hiç kimsenin şüphesi olma
ması lâzımgelen bir finansman usulüne devam 
edilecek midir?. Bunun da açıklanması lâzımge-
lir. 

Bu itibarla evvelâ bendenizin sorduğum su
allere cevap vermelerini Başkan veya sözcü ar
kadaşlarımdan rica edeceğim. Çünkü esbabı mu-
cibede maalesef bu demin sorduğumuz suallerin 
cevabını tatmin olunacak derecede bulamamış 
vaziyetteyim. 

BAŞKAN — Efendim, işçilere hafta tatili ve 
genel tatil günlerinde ücret verilmesi hakkındaki 
tasarıya 256 oy verilmiştir. 250 kabul, bir ret, bir 

j çekinser. Muamele tamamdır. 
Efendim; Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 

Ankara Milletvekili Salâhattin Benli'nin, gayri-
menkule tecavüzün def 'ine dair kanun teklifinin, 
Tütün Ekiciliği Ortaklığı tasarısından sonra gö
rüşülmesine dair olan teklifleri yüksek tasvibini
ze arzedeceğim. Kabul Duyurulduğu takdirde ta
biî o şekilde hareket edilecektir. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bugün 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 



İKİNCİ OtUStÜM 
. Açılma saati : 15,23 

BAŞKAN — (Balkanvekili Pikri Apaydın 
KATİPLER : Muzaffer önal (Tokad), Nazlı TlaJbor (istanbul) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yazılı nu
tukların 20 dakikayı geçmemesini bilhassa rica 
ederim. (O da çok sesleri) 

Söz, Cemâl Kıpçak'ın. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar, bugün yüksek huzurunuza ge
tirilmiş olan bu kanun tasarısı Karma Komis
yonda müzakere edilirken bellibaşlı iki mad
desinin kanunun umumi ruhu üze*rine müessir 
olabilecek bir kifayetsizlik gösterdiği kanaati
ne vardım. Bu kanaatimi yüksek huzurlaVmıza 
arzetmek ve iktisadi bünyemizde; yeni bir ham
lenin öncülüğü vazifesini gören böyle bir ka
nunun kendi gerekçesinde belirttiği hususlarla 
tenakuza düşmesine mâni olmak için söz almış 
bulunuyorum. Devletin gerek re'sen kurduğu 
ve gerekse iştirak yolu ile alâkalandığı birçok 
teşekküller türlü mevzuat formülleriyle ortada 
durmaktadır. Bilhassa bunların hepsi üzerinde 
nâzım rol oynıyan 3460 sayılı Kanun bütün 
ahkâmı ile hali meriyettedir. Bu böyle olunca, 
devlet mevcut teşekküllere mütenazır yeni bir 
teşekkülün kurulmasına teşebbüs ettiği zaman 
en doğru yolun yeni bir teşekkül formülüne 
gitmekten ziyade mer'i ve mevcut olan kanun
lara dayanması olacağı tabiîdir. 

Mevcut kanunlar matlup olan iktisadi ih
tiyaçları karşılayamıyorsa bunun neden ileri 
geldiğini araştırmak ve gerekli tahsisatı kanun 
metinleri üzerinde yapmak ve bu suretle tat
bikatta ayrı ayrı teşekkülleri bazan birbirine 
tamamen zıt olabilecek ayrı ayrı sistemlerle 
idare etmek gibi bir teşevvüş içîne girmemek 
yoluna gidilebilirdi. 

Bunun bu şekilde yapılmamasının sebebini 
tasarının gerekçesinde buluyoruz. Gerekçede 
detniliyor ki; «Yeni teşekkülün ya 3460 sayılı 

Kanunun derpiş ettiği tarzda bir iktisadi dev
let teşekkülü olması veya devletin aksiyoner 
sıfatiyle iştirak edeceği ve hususi şahısların 
da iştirak edebilecekleri bir anonim ortaklık 
şekillerinden birinin ihtiyari gerekmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin, Devlet işlet
meciliğinde yaptığı hamle gayrikabili inkâr ol-
makle beraber bu teşeküllerin murakabe ve 
kontrol tarzları ve tâbi bulunduğu bâzı kayıt
lar dolayısiyle tenkidden salim kalmamış bulun
maktadır.» 

Bu izahlar tasarının mevcut iktisadi bünye
ye, bugünkü iktidarın ruhuna uygun bâzı yeni
likler getirmek kararı ile meydana geldiğini 
göstermektedir. 

Bu yenilikleri tasarıda işletme ekonomisi 
formülü içinde iki hususta görüyoruz: 

Birisi mevzuun tam mânasiyle bir anonim 
şirket haline konulması ve bu şirkete hususi 
sermayenin % 49 nispetinde iştiraki ile beraber 
umumi heyete girmesi ve idare meclisinde ken
disi tarafından seçilmiş azalar bulundurmak su
retiyle işin idaresinde de vazife almasının der
piş edilmesidir. 

İkinci husus; işin idaresinde 3460 sayılı Ka
nunun tatbikatında iyi neticeler alınmasına mâ
ni olan türlü kayıtların bu tasarıda yer almamış 
bulunmasıdır. 

Bu iki hususun da partimizin programının 
ruhuna uygun olması dolayısiyle hakikaten ik
tisadi bünyemizin muhtaç olduğu başlıca ısla
hat formülünü ifade etmesi sebebiyle memnun
lukla telâkki edilmemesine imkân yoktur. 

Ancak bu iyi ve güzel düşüncelerin tasarının 
tesis ettiği formüllerle nasıl tahakkuk edebile
ceğini kestirememekteyim. 

Hususi teşebbüsün sermayenin ,% 49 una iş
tirakini temenni etmek çok iyi bir şeydir. Ancak 
hususi sermaye bir işe girmek için bellibaşlı 
iki şartın yerine getirilmesini ister. 
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Bu şartlar biri sermaye kârı diğeri de emni

yettir. Bugüne kadar iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin idarelerine hâkim olan merkeziyet ve 
keyfi sistem Devlet işletmeciliğine hususi teşeb
büsün emniyetle iştirak etmesini sağlıyacak bir 
hava estirmemiştir. Bu sebeple tasarıda iştiraki 
derpiş edilen % 49 hususi teşebbüs hissesinin 
çabukça satılacağını tahmin etmek güçtür. Kal
dı ki tasarı Hazinenin iştirak hissesinin % 51 
olacağını gösteriyor. Karma Komisyonun 20 nci 
maddesinde şirket genel kurulunun her on his
seye sahip olan kimsenin bir reyi olması ve 10 
hisseden fazlaya sahip olanların temsilî surette 
ve tahdide bağlı olmaksızın her on hisse için bir 
rey hakkı tanınmaktadır. Bu vaziyette şirketin 
umumi durumuna hâkim olan % 51 hissenin bir 
tek adam tarafından temsil edilmesi mümkün
dür. Yukarda izah ettiğimiz sebepler dolayısîy-
le B hisseleri de ilk plânda ve hattâ belki d& 
uzun zaman satılamazsa bunların da tasarının 
16 ncı maddesi gereğince Hazinenin elinde kal
ması ve onun tarafından temsil edilmesi gereke
cektir. Bu suretle ortada hüviyeti itibariyle bir 
anonim şirket bulunduğu halde bu anonim şir
ket ya ekseriyet dolayısiyle veya tamamiyet do-
layısiyle yalnız Hazine tarafından temsil edile
cektir. Bu Hazine kimdir? Kanunda bu temsilci
nin tarifi yapılmamış bulunduğuna göre bu yal
nız Maliye Bakanıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu vaziyette ben şim
diden sizi temin edeyim ki yalnız Maliye Baka
nının idaresine tâbi kalacak olan bir deniz iş
letmesi bugün Ulaştırma Bakanlığına tâbi olan 
bir deniz işletmesinden farklı olamaz. îdare iş
lerinde kanunun derpiş etmediği birçok kayıt
lara rağmen Maliye bakanları kendi şahsi gö
rüşlerini bu işe aksettirecekler ve tabiî olarak 
da Maliye Vekâletinin idari formlarının tesiri 
altında kalarak bu tasarının ruhunu teşkil eden 
mekanizmayı sarsacaklardır. Böyle bir ihtimale 
daima muhatap kalacak olan bir bünyenin husu
si teşebbüs için cazip mânalar taşımadığı bedi-
hidir. Bu sebeple bu kısma ayrılan (B) hissele
rinin de Devlet elinde kalması ve kurulacak De-
nizbankm noksan mevzuatlı bir iktisadi Devlet 
teşekkülü halinde bugün mevcut olanların şek
line girmesi mukadder olacaktır. 

Diğer taraftan Hazineyi temsil eden Maliye 
Bakanı, Meclis murakabesine tâbi olan ve bü
tün safahatı Meclisçe tâyin ve tesbit edilen bir 
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bütçe yanında bu gibi kayıtlardan azade kalmış, 
mühim bir sermayenin ve bir kâr ve zarar mü
essesesinin murakabesiz hâkimi haline gelecek
tir. 

Bu mahzuru önlemek için benim düşünebildi
ğim çare 3460 sayılı Kanundaki umumi heyete 
müşabih bir heyetin bu teşekkülün % 51 hissesi
nin nâzımı olmak üzere kurulmasıdır. 

3460 sayılı Kanundaki umumi heyetin kuru
luşunda Devlet, hükümdar olarak değil, vakıf 
sıfatiyle, kuruluş tasarruflarında ifadesini bu
lan iradesini canlandırmak, gerçekleştirmek ve 
korumak maksadiyle kendi iradesinin damiî su
rette temsil ettirilmesini sağlamak gayesini güt
müştür. 

Bu suretle kuruluş tasarruflarında mücerret 
bir surette beyan edilen ifadeyi müşahhas bir 
faaliyet şekline kalbetmeyi temin zımnında 
vakfın iradesini temsil etmeye memur edilen 
kimseler arasında Başvekil ile bâzı vekiller ve 
bâzı milletvekilleri bulunmakta ve bunlara ilâ
ve olarak da mütehassıslık vasıfları dolayısiyle 
teşekküllerin idare meclisi reisleriyle umum mü
dürleri yer almaktadır. 

Böyle bir heyetin veya buna benziyen bir 
grupun % 51 hisseyi temsil edecek şekilde top

lanması elbette ki bu hisselerin tek şahıs elinde 
toplanmasındaki mahzuru önliyebilecektir. îşte 
21 nci madde için Karma Komisyon raporuna 
yazdığım muhalefet şerhinin gayesi budur. 

Tasarıda böyle bir heyet derpiş edilmemiş
tir. Diğet taraftan tasarının 24 ncü maddesin
de umum müdürün, Vekiller Heyetinin karariy-
le tâyin olunacağı kaydı bulunmaktadır. 

Bir işin tanziminde iradenin en kuvvetli mü
eyyidesi tâyin ve azil salâhiyetidir. Bugün İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde yapılacak en ba
sit bir inceleme bu teşekküllerdeki aksaklıkların 
esas sebeplerinin vekillerin müdahalesi olduğu
nu gösterecektir. Senelerden beri yazılmakta o-
lan murakabe raporları bunun en canlı delilidir. 

Umum müdürü tâyin ve azletme salâhiyeti
nin Bakanlar Kuruluna verilmesi, bu umum 
müdürleri Bakanlar Kurulunun arzusuna mah
kûm eder. Artık icraat iktisadi hüviyetini ister 
istemez kaybederek tamamen politikaya âlet 
olur. Bugün İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
tâbi olduğu şekil budur ve bunun mahzurları 
olduğu içindir ki yeni bir kanunla bu teşekkül-
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lere de imtisal numunesi atecak yesi bir düze
ni canlandırmaya çalışıyoruz. Bu sebeple işÖT 
tatbikat nizamım elinde tutaeak olan bir umum 
müdürün, tamaman anonim şirketlerde olduğu 
gibi, idare meclisi tarafından tâyin ve azledil
mesinin gerektiğine kaaniim. Devlet elinde bu
lundurduğu % 51 hisseyi temsil edecek olan 
umumi heyetle mevzuun idare durumuna esa
sen hâkimdir. îdare meclisinin ekseriyeti bu he
yet tarafından seçilmektedir. Kanunun 23 ncü 
maddesi bunu âmirdir. Bu suretle idare işleri
nin mesulleri umumi heyetçe vazifelendirilmiş 
olarak ^taayyün şttikten sonra bunların en sa

irin hakkı olan timum müdürün tâyini keyfiye
tinin Bakanlar Kuruluna verilmesi bütün ida
reyi sarsacak bir mahiyet alacaktır. Umum mü
dürün idare meclisi kararları dışında olarak gi
rişeceği tatbikat Bakanlar Kurulunun tasvibi 
ile karşılaştığı takdirde idare meclisinin duru
mu ne olacaktır? Böyle bir çapraşık durumun 
tevlit edeceği neticelerin ihtimaliyle hususi ser
mayedarlarda meydana gelecek endişe ne ile 
karşılanacaktır? Böyle bir endişeye tabiî olarak 
kapılacak hususi sermaye sahiplerinin B hissele
rini cazip görecekleri ümit edilebilir mi? 

Muhterem arkadaşlarım, bu düşüncelerle de 
ikinci fianhalelkt şerhimi yazmış bulunuyorum. 
Btt ild maddenin dışında olarak Fethi Çelikbaş 
arkada^ftînın da işaret ettiği bâzı hususların 
esaslı bir şekilde tetkika muhtaç bir mahiyet 
taşıdıkları görülmektedir. Bu noksanların da 
talâfi «âüssek tasarının tam ve olgun bir şekil
de huzurunuza getirilmesinin lüzumuna kani 
bulunuyorum. Bu sebeple de bir önerge takdim 
ediyorum. Kabul bayurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Cabid Zamangil! 
CAHÎD ZAMAN&ÎL (Trabzon) — Arkadaş

lar, Meclisimizin bugünkü sürat havası içinde 
ve bilhassa, eskiden olduğu gibi Meclisin tatil 
kararlarım vaktinden önce istişmam etmek 
gibi bir hassasiyete sahip olan koridordaki kara 
tahtanın ilânı muvacehesinde, nzun konuşmanın 
mahzarlarını idrak etmiyor değilim. Filhakika 
Meclisimiz hoş göçmediği usullere uyarak bu
gün mevsim sonu tasfiyes&ke girmiş bulunu
yor. Dün akşam saat 8 de ilk kammlar ekspresi 
hareket etmiş bulunmakta idi. Saat 7 den 8 e 
kadar 4 - 5 kanunumuz bu ekspresle yürürlük 
ülkesine doğru götürülmüştür. (Ikkıei konuş
madır, sesleri) Bugün Denizbank Kanunu arka-
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[ sında ivedilik kızağına konmuş S - 4 tane daha 

kanun vardır ki, bunların da her birisi V - 2 
süratiyle yürürlüğe atılacaklardır. Buunla be
raber ben şahsan Meclisimizin her şeye rağ
men uzun dafii olsa teknik ve objektif bir ko
nuşmayı tahammülle dinliyeeeğini re bunu hak
lı telâkki edeceğini biliyorum. Ve bundan emi
nim. Bu emniyetle konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu kanunun hede
finde mutabıkım. Kanun ne istiyor? Uzun yıl
lardan beri katma bütçe şeklinde idare edilen 
ve hem âmme hem de bâzı iştigal sahaları itiba
riyle esaslıca ticarilik vasfını taşıyan pek bü
yük bir müessesemizi, katma bütçeli sistemin 
zorluklarından kurtarmak, ona, daha ziyade ik
tisadi ve ticari bir işletme imkânını temin et
mek istiyoruz. 

Bu, arsra edilir bir şeydir, tamamen iltihak 
ederim. 

Konuşmamın esasını teşkil eden mevzu, an
cak eldeki tasarının bu hedefi emniyette ta
hakkuk ettirip ettiremiyeeeği noktasına taallûk 
etmektedir. 

Bu tasarının arzettiğim hedefine ulaşmasını 
engelliden birden fazla, esaslı prensip kusurla
rını ihtiva ettiğini gördüm. Esasında mutabık 

! olduğum bir şeyin aleyhinde konuşmaktan mü-
I teslîimim. Fakat daha başka türlü bir imkânı, 

komisyon çalışmalarında bulamadım. Bundan son
ra temas edeceğim noktalar, bir başlangıçtan son
ra, tamamen kanunun tekniğine taallûk et
mektedir. 

Başlangıç olarak çalışma metodumuza temas 
edip şikâyetimi ifade, temennimi ilâve edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, şuna katiyen ka
niim ki, daha iyi bir çalışma metodu kabul et
miş olsaydık,, bu karnın daha çok mükemmel bir 
şekilde huzurunuza gelebilecekti Bir müddet 

; önce geçici komisyon teşkilinin reddi ve bir müddet 
j sonra da karma komisyon kurulmasının işrap 
| ettiği bir sürat karma komisyon, çalışmalarına hâ-
! kim olmuştur. Tasarı 47 maddeliktir. 500 mil-
! yon Türk liralık bir servetin idaresini tazam-
j mun etmektedir. Bu derece önemli bir kanu-
I nun, karma komisyonda büyük bir sürartle çık-
| dığını gördüm. Burada şikâyet ettiğim sürat, 
I takdir buyurursunuz, asrımızm arkasından koş-
: tuğu sürat değil, Meclisimizin rama zamandan 

beri kurtulmak istediği sürattir. 
|, Çalışmalarımız şöyle oldu: Bir perşembe gü-
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hü bir iki saat kadar kanunun tümü üzerinde I 
konuşulduktan sonra tümü kabul edilerek bir 
tâli komisyona havale olundu. Cuma günü tâ
li komisyon dokuza kadar çalıştı, Cumartesi gü
nü bu büyük kanunu karma komisyon kabul 
etti. Üç yarım günün mahsulü olarak bu kanun 
tasarısı önümüze gelmiş bulunuyor. 

Şunu ifade etmek isterim ki; bu çalışma
lar esnasında komisyonun sayın başkanı tâli ko
misyona 24 saat zarfında vazifesini bitirmesi 
direktifini vermişti. Vâki müdahaleler üzerine 
bunun şeklini tebdil fakat mahiyetini ipka ey
lemiş 24 saat tahdidini geri almakla beraber, 
tâli komisyon 24 saatte netice getirmezse karma 
komisyon vazifesine ifaya devam edeceğini ifa
de etmiştir. Şekli hafif olmakla beraber bu 
ikinci tahdit belki daha kuvvetli ve daha mü
essirdir. Bu işler niçin böyle oluyor aziz arka
daşlarım? Bundan hepimiz elem duymaktayız, 
müşterek hissimizdir, bu Meclisin müşterek ar- I 
nurunun ifadesidir. 

Zannetmeyiniz ki Karma komisyonlar, müs- I 
taceliyet komisyonları başkanları mutlaka iri 
yarı, dehşet, havf ve hiras neşreden şahsiyetler
dir; öyle değillerdi, onlar da en aşağı sayın I 
Hamdi Başar arkadaşımız kadar lâtif, hoşsoh
bet insanlardı. 

Nasıl olduğu ve neden olduğu bilinmeksizin 
çalışma atmosferimizin içine dağılan istical zer- I 
relerinin - ciğerlerimize demiyorum - omuzları
mızın üzerine çöktüğünü hissettiğimiz ağırlığı I 
muvacehesinde, kanunun esaslı noktalarını de
ğiştirmeye matuf konuşmaların bir nevi imkân
sız hale geldiği hissedilmekte ve çalışmaların da 
onun temposuna uyarak devam ettiği görülmek- I 
tedir. îşte, ben bu çalışmalardan şikâyet etmek
teyim. Ve Meclisimizden bu şekilde husule gel
miş olan neticeleri - biraz sonra daha izah ede- I 
ceğim neticeleri - izale etmesini rica edeceğim. 

Belki konuşmamın bâzı nahoş intibaları ola- I 
bilir. Fakat eminim ki, şu samimi cümlede bilâ-
tefrik hepimiz müttefikiz: Yüksek Meclisimizi I 
bu çeşit çalışmalardan koruyalım, kurtaralım. 

Sayın arkadaşlarım; şimdi esasa geçiyorum. 
Hedefinde mutabık olduğum ve fakat sistemin- I 
de asla mutabık bulunmadığım bu kanun tasarı
sına tevcih edeceğim tenkidler üç noktada mün
demiç olacaktır: 

1. Tasarı iktisadi Devlet Teşekkülü tipi 
yerine hususi sermayeden 245 milyon lira elde J 
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etmek hayaline dayanan bir anonim şirket şek
lini tercih etmiştir. 

2. Hususi semayeye ve şahıslara inhisar 
hakları tanınmaktadır. 

3. Devletin 255 milyon liralık muazzam bir 
sermayesi her türlü kontrolün dışına çıkarılmak
tadır. 

Bunun dışında teferruata taallûk eden mâ
ruzâtım da olacaktır. 

1. Niçin anonim şirket şekli tercih edilmiş
tir? Gerekçe anonim şirket şeklinin tercihini ve 
iktisadi Devlet Teşekkülleri tipinin terkedilme-
sini şu sebebe izafe etmektedir : 

«İktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet iş
letmeciliğinde yaptığı hamle gayrikabili inkâr 
olmamakla beraber, bu teşekküllerin murakabe 
ve kontrol tarzları ve tâbi bulunduğu bâzı ka
yıtlar dolayısiyle tenkidden salim kalmamış bu
lunmaktadır.» 

Bu cümle, Denizbank sisteminin tercihi sebe
bini ifade etmektedir. 

Özü itibariyle demek isteniyor ki, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri sistemi de birtakım kusur
ları ihtiva ettiği için yeni bir sistem aramaya 
kendimizi mecbur telâkki ettik. 

Benim kanaatim böyle değildir. Her halde 
mahzurları kabili izale olan İktisadi Devlet Te
şekkülleri sistemi mürakabesiz ve başıboş bir 
anonim şirket şekline tercih olunmalıydı. 

Eğer birtakım mahzurları varsa, bu mahzur
lar geride kalan pek büyük müesseselerimiz le
hine, Etibank, Sümerbank gibi müesseselerimiz 
lehine, halledilmek iktiza eder. Acaba İktisadi 
Devlet Teşekkülleri sistemi gerekçenin ifade et
tiği veçhile, ıslah edilmez bir şey midir? Veya 
ıslah vazifelerimiz yok mudur? 

Meclisimizin muhterem ekseriyet grupunun 
inandığı programın 48 nci maddesi İktisadi Dev
let Teşekküllerini bir an önce ıslah etmeyi bu 
grup için vazife telâkki etmektedir. 48 nci mad
denin birinci ve ikinci fıkralarını size hatırla
tıyorum, hepiniz bilirsiniz: 

«Madde 48. — İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin verimlerini geniş ölçüde artırmayı ve mas
raf lafının mühim nispette azaltılmasını mümkün 
görmekteyiz. Bu teşekküllerin idaresinde ran
dıman, ve rantabilite hesap ve esaslarına ve ba
siretli bir tüccar gibi hareket prensibine sıkı 
sıkıya bağlanmakla bu hedefe varılacağına ina-
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myoruz. Bu maksatla, İktisadi Devlet Teşek- i 
küllerinin idare ve murakabesinin daha İleri ve 
bu müesseselerin özelliklerine daha uygun bir 
şekilde tanzimini ve kanunda değişiklikler ya
pılmasını zaruri görmekteyiz^ 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, yapılması lâ-
zımgelen şey; bu program muvacehesinde İkti
sadi Devlet Teşekkülleri sistemini bir yana ter- j 
kedip ondan kaçınmak ve tecrübe edilmemiş ye
ni sistemlerde memleketin 255 milyon lirasını 
tecrübe etmek değil, bu sistemi mümkün olan 
süratle ıslah etmek, Denizbankı da onun çevre
si içine almaktı. 

Denizbankm temsil ettiği ticari faaliyetle
rin İktisadi Devlet Teşekkülü şekline ifrağı te
zini müdafaa ederken yine bağlı bulunduğunuz 
programın 49 ncu maddesinden de kuvvet al
maktayım. Bu maddeye göre tutacağınız yolun 
anonim şirket değil, ve fakat İktisadi Devlet 
Teşekkülü olduğu anlaşılmaktadır. 

Şimdi 49 ncu maddeyi okuyorum. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI SAMET AĞA-

OĞLU (Manisa) —- O.madde değişti. 
CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Efendim 

ben okuyayım, tefsirini siz istediğiniz şekilde 
yaparsınız. 

«Madde 49. — Mahiyetleri itibariyle Devlet 
ve âmme iktisadi teşebbüslerinden olan Tekel 
İdaresinin şarap, tütün ve saire fabrika ve işlet
meleri gibi, iktisadi teşebbüslerin 3460 sayılı Ka
nunun teşkil ettiği İktisadi Devlet Teşekkülle
ri topluluğu içerisine alınmasını tabiî ve fay
dalı görüyoruz.» 

Çok memnunum ki bu madde tarafımdan tef
sire muhtaç bulunmamaktadır. Bu vaziyet karşı
sında hiç olmazsa seçilen sistem bari bize her 
noktadan tatmin imkânını vermiş olsaydı. Hal
buki şimdi arzedeceğim veçhile birçok bünye 
kusurlarını taşımaktadır. Bu suretle başlangıçta 
arzettiğim bünyevi kusurlardan inhisarlar mev
zuuna geliyorum. Bu kanun tasarısı evvelâ bir 
inhisarı kaldırmaktadır. Bunu hatırlatmak iste
rim. Devlet Denizyollarının hüyük bir kısmını 
teşkil eden Türk sahillerinde posta seferlerini | 
yapmak inhisarını kaldırmaktadır. Buna muka
bil muhafaza ettiği ve genişletmekte olduğu bir
takım inhisarlar vardır ki onlar şunlardır: 

1. İstanbul ve İzmir iç hatlarının işletil
mesi inhisarı, 

2. Marmara'da, Mudanya ve Yalova iç hat
larının işletilmesi inhisarı, 

3. İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarında 
ve ilerde verilecek diğer limanlarda liman işlet
meleri imtiyazı inhisarı, 

4. Fenerler idaresi, can kurtarma, gemi kur
tarma hizmetleri inhisarı. 

Buradaki maruzatım bu inhisarların mevcu
diyetine, değildir. Zaruret görülen hallerde ve 
bilhassa Fenerler idaresi, can jkurtarma işleri 
gibi ve İstanbul, İzmir iç hatları gibi âmme hiz
meti vasfında olan işler için inhisar mahiyetinde 
bir işletmeye zaruret görülebilir. Ben bunu ten-
kid etmiyorum. Fakat inhisar, ticaret serbesti
sini ortadan kaldıran bir sistem olduğuna göre, 
245 milyon lira parayla iştirak edeceği farz olu
nan hususi şahıslara, hususi sermayeye inhisar 
verilmesini sureti katiyede kabul etmiyorum. Bu 
suretle bizzat hususi sermaye, iş sahalarını diğer 
arkadaşlarına kendi eliyle tıkamak gibi kötü bir 
yola sevkedilmiş olacaktır. Bilirsiniz ki, inhisar
ların elde ettikleri kârlar, bir taraftan, ticari 
hizmetin bedeli, diğer taraftan da iktisadi şart
ların müsaadesi nispetinde inhisar hakkının ver
diği imkândan tevellüt etmek suretiyle iki un
sur taşır. Hususi sermaye bunlardan birinci un
suru bihakkin elde edebilirse de, inhisara dayan
dığı nispette elde edilen meyvalara hakkı olma
ması lâzımdır. Bu hak, bû tahdit eğer konacak
sa, Devlet lehine âmme müessesesi lehine konabi
lir. Fakat Devletle beraberdir diye onun yedeği
ne giren hususi sermaye lehine böyle inhisarlar 
verilemez. 

İnhisar bahis mevzuu olunca, bunun bir 
takım neticeleri de beraber gelir. Birkaç tanesini 
saymak faydalı olur. 

38 nci maddeye nazaran bu müessesenin ta-
biatiyle istimlâk hakkı vardır. Vatandaşların 
bir kısmı, hisse senetlerinin getir«ceği kârı te
min için, öteki vatandaşların emlâkini istimlâk 
imkânı elde etmiş olacaktır. Bunu Devlete tanı
mak doğru, fakat fertlere tanımak caiz olmamak 
lâzımgelir. 

Bir misal daha arzedebilirim. Bir diğer mad
deye göre, fenerler, can kurtarma ve kılavuzluk 
hizmetlerine ait ücretler ve cezaların tahsili li
man reisliğine tahmil edilmektedir ve bu idare 
bu paraları bittahsil Denizbanka ödeyeceklerdir. 
Demek ki, Devlet idareleri hususi sermayenin 
emrinde bilâ ücret hizmet edecektir. Bu bahsi 
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daha ziyade uzatmaya mahal yoktur. Prensip 
itibariyle Devletin yanında dahi olsa husıasi te
şebbüslere inhiaar hakları verilmemesinin doğru 
olduğuna inandığım için Meclisi bu yolda ikna 
etmeye çalıştım. 

Başlangıçta arzetmiştim ki, bu kanunun bü
yük kusurlarından birisi Devletin büyük bir ser
mayesinin her türlü murakabe dışında bırakılan 
bir işletmeye terkedilmiş olmasıdır. Katma büt
çenin kendirle mahsus olan^ sıkıcı usulleri içinde 
bunalan bu müessese bir uçta idi. Şimdi, bir 
anonim şirket halinde her türlü kontrolün dışın
da bırakılmak suretiyle müesseseyi bir diğer 
uca havale etmiş bulunuyoruz. Halbuki memle
ketin, Meclisinizin teessüs etmiş kanaatleri Dev
letimizin yerleşmiş usulleri mevcuttur. Meclis 
Devletin iktisadi teşekküllerinin murakabesini 
hiçbir zaman elinden kaçırmak istememiştir. Mu
rakabe etmek istemekle onu kösteklemek çok fark
lı şeylerdir. Bugünkü Devlet sistemimizde, Dev
letin iktisadi teşekkülleri muayyen organlarla mu
rakabeye tâbidir, idari ye teknik murakabe or
ganı olarak umumi murakabe heyeti mevcuttur. 
Bunun dışında biride umumi heyete maliktir 
ki, bu umumi heyetin büyük çekirdeğini millet
vekilleri teşkil etmekte ve bu suretle Meclis hem 
Meclis olarak kontrolünü ifa etmek, hem de Mec
lis olarak siyasi durumdan çıkarak teknik yol
dan bu kontrolü yapmaktadır ki, bu, güzel bir 
şeydir. 

Şimdi Denizbank bu sisteme tâbi tuttulma-
mıştır. Anonim şirket olduğuna göre acaba ne 
murakabeyi haizdir? Şirketlerin haiz olduğu nis
pette murakabeye tâbidir, dersek bu noktada 
yanıldığımız «muhakkaktır. Anonim şirketlerin 
kendisine göre bir murakabe imkânı mevcuttur 
ama oraya maj canın yongasıdır tarzında yapı
şan insanlardır ki, ancak böyle canlı bir mura
kabe temin ederler. Bu ise bir muhtelit tiptir ki, 
ne Devlet teşekkülü olmak imkânlarını üzerinde 
toplıyacak, ne de tam bir ticari teşekkül olma.k 
imkânım bulabilecektir. Binaenaleyh birer su
retle seçilecek olan bir veya birkaç tane mura
kıpla murakabe olunacak ve idare bir umumi 
heyetin elinde bulundurulacaktır. Umumi heyet 
dediğimiz şeyde ise, Hazine adına bir veya bir 
kaç memur bulunacaktır; onlar burada 153 bin 
rey kullanacaklardır. Eğer bu bir kişi ise, kanu
nun nfâddesine göre 10 dan fazlası için rey ta
nındığından, Hazinenin memuru veya mümessi-
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* linin eline 153 bin rey verilecek ve 153 bin rey 

müesseseyi idare edecek fikir olarak bir 
veya iki nihayet üç kişinin reyi olacaktır. 
Böyle bir umumi heyette milletin yüz milyonlarla 
liralık işletmesi böyle mi kontrol edilecektir?. 

Hükümet tasarısında, Maliye Bakanlığı tara-
l fmdan bir murakabenin yapılacağına dair hüküm 

taşıyan bir madde mevcut idi. Kanaatimce bu 
madde gayet cılız, şeklî bir murakabe idi. Nite
kim Karma Komisyon ona lâyık olduğu mânayı 
vermiş ve bu maddeyi tâyyetmiştir. Bu suretle De-
nizbankın terkedildiği murakabesizlik Karma Ko
misyonun bu maddeyi çıkarmasiyle kemaline 
ulaşmış bulunmaktadır. 

Vaziyet böyle olunca, kendi kendime soruyo
rum, Etibankla, Sümerbankm ne kusuru vardır?. 
Onları bu mahzurlu sistem içinde niçin tutuyo
ruz?. O halde onlara da anonim bir şekil verelim, 
milyara yakın millî sermayenin kontrolü külfetin
den azade kalalım. 

' Muhterem arjkadaşlar, bu külli murakabesizli-
ğin yalnız Meclisin şimdiye kadar Devlet İkti-

I sadi Teşekküllerine gösterdiği hassasiyet bakı-
' mmdan çok zararı olduğu gibi bendenizce mü

esseseye de zararı pek çok olacaktır. 
Biz memleketimizin tarihini yaşamış insanla

rız, müesseselerimizin tarihlerini bilmekteyiz, 
ı bunları hatırlamalıyız. Böyle her türlü kontrol 
İ dışında kalan bir müessese hakkında haklı hak

sız ve ekseriya haksiz olarak şikâyetler, dediko
dular alıp yürümektedir. Bundan müessese zarar 

i görür, müesseseye yazık olur. 
Şu şartlar dairesinde önümüzdeki yıllarda ba

kanlara nasıl sözlü soru tevcih edeceğinizi bile
miyorum. Tamamen murakabesi elinden kaçmış 
olan bir müesseseden bir bakanın size nasıl malû
mat getireceğini kestirmek mümkün değildir. 
Çünkü bir anonim şirkettir. Bu noktayı da bu 
suretle itmam etmiş bulunuyorum. 

1 Şimdi bu müessesenin malî bünyesine ait olan 
esaslı bir kusuru huzurunuzda teşrih etmek isti
yorum : 

Bu müessese mademki İktisadi Devlet Teşek
külü olmaktan çekindi ve anonim şirket olmak 
istedi. Demek oluyor ki, burada hizmet bakımın
dan birtakım, benim belki göremediğim, menfa
atler mütalâa etmiştir. Fakat şunu tahmin ediyo
rum ki, bir anonim şirket olmanın esaslı vasfı his
se senetleriyle halka hitap etmektir. Demek ki, 
bu müessese halktan gelecek sermayeye dayana-
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rak kurulmaktadır. Dayandığımız nokta sağlam 
ise müessese hakkında nikbin olalım, değilse be
raber düşünelim. 

500 milyon liralık olan bu müessesenin ser
mayesinin % 51 ini yani 255 milyonunu Devlet 
verdikten sonra, 245 milyon lirasını halktan bek
liyoruz.. 

Muhterem arkadaşlarım; çok iyi hatırlarlar 
ki, birkaç yıl önce Danimarka 2 milyon doladık 
bir çimento kredisi vermişti. Şu iki milyon do
larlık krediyi memleketimizin hayrına olarak ve 
hiç değilse memleketimizin hâcil bir vaziyete düş
memesi için bir an evvel hususi teşebbüsün kul
lanılması hususunda çektiğimiz sıkıntı unutulma
mıştır. Pek büyük müşkilâtla nihayet 12 milyon 
lira değerinde olacak bir şirketin 6 milyon lira
lık kısmı için hususi teşebbüsten sermaye bul
makta sıkıntı çektik. Hepimiz biliyoruz ki, mem
leketimizde henüz sermaye terakümleri ufaktır. 
Büyümesini temenni ediyoruz ama bugünkü re
alite bizi bağlıyor. 

30 - 40 milyon liralık bir iştirak tahmin edil
diği bir zamanda 15 - 20 milyon lira bulunabil-
mişse buna bir tahmin hatası denilir, geçilir. 
Fakat 245 milyon liralık bir para bulunmasını 
hareket noktası ittihaz eden bir sistem 5 - 10 
milyon lira bulursa bunda doğuş, bünye hatası 
var demektir. Demek ki bu müessese sakat doğ
maktadır. Sermaye terakümünün az olmasından 
başka müessesenin bünyesinde birtakım sebepler 
de bu sermayenin gelmesine, hususi teşebbüsün 
iştirakine mâni olacaktır. Birkaç tanesini arze-
diyorum. 

Buraya gelecek olan ticaret erbabı bu mües
sesenin tam mânasiyle ticari esaslar dairesinde 
işliyeceğine kanaat getirmek ister. Bunu hepi
miz böylece kabul ederiz. Halbuki gerekçenin 
de mütaaddit yerinde ve kanunun tarifeler mad
desinde ifade edildiği veçhile, bu müessese hiz
metlerinin ikide bir âmme vasfı taşıyan hizmet
ler olduğunu belirtmeye ehemmiyet verildiği. 
Devletin bu hizmetler üzerinde bir üstünlük ta
şıdığı ifade edilmektedir. 

Gerekçeden şöyle bir fıkra okuyorum: 
«Devletin bankaya tevdi ettiği hizmetlerin 

iyi kontrol edilmesi ve gereken hallerde hizmet 
istikametlerinin millî iktisat, millî müdafaa ve 
sosyat-zaruret gayelerine tevcih edilmesine im
kân vermek bakımından zaruri görülmüştür.» 

Dönefe oluyor ki, Hükfcmst ve tarif elere taal-
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I lûk eden madde bu müesseseye bir direktif ola-
| rak şuim ifade etmektedir: 
1 Bu hizmet sizin için bâzılarında yetki, fakat 
I pek büyük bir kısmında tasrih edildiği veçhile 
J görevdir, yapmakla mükellef olduğunuz hizmet-
I tir ve bunu ifa ederken bence de haklı olarak 

millî iktisat, millî müdafaa ve sosyal zaruret ga
yelerine teveccüh etmek mecburiyetindesiniz. Bu 
hakikaten doğrudur, zaruridir. Bunun böyle 
ifade edildiğine memnunum. Hizmetin gayesi
ne tamamen uymaktadır ama şirketin bünyesine 

I uymamaktadır. 
Bunu böyle söyledikten sonra burada tücca

rın ne işi vardır? Filân iskeleye vapur uğrat-
I mak veya uğratmamak gibi sosyal bir zaruretle 

ve bu gibi şeylerle tüccarın ne gibi bir alâkası 
olabilir? O parasının selametle işlemesi ve kâr 
getirmesini düşünür ve bunun için çalışır ve bu, 
onun için tabiî bir gayedir. 

Kanun tasarısının Karma Komisyondan çıkan 
I 27 nci maddesinde denilmektedir ki: «Bu ka-
' nunla kabul edilen Tekel mevzuuna dâhil hizmet

lerle Millî Savunmaya ait nakliyat tarifeleri Ma 
I üye, Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlıkları 
! ile banka tarafından müştereken tanzim olunur.» 
I İnhisar denilince, âmme hizmetinin işletilmesine 

memur edilince, elbette Hükümetin bu teyak-
ı kuzu yerindedir. Ama tüccar için bu teyakkuz 

oraya iltifat etmemek üzere başlıca sebep teşkil 
eder. Millî Savunma hizmetleri için tabiatiyle 
istenecek olan şey uygun, ucuz, tenzilâtlı tari-

I fe talebetmekten ibarettir. MiHv Savunma Ba
kanının da iştirak edeceği komisyonda bir tek 
reyi olacak olan Denizbahk bu tarifeye kendini 
teslim etmek mecburiyetindedir. Devlet hissesi 

I olarak kabul. Fakat tüccar bunu nasıl kabul 
1 eder? Tabiatiyle tüccar kabul etmiyecektir. 
1 Şimdiki müessesenin malî kaynaklar bakı

mından bünyevi kusurunu izah ederken hep 
i 500 milyon rakamı üzerinde durdum. Ancak 
I komisyonumuz ilgilileri dinledikten sonra bu 
j miktarı 300 milyona indirmeye' imkân görmüş-
j tür, deniyor. Bence bu imkân zaten 500 mil-
I yon ile hayale dayandğımızm bir diğer ifade-
| sidir. Sayın Fethi Çelikbaş sormuşlardı: 500 
i milyon mu ciddî, 300 milyon mu ciddidir? 

Bunun izahatı verilmemiştir, demişlerdi. Tabiî 
bunun cevabı verilecektir. Ben kendi kendime 
sorduğum bu suali şöyle cevaplandırırım. 245 

I milyon hayalinden 200 milyonunu feda eder-
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sek bir beis teşkil etmez. 50 milyon da muh
terem arkadaşımın kesmesi mümkün olabilir. 

Arkadaşlarım, şimdi barem mevzuu üzerin
de konuşacağım : 

Bir anonim şirket halinde tüccarla teşriki 
me'sai eden bir müessesenin baremsiz çalışması 
tabiîdir. Fakat bence sistemsizliktir. Devletin 
bir yandan Etibank, diğer yandan Sümerbahk 
gibi muazzam müesseseleri bareme tâbi iken 
müstacel bir kanunla, pek büyük deniz mües
sesesini baremden sıyırıp çıkanvermek bizi 
ilerde mademki Denizbank baremden çıkmış
tır, ötekileri de çıkaralım diye bir düşünceye 
sevk eder. Ama bu hâdiselerin ilcası ile bir 
mevzuu tetkik etmek ve o tetkike sürük
lenmek demektir. Binaenaleyh barem mesele
sinin bir sistem halinde mütalâa edilerek 
bütün bu nevi müesseseler için bugünkü haliy
le, yahut daha yumuşatılmış bir haliyle muha
faza edileceğine, yahut bütün bu meseleler için 
baremin kaldırılacağına dair şimdiye kadar ki 
konuşmalardan hiçbir şey istişmam etmiş deği
liz. Binaenaleyh istikametlerimiz meçhuldür. 
Bir gün baremin muhafazasına zaruret hisseder
seniz, değişik bir şekilde muhafaza eylemek is
terseniz o halde bugün elden 245 milyonluk bir 
sermayeyi çıkarmış vaziyette olacaksınız. Ben 
bunu bu müessese baremsiz çalışıyor diye ten-
kid etmek için değil, çalışma sistemimize uygun 
bulmadığım için arzediyorum. Böyle şeylerde 
sürüklenerek değil, mevzuun ele alınarak tetkik 
edilmesi lâzımgelir. 

Bu kanun tasarısının komisyonumuzda çok 
süratle görüşülmesi dolayısiyle bence iyi işlen
memiş olmasının daha birtakım izleri mevcut
tur. 17 nci maddede tüccara ayrılan hisse senet
lerinin talip zuhur ettikçe satılacağı ifade edil
mektedir. Acaba nasıl satılacaktır, buna dair 
tahdidi bir hüküm mevcut değildir. Ne olacağı 
gerekçesinde de belli olmamaktadır. Fakat bu 
tehlikeli bir durumdur. 245 milyondan % 5 he
sabiyle 12,5 milyon lira gelebilir. Yani bin lira
lık hisse kabul edilirse 50 - 100 lira ödiyen pek
âlâ hissedar sayılabilir. Şirkete girer, şirketin 
kumandasına iştirak eder, ondan sonra yıllık 
kârlarla yavaş yavaş öder, çıkar. Peşinen mi, 
taksitle mi ödeneceğinin bilinmesine zaruret 
vardır. Aksi takdirde cüzi bir para ödemek su
retiyle buraya girmiş olanlar, her sene gelecek 
kârlarla ödeye ödeye uzun zaman içinde mem-
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leketin, devletin bir servetini devralmış olurlar 
Devralsınlar, fakat parasını zamanında versin
ler. Bu, işlenmeye lâyik maddelerden bir diğeri
dir. 

Muhterem karma komisyon arkadaşlarımı 
eğer sözlerimle üzmüşsem kendilerinden özür 
dilerim. Bununla beraber bunu bir çalışma me
todu kusuru ve bir de kanaat mahsulü olarak 
arzediyorum. Zayıf bir kanaat mahsulü olmadı
ğını tebarüz ettirmek için raporlarının, süratten 
tevellüt eden bir iki kusurunu da ifade etmek 
mecburiyetindeyim. 

Karma Komisyon raporunun 15 nci sayfa
sında bu müessesenin birtakım inhisarları ter-
kettiği övünülürken, şöyle denmektedir : « Türk 
limanları arasında yolcu ve yük taşımak inhisa
rı kaldırılmıştır ». Bildiğiniz veçhile yolcu in
hisarı mevcut, yük inhisarı gayrimeveııt olduğu 
için kaldırılması bahis mevzuu değildir. Ora
da bulunan arkadaşlarımızın cümlesince malûm 
•olmakla beraber, süratle yazılan raporlar böy
le bir hata tabiatiyle taşırlar. Denizyolları 
İşletmesinin yıllardır her sene 30 milyon zarar 
verdiği ifade edilerek geçilmektedir. Halbuki, 
1951 yılı Bütçe Komisyonu Sözcüsünün Deniz
yolları raporu tetkik edilmiş olsaydı rakamlar
la bu müessesenin durumu daha iyi ifade edilmiş 
olurdu. Bildiğiniz veçhile bu müessesenin Dev
let bir müddetten beri aldığı gemilerin bedel
lerini ödemektedir. Bu suretledir ki, Her çı
kan para zarar ve her giren para kâr sayılan 
bir muhasebe tarzında daima bir açık miktar 
kalmakta ve zarar gibi görünmektedir. Açık 
miktarlar Devlet bütçesince verilen gemi bedel
leridir. Halbuki, bu müessese ticari bir işlet
me olduğu için bilançosuna bakmak lâzımgelir. 
Bilançosuna bakıldığı zaman görülür ki, yıllar
dan beri ufak dahi olsa bilanço kârları vardır. 
1944 fe 2 900 000, 1947 de 6 800 000, 1948 de 
5 000 000 lira kârı vardır. Bunların da tasrih 
edilmesi suretile bu müessesenin hakikî duru
munu göstermek mümkündür. Daha iyi bir 
sisteme gitmek için bu müessesenin çok kötü 
görülmesine ihtiyaç yoktur. 

Sözlerimi hulâsa ederek bitiriyorum: Ticaret 
odasına düşen işlerde efrada inhisar veren, İk
tisadi Devlet Teşekkülü şeklinden kaçınarak 
Devletin 150 ilâ 200 milyonluk bir servetini 
her türlü kontrol dışına atan, hususi sermayeye; 
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güvendiği halde, bu sermayeyi celbedememek 
için bünyesinde birçok sebepler taşıyan ve bin-
netice sakat bir mali bünye ile kurulan bu mü
essese lehinde ey vermeye imkân göremiyorum. 
iktisadi Devlet. Teşekkülü sisteminin kabulü 
halinde, bu mahzurların hepsini izale etmek ve 
güzel bir iş birliğiyle mükemmel bir netice mey
dana getirmek imkânının mevcudiyetine inanı
yorum. Eğer Meclis bu esası kabul ederse, yeni
den yapılacak çalışmalara katılarak elimden 
gelen yardımda bulunmaktan zevk ve şeref du
yacağımı arzederim. 

Bu münasebetle şu önergemi sunmaktayım : 

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

murakabesizliğe terkedilmesi; 
C) Hususi sermayenin iştirakine, dayanan 

Denizbank'm bu sermayeyi hiç bir suretle cel-
bedemiyecek sakat bir malî bünye ile ihdas edil
mekte olması sebepleriyle, Denizbank kanun taı-
sarısı, Devlet mallarının kullanılmasında ve 
Devlete ait iktisadi işletmeler sisteminde ga
yet tehlikeli bir çığır açmaktadır. 

Binaenaleyh, Denizbanka bu büyük teklike-
yi bertaraf etmeye salih olan iktisadi 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 Zamangil 

KAKMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDI BAŞAR (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, Denizbank kanun tasarısı hakkındaki 
müzakerlerin, çok muhterem Fethi Çelikbaş ar
kadaşımızın hakikaten ortaya atılabilecek mesele
leri kendisine hâs bir vukufla birer birer tadad 
ederek işi müspet sahada aydınlanma yoluna 
döktükten sonra, bütün arkadaşların söz alma
ları tenkidde ve tekliflerde bulunmaları ve on
lardan sonra Karma Komisyonu Başkanı sıfa-
tiyle benim söz almamı arzu ettiğim halde, mu
halefet adına konuştuğunu... 

CAHlD ZAMANGlL (Trabzon) — Muhale
fet adına değil, kendi adıma konuşuyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI AHMET HAMDI 
BAŞ AB (Devamla) — Şahsı adına konuşan Ca-
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i lıid Zamangil arkadaşımın bilhassa ekspres kâ-
| nun çıkarmak hususunda, burada sarfettikleri 

çok ağır cümleler olmamış olsaydı, sözümü bütün 
.arkadaşlarımın mütalâalarından sonraya bıra
kacaktım. 

Arkadaşımız buyurdular ki; Meclisin böyle 
kapanma zamanlarına gelince bilhassa kara tah
taya kapanmayı işrap eden tebliğler yazılınca 

I Mecliste böyle ekspres kanunlar, çıkmaktadır. 
I Adeta kız kaçırma gibi kanunların kaçırıldığı 

devirleri hatırlatarak bizim de bu hatalara düş
tüğümüzü ve bu Denizbank Kanununda da işte 
böyle bir kaçırma ve ekspres kanun çıkarma 
yoluna girdiğimizi ve karma komisyon başkanı
nın elinde kalkan ve kılıç olmamakla beraber, 
birtakım mânevi baskı metotları, kullanarak, 50 
kişilik komisyonun kanaatlerine hâkim olmaya 
muvaffak olduğumuzu ve eski devirlerde olduğu 
gibi şeften, şundan bundan emir aldığımızı is-
tişmam eder birtakım beyanatta bulundular. 

CAHlD ZAMANGlL (Trabzon) — O kadar 
değil. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — Ar
kadaşlar şunu sarahat ve katiyetle arzedeyim ki, 
bendeniz Bütçe Komisyonunun bir âzası sıfa-
tiyle Karma Komisyona gidinceye kadar bu ko-

I misyonda başkan seçileceğimi asla bilmiyordum. 
Ben Karma Komisyona gelinceye kadar bu tasa
rının tamamını, bittabi tevzi edilmiş olduğu için, 
tetkik ettim. Fakat bütün ruhunu, kabul edilmesi 
lâzımgelen ruhunu katiyen bilmiyordum. 

Karma Komisyon arkadaşlarım beni reis seç
tikten sonra; şunu da arzedeyim ki, ben şahsan, 
kendimi komisyon başkanı olacak liyakatta gör-

I ıniyen bir arkadaşınızım... (Etağfürullah sesleri)-
MURAD ÂLI ÜLGEN (Konya) — Her mil

letvekilinin başkan olmak hakkıdır, böyle bir 
I usul yoktur, sözünüzü tavzih ediniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun kendileri te-
! vazu gösteriyorlar. 
I KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
I HAMDI BAŞAR (Devamla) — Teşekkür ede

rim, bana iltifat buyuruyorsunuz. Demek isti-
I yorum ki, komisyon başkanının usullere mütaal-

lik Tüzük hükümlerine ye saireye ait malûmatı 
I isihsal etmiş olmasını tahmin ederek kendimi 
i Mecliste bir komisyona başkanlık için hazır gör

müyordum. Arkadaşlarım emrettiler oraya baş-
' kan olarak getirdiler. 
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MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Konya) — Millî ira

deyi kullanarak oraya seçtik. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (Devamla) — Ar

kadaşlar, komisyon müzakerelerimizi Meclis 
müzakerelerinde Meclis komisyonlarının müza
kerelerinde ve her yerde olduğu gibi sarsılmaz 
titizlik ve alâka ile hiçbir tesire, ne maddi, ne 
mânavi, ne yüksekten ve ne de alçaktan hiçbir 
tesire tâbi olmadan cereyan etti. Hepimiz ken
di vicdanlarımızdan, kanaatlerimizden başka hiç
bir şeye ehemmiyet vermedik. Başkan sıfatiyle 
de, arkadaşlarımın millî iradeyi temsil etmek 
vazifelerini sarsacak en ufak bir harekete teves
sül etmek jıe aklımızdan geçti, ne de böyle ço
cukça bir şeyi düşünmeye imkân vardır. Hâdise
ler gayet açık olarak ortaya atıldı, müzakereler 
cereyan etti ve neticede arkadaş, bizim kusuru
muz, bizim kabahatimiz değil, fakat duyduğu
muz bir iştiyakın eseri olarak bu kanun tasarı
sını geceli gündüzlü çalışarak süratle ikmal ede
rek Büyük Meclisin yüksek huzuruna sunduk. 

Arkadaşlar, bu isticalimizin sebebi kanun 
kaçırmak heveskârlığı değildir, fakat sabık ikti
darın bize iler tutar tarafı olmıyacak şekilde 
bıraktığı ve her gün birçok vatandaşların hak 
ve hürriyetlerine tecavüze sebep olan ve mem
leketin bir an evvel düzelmesini beklediği bir 
mevzuda gösterdiğimiz sürat vicdanlarımızdaki 
kanaatin eseridir, Bu itibarla arkadaşımın eski 
devirleri hatırlıyarak, sürat katarlarının Meclis 
tatilinden evvel harekete geçmiş ve Denizbank 
tasarısının bu sürat katarının içine girmiş ol
duğu hakkındaki iddialarını şiddetle ret ve ken
disini insafa davet ederim. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, sahillerimizin vüsatine ve memleketi
mizin deniz ticareti sahasında arzettiği geniş 
imkânlara ve hattâ bu imkânları maddi bir hale 
getirmek mecburiyeti hayatiyesine nazaran is
tikbalimiz ve millî varlığımız bakımından, de
niz ticaretimizi, deniz harekâtımızı tanzim etmek 
mevzuunun ehemmiyeti meydandadır. Şimdiye 
kadar maatteessüf bu, müspet bir şekle gireme
miştir. Biliyoruz; ta eski zamanlardan beri 1da-
rei Mahsusa, Seyrisefain ve daha birçok adlarla 
kurulmuş olan bu müessese bir türlü matlup 
olan şekli alamamıştır. Demin münakaşa mev
zuu olan borç miktarı, her ne olursa olsun, 

muhafkkak ki, bugünkü deniz işletme durumu
nun büyük bir açığı vardır. Bu açığı miktar ola
rak ifade etmek mevkiinde değilim. Fakat şu
rası katidir ki, bugün Yunanistan, Norveç gibi 
memleketler deniz ticaretinden servetler vücu
da getirmekte ve millî gelirlerinin büyük bir 
kısmını bununla kapatmakta oldukları halde biz 
memleket çocuklarının alın teri ile tarlalarda, 
fabrikalarda kazandıkları paralardan Devlete 
verdikleri vergilerden artırarak bu müesseseyi 
yaşatmak, açık ifade edeyim, bu deliği tıkamak 
mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri) 

Binaenaleyh aziz arkadaşlar, bu ölü vaziyete 
bir çare bulmak mecburiyeti vardır. Bugünkü 

şekli ile bu yürüyebilir mi? Elcevap yürüye
mez, bunun bu şekilde yürümesine imkân yok
tur. O halde şimdi ne oldu? Bula bula bu for
mülü bulduk. Yani komisyonların bulup yük
sek huzurunuza getirdikleri formül; anonim 
şirket mahiyetinde bir taazzuvdur. Bunun bün
yesini tetkik edelim: Yani bu kanuna göre bu 
bünyenin ne olduğunu bir kere mütalâa edelim. 
Bu kanuna nazaran bir anonim şirket vücuda 
getiriyoruz ama bu anonim şirket Ticaret Ka
nunu yolu ile kurulmuş, bildiğimiz anonim şir
ket değil. Niçin Çünkü bu kanunun bir kere 
bariz noktası şu ki, bunun müdürü umumi he
yetinin mahsulü olan idare heyeti seçmiyor. Çün
kü anonim şirketlerde idare meclisleri müdürünü 
kendisi seçer. İdare meclisini de umumi he
yet seçer. Bunda müdürü umumi kanunun 16 
cı maddesi mucibince Bakanlar Kurulunca tâ
yin olunuyor. Genel müdürün niteliği, görevi, 
salâhiyetleri ana sözleşmede gösterilir, diyor. 
Demek ki, hukukçuların Roma hukukuna göre 
(sui generis) dedikleri gibi kendine göre bir 
cins anonim şirket karşısındayız, mûtat, bildi
ğimiz anonim şirket değil. Bu doğru mudur, 
eğri midir, faydalı mıdır, zararlı mıdır? Bu 
sonra tenevvür edilecek bir durumdur. Fakat şu 
bünyeye nazaran arkadaşlarımızın ileri sürdük» 
leri Devlet İktisadi Teşekkülleri mevzuunu da 
ele almak lüzumunu duyuyorum. Arkadaşlar, 
bendeniz bir miktar Devlet İktisadi Teşekkülle
ri umumi heyetinde ve muhtelif komisyonların
da çalıştığım için bu 3460 numaralı Kanunu, 
pek iyi değilse bile, âcizane numara alacak ka
dar bilirim. Şimdi kanunu getirttim baktım. 
Devletin sermayesinin mühim bir kısmına ma
lik olan taazzuvlar için, bir idare meclisi ve 
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bir müdürden sonra bir de 3460 sayılı Kanunun I 
kendisine göre «sui generi» bir umumi heyeti 
vücuda getiriliyor, arkadaşlar, murakabe dedik- I 
leri mevzuun aydınlanmasında hakikaten fayda 
vardır. 3460 sayılı Kanunun husule getirdiği umu
mi heyet, Büyük Millet Meclisinin Adalet Komis
yonu, Bütçe Komisyonu, Maliye Komisyonu gibi 
bir kaç komisyondan mürekkeptir. Komisyon | 
başkanları, sözcüleri ve kâtipleriyle her komis
yondan seçilecek beşer âza ve Devlet İktisadi 
Teşekkülleri Umum Müdürlerinden ve İdare 
Meclislerinin galiba başkanlarından mürekkep 
bir umumi heyete maliktir ki bu umumi heyet 
kütüphanede toplanır. Başbakanın riyaseti 
altında muhtelif iktisadi işlerle meşgul 
bakanların bâzıları da orada âza olarak bulu
nurlar. Binaenaleyh böyle bir umumi heyeti var-
dıı\ Bu umumi heyet ibraya ve direktif verme
ye yetkilidir. Raporlar bu heyete Başbakanlık 
murakabe heyeti namiyle mevcut olan bir he
yet tarafından hazırlanıp getirilir. Bu raporlar 
dağıtılır, komisyonlarda tetkik edilir ve umumi 
heyet bunları mütalâa ederek ibra ve tasdik 
edev. Bu umumi heyet, tıpkı bir anonim şirket
te olduğu gibi bütün salâhiyetleri haizdir. Bu 
teşekkülü eskiden beri bu heyetin tenkid ve 
münakaşasını mucip olmuştur, bütün işler Bü
yük Millet Meclisine gelmiyor denmiştir. 3460 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde umumi heyet 
raporlarının Büyük Millet Meclisi azalarına da
ğıtılacağı kaydı vardır. 

Şimdi arkadaşlarımızın İktisadi Devlet Te
şekkülleri olsun veya murakabesi bu mekaniz
manın içine girsin demelerine karşı ben mü
talâamı arzetmeden evvel 3460 numaralı Kanu
nun 39 ncu maddesini yüksek huzurunuzda be
lirtmeyi faydalı buluyorum. Kanunun ana ar
zularından biri bu olması lâzımdır. 3460 sayılı 
Kanunun 39 ncu maddesi şöyle diyor: «26 ncı 
madde mucibince kurulan müesseseler, Hükü
metin teklif ve umumi heyetin karariyle hisse
darlarının Türk olması ve hisse senetlerinin na
ma "muharrer bulunması şartiyle, limitet veya 
anonim şirket haline konulabilir. Ancak lüzum 
ve zaruret halinde müesseseye girecek anonim 
şirket hisselerinin bir kısmı veya tamamı İcra 
Vekilleri heyeti karariyle hâmiline iade oluna
bilir.) 

Sonra yine o kanunun 26 ncı maddesinin bi
rinci fıkrası: (Bu kanun hükümlerine tâbi te- I 
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şekküller ellerinde bulunan teşebbüsleri hususi 
hukuk hükümlerine göre idare edilmek ve ken
dilerine bağlı olmak ve hükmi şahsiyeti haiz ol
mak üzere kurulacak mahdut mesuliyetti mü
esseselere devretmeye mecburdurlar.) demekte
dir. 

Sonunda da bunların bir müessese halinde 
birleştirilebileceği yazılıdır. Yani mesele şudur-
bunu ben bir fikir ve- mütalâa olarak arzetmi-
yonırıı, 3460 sayılı Kanun, İktisadi Devlet Te
şekkülleri dışındaki müesseselerin ledelhace 
anonim şirket haline gelmesini derpiş etmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Müessese
ler, teşekkül değil. 

F. FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — Mües
seseler.. Aziz Çelikbaş kardeşimiz, teşekküller 
nedir, müesseseler nedir.. Bunu ben iyi bilirim 
Hiçbir zaman fabrikalar teşekkül halinde yaşa
maz. Müessese olur. Teşekkül bunun nazareti-
dir. Yani, meselâ Sümerbank bir teşekküldür. 
Fakat o teşekkül ayrı ayrı fabrikaları elinde tu
tamaz. (Gürültüler) Rica ederim sözümü kes
meyin, vallahi sırf aydınlatmak için söylüyo
rum, bir faydam olur diye söylüyorum, yoksa 
bir tez müdafaa etmek durumunda ve o kafa 
hazırlığında değilim. 

Meselâ Sümerbank bir teşekküldür. Fakat 
kanun emrediyor, bilmem kaçıncı maddesinde, 
behemehal elindeki fabrikaları müessese haline 
getirecek diyor. Meselâ mensucat, meselâ kâ
ğıt, meselâ demir çelik.. Bunları elinde tutamaz. 
Ne yapacak? Hususi hukuk hükümlerine göre 
birer müessese haline getirmek mecburiyetinde
dir. 

Hattâ biz o komisyonda bulunurken uzun 
uzadı ya demir çelik fabrikasının mukadderatı 
mevzuubahis oldu. Sümerbank demir - çeliği 
doğrudan doğruya idare ediyordu. Başbakanlık 
Murakabe Heyeti bunu umumi heyete verdi, ve 
oradan bize, Sümerbank Komisyonuna geldi. 
Behemehal bunu müessese yapacaksınız denil
mekte idi. Biz karar verdik, umumi heyet de 
karar verdi, Demir - Çelik Fabrikası müessese 
oldu. Demek oluyor ki arkadaşlar bu 39 ncu 
madde bir icbarı tazammun etmiyor. Etmiyor 
ama teşekkül bu şekilde bir anonim müessese 
haline gelebilecektir. Yani hukuku hususiye hü
kümlerine göre kurulacak anonim şirket için 
açık kapı vardır. 

Binaenaleyh bu müessese, şekli denizbank 
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hakkında mütalâada bulunurken bunun bir ano- j 
ninı şirket olmasını ben şahsan aykırı buluyo- j 
ram; açıkça arzedeyim ki bu az bir dert değil
dir. Bendenizin âcizane kanaatim budur. 

Şahsan tabiî bu hususta ne bir ihtisasım var- I 
dır, ne de bir mütalâai katiye dermeyanma yet
kim vardır. Ama ben de bu memleketin bir ada
mı, tef ekkür kuvvetine malik bir kimse olmaklı-
ğım itibariyle bunun zor iş olduğuna inanıyorum 
ve Denizbankm kurulmasiyle bu işin hallinin 
asan olacağına kani bulunmuyorum. Ama, efen
dim asan değildir de çare nedir?. O vakit bende
niz lâlü epkemim. Yalınız şimdi karşımıza bir 
inisiyatif çıkiyor, bir teşebbüsü şahsi ki, ben bu
na yiğitlik diyorum. Ha şunu da söyliyeyim; 
bana dünyayı verseler bu yükün altına girmem, 
onu ifade edeyim. 

Yalınız şunu arzedeyim ki, başka çıkar yol!. 
Başka çıkar yol yok. Bugün bizim karşımıza'çı
kan bu seyyal formül var. Şimdi karşımıza çı
kan bu seyyaliyetten faydalanıp banka için bir 
şekil bulmak lâzım. 

Arkadaşlar; şöyle ifade edeyim; bu bir mer-
halei zekâdır, zekânın bulduğu bir merhaledir. 
Sui generis bir anonim şirket yapıyoruz. Yani 
3460 sayılı Kanunun 39. maddesinin söylediği 
cinsten bir anonim şirket değil, mutedil bir ano
nim şirket yapıyoruz. Devletin, Hükümetin tâ
yin edeceği bir banka müdürünün fiilî sevkü 
idaresi altında kendine mahsus bir müessese! Ti
caret hukukundan da kısaca, bendenize sorarsa
nız ben buna, hukuku hususiye karakterini haiz 
bir varlık değil, (Service publique) yani 
kendine mahsus bir âmme müessesesi diyebilirim. 

Arzum şudur arkadaşlar : Bendenizce bu bir 
denemedir. Cesaretle yapılmış bir denemedir ki, 
ben bu yükü üzerine alacaklara bütün kalbimle, 
bütün canımla muvaffakiyetler dilerim. Çünkü 
Norveç'e, Yunanistan'a ve bu gibi deniz yüzün
den para toplıyan memleketlere, milletlere gıpta 
ediyorum. Bizim bütün yükümüz, bir tohum atıp 
da beş buğday çıkaran ve toprakla uğraşan yığı
nın üzerindedir. Bu itibarla bir az imkânlar aç
mak, deniz ticaretinden de birşeyler getirmek 
gerekmektedir. Biz bunları kuranlardan şunu ni
yaz ediyoruz. Borçlarını ödedikten sonra yavaş 
yavaş Devlete varidat getirsin. Borçlarını öde
mekte sıkıştırma taraftarı değilim, çünkü 5 - 1 0 
sene gibi kısa zamanda ödemek kabil değildir. 
Yani bu anonim şirketin kârı, sermayesinin ya- | 
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j rısma Devlet ortak olduğu için, bu nispet de Dev-
j lete ait olacaktır. 

Şimdi Cahid Bey arkadaşımız buyurdular ki, 
murakabe yok. Sayın arkadaşımız Cemal Bey 

| de bıinu bir başka şekilde makûs tarafından ifa 
de etti. Biri bir tarafından, biri diğer tarafın
dan ifade ettiler. 

Kanunun içindeki murakabeyi tebarüz ettire
lim. Murakabe var mı yok mu? O otomatikman 
istintaç edilir. • 

Buradaki murakabe şudur: Bunun, bizim 
Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi Heyeti ça
pında değil, fakat anonim şirketler cinsinden, 
on hisse senedine sahip olanlardan müteşekkil 
bir umumi heyeti vardır. Binaenaleyh anonim 
şirket tarifatına muntabık, Ticaret Kanunun
da mezkûr ve musarrah olan şirket umumi he
yetlerinin aynıdır. 

Sonra bunun bir de idare heyeti vardır. Aza
sının galiba 4 tanesini 51 hisseyi temsil eden 
Hükümet, 3 tanesini de % 49 hisseyi temsil eden
ler veriyor. Bir de tabiî âza olarak umum mü
dür vardır. Hepsi birlikte 8 kişi oluyor. Umum 
müdür de tabiî âza olduğuna göre, rey hakkı 
var. Tabiî bu anonim şirketlerinden biraz farklı. 
Meselâ anonim şirketlerinde % 51 tutan şu ka
dar çıkarır, % 49 hisse bu kadar çıkarır, diye 
bir şey yok. Bu, suigeneris bir anonim şirket, 
mutedil bir anonim şirket, muaddel bir anonim 
şirket! Yani bir nevi Hükümet malının tahtı 
emniyete alınmasını temin bakımından Hüküme
te verilmiş bir avantaj. Şu halde mütalâa ede
lim, Hükümeti Meclis murakabe ediyor, umum 
müdür de aşağı yukarı Hükümet memuru ka-
rakterindedir. Bu umum müdür hukuku husu-
siyedeki gibi bir müdür müdür, değil midir, onu 
iyice kestiremiyorum; ama, idarenin emrinde 
olan bir elemandır. Sonra, yine kanuna göre, 
idare heyeti de kuvvetli bir kontroldür ve ano
nim şirketi karakterinde olan bir kontrolle Hü
kümet kontrolünü müzdeviç bir vaziyete geçmiş 
olan bir cihazdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne, kanununa göre, bir anonim şirketi yetkisi 
veriliyor. Yani 3460 sayılı Kanunun 39 ncu 
maddesi ile, bu kanunun bu maddesi arasında 
hâsıl olan durum murakabeye yetmez değildir. 
Bu bakımdan teminatımız vardır. Bu taazzuvun 
işlememesinden mütevellit hususatı kontrol edici 
unsur olarak umumi heyeti vardır. İktisadi Te 

| şekküller mahiyetinde olsa bile onun müdürünü 
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idare heyeti değil, Bakanlar Kurulu tâyin edi- I 
yor, müdür ve idare heyeti de yine murakabe 
değerindedir. Binaenaleyh bendeniz aflarını di
lerim, murakabede tereddüdüm yoktur. 

CAHİT ZAMANGÎL (Trabzon) — Numara
ların gitti. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Gitmez gitmez, benim numaralarım çelikten 
levha üzerine menkuştur. 

Binaenaleyh Devlet İktisadi Teşekkülü ol
malında mutlak bir zaruret ve fayda yoktur. 
Aksine, is şudur ki biz bu kuşa bir kanat tak
mak mecburiyetindeyiz. Bu işi yapalım, bun
lara imkân verelim, nefes alma payı bırakalım. 
Çünkü biliyoruz ki hakikaten bu cihaz işleme
mektedir, elinde bir kuvvet yoktur. Meselâ 
barem dediler; baremin o kadar garip vaziyeti 
vardır ki.. Denizciliğimize, işletmeciliğimize, 
milletimizin kaabiliyetine büyük itimadımız 
olmakla beraber, bu kadar az zamanda bu ka
dar sürat.. Bu kadar koca koca gemiler için 
bu kadar ekipman ve teşkilâtçı... Aklım' almı
yor. Soruyordum : Bunu nasıl yapıyorsunuz? 
diye. Birde bakıyorum bunların, kaptanları gü
lünecek rakamlar, gülünecek paralar alıyor
lar. Bunların bu vaziyete nasıl tahammül et
tiklerine, nasıl bu işi tekabbül ettiklerine şaşı
yorum. Bu barem işini de bu bakımdan ele al
mayı faydalı buluyorum. Bu imkânı bu mües
seseye vermekte bendenizce fayda ve zaruret 
vardır. İnşallah cenabı hak hayırlı ve memle
ket için faydalı kılar. Bu müesseseyi faydalı 
bir hale sokmak için kendilerinde' biraz imkân 
vermekte zarure't mülâhaza ediyorum. 

Meselâ demin Meclisle müzakere etaiğimiz 
hafta tatili ücreti işinde yarım gün, bir gün 
diye uzun uzun konuşuldu. Bu arzım, kimseyi 
muahaze sadedinde değildir. Halbuki burada 
yapılan yarım günlük ücret imkânını vermek I 
büyük bir nimetti ve o münakaşada çok kork
tum ki, Meclis tarafından alman bu fedakârlık 
bir az küçümseniverir diye. 

Şimdi görüyorum; inhisar ve yolcu taşıma 
inhisarı kalkıyor, bu kanunla Denizbakn kanu- | 
mı kurulurken, bir de geniş imkân veriliyor. 
Bu, geniş bir teneffüstür, bundan memnun ola
caklardır. 

•Yine muhterem Cahit Zamangil buyurdular 
ki, hususi sermayeye inhisar verilemez. Efen-
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dim; bu şeklin ifadesidir. Şimdi, adam % 49 la 
memleketin bu millî müessesenin içine katıl
mış. Hüküm eksere göredir. Binaenaleyh bu 
inhisar hususi sermayeye verilmiyor, yeni ku
rulan taazzuva veriliyor. 

Bu taazzuv içinde o da aktif bir kısımdır. Bi
naenaleyh hususi sermayeye inhisar veriliyor gi
bi mutlak bir ifadeyi Cahid Beyin meftun oldu
ğum ince konuşmasına ve edalarına pek uydu-
ramadım. Yanlış anlamayın, kastım ifadededir. 

Hususi sermayenin gelmesine mâni olacak 
kayıtlar var, dediler. Hususi sermayenin aklı ba
şındadır. Hattâ yalnız aklı değil lemsi de var
dır. Hususi sermaye emniyet ve selâmeti mua
mele görürse işin içine girer. 

Şimdi yine bir mısradan bahsedeceğim: 
Orasın sakii gül çehrenin ibramı bilir. 
Yani bu taazzuvu sevku idarede gösterilecek 

kudret ve bunun telkin edeceği emniyet davası
dır. Kimse mangırını bu işe sokmaz, bean şart 
ki emniyet ve selâmet görsün. Binaenaleyh fi
lân maddede şu kadro varmış, filân madde şöy
le imiş, bunun hiçbir kıymeti yoktur. Sermaye, 
bu iş temiz idare ediliyor, salimdir, aklidir, 
metodiktir, plânlıdır gördü mü, kemali emni
yetle gelir. Gelmesini temenni etmekteyim. 0-
nun için buradaki kuyudü mütaaddidenin bu işe 
engel olacağını bendeniz tasavvur edemiyorum. 

Şimdi bu mevzu haricinde bir iki nokta daha 
arzetmek istiyorum. O da şudur: Ansaldo mese
lesi. Malûmu âliniz... 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Sadet 
haricidir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Sadet harici değildir. Deniz ticaretinin mu
kadderatını tâyin edecek ve ona mütaallik el
deki şu dâva dolayısiyle Ansaldodan bahsetmez
sem, bilmem Ziraat Mahsulleri Kanununda mı 
bahsedeceğim? Onun için sadet harici değildir. 
Esasen önce Ansaldo meselesi hakkında konuş
mak için söz almıştım, fakat önüme başka mev
zu ve malzeme çıktı, onlarda da faydalı olmaya 
çalıştım. 

Ansaldo bize birkaç gemi yaptı. Bu gemi
lerden her gün şikâyet edilmektedir. Son za
manlarda çok yakinim olan bir zat tarafından 
bu gemilerin ahvali anlatıldı, müteellim oldum. 
Yani belki bizden, belki Yunanistan'dan alman 
eski gemilerin malzemesinden yeniden yapılıp 
tekrar bize verilen gemilermiş. Belki başka; 
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memleketlere de bunu yapmışlardır. Şurasına | 
burasına parçalar ilâve etmişler, yeni diye mey
dana çıkajpmşlar. Tabii ben teferruatı fenniye-
sini arzedemem, fakat şurası muhakkak ki arka
daşlar, eski birtakım malzemeyi birtakım güzel 
galvaniz yapmak suretiyle, boyama suretiyle bi
ze ve başkasına, bize diyeyim, başkası hakkın
da söz söylemek yetkim yok, vermişler. ,Onun 
için bu idarenin başına geçecek emin, ciddi ar
kadaşların, bu Ansaldonunki gibi, memleketin 
basma birtakım... Zavallı Abidin Daver yaza ya
za bitiremedi. Geçenlerde bendenizin, politika 
bakımından hatalı diye arzettiğim... Oradan 
kimseyi, Ahmet'i, Mehmet'i tanımam, cefakeş bir 
memleket çocuğunun heyecanını mübarek huzu
runuza intikal ettiriyorum. İnşallah muvaffak 
olacaklardır. 

Bu gibi şeyleri kimler ısmarlarlar, hangi he
yet getirir, kimdir sahibi, bu nasıl oluyor, ne 
yapıyorlar? Böyle şeyler olabiliyor mu? (Oluyor 
sesleri), (Eski devirlerde çok oldu sesleri). 
Bl'ârifüfl işare. 

Birtakım gemiler alındı, fakat bunlar uzun 
müddet işlemedi arkadaşlar. Yazıktır, doğru 
değildir. Ru gemiler halen, nasıldır, bu hu
susta, bir de Tarsus faciası var, onun hakkın
da izahat verirler ve bu işlerin halledileceğini 
bir resmî ağızdan işitirsek minnettar oluruz. 

Sözlerime mühim ve ciddî bir temenni ile 
nihayet vereceğim Açık konuşacağım : Gemi in
şasının Türkler tarafından da yapılacağına ina
nıyorlar mı? Bu dâva büyük bir dâvrdır. Bu 
işte Birinci İngiltere veya Amerika, İkincisi yi
ne bunlardan biri, ama üçüncüsü Norveç'tir. 
Biz ise Norveçten aşağı seviyede bir memleket 
değiliz, demirimiz var, çeliğimiz var, kabiliye
timiz var. Demin sözümü kesen Emrullah Nut
ku arkadaşımızın kardeşi, küçüğü müdür, bü- ı 
yüğü müdür inilmiyorum, muhterem Nutku 
ailesinin kıymetli bir uzvu (Zannederim Atâ 
Bey olacak) ayarında kabiliyetler bu gibi dâva
ların bizde de muvaffak olcağmı göstermişler
dir. İnşallah mevzu izah edilip tenevvür edil
dikten sonra bu Denizbank Kanunu kabul edi
lir. 

Bundan sonra kendilerinin, gemi inşaatı me
selesin^ de azimle, ele almalarını diler, şimdiden 
muvaffakiyetler temenni ederim. 

BAŞKAN — Emrıüjah Nutku. | 
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EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; bendeniz sabrınızı sui
istimal etmemek üzere denizciliğimizin bugün
kü, hepimizin bildiği, halinden bahsetmeyip doğ
rudan doğruya mevzua geçeceğim. 

Arkadaşlar, söze başlarken bir küçük olay
la hâtıralarınızı tazelemek istiyorum. 

İkinci Cihan Harbi başlarken Rdozvelt Ame
rika'nın ikmal ve levazım nazırlığını yapacak 
bir üjdam aradı. Ve Amerika'da iktisadi istatis-
ler yapmış, bir istatistik ansiklopedisi yazmış 
olan Vilson ismindeki adamı çağırdı ve dedi ki, 
«sana bu işi veriyorum, yapar mısın?» Vilson 
cevap olarak dedi ki, «yaparını yalnız sizden 
başka kimsenin işime müdahale etmemesine ve 
yalni? size karşı mesul olmaya razı olurum. Bu 
şekilde bu .işi deruhde ederim». Amerikan Mec
lisinde hakikaten bu teklif oldukça büyük mü
nakaşaları mucip oldu. Bu yüzden aylar kaybet
tiler, Nihayet Vilson'un şartlarını kabul etmek 
suretiyle onu Levazım ve İkmal Nazırlığına ge
tirdiler. İlk yaptığı iş, bu dairenin bütün dos
yalarını sobalara koyup yakmak oldu. 

Arkadaşlar; biz parti programımızla, 14 Ma
yıs inkilâbjmızla yalnız denizcilikte değil, bü
tün ikitsadi sahalarda böyle bir mucizeli refor
ma ihtiyacıftıız vardır. Onun için klâsik düşün
celerden; formüllerden ve formalitelerden biraz 
azacje olacak bu memlekette hakikaten ehil, kıy
met sahibi insanlara geniş salâhiyet vermek su
retiyle, köhneleşmiş bir sistemi, ölmeye mahkûm 
bir ;nevzuu yeniden canlandırıp diriltmeye ve 
ona hayat ve verimli bir netice vermeye mukte
dir oluruz. Şu halde Denizbank Kanununu mü
zakere ederken arkadaşlarımdan çok rica ede
rim; evvelâ bu zihniyeti daima göz önünde tu
tarak yapacağımız reformun ufak tefek engel ve 
kancalarını sökmek suretiyle bu işi ileri götür
meye azmedelim. 

Arkadaşlar, denizcilik, Devletçiliğe hiç uy-
ınıyan. bir ticaret şubesidir. Denizcilik, bilirsi
niz ki dünya milletlerini zengin etmiş olan bel-
libaflı en mühim ticaret mevzuudur. Ve bu ka
nunu yapanların düşüncesine aykırı olarak şu
nu da söyliyeyim ki, denizcilikte, âmme hizmeti 
de olsa, para kazanmıyacak mevzu yoktur. Ye
ter ki iktisadi kaideler ve istatistik ilminin ica-
bettirdiği prensipler ve sistemle ortaya konmuş 
buljmsun. 

,Arkadaşlar, şurasını da özür diliyerek ma^ 
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alesef arzetmek mecburiyetindeyim ki, bizim 
bugün netice almak istediğimiz bu tasarıyı idare 
makinesinin skolâstik kabul ettiğim uzuvları 
yerine iktisat adamları ve mütehassıs ticaretçi-
ler hazırlasaydılar bu tasarı sizin hiçbir itirazı
nıza hedef olmıyarak gayet kolay çıkabilirdi. 
Yalnız biliyorsunuz, bizim hali sistemlerimiz, 
bürokrat düşüncelerimiz ve zihniyetlerimiz ida
renin daima inhisarcılığa giden, daima Hazine
nin menfaatini düşünen zihniyetleri bu kanun 
üzerinde hakikaten istediğimiz genişliği, 
verimliliği verememiştir. Onun için ta ilk ko
misyondan beri arkadaşlarımız dikkatle bu 
tasarıda mümkün olan değişikliği yapmak sure
tiyle az çok verimli ve kabul edilebilir bir hale 
getirmişlerdir. Arkadaşlar, bu Deniz bank tasa
rısındaki mahiyetin bir İktisadi Devlet Teşekkü
lü mü, yoksa bir anonim şkket rri oLvak daha 
fonksiyonlu ve daha iyi çalışacağını arkadaş
lar münakaşa ettiler. Bu hususta ben de nok-
tai nazarımı söylemeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar her birinizle bugüne kadar mü
nakaşa ettiğim, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
sistemimizin yani 3460 sayılı Kanunun kurduğu 
teşekkülün hiçbir zaman hu meıukkete verim 
getirmediğini ve bunun muhakkak bir reformla, 
bir ileri hamle ile değiştirmek ve inkişafa gö
türmeye mecbur olduğumuz hakkında umumi 
efkârınızın mutabık oluğuna kaniim. Şu halde 
bir reforma tâbi tutulması lâzımgelen bir siste
mi, yeni kurduğumuz ve hakikaten verimli ola
cağına inandığımız yeni bir müesseseyi kurar
ken niçin İktisadi Devlet Teşekkülleri yapmıyo
ruz diye üzerinde durmak bence bir parça mu
hafazakârlık eseri olsa gerektir. Onun için ar
kadaşlar yaptığımız ve yeni kurduğumuz te
şekkülün bir anonim şirket mahiyetinde Ticaret 
Kanunu hükümlerine tâbi olması cidden isabet
lidir. Bunun üzerinde, zannediyorum ki, arka
daşlar ittifak edebileceklerdir. 

Buna rağmen itirazı yapan arkadaşlarımızın 
hakikaten isabetli olan bâzı noktalardaki itiraz
larını da ehemmiyetle nazarı itibara almak lâ
zımdır. 

Şurasını da arzedeyim ki, arkadaşlar, bu 
memlekette denizciliğin ileri gidememesi saik-
lerinin başında inhisarcılık gelir. Bu memleket
te ihisaggılık kapitülâsyon korkusundan ileri 
gelmiştir. Bu memlekette kapitülâsyonlar zama
nında ecnebilerle rekabet edemememiz yüzün-
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j den birçok mevzuları hiç olmazsa inhisar altına 

almak suretiyle kendimiz bu mevzuda serbest 
olalım diye ta Seyrisefain, hattâ İdarei Mah
susa devrinden beri konulmuş inhisarlar vardır. 

I Meselâ Kadıköy - Haydarpaşa - Köprü arasın-
| da işliyen vapurlar, Şirketi Hayriye kurulur

ken verdiğimiz imtiyazın tipik numuneleridir. 
I Bu memlekette kabotaj kalktıktan sonra dahi bu 
i inhisarlık zihniyeti devam etmiştir. Arkadaşlar, 

bu inhisarcılığın devam etmiş olması, emin olu
nuz, denizciliğimizin bugünkü perişan hale düş-

I meşine, geri kalmasına sebep olmuştur. Bu inhi
sara sahip olan bir müessese istediğim gibi ha
reket ederim, karşımda rekabet yok diye düşün
müştür. Meselâ Kadıköy'den Köprüye işliyen va
purlar 1600 kişi haddi istiabındadırlar. Fakat 
arkadaşlar, bu vapurlar öğle seferlerinde, yani 
mesai saatlerinin haricindeki seferlerinde ziyanla 
çalışırlar. Çünki bu saatler haricindeki seferle
rinde 300 - 500 yolcusu vardır. Ama geminin 
haddi istiabı 1600 kişidir ve ona göre yapılmış
tır. Bu vapurları inşa ettiren müessese hiç dü
şünmemiştir ki yolcusu az olduğu zamanlarda 
şu gemi, yolcusu fazla olduğu zamanlarda şu 
gemi işlesin, bu suretle iktisadi olsun. Sonra ge
mileri yenilerken bile meselâ, kısa seferler için 
gayet iktisadi olan motorlu gemiler kullanmak 

I icabederken bu gemiler istim ve kömürle işlerler, 
bunlar yapılırken iktisadi prensipler nazarı dik
kate alınmamıştır. Bu hususta daha fazla söz 
söylemeye lüzum gÖrmiyorum. Biz böyle cesa
retli bir hamle yapıp Denizbank Kanuniyle bir 
anonim şirket tesis ederken bu şirketin kanunu
nun içerisinde tekel veya inhisar kelimesinin 
mevcut olmaması lâzımgelirdi, şayanı temenni 

I idi. Esasen bu, bizim programımıza da çok uy-
I gun düşerdi. Ama ne de olsa insanlar yeni bir 

safhaya geçerken daima cesaretsiz, az çok müte
reddit ve korkak olurlar. Bu itibarla ben bu 

j mesuliyeti üzerlerine alacak olanlardaki bu ce-
1 saretsizliği mazur görerek, bu inhisarlardan bir 
f kısmının, şimdilik olsun, kendilerine verilmesi 

taraftarıyım. Yalnız arkadaşlar, değiştirgelerim
de de tebarüz ettirdiğim gibi, bu tekelin Bakan
lar Kurulu karariyle istenildiği zaman kaldırıl-

| ması salâhiyetinin de kanuna konması lâzımdır. 
Aksi takdirde Denizbank eskisi gibi key
fî, rakipsiz ve istediği gibi çalışır bir 
müessese olur. Bu müesseseyi bu durumdan 

i kurtarmak icabeder. Meselâ Denizbank Kanu-
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niyle Mudanya'dan itibaren ve Mudanya'nın 
şarkılıdaki havalide, bütün Marmara yolcu ve 
yük nakliyatı haricinde ilâve vapurlar, feribot 
nakliyatı yapmayı inhisar altına alıyor. Fakat 
bunu inhisar altına alırken düşünmeliyiz ki, 
Denizyolları bu koca sahada feribot tesisleri ile 
bugünkü, ihtiyacı idameye muktedir değildir. 
Ama ilerde vasıtalarını artırması melhuzmuş. 
Fakat bugün kendisi için bir inhisar istemeye 
hakkı yoktur. Bu suretle ne oluyor? Yarın Pen
dik, Darıca, Hereke'de birer iskele kurup da bu 
işi yapmak istiyen hususi teşebbüslere mâni olu
yor ve memleket fuzuli olarak işlenmemiş hal
de kalıyor. 

Arkadaşlar, teessürle söylerim, (leçon gün 
trende bir Alman fabrikatörü ile geliyorduk. 
•Bana,bütün Marmarayı gezdiğini söyledi ve de
di ki, ne muazzam yer. Şunun etrafında 50 mil
yon Alman mesut yaşar. Bu bize teessür ve
recek bir ikazdır. Hakikaten memleketimizi el 
birliğiyle hususi teşebbüsün ve her ferdin ini
siyatifiyle çarçabuk kalkındırmak ihtiyacında 
bulunduğumuz zamanlarda böyle bir şirket le
hinde inhisar tesis ederek bu yerlerin verimsiz 
bırakılması yoluna gitmek doğru olmasa gerek
ti?. 

Sonra arkadaşlar mühim bir nokta üzerinde 
durdular, dediler ki, Deııizbanka hususi serma
ye kolay kolay gelebilir mi? Ben de bunda te
reddüt içindeyim. Gelmez, niçin bilir misiniz"? 
îzah edeyim: Biz bir banka kuruyoruz, Devle
tin elindeki mamelekini kendisine teslim ediyo
ruz. Bunun karşısında ve milletin elinde buna 
tekabül, edecek bir patrimuvan, bir sermaye 
var mıdır?. Yoktur. Şimdi bu sermayenin % 51 i 
Devletin, % 49 ıı hususi teşebbüsün demek su
retiyle araya bir umacı sokuyoruz. Bundan hu
susi teşebbüs korkacaktır; teşebbüsünden geri 
duracaktır. Halbuki kurulan banka Devletten 
alacağı sermaye mukabilinde Hazineye hisse se
nedi devredecektir. Bu senet Devletin elinde bu
lundukça bunu Devletin elinden hususi serma
ye zorla, alabilir mi? Alamaz. Şu halde Devlet 
islerse bu sermayenin % 51 inden fazlasını ka
tiyen satmaz. Bir adamın hisse senedini, malını 
elinden zorla alabilir misiniz? Alamazsınız. Bu 
idarenin kendi inisiyatifi ile yapılabilecek bil
iş iken, bunu kanuna kuyup da hususi teşebbü-
si'. ürkütmekte mâna yoktur. Onun için ben bu 
maddenin doğrudan doğruya kanundan çıkarıl-
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J masına taraftarım. (Olmaz sesleri) 

Arkadaşlar, (olmaz) denebilir. Ben ise 
olacağını iddia ediyorum ve diyorum-
ki, Devlet koymuş olduğu sermaye mu-

I kabili cebine hisse senetlerini koymuş
tur. Talep vâki olacak, bana on tane 
ver, al arkadaş, bana yirmi tane ver, al arka
daş.. Hazinenin cebindeki hisse senetleri % 51 e 
indi ini. artık satmıyorum diyecek. Bu kendi 
inisiyatifi ile olacak bir şey. Fakat bu hükmü 
kanuna koymak, hususi teşebbüsün bu işe koş
masını önlemek, kösteklemek demektir. 

Sonra arkadaşlar, Denizbank Kanununun 
asıl karakterinde tebarüz ettirilmesi lâzım gelen 
bîr nokta da şudur : Bu husus Denizbank Kanu-
nununda gereği gibi ifade edilememiştir. Burada 
gerek vazıı kanunun ve gerekse Devletin maksa
dı şudur : 

Devlet böyle bir iktisadi teşekkülü kurup 
bundan kazanç temin etmek gayesini gütmüyor. 
Nihayet Devletin düşündüğü; elindeki bu patri-
muanı iyi idare edecek teşekkülün eline teslim ve 
bu memlekete verimli olmasını temindir. Bu böy
le olduğuna göre Denizbankla, Denizbanknı ku
racağı deniz üniteleri arasında münasebetleri iyi 
tesis etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; hakikaten bir noktada haklıdır
lar, murakabe sistemi zayıftır diyorlar. Deni-i 
bank gibi bir müesseseye büyük imkânlar veri
yoruz ama bunun murakabesi zayıftır. 

Arkadaşlar; eğer bu kanunu ben yapmış olsa 
idim, bu işi tamamen Devlet malını tesellüm eete-

I cek bir kurum halinde kendisine teslim etmekle 
beraber bir şart koşardım : Hemen diğer ünite-

J leri yani şirketleri kur derdim. Şimdi dâva bura
da arkadaşlar. Denizbank işletmeciliğe uzun müd
det devam ederse, eğer bütün işletme risklerini 
kendi bünyesi içinde ve geniş mevzu halinde top
lar ve bu işi bir meclisi idare ile, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yaptığı tarzda, yapmak isterse 
korkarım, muvaffak olamıyacaktır. Denizbank 
esasen şu kanunla verilen vazife, deniz üniteleri
ni, yolcu nakliyatı, şilepçilik gibi, şu ve bu iş 

I için şirketleri çarçabuk kurmasıdır. Bunları kur-
j duğu gün Denizbank bir kredi maritim müessese-
j si yani doğudan doğruya Holdink Bankası ha-
| 1ine gelecek ve ayni zamanda iktisadi, malî bir 
j murakabe müessesesi, nâzım şirket durumunda 
| olacaktır. Bence Denizbanknı vazifesi bundan 
I ibarettir. 
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Denizbank yolcu nakliyatından, şilepçilikten, 

inşaattan hâsıl olacak riskleri kendi üzerine al
mamalıdır. Ancak bu suretledir ki, kendisine ver
diğimiz sermayeyi ve patrimuanı selâmetle ve 
emniyetle muhafaza edebiliriz. 

Şu halde arkadaşlar; Denizbank Kanunu sa
dece bir banka ve sigorta müessesesi olarak düşü
nülmelidir. Banka ile beraber ayni zamanda he
men kurulacak denizcilik şirketlerinden bir man
zume telâkki edilmelidir. Böyle telâkki edildiği 
takdirde de bu işin içinde hiçbir zaman Meclisi 
endişeye düşürecek, korku tevlit edecek bir mese
le kalmaz. 

Arkadaşlar; diğer hususlar var, maddelerde 
görüşeceğim. Yalnız Cahid Zamangil arkadaşımı
zın birkaç sözüne cevap vereceğim. Evvelâ dedi-

Jer ki, biz baremi kaldırıyoruz, yerine başka bir-
şey ikame etmiyecek miyiz?. 

Efendim, onun cevabı şudur : Denizcilik tam 
ticari bir mevzudur. Halbuki biz şimdiye kadar 
denizciliği memur kaptanlarla yaptık. Arkadaş
lar; memur kaptan olmaz, tüccar kaptan olur. 
Memur kaptan olduğu zaman deniz ticareti böyle 
verimsiz, çelimsiz hattâ süiistimalli olur. Çünkü 
suiistimale çok müsait bir mevzudur. O itibarla 
[baremi kaldırmak lâzımdır. Ama yerine ne ika
me edeceğiz? Diyorlar. Bu, kanun mevzuu değil
dir. Elbetteki banka kendi kaptanlarının kate
gorisine, ilmine ve kıdemine göre bir tüzük ya
pacaktır. Ama bu, bir dahilî nizamname mesele
sidir. Bunu burada, kanunda mevzuubahis et
meye lüzum yoktur kanaatindeyim. 

İkincisi, sermaye üzerinde durdular ve ser
mayeyi kısmen ödiyenler de rey hakkına sahip 
olacaklar mı buyurdular. Zannederim dikkat et
memiş olsalar gerek. Ancak sermayeyi tamamen 
ödiyen rey hakkına sahip olmaktadır. O ciheti 
bu suretle tashih etmek mümkündür kanaatinde
yim. 

Arkadaşlar, şimdilik mâruzâtım bundan iba 
rettir, hürmetle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Ziyad Ebüzziya. 
ZÎYAD EBÜZZİYA (Konya) —Arkadaş

lar, bu mevzu üzerinde uzun uzun konuşup ye
niden birçok noktaları ortaya atmak fikrinde de
ğilim. Ancak bâzı hususlar hakkında nazarı dik
katinizi celbetmek istiyorum. 

Bu tasarı uzun bir hazırlıktan sonra komis
yonlarda, komisyonlarda da bir hayli çalışma
lardan sonra huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
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I Bundan daha mükemmel bir tasarı yapılabi-
i lirdi, diye iddialar ve fikirler vardır. Muhak-
* kak ki, her tasarının, ne kadar üzerinde çalışı

lırsa çalışılsın, daha iyi gelebilirdi fikrini ileri 
sürmek kabildir. Bunun daha iyisini elde ede
medik, diye daha sonraya bırakmak, kabul et
memek yine bizi, Devleti bir hayli zarara sevke-
deeektir. Evvelâ, bir senedir Denizbank kurul-

I du, kurulmadı diye dolaşan söylentiler dolayı-
siyle, gerek Devlet Denizyollarında, gerek çalı
şan memurlarda, gerekse yapılan işlerde dehşet
li bir aksaklık ve durgunluk meydana gelmiştir. 
Zarar gitgide artmıştır. Bu tasarıyı 3 - 5 ay son
raya atarsak Devlet Denizyolları teşkilâtını aynı 
aksaklıklar, aynı işsizlikler ve imkânsızlıklar 
içersinde bırakacaktır. Kanunu çıkarmakla elde 
edeceğimiz faydadan geri bırakmakla mâruz ka
lacağımız zararımız çok daha fazla olacaktır. 

Geçen sene Avrupa'da Akdeniz'de ve diğer 
yerlere yaptığımız dış seferlerde hemen hemen ra
kipsiz idik. Bu sene Fransa ve İtalya rakip ola
rak karşımıza çıkmaya başlamışlardır. 6 ay da
ha geç kalmak bu zararlarımızı daha da artıra
caktır. Elimizde imkân ve şans varken bunu 
kaybetmiyelim. Tasarının muhakkak ki, aksı-
yan tarafları vardır. Fakat yepyeni bir mües
sese ile ortaya çıkıyoruz. Tasarının bu aksıyan 
taraflarını 3 - 4 aylık bir tatbikattan sonra yine 
Meclisimiz pekâlâ müdahale eder, islâh edebilir. 
Kim der ki dört ay sonra getireceğimiz tasarıyı, 
altı ay sonra yapacağımız bir müdahale ile ıslah 
etmeye kalkışmıyalım ? Yalnız zararla faydasını 
karş karşıya getirerek bunun hangisinde mem
leket için fayda mülâhaza ediliyorsa onu tercih 

I daha evlâ olur. Yoksa bu tasarıyı dört ay sonra-
I ya talik edersek bu her halde bize çok pahalıya 

ve hattâ ağır zararlara yol açabilir. 
Diğer taraftan; İktisadi teşekkülle mi ol

sun yoksa bir anonim şirket mi olsun fikri 
üzerinde de birçok mütalâalar ileri sürüldü. 
Bugün iktisadi teşekküllerin hepsi de aksamak
ta devam etmekte olduğuna göre bu yola gitme
miz memleket bakımında faydalı değildir. Bu 
teşkilâtı oımrr bünyesinde mütalâa edemeyiz, 
edecek olursak büyük bir hata işlemiş oluruz. 

Bugün yepyeni bir Denizbank tasarısı ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Bu teşebbüs muvaf
fak olduğu takdirde muhakkak ki bunu diğer 
birçok sahalara teşmil etmek kabil olabilecek-

I tir. Ama bunu bir tecrübe yapmadan şöyle ol-
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sun böyle olsun demek, aleyhinde bulunmak bi- j 
raz acele etmektir. * 

Diğer taraftan Fethi Çelikbaş arkadaşımız 
hususi sermayenin bu teşebbüse nasıl iştirak 
edeceğini soruyor. Muhakkak ki ortaya bir te
şekkül çıkmadan hususi sermayenin gözü kapa- j 
lı olarak bu teşekküle iştiraki beklenemez. Bu
nunla beraber, halen, iştirak etmeyi taahhüt et
miş hususi sermaye taahhütleri vardır. Fakat bu 
teşekkül harekete geçtikten ve muvaffak olduk
tan sonra niçin hususi teşebbüs buna iştirak et
mesin? Bundan 4 - 5 ay sonra, tasarının prensi
binde birleştiğimiz için 4 - 5 ay sonra diyorum, 
getireceğimiz bir tasarı ile bu noktalar ıslah edi
lirse hususi sermaye kapılarını açıp buna hemen 
iştirak edecek mi? Gayet tabiî olarak yine bekli-
yecek, nasıl yürüdüğünü müşahade edecek ve 
ondan sonra iştirak edecektir. Binaenaleyh siz
lerden ricam; bu kadar çalışıldıktan sonra gel
miş olan bu tasarının bir an evvel kanunlaşma
sını temin etmemiz, bunu dahaf azla geciktirme
den memleketi dahaf azla zarara sokmadan isi 
halletmemizdir. I 

BEDRİ NEDİM GÖKNıL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, yüksek huzurunuza su
nulan Denizbank Kanununu tetkik ederken 
bundan 12 yıl evvel kurulmuş olan ve kısa bir 
faaliyet devresinde deniz ticaretimize pek bü
yük hizmetler yapmak istidadını fiilen gösteren 
bu müessesenin nasıl yıkıldığını, nasıl hain yı
kıcı ellerin tahribine kurban olduğunu hatırla
mamak mümkün değildir. Hakikaten Atatürk 
devri iktisadi inkişafımıza hamleler yaptiran, 
müesseseler vücuda getirdiği ve bu müessesele
rin birbirini tamamlıyarak faaliyete sevkettiği 
devri hepimiz iftiharla ve takdirle hatırlarız. 
f aka t ne yazık ki bu devir, bu inkişaf devri 
uzun sürmedi. 12 yıl evvel Türk Milleti, mukad
deratını o inkişaf devrine devamlı bir seyir ve
recek kabiliyetten mahrum ellere terketmek 
bedbahtlığına uğradı. işte tam mânasiyle yıkı
cılık devri olarak isimlendirdiğimiz o devrin 
yıktığı birçok hayırlı müesseseler meyanında 
Denizbank müessesesi de "vardı. Bu hâtırayı he
pimiz canlandırırsak, bugün Demokrat Parti 
iktidarının, geçen 12 yıllık bu uyuşukluk dev
rinin bütün akibetlerini ve memleket hayatına 
iras ettikleri zararları izale edecek ve geçmiş za
manın aksaklıklarını, zararlarını telâfi edecek 
büyük hamleler yapmak mecburiyetinde kaldı- j 
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ğıııı da aynı zamanda hatırlarız. Hakikaten 
bizim az zamanda çok iş görmek ve iş görürken 
de klâsik, muayyen ve şimdiye kadar alışılmış 
kalıplardan sıyrılarak büsbütün, yepyeni bir 
-zihniyetle hareket etmek mecburiyetinde oldu
ğumuz aşikârdır. 
Denizbank müessesesi acaba lâzım mıdır, değil 
midir? Bu hakikati ispat için, izah için uzun 
uzadıya kıymetli vaktinizi almaya lüzum 
görmüyorum. Yalnız şu hâdiseyi, şu vakıayı 
yüksek huzurunuzda arzetmek isterim. Deniz
bank müessesesi (ki bugünkü Devlet Denizyol
ları ve Limanları işletmesinin halefi olacak bir 
teşekküldür) Onun yerine, kaim olacak ve 
onun vazifelerini ifa edecektir. O vazifeler bu
gün ne şekilde ifa edilmektedir ve iktisadi ha
yatımıza ne kadar zararlar ve engeller iras et
mektedir? Bu hususta bir tek misal arzctmekle 
iktifa edeceğim•. 

Bu misal istanbul Limanının bugünkü acık
lı halidir. Memleketimizin en büyük giriş ve 
çıkış kapısı olan istanbul Limanı bugün cidden 
elemli bir durumdadır. Bunu birkaç rakamla 
izah etmeme müsaadenizi rica edeceğim. Ron üç 
aylık istatistiklere göre İstanbul Limanımı 166 
'.emi gelmiş hu 166 geminin boşaltılması, ran
dımanı, çok rica ederim şu rakamlara dikkat bu
yurunuz, günde 50 - 100 tonu geçmemiştir. 
Bu yüzden ecnebi gemileri normal tevakkuf dev
relerinin üstünde haftalarca istanbul'da kalma
ya, mahkûm olmuşlardır. Tüccar malına biran 
evvel sahip olamamış, antrepcsıızluktan mallar 
günlerce mavnalarda kalmış her geçen ^ün ma
liyeti artırmıştır. Nihayet tıkanıklık son had
dine varmıştır. Ecnebi kumpanyaları istan
bul'da liman, yoktur, eğer bu vaziyet bir an ev
vel halledil nıezsse Türkiye'den alınacak bü
tün malların navlununa % 15 - 20 nispetinde 
bir zam yapmaya karar vereceklerini bildirmiş
lerdir. Bunun bir iki ay sonra başlıyaeak olan 
ihracat mevsiminin, bu sene feyizli bir mahsul 
elde etmiş olan memleketimizin iktisadi hayatı
na vuracağı darbeyi küçümsememek icabeder. 
Bunun sebebi nedir? Sebebi, yıllardan beri bu
günkü kabul edilmesi ve üzerinde ısrarla durul
ması istenen idarenin şeklidir. OT şekil ki, ele
manları arasında bir tekini, bir tek amelesini, 
bir tek memurunu bağlı bulunduğu vekâlet ma
kamının müsaadesi olmadıkça ne çıkarabilir, ne 
değiştirebilir, ne azaltabilir, ne çoğaltabilir.. 
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Bütün bu imkânlardan mahrumdur. Tahsisatı 
yoktur diye gece mesaisi yapamaz. Halbuki bu
günkü şartlar içerisinde idarenin, gelirini artı
racak en iyi imkânı gece mesaisi sağlıyabilir, 
Bundan da mahrum bulunmaktadır. 

istanbul ticaret erbabının ve bu mevzuda 
salahiyetli kimselerin yaptığı tetkiklere göre, yıl
lık 16 milyon lira geliri olan istanbul limanı
nın, müstakil bir hüviyet taşıdığı andan itiba
ren beş sene gibi kısa bir zamanda yepyeni mo
dern tesisatla teçhiz edilecek bir duruma gire
ceği neticesine varılmış idi. 

Buna ilâve edebileceğimiz birçok misaller 
gösteriyor ki bugünkü durumu sureti katiyede 
tasfiye etmek ve deniz ticaretimizin, deniz iş
letmeciliğimizin bugünkü ekonomik şartların 
icaplarına göre ayarlıyacak; tanzim edecek bir 
müesseseye vücut vermek zarureti vardır. 

Bü müessese bir anonim şirket mahiyetinde 
bir banka mı olsun, yoksa iktisadi Devlet Te
şekkülü mü olsun mevzuuna gelince: Bu nokta da 
halİedilmiyecek bir mevzu olmadığı kanaatinde
yim; Çünkü İktisadi Devlet Teşekküllerinin ıs
lahı bizim programımız icabıdır. Fakat bunu ıs
lah etmek demek, kalıbı muhafaza etmek demek 
değildir. İktisadi Devlet Teşekküllerini ıslah 
edeceğiz diye programımıza konmuş olan hü
küm bu kalıpları muhafaza edeceğiz, demek de
ğildir. Biz bu köhne kalıpları yepyeni bir hüvi
yete inkılâp ettirmeyi vadetmiş bulunuyoruz. 
Esasen benden evvel konuşan arkadaşlarımız 
bunun üzerinde durdular, iktisadi Devlet Teşek
küllerine ait kanunun bir maddesi bu teşekkül
leri, tekemmül ettikçe, olgunlaştıkça hususi te
şebbüse devrini vadetmekte ve emretmektedir. 
Zaten iktisadi devletçiliğimizi bir dereceye ka
dar meşru gösteren sebep de, hususi teşebbü- ! 
sün sermaye terakümünden mahrum olan bu 
memleketin sermaye terakümüne imkân sağla
mak ve hususi teşebbüse cesaret verecek bütün 
tedbirler alındıktan sonra onun göstereceği ol
gunluğun' tahakkukuna kadar bâzı teşebbüsleri 
Devletçe ele almak, bütün bu zemin ve zaman ve ( 

imkânlar tahassül ve tahakkuk ettikten sonra 
da bu teşebbüsleri hakiki sahiplerine yani hu
susi teşebbüs erbabına peyderpey terketmek yo- I 
lunu istihdaf etmesidir. Bu iktisadi Devlet Te- i 
şekküllerinin kuruluş sebeplerinden biri ve asıl 
hedef ve gayesi de budur. Şimdi yepyeni bir 
müessese kurarken bizim, köhne, iflâs etmiş bir ! 
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sistemi temsil eden bir kalıbın içinde yeni bîr 
müessese kurmak, yeni bir müessesenin vücudu
na şekil vermek istememiz, zannediyorum ki, te
rakki ve tekâmül kaideleri icaplariyle kabili te
lif değildir. 

Bu itibarladır ki iktisadi Devlet Teşekkül
leri Kanunu gayelsine uygun olan ve bir müs
takil hüviyet taşıyan Denizbank Kanunu tasa
rısı projesi yüksek huzuru'nuza getirilmiştir. 
Benim şahsi kanaatimce bu proje maksadı 
tamamiyle temin edecek mahiyette değildir. 
Filhakika sermanenin % 51 inin devlet elinde 
bulunması bâzı arkadaşlarımızı endişeye davet 
etmektedir. Hattâ iddia ediliyor ki, sermaye
nin ekseriyeti devlet elinde bulununca ekalli
yette kalacak hususi teşebbüs kendi sermaye
sinin serbestçe idare hakkına malik olmadığı 
takdirde sermayesini riske etmekten çekinir. 
Ben bu kanaatte değilim. Sermayenin ekseriye
tinin devlet elinde bulunması zaruridir. Âm-
ane hizmetinin istilzam ettiği bâzı imtiyazlar 
da hususi sermayenin ekalliyette bulunması
nın bir karşılığıdır. Bu itibarladır ki hususi 
sermaye zannedildiği kadar tehaşi etmiyecek-
tir. llususi sermaye neden korkar? Hususi ser
maye sadece emniyetsizlikten, istikrarsızlıktan 
korkar. Emniyet ve istikrarın temin edildiğine 
kaani olduğu gün mutlaka memleketin umumi 
ve bilhassa böyle şümullü ve ehemmiyetli bir 
faaliyet sahasına iştirak etmekte tereddüt et
mez. Ama bunun kısa zamanda olacağını kim
se iddia edeme'z. 

Bendenizin bu kanunda gördüğüm eksik 
taraf, ecnebi sermayenin bu teşebbüse iştirak 
etmesine imkân verilmemiş olmasıdır. Be*n şah
san devlet elinde bulunduğu müddetçe bu teşeb
büsün ecnebi sermayesinden istifadesine imkân 
verecek bir şekilde aksiyonların tertip edilmesin
de fayda, hattâ zaruret olduğuna kaaniim. 
Çünkü biz, ecnebi sermayecine yalnız maddi 
bakımdan, sermayenin kuvveti ve kudreti ba
kımından değil, aynı zamanda bize getireceği 
tecrübenin, tekniğin ve bilginin önemi bakı-
mındanda muhtacıyız. O itibarladır ki ben, 
yüksek komisyonun değerli sözcüsünden evve
lâ Fethi Çelikbaş arkadaşımızın, hepimizin zih
ninde bâzı tereddütler yaratan suallerine bu
rada tavzih edici cevaplar vermelerini, sonra 
da benim ilâve ettiğim şu suale cevap verme
lerini rica ediyorum; Ecnebi sertneyenin bu 
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B tertibi hisselere iştirak etmelerine imkân j 
ver mı yok mu! İştirakinde fayda melhuz mu
dur, yoksa zarar mı melhuzdur? Bu hususta 
bizi tenvir etmelerini bilhassa faydalı bulmak
tayım. 

Netice olarak şunu arzedeyim; ki tam ve 
kâmil olmıyan bu kanun projesinin bu önü
müzdeki yıl içinde bir senelik zamanın ziyama 
meydan vermeden kabul edilmesi, teşekkül 
edecek müesseseye yeni hamleler yapmaya ve 
birçok muvaffakiyetli teşebbüslere girişmeye 
cesaret ve kuvvet verecektir. 

Bu itibarla yüksek heyetin tasvibine lâyık 
olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Şükrü Kerim-
zade. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Efendim, ben son sözü rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, elimde kifayet tak
riri var. Eğer komisyon adına konuşmıyacaksa-
nız, kifayeti okutacağım. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Reis 
Bey, dördüncü olarak bana söz vermiş ve yaz
mıştınız. Henüz sıra gelmedi? 

BAŞKAN — Doktor bey elimizde başka lis
te yok, biz belki zühul etmiş olabiliriz. Şimdi 
söz sizde kalıyor. (Komisyon konuşacak sesleri) 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — Efendim, mü
saade buyurursanız, Denizbank kanunu nedir? 
Bu kanundan ne maksat istihdaf ediliyor? Bunu 
kısaca arzedeyim: i 

Dnizbank Kanunu, Devlet Denizyolları ve Li
manları Umum Müdürlüğünün yaptığı vazife
leri görecek yeni bir organ vücuda getirmekten 
ibaret bir kanun değildir. Denizbank Kanunu
nun demin arzettiğim maksadı dışında ve ondan I 
belki daha üstün olarak deniz işlerimizde hususi r 
teşebbüse, hususi çalışacak denizcilere, limancı- | 
lara geniş iş sahası açan ve bu itibarla devletçi
liğin tatbikatında, hükümetçilik zihniyeti şeklin
de tecelli eden tatbikatında bir ferahlık veren 
kanun demektir. Bu kanunun iki mühim husu
siyeti vardır. Birisi Devlet Denizyollarının vazi
felerini yapacak yeni bir organ vücuda getir
mektir ; ikincisi devletçiliğin çok geniş sahada ya-
yıldıği bu mevzuda hususi teşebbüse geniş iş sa
haları açmaktır. Müsaadenizle bu noktalar üze- j 
rinde Karma Komisyonun fikirlerini belirtmeye 
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çalışacağım. Bugün sahillerünizde yolcu taşı
mak Devlet Denizyollarının inhisarındadır. Bu 
kanunla bu inhisar kaldırılmakta ve sahillerimiz 
arasındaki yolcu taşıma hususi teşebbüs erba
bına da tanınmaktadır. Bu itibarla, bu sahada 
muntazam seferler vasfını haiz vasıtalara yu
karda arzettiğim nakil serbestisini tanımış bu
lunmaktadır. Arkadaşlarım bu, büyük bir inkı
lâp hamlesidir. Türk denizciliği, Türk armatör
leri, kendi sahillerimizde bu haktan mahrum ol
malarına ve memlekette bir deniz kredisi olma
masına rağmen, İkinci Dünya Harbinin doğur
duğu müsait fırsatlardan da istifade ederek, bir
çok mahrumiyetlere katlanarak inkişaf etmişler 
ve tonajlarını yükseltmişlerdir. Eğer bu arma
törlerimize, denizcilerimize kendi sahillerimizde 
kendi hakları olan işleri daha doğrusu, buna iş
tirak etme hakkını verirsek Türk denizciliği, 
bugün ulaşılması mümkün olduğu halde maal
esef çok geride kaldığımız safhadan çok ileri bir 
safhaya intikal ve intibak edebilecektir. 

Bizi bu kanaate getiren nedir? Türk denizci
liğinin Devlet inhisarında olduğu senelerdeki de
nizcilik tatbikatında elde ettiğimiz neticeler ha
zindir. Bugün Devlet Denizyollarının elinde bu
lunan gemilerin dünya deniz ticaretindeki inki
şafların dışında masraflı, iş ve maksada uymı-
yan parçalı gemilerden ibaret olduğunu, bunla
rın büyük tadil ve masraflarla,yolcu gemileri ha
line konduğunu, yeniden ismarlanan gemilerin 
kendi sahillerimize ve ihtiyaçlarımıza asla uygun 
olmadığını, yani basiretli bir tüccar gibi hare
ket eden herhangi bir kimsenin böyle gemileri 
alıp işletmiyeceğini, bu işlerle uzaktan ve yakın
dan alâkadar olan herkes bilmektedir. Meselâ 
gayet güzel bir Uludağ vapuru vardır. Mudan
ya, Bandırma seferinde işlediği zamanlarda yal
nız aldığı navlunlarla ihrakiye bedelini kapıya-
mamakta ve her seferinde zarar etmektedir. Bun
dan başkaca idarenin elinde mütemadiyen zaraf 
etmekte olan gemilerden ibaret bir koleksiyon 
vardır. Dünya deniz ticaretinde tip gemi, eko
nomik gemi, muhtelif hizmetler için hazırlanmış 
gemi zihniyeti bu idareye girmemiştir. 

Arkadaşlar; limanların, havuzların ve fab
rikaların, hulâsa Devlet elinde bulunan bu işle
rin acıklı halini az çok hepimiz biliriz. Meselâ, 
şunu arzedeyim. İstanbul limanı işleri 1925 se
nesinden 1934 senesine kadar Devlet tekelinde 
iken sermayesine hususi teşebbüslerin de iştirak 
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ettiği bir anonim şirkete, bu limanların işletil
mesi bırakılmıştı. Bu şirketin tasfiye edileceği 
senelerde yüz küsur memuru vardı. Aynı hiz
metin bugün sekiz yüzü mütecaviz personelle ve 
daha fena şekilde idare edildiğini söylersek Dev
let işletmeciliğinin bu sahada ne kadar çok mas
rafa malolduğunu ve neler ziyan ettiğimizi gör
müş oluruz. 

Nihayet arkadaşlar, yine ufak bir misal söy-
liyeyim: Bugün İstanbul limanına gelen ecnebi 
gemiler, ki günde 30 - 35 i buluyor. 20 - 25 
günde yükünü boşaltamıyan gemiler vardır. Bun
lardan yükünü alıp Pire'ye veya başka limanlara 
giden gemiler Vardır. 

Demin Bedri Nedim arkadaşımın söylediği 
gibi ecnebi vapur kumpanyaları İstanbul'a gelen, 
Türkiye'ye gelen mallar için navlunlara % 10 
dan 30 a kadar zammetmek zorunda kalıyor. 
Bundan şu netice çıfkıyor: Devlet işletmecili
ğinde, deniz ticaretimizde bugün tatbik edilen 
usul büyük zararlar tevlit etmiştir. Denizyol
larının elindeki menkul ve gayrimenkule tah
min edilen kıymet 300 - 350 milyon raddesinde-
dir. Fakat bu idarenin 200 milyondan fazla bor
cu vardır. Bu borç her sene biraz daha fazlalaş
maktadır. Korktuğumuz şey şudur: Eğer 4 - 5 
sene daha bu halde kalırsa ve demin Ziyad 
Ebüzziya arkadaşımızın söylediği gibi, bugün 
aşağı yukarı tekel şeklinde işlettiğimiz Marsil-

. ya hattına Fransız, İtalyan ve Yunan rakipleri
miz çıkarsa ve bugün eldeki şileplerle yaptığı
mız bâzı hatlardaki iş hacmi biraz hafiflerse, 
zarar o kadar çoğalabilir ki, 4 - 5 sene sonra bir 
taraftan mevcutları tadat ettiğimiz zaman me
selâ 300 milyon kıymet bulursak buna mukabil 
300 milyon borç biriktiğini göreceğiz. Yani Dev
letin elindeki bu sermaye bu gidişle bir gün sıfı
ra inebilir. 

Arkadaşlar, elimizdeki kıymetin 300 - 350 
milyon lira derken bu, hakiki dünya piyasasına 
göre tâyin edilmiş kıymet demek değildir. Piya
sa kıymeti bundan çok daha aşağıdır. Misal ar-
zedeyim, meselâ Tarsus gemisi; 4-5 milyon lira 
defter kıymetidir. Fakat dünya piyasalarına ar-
zediniz, 2 milyon liraya bile alıcı bulamazsınız. 
Diğer birçok gemiler sadece bir lükstür. Âdeta her 
biri birer savarona! Bunların alış kıymetini elde 
etmeye imkân yoktur. Çünkü şimdi gemi inşa 
edilmiyor, imal ediliyor. Meselâ ford arabası gi
bi muayyen tipte gemiler fabrikalarda parçası 
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yapılmak suretiyle seri halinde imal ediliyor ve 
satışı yapılıyor. 

Hulasaten arzetmek istiyorum ki, bugün, 
işin içerisine vukufla girmiş bir arkadaşınız sı-
fatiylt ve kemali samimiyetle arzedeyinı ki. 
Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Müdür
lüğünün, bugünkü halinde daha bir müddet de
vam ettirmemizi, hattâ bir ay; iki'ay, üç ay de
vam ettirmemizi icabettirecek her vaziyet, bu 
memlekette deniz ticaretini bir taraftan inkişaf
tan mahrum etmek gibi bir netice doğurmakla 
beraber, bir taraftan da devletin büyük emek 
verdiği, sermaye koyduğu bu millî varlığın he
ba ve ziyan olmasına sebep olacaktır. 

Bu itibarla arkadaşlar, bu şeklin değiştirile
rek yeni bir işletme şekline intibak ve intikal 
ettirilmesinde herkes müttefiktir. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımızın mevzuubahis 
ettikleri noktalara kısaca cevap arzedeceğim: 

Buyuruyorlar ki, bugün Devlet işletmecili
ğinde iki tip vardır; biri katma bütçeli işletme 
tipi, diğeri iktisadi Devlet müesseseleridir. 

Fethi Çelikbaş, mademki, dedi, katma bütçe
li işletme fena idi, niçin İktisadi Devlet Teşek
külü tipi yapmıyoruz? 

Bu noktada çok kıymetli arkadaşımızın bir 
ufak zühulünü tashih etmek isterim: Bizde iş
letmecilik tipi iki değil; 3-4 tür: Katma bütçe
liler, İktisadi Devlet Müesseseleri, döner ser
mayeli ve nihayet bunların hiçbirine girmiyen 
hususi tipler vardır. Fakat biz, başlıca iki tip 
vardır diye kabul edelim. Bunlardan biri kat
ma bütçeli, diğeri ise İktisadi Devlet Teşekkülü 
tipinde müesseselerdir. 

İktisadi Devlet müesseseleri, Sümerbank ve 
Etibankta tatbik edilen tiptir. Katma bütçe
ler tipi Devlet Denizyolları, P. T. T., Devlet 
Demiryolları gibi, Tekel gibi mevzularda kabul 
edilen tiptir. İktisadi Devlet müessesesi tipi ne
rede yapılmalıdır ve nerede bu tipin dışında ye
ni bir tip yaratılmıştır. 

Arkadaşlar, eğer iktidarımız, yani Demok
rat Parti iktidarı bizden evvelki iktidar gibi 
devletçi politikayı, yani onun programına uy
gun devletçilik sistemini i^tbik edeceksek, eğer 
kararımız bu ise, biz derhal iştirak edelim, ikti
sadi devlet müessesesi tipi yapalım. Bu şekilde
ki bir iktisadi devlet müessesesi tipi ise C. H. 
Partisinin tipidir. Bu şekildeki iktisadi devlet 
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müessesesi tipinin O. H. Partisinin tipi olduğu 
şundan bellidir, dünyada buna başka bir misal 
göstermek mümkün değildir. 

Nitekim iktisadi devlet müessesesi tipi nasıl 
müstesna bir tip ise C. H. Partisinin devletçilik 
anlayışı da öyle müstesna bir tiptir. Onun baş
ka memlekette misalini bulamazsınız. Nasıl 
Halk Partisinin doktirinleri iktisadi devlet mü- ] 
essesesinin tipinde bir iktisadi işletmeye imkân 
vermiyorsa, eğer biz de Halk Partisinin devlet
çilik anlayışının içerisinde isek bizim de bu işte 
iktisadi devlet müessesesi tipini kabul etmemiz 
icabeder. Dâvayı böyle ele alınca sayın arka
daşımın bana dâvanın böyle ele alınmıyacağınm 
izahını beklerim. Böyle bir izah vâki olursa ce
vabını veririm. Ama dâva sarih olarak böyledir. 
İktisadi devlet müessesesi tipi niçin Halk Par
tisi iktidarının, yani devletçi bir iktidarın tabiî 
bir neticesidir? Onu da kısaca arzedeyim: 

Efendim, siyasi bir iktidar İş başında kalmak 
için iki yol tutar : Birincisi; milletin iş saha
sını, vatandaşın ekmek kapısını elinde tutar. 
Bir de vatandaşa kendi hakkını, çalışma ser
bestisini temin ederek, her vatandaşın iktisa-
den müstakil insanlardan ibaret olmasını is
ter. Bu şekilde bir Devletçilik tatbikatını o ] 
şekle hizmet eden müesseseler görür. 

Devlet İktisadi Teşekkülleri ne demektir1? 
Sümerbankm, Etihankın, hepsinin istiklâli var
dır. Fabrikada müstakil çalışıyor, onların ida
resine kimse karışmıyor, alım, satımları şun
dan bundan müstesnadır; şu, bu. Hayır ar
kadaşlar. Hepsi, ama, hepsi baştan aşağı si
yasi iktidarın tesiri ve nüfuzu altındadır. 
Umum müdüründen hademesine kadar olan her 
yer iktidarda olan partinin kendi mensupla
rına ve hizmetlilerine ayırdığı hizmet kapıla
rından ibarettir. Binaenaleyh, İktisadi Devlet 
tipi idari ve siyasi iktidarın kendi kapısıdır ki, 
oraya Devlet kadrosuna sokamadıkları adam
ları da sokarlar. Devlet kadrosuna girmek için 
daima şu sınıfta olmak, şu vasıfta olmak şart
ları varken buralara iltimaslarla adam da so
kulur. İktisadi Devlet İşletmesi bir işletme 
olabilmek için baremden uzaklaşması lâzımdır. 
Bu bünyede iken şpaT,emden uzaklaşamazlar. 
Biz bunu kabul ediyoruz. Ye eğer bir gün Sü-
merbank, Etibank baremden hariçtir diye bir 
kanun teklifi gelirse ben bu kanunun aleyhin
de bulunacağım.' Bunlar bareme tâbi olmalı-
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dır. Çünkü ancak bu suretle iltimasların, şu
nun bunun önü mümkün mertebe alınır. Bu 
müesseseleri bir de hem idari ve siyasi otorite
nin elinde, hem de açık kapı olarak bırakırsak 
bunun neticesi ne olacaktır, takdirini yüksek 
kanaatlerinize arzederim. 

İktisadi Devlet Teşekkülü tipi, bizim men
sup olmakla iftihar ettiğimiz parti için süratle 
hakiki bir işletmeye intibakını istiyeceğimiz ve 
bugünkü halinde muvakkaten, zaruretle kabul 
ettiğimiz bir tiptir. 

Arkadaşlarım; burada Fethi Çelikbaş ve ko
nuşan diğer bâzı arkadaşlarım sanki bu, gayet 
güzel bulunmuş bir tipmiş gibi, niçin buna in
tibak etmiyoruz tarzmda bir mütalâa derme-
yan ettiler. Hayır arkadaşlar, bu iktisadi Dev
let Teşekkülü tipi bizim iktidarımız tarafın
dan ele alınarak deve ise, deve, kuş ise kuş ha
line konması gereken, yani Devlet müessesesi 
ise, Devlet umumi bütçesiyle veya katma büt
çesiyle idare edilmesi, değilse anonim şirket şek
line istihale etmesi lâzımgelen bir konudur. Arka
daşlar, hem deve hem kuş olamaz. Bu itibarla biz, 
İktisadi Devlet Teşekküllerini ele alarak bun
ları ya Devlet yapacağız, veya ticaret yapıyor
larsa anonim şirket yapacağız. Yani onları 
da bugün Denizbank'ın şekline sokacağız. Da
vayı böyle ele alırsak, Denizbank kanun tasarısı
nın sadece Devlet Denizyolları ve Limanlarının 
teşkilâtını tanzim eden bir kanun tasarısı değil, 
fakat bütün işleri ve vatandaşın bütün ekmek 
kapısını kendi eline birakmayı hedef tutarak 
işbaşına gelmiş olan Demokrat Parti iktidarının 
Devletçilik anlayışını tatbik edecek bir yol ola
rak göreceğiz ve bununla gayemize uygun bir 
büyük tecrübe yaptığımızı kabul edeceğiz. 

Bunu böyle kabul edersek ortaya şu mesele 
Çıkacak. O halde hepsini birden niçin yapmıyo
ruz, hepsini birden yapalım. Bu da bir yoldur. 
Naçiz bendeniz bu yolun yolcusu olarak milletçe 
Kalkınma Kanun tasarısını takdim ettim. Bu 
fikirler ortadadır. Benim takdim ettiğim kanun 
tasarısından arkadaşlar veya Hükümet başka 
başka yollardan incelemeler yaparlarsa ortaya 
büyük bir prensip meselesi çıkabilir, yani ikti
sadi işletmelerin hepsini hattâ iktisadi hayatta 
Devlet müdahalesini tanzim ve idare edecek yeni 
esasları havi büyük bir prensip kanunu ile ge
lebiliriz. Ama bu prensip kanununu bir ayda, bir 
senede, iki senede çıkartırız. Bu güzel ama, her 
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gün ziyan eden, her gün memleket iktisadiya
tında deniz ticaretinde, Devletçiliğinde, siyase
tinde ahlâki rahneler a,çan ve bize eski iktidar 
tarafından emrivakilerle gelen bozuk düzen bir 
idareyi yoluna getirme işini bütün bu prensip 

.meselelerinin halline talik edemeyiz. Bu itibar
ladır ki Denizbank tasarısı, Deniz Bankası şek
linde kurulacak olan müessese, yarınki isti
kametlerimizi belirten bir iş ve denizlicilik 
anlayışımızda kuracağımız müesseselere örnek 
olacaktir. Tecrübe mahiyetinde olan bu müessese
yi kurmakta muvaffak olacağız ve korkmıyaca-
ğız. Biz bu tecrübelerimizde muvaffak olacağımı
za iman ederek iş başına gelmiş ve vazife almış 
insanlarız (Alkışlar). 
, ZÜHTÜ HİLMİ VELlBEŞE (izmir) — Bu 

tasarı ile bu ifade ettiğiniz vaziyetin ne kadar za
man içinde ve nasıl düzenlenebileceğinin izahı 
mümkün müdür?. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDİ BAŞAR (Devamla) — Şimdi vaziyet 
böyle olunca, Ticaret Kanunumuzda gösterilen 
anonim şirketler var ya, bu anonim şirket tipi, 
bizde de Devlet işletmeciliği için kabul edilmesi 
lâzım olan tek tiptir. Başka birşey düşünülmez 
neden?. Bakınız neden?. Efendim; şimdi Devletin 
elinde iki türlü işletme olur. Bir türlü işletme 
vardır; posta, telgraf diyelim. Bu işletmenin içe
risine % 100 Devlet sermayesinden başka serma
yenin girmesini Devlet istemez. Bu iş için ano
nim şirket olamaz. Sermayenin % 100 ü Devlete 
ait olan, ama bugün de yarın da Devlete ait ol
ması lâzımgelen işler olduğu takdirde bunlar için 
anonim şirket kurulamaz. Bugün sermayesinin % 
100 ü Devletin, ama bu işe hususi sermayelerin 
de katılması isteniyorsa bunlar anonim şirket 
statüsüne tâbi olmalıdır. Binaenaleyh mikyası
mız şu : Niçin İktisadi Devlet Teşekkülleri şek
linde yapmadık, niçin mülhak bütçeden çıkardık, 
çıkarmadık münakaşasi ortaya çıkmaktadır. Bu 
Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğünün elin
deki işler öyle işlerdir ki, bunun sermayesinin 
% 100 ü mutlaka Devlet elinde olan bir mües
sese tarafndan idare edilmesi , zarureti yoktur. 
Bu suretle Hükümet hissediyor, kanun teklif edi
yor. Meclisiâlinizin evvelâ kabul buyuracağı 
prensip, mBSP.lffli budur. Deniz işletmeciliğinde, 
vapur işletmeciliğinde, bütün işlerin ifasında 
hususi teşebbüse iştirak hakkı tanımıyorsak, bu 
prensibi kabul etmişsek o zaman derhal bu ka

nunu reddetmek lâzım. Yani şu Devlet Denizyol
ları mevzuları içerisinde hususi teşebbüse serma
yesiyle ve teşebbüs kudretiyle iştiraki reddediyor
sak Denizbank tasarısını da reddetmek lâzım. İş
te bundan dolayıdir ki, bu sahaya hususi teşeb
büsün girmesini istemiyen ve mutlak Devletçilik 
prensibini esas olarak almış olan Halk Partili ar
kadaşım bu tasarıyı bir türlü kavriyamıyor. Bu
nun tekeli vardır. Hususi teşebbüs ve sermaye bu 
işe karışamaz diyor. Bu; tasfiye etmeye çalıştı
ğımız Halk Partisi devletçiliğidir. 

Kurmaya uğraştığımız bizim devletçiliğimiz 
görüşiyle tamamen tezat halindedir. Halk Par
tisi Devletçiliğine göre memurlar tarafından 
idare edilmiyen, Devlet tarafından tâyin edil
miş memurlar tarafından el konmıyan hiçbir hiz
met Devlet hizmeti addedilmez. Prensip budur. 
Filhakika bir milyon liralık bir sermaye sahibi 
olan adama en ufak bir Devlet vazifesi verile
mez. Fakat bu işi 60 lira maaşlı bir memur gör
dü mü ona Devlet vazifesi verilebilir. Zihniyet 
budur. Bu zihniyeti tasfiye etmek zorundayız. 
Bu zihniyete göre olmıyan kimsenin Devleti 
temsil etmeye hakkı yoktur. Bunun birçok ka
nunlarda münakaşasını, mücadelesini yapacağız. 
Kanunlara girmiş olan bu kabil hükümleri de 
çıkartmak zorundayız. Arkadaşımız bir türlü 
kabul edemiyor, nasıl olur diyor? Liman işlet
mesinin % 51 sermayesi Devletin ama 49 u hu
susi ellere geçebilir ya.. Yalnız 49 u değil, % 9 
sermaye hususi olsa dahi zararlıdır. Hususi 
sermaye, vatandaşın emeği bir işe girdi mi ve o 
iş, memur tarafından değil, iş adamı tarafın
dan yapıldı mı Devlet ona hiçbir şeyini emanet 
edemiyor. Biz bu zihniyette değiliz, biz başka 
bir zihniyetteyiz. Bu kanun bizim bu zihniyeti
mizin tatbik şeklini ve tatbikma giriştiğimizi 
gösteren bir vesikadır. 

Arkadaşımız Fethi Çelikbaş bir noktaya do
kundular. Diğer bir arkadaşımız da, aynı nok
taya temasla murakabenin^ nasıl olacağını bor
dular. Devletin bu kadar büyük sermayesinin 
murakabesini kim yapacak, diyorlar. 

insanların alıştıkları şeyden döşmesi çok zor 
oluyor. Daima sn değirmeni görmüş bir köylüye 
yel değirmenini tarif etmişler, anlatmışlar, anlat
mışlar. Anladım, güzel demiş, ama bunun suyu 
nereden geliyor. Çünkü onun gördüğüne göre 
değirmen deyince onu işletecek şeyin mutlaka 
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su olması lâzımgeliyor. Ama biz şimdi yel değir
meni yapma yolundayız arkadaşlar. 

Bizim için murakabe, meselâ Divanı Muha
sebat murakabesi, meselâ Yüksek Murakabe 
Heyeti murakabesi, meselâ yine Cahid Zamangil 
arkadaşımızın çok güzel ve ballandıra ballandı
ra anlattığı gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de olduğu gibi, milletvekillerinin de iştirak et
tiği umumi heyet murakabesi.. Bunlar çok gü
zel şeyler, ama umumi murakabe dışındakilerin 
iktisadi işletmelerin murakabesine ehil değildir. 
Fakat başınızı ağrıtmamak için fazla izahat 
vermiyeceğim? Divanı Muhasebat murakabesi 
de dâhil olduğu halde bütün murakabe sistemi 
ancak idari Devletin murakabesini yapmak eh
liyetine maliktir. Kanuna bakar, bütçeye bakar, 
puluna bakar, âmiri itanın imzası olup olmadı
ğına bakar ve bunlar tamamsa kabul eder. Bu 
murakabe iktisadi cihazlanma murakabesi değil
dir arkadaşlar. Ben size bu işin içinde bulun
muş bir arkadaşınız olarak ve bu sefer İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin 4 komisyonunda raportör 
sıfatı ile çalışmış bir adam, bizzat görmüş bir ar
kadaşınız olarak söylüyorum ki, arkadaşlar al-
danıyoruz, İktisadi Devlet Teşekkülleri dediği
miz bu müesseseler dahi kâfi bir murakabeye tâ
bi değildir. (Bravo sesleri, alkışlar). Bunu böy
le kabul etmiye mecburuz. 

Bu işler için raporlar yazılır, basılır, heyet
ler toplanır, karar verir, verir, verir ama bir 
tanesinin hakiki murakabeye tâbi olmadığını ve 
en âdi bir şirket murakebesinden dahi kötü du
rumda olduğunu, arzu buyurursanız vesikalara, 
(hâdiselere istinaden birer birer izaha muktedirim 
arkadaşlar. Binaenaleyh şekle ait, usule ait 
murakabeler değil, mala ait, dünyaca tanınmış 
murakabe sistemine baş vuracağız. Dünyaca ta
nınmış işletme sistemi anonim şirketlerdir, ano
nim şirketlerin umumi heyetleri, murakipleri, 
idare kurulları gibi o işletmenin kendi bünyesin
den doğan murabe sistemi vardır. 

Ama denecek ki, anonim şirketlerde hisse
darlar, mal canın yongası diye, murakabeyi ya
par, fakat, Devlet, Maliye Bakanı vasıtasiyle 
% 51 hisseye sahip olmasına rağmen böyle bir 
kontrol yapamaz. 

Yok, arkadaşlar, burada bir dâva ortaya çıkı
yor. Eğer biz iktisadi devlet cihazlarını, parti
miz ve yeni iktidarımızın anladığı bir şekilde an-
lıyarak, anonim şirketler tipine doğru, yani 
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halkla Devletin müşterek çalışması esasına doğ
ru bir yeni hamleye göre götüreceksek bizim Ha
zine tarafındaki gedik kapıları kapamamız lâzım
dır. Ne yapmak lâzım? Türkiye Devleti, iktisadi 
sahaya dâhil olan işlerin idaresinde dünyanın en 
büyük kapitalistlerinden biridir. Bu kadar bü
yük 'derecede sermayedar olan Türk Devleti dü
şününüz ki; elbette bu vasfına uygun bir mu
rakabe kurması lâzımdır. Eğer Türk Devleti bu 
kadar büyük sermayesini ve işini sadece Maliye 
Bakanına bırakmışsa, eğer Devlet bu kadar bü
yük paranın, bu kadar sermayenin tarzı idare
sini...... 

HALİL İMRE (Sivas) — Alâkası yok Hain
di Bey. 

A. HAMDİ BAŞAR (Devamla) — Maliye 
Bakanına bırakacaksa yani Maliye Bakanı eski
den olduğu gibi heyeti umumiyeye yalnız arzu 
ettiği adamı yollıyacak, hesapları görüvericek-
se, yani bunu kendi Devlet bünyemizde bu ka
dar büyük bir sermayedar grupunun mümessili 
olmak sıfatiyle içimizde teşkil yapmıyacaksak 
ve bunların kontrolünü biz temin edecek, iş
letmesini murakabe edecek cihazları yaratmı-
yaeaksak; zaten bu işte muvaffak olamayız ar
kadaşlar. Bu itibarla Denizbank anonim ortak
lığı kurmaya ait kanun kabul edildiği takdir
de Dîvlet bünyemizde, Hazine zihniyetimizde, 
maliye teşkilâtımızda Devletin, yeni Devletçi
lik anlayışı ile mütenasip ölçüde yeni bir cihaz-
lanmaya gitmesi lâzımdır. Denecek ki Deniz-
bankla birlikte bu işleri de beraber halledelim. 
Hayır efendim. O cihazlanma Devletin bünye
sine taallûk eden cihazlanmadır, başka bir ka
nun mevzuudur. Bütün bu işleri yani Devletin 
hem işletmecilik işini, hem de bunların kuru
luş ve murakabe usullerini bir tek kanunda 
toplamak çok daha iyidir. Bendeniz şahsan bu 
lüzuma inanarak (Milletçe Kalkınma Kanunu) 
isimli bir teklif hazırlıyarak takdim ettim. Fa
kat görüştüğümüz iş bu değildir. 

Demek oluyor ki arkadaşlar, Devlet deyin
ce aklımıza tek başına Maliye Bakanlığı gel
memelidir. Bütün bu milyonlarca, milyarlarca 
servetin iaresi hakkını ona terkediyoruz dü
şüncesi varsa doğru değildir. Oradaki Hazine 
tabiri Devlet demektir. Devletin malî mevzu
larda tejnsilcisi Hazine olduğu için kanunlarda 
Devlet yerine Hazine tâbiri kullanılır. Bu de
mek değildir ki bu murakabe tek başına bir 
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tek bakanlık tarafından yapılacaktır. Bu iti
barla Maliye Vekilinin yetkisi dahilindeki bü
tün işler de şimdi Maliye Vekili ile ilgili ba
kanlar... 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Maliye Vekili fa
lan yok, kanunlar var. Daima böyle konuşu
yorsun. Muhasebei Umumiye Kanunu, Artırma 
Eksiltme Kanunu ve sair kanunlar var. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Pek sevimli beyciğim, hiddete lüzum yok. Bu
raya teşrif eder konuşursunuz. 

Bu itibarla bu endişeye de mahal olmadığı
na kaniim. 

Fethi Çelikbaş'm bir endişesine ben de işti
rak etmek isterim. Diyor ki; peki % 51 serma
ye devletindir. <% 49 da hususi teşebbüsündür. 
Bütün idare' devletin elindedir, buna hususi 
teşebbüs nasıl güvenir? Sualine şu cevabı vere
ceğiz : Eğer bu müessesenin bünyesine, hususi 
teşebbüsün korkacağı bâzı hükümleri koymaz
sak, meselâ Fethi Çelikbaş'm ifade ettikleri 
gibi, Maliye Bakanlığına istediği zaman teftiş 
ve müdahale vazifesi verirsek hususi teşebbüs 
o zaman korkar. İşte biz, sırf bu düşünce ile 
hususi teşebbüs ve sermayeye «bir anonim şir
ket kuruyoruz, onun usulüne göre' yapılacak 
murakabeden başka" murakabe yoktur» emni
yetini vermek için tasarıdaki 24 ncü maddeyi 
kaldırdık. Bu itibarla hem bu suale, hem de 
ondan sonraki suale cevap vermiş oluyorum. 

Sermayenin 300 milyona indirilmesi hak
kındaki cevabımızı maddelerde söyliyeceğiz. 

Devlet teşebbüslerinin rüçhaniyeti, finans
manı, idare heyetinin imtiyazlara »malik oldu
ğu hakkındaki Fefthi Çelikbaş arkadaşımızın 
suallerine de yine bu imtiyazları temin eden 
maddelerin müzakereleri- sırasında cevap ve
receğiz. Bareme tâbi memurların emeklilik 
vaziyeti ve bu haklardan nasıl istifade edeceği 
ve genel müdür'ün nasıl nasbedileceği hakkın
da da maddesi geldiği zaman ce?vap vermeyi 
uygun buldum. 

HALÎL ÎMRE (Sivas) — Umumi, heyeti 
hakkında konuşuyoruz. Maddelerde, değil, şim
di umumi olarak cevap vermek daha muvafık 
olur. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDÎ BAŞAR (Devamla) —Pekâlâ. O hal
de şimdi cevap arzedeyîm : 
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| 500 milyonu 300 milyona indirmemizin iki 

sebebi vardır. Burada Fethi Çelikbaş arkada
şımız insafsız bir tenkid yaptı ve komisyonu
muzun laubali hareket ettiğinden bahs buyur
du... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Zabıtlar 
ortada. Usulde lâubalilik var dedim. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — 
Af buyurun. Bendeniz öyle anladım. Usulde 
lâubalilik yoktur. Usul gayet iyidir. 

Bu Karma Komisyonda arkadaşlarımızın il-
hamiyle tuttuğumuz usul, bendenizce hakikaten 
ideal bir usul oldu. Her şeyi tetkik ettik., ka
nunların maddelerine kadar görüştük. Fakat işi
mizi çabuk bitirdik. Günahımız da, Cahid Za-
mangil arkadaşımıza göre, işimizi çabuk bitirmiş 
olmaklığımızdır. Ne yapalım çalıştık, bitirdik. 

Bakınız nasıl çalıştık: 300 milyonu sorduk, 
Hazinenin koyacağı sermayenin miktarı şu ka
dar, menkul şu kadar 150 - 200 milyonu geç
miyor. Yani Hazinenin bilfiil koyacağı para 200 
milyonu geçmiyor. îlk olarak % 100 sermaye 
Devlete ait olarak kurulmıyacak mı, % 100 
sermayeyi Hazine koyacak o zaman Hazinenin 
koyacağı sermaye miktarının 300 milyon lirayı 
geçmemesi lâzım. Geçmiyorsa bunun sermayeye 

* ihtiyacı yok mudur 1 Dedik ki, sermayeyi 500 
milyon lira yaparsak Hazinenin mükellefiyeti, 
500 milyon lira olacak, şirketin kârı Hazineye 
gitmiyeeek, şirkette kalacaktır. Sonra şirketten 
birtakım menkul ve gayrimenkul malları dev
retmek hususunda Hazinenin mükellefiyeti de 
devam edecek. Biz bunu çok gördük. Mademki 
fiilî vaziyet 300 milyon lirayı aşmıyor, bu iti
barla sermaye olarak kabul edilen hadden 
fazla paraya ihtiyacı olursa Denizbank Ano
nim Ortaklığı keni gördüğü işler için ortak
lıklar kuracak, % 51 sermayesi kendisinin ola
cak, % 49 u hususi teşebbüs erbabından temin 
yolunda uğraşacaktır. Bu suretle Denizbank 
sermaye ihtiyacını hususi sermayeden karşıla
mak suretiyle Devlete arkasını verip bar olmak 
yolundan vazgeçmiş olacak. îşte 500 milyonu 
300 e indirmemizin sebebi budur. 

Diğer teşebbüslere nazaran, Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın söylediği nokta, yani bankanın 
haiz olacağı İmtiyazlar meselesini de aydınlata
lım. Diyorlar ki, 

Bu bir hususi şirkettir, öyleyse ne diye bu-
| na rüçhaniyet veriyoruz? Bu kanunda rüçha-

— 819 — 



B : 112 9.8.1951 O : 2 
niyet tanıdığımız iki şey var. Birisi Hazinenin 
kefalet ederek buna tahvil çıkarmak ve bâzı 
boçlarına kefalet etmek yetkisidir. Tanıdığımız 
rüçhaniyetin Dirisi budur. 

ikincisi, limanlara taallûk eden işlerde me-
nafii umumiye kararı istihsal etmek şartiyle is
timlâkte bulunmak hakkıdır. Bizim tanıdığı
mı?: rüçhaniyet bunlardan ibarettir. Bunun ikisi 
de lâzımdır. Birincisi, bütün işe, sermayeye 
Devlet hâkimdir. Sermayedar sıfatiyle böyle bir 
vazife mükellefiyetindedir. öyle bir duruma gi
rebilir ki şkdttt, Devletin kefaleti ile 500 bin li
ra bulunmazsa iflâs eder. Mademki hususi bir 
müessese kuruyoruz, öyle bir durum hâsıl olur 
ki, paraya ihtiyaç olur. En büyük hissedar sı
fatiyle Hazinenin bu durumda yardım etmesi ga
yet tabiîdir. İstimlâk işinde de vaziyeti aynıdır. 

Efendim, Fethi Çelikbaş arkadaşımız kâr da
ğıtma esasını göz önüne alıyoruz da neden zara
rı düşünmüyoruz, diyor. Eğer zühul etmemiş-
sem bütün anonim şirketlerde kâr dağıtma esası 
yazılıdır ve zarar dağıtma esası yoktur. Zarar 
sermaye ile ödenir, ihtiyatlarla ödenir. Zarar 
sermayedarlara ayrıca taksim ve tevzi edilmez. 
Bu da gayet tabiî bir şeydir. 

Memurlar bareme tâbi tutulmuyor, hem de 
emeklilik haklarından istifade ediliyor, diyorlar. 
Eğer Devlet Denizyolları kadrosunda halen mev
cut 10 bine yakın personeli bir günde kapı dışa
rı edelim ve yepyeni adamlar alalım diye düşün-
seydik bu doğru olabilirdi. Fakat biz bilhassa 
Karma Komisyonda gerek Bakandan ve gerek
se Devlet Denizyolları Genel Müdüründen bil
hassa rica ettik. Çalışan memurların müktesep 
hakları mahfuz tutulsun ve bu vatandaşların ek
mek kapılarının kapanmaması ve işe yaramıyan-
ların da ailevi durumlarının göz önünde tutu
larak tasfiyeye tâbi tutulmaları ve kendilerine 
münasip kanuni ikramiyenin verilmesini düşün
dük. Fakat buna rağmen orada çalıştırılan per
sonelin gene % 70-80 i halen emeklilik hakkın
dan istifade etmekte olan personellerdir. Bun
lara tanıdığımız bu hakkı şirket ve yeni Deniz-
bank memurlarına tanımıyoruz. Yalnız Devlet 
Denizyollarında memur olup da burada çalışan
lara bu hakkı tanıyoruz, 

HÂMÎD ŞEVKET İNCE (Ankara) — Yani 
bir hakkı müktesep... 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Emeklilik Kanunu bir nevi sigorta esasına is-

j tinat eder. Bu müesseseye iştirak edenler çoğal-
; dıkça, ödedikleri prim ve masrafa iştirak art-
| tıkça istifadeleri de artar. Emekli Sandığına 
I dâhil eski Denizyolları memurları Denizbanka 

geçince bu sandıktaki haklan bittabi devam eder 
ve bu sandıktan istifade ederler. 

Cemal Kıpçak arkadaşımızın suallerine bu 
suretle cevap arzettim sanıyorum. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Müsaade 
buyurur musunuz bir sual sorayım? 

! BAŞKAN — Buyurun. 
I CEMAL KIPÇAK (Zonguldak- — Efendim, 
I tereddüt ettiğim bir nokta kalıyor ki, bir türlü 
i anlıyamadım. Anonim şirket deniyor, fevkalâde 

iyi. Anonim şirketlerin esası bütün hissedarlar 
I umumi heyetine dayanır. Şimdi % 51 serma-
I ye Devlet tarafından verildiğine göre, umumi 

heyette Hazine nasıl temsil edilecek, kim tara
fından temsil edilecek? Bunu anlıyamadım, 
tavzih ederler mi? 

AHMET HAMDİ BAŞAE (Devamla) — 
Demin arzetmiş ve demiştim ki, Hazinenin tem
sil edilmesi demek, Devletin temsil edilmesi de
mektir. Hazine, şüphesiz bu mühim müessesede 
umumi heyette ne gibi kararlar alınması lâzım-
geldiğini, zaten her üç ayda bir mürakiplerin 
raporu geldiği gibi, bizzat da tetkik etmekte ol
duğu için ne gibi kararlar almak lâzımgeldiğini 
alâkalı bakanlıklarla, hükümetin noktai nazarı 
olarak, tesbit edecek, ondan sonra umumi heyete 
gelecek kimseler (bir olur, on olur, yirmi olur
lar) onlara direktif vermiş olacaktır. Şüphesiz 
ki, Hazine mümessili olduğuna göre oraya kaç 
kişi giderse gitsin bir tek adam gibi konuşacak
lardır. Bu şekilde giden bu kimseler kendi rey
lerini değil hükümetin 51 reyini kullanacaklar
dır. Ama beni tâyin ederlerse ben orada istedi
ğim gibi rey verecek değilim. Devletin, Hükü
metin reyi ne ise o yolda rey vereceğim. Devlet 
adına % 51 mutlaka hâkimdir, Devlet mal sa
hibidir. Zaten emniyet supabı oradadır, öyle ol
mazsa Devlet Şûrasından Sayıştaydan, Yüksek 
Murakabe Heyetinden, büyük adamlar, mebuslar 
yollasak o zaman ne olacak? Yalnız orada müza
kere edeceğiz, kanaatimize göre karar mı vere
ceğiz Reyler değişecek, üç taneniz, beş taneniz 
•% 49 un istediği şekilde karar verecek olursak 
burada Devletin reyi ne olacak? Binaenaleyh 
arkadaşlar, bulduğumuz, kurduğumuz sistem ga-

I yet doğru bir sistemdir. 
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ÇBHAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bir sual, I 

Komisyon başkanından. 
BAŞKAN _ Buyurun. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Demin | 

zatı âlniz dediniz ki, bu teşekkül kuş ise kuş, 
deve ise deve olacak... 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) —Ha
yır bu teşekkül demedim, rica ederim. Hani Dev
letin elinde bulunmakta olan bugünkü İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yok mu, bunlar bugün kuşsa 
kuş kalacak eğer deve ise deve olup Anonim Şir
ket olup bu sisteme girecektir, dedim. 

CEMAL-KIPfAK (Zonguldak) — Gayemiz, 
bu olduğu halde niçin umum müdürün tâyinin
de idare Meclisinin kararına gitmiyoruz da Ba
kanlar Kurulu tarafından tâyin edilir diye mad
de koyuyoruz? 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — Bu 
madde ile alâkalıdır, maddesinde görüşelim, 
prensibe dayanmıyor. 

Müsaade ederseniz Zühtü Hilmi Velibeşe ar
kadaşımızın bir suali vardır, kendilerinden istir
ham etsem de bir defa daha suallerini tekrar et
seler. 

ZÜHTÜ HlLMl VELlBEŞE (izmir) — izah 
buyurduğunuz bütün mahzurların ve kötü va
ziyetlerin hali hazırda, bu kanunla kurulacak 
olan müessese tarafından ıslah edilebileceğine 
ve bunun süratle vukubulabileceğine dair iza
hat vermenizi istiyorum. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Efendim, Zühtü Hilmi Velibeşe arkadaşımız 
cidden meselenin en mühim noktasına temas 
ettiler. Dâvanın özü, yaptığımız bütün eser
lerin neticesi bu suale bağlıdır. Bu sualleri 
şudur: Güzel; her şeyi yapıyorsunuz, anonim 
şirketi nizamname, şu, bu. Bugüne kadar tek
rar edilmiş, tekerrür etmiş olan, fenalıkların 
diyelim, fena idarelerin yeniden veyahut baş
ka şekiller altında devam etmiyeceğine ve bu 
kanunla bu işlerin düzeleceğine sizi sevkeden 
kanaat nedir? 

RIFAT ÖZDEŞ (Kırşehir) — Ne kadar 
zamanda? ,. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Ve ne kadar zamanda ... 

Arkadaşlarım, sarih olarak şunu, soyliyeyim 
ki, bir âlet imal ediyoruz, Bunun ismine taban- | 

ca diyelim. Bu tabancayı kendimizi korumak için 
bir odamın eline veriyoruz. Vazifesi asayişi ko
rumaktır. Fakat o adam tutup da bu tabanca
yı öteye beriye atıp fena kullanırsa ne olacaktır? 
Yani biz Devlete gayet kuvvetli bir murakabe 
vazifesi temin eden bir teşekkül kuruyoruz; mül
hak bütçeden de daha kuvvetli, iktisadi Devlet 
Teşekkülünden de daha kuvvetli bîr şekilde mura
kabe edebilecek cihaza malik oluyor; bir taraf
tan da iktisadi Devlet Teşekkülü değildir ve bir 
anonim şirket halinde bir müessese olarak çalı
şan bir hüviyettir; eğer devlet ve şirket o vazi
fesini yapmazsa yalnız bu güzel kanunla bir iş 
yapılabileceğini ummaya hiç kimsenin hakkı 
yoktur. Her iki taraf vazifesini yaptığumüddet-
çe Türkiye denizciliğinin inkişafı :için açılmış-. 
olan bu yolda hüsnü niyetle, el birliği ile her kes; 
çalışırsa hakikaten millî ve iktidarımızın en mü
him bir perensip dâvasını halledecek bir dâva-
olduğunu onlar da bütün hüsnü niyetle buna çalı
şırsak, muvaffak oluruz. Fakat Denizbank kurul
duğu günden itibaren başlarsak, ben başlar
sam,, öteki başlarsa, şöyle yapılıyor, böyle ya
pılıyor, işler fena gidiyor dersek ve nihayet 
idare cihazlarında baltalama olur ve bizzat şir
ket kendi elemanlarını, ahbaplarını, yaranlarını 
etrafına toplayan bir hava içinde çalışmaya gi
derse, kanun değil ya ne getirirsek getirelim-
bunda muvaffak olmaya imkân yoktur. Bunun-
marifeti bizim elimizdedir. Kim bunu yapabi
lirse onu getirmek lâzımdır. 

ZÜHTÜ HlLMt VELlBEŞE (izmir) — Hu
susi sermaye buraya ne şekilde iştirak edecek
tir? Aym suretiyle mi, yoksa nakit şeklinde mi?? 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Arkadaşımız hususi sermaye ne şekilde iştirak 
edecektir, diye soruyorlar; ayın olarak mı, 
yoksa nakden mi iştirak edecek diyorlar? 
yani gemi sahipleri ve saire gemilerini satacak
lar mı Demek istiyorlar. Hayır arkadaşlar. Şir
ketin kuruluşunda hususi ellerdeki gemi ve gay-
rimenkullerin ayni sermaye olarak ve umumi 
hükümler dışında kabulü mümkün değildir. (Bra
vo Hamdi Bey sesleri) (Kifayeti müzakere tak 
riri var sesleri). 

BAŞKAN — Bunu biz de biliyoruz. Mahza 
yalnız komisyonun konuşması ile kalmasın. De
vam kararı verirseniz, sırası ile konuşmaya de
vam ederiz. Şimdi Sözü Burhanettin Onat'a ve
riyorum. 
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fcÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh- I 

terem arkadaşlar. Bir asırlık mazisi bulunan bir 
Devlet müessesesini bugün bir kanunla muhtar, 
ve müstakil bir anonim şirket haline ifrağ et
mek istiyoruz. Bunu arzederken biraz evvel 
Oahid Zamangil arkadaşımın bir tarizine cevap 
vermek isterim; buyurdular ki, bu mühim ka
nun niçin böyle bir ekspres halinde alelacele 
Meclise sevekedilmiş bulunuyor 

Arkadaşlar, elimde üç tane tasarı var. Bir 
tanesi, idarenin hazırlayıp Hükümete takdim 
ottiği tasarıdır. Bendeniz bunu bundan tam bir 
sene evvel tedarik ettim, okudum ve tetkik ettim. 

ikinci tasarı, Hükümetin hazırlayıp Meclise 
sevkettigi tasarıdır. Bunu da beş ay evvel almış 
bulunuyorum. 

Üçüncüsü de Karma Komisyonun tertip etti
ği tasarıdır. 18 . VII . 1951 de basılmış ve kanu
ni müddeti zarf nida Meclise tevzi edilmiştir. Şu 
halde arkadaşlar, Demokrat Parti, bunu evvelâ 
parti olarak ele almıştır; Hükümet iktidara ge
çer geçmez derhal idareye emir vermiş, bu me
sele hakkındaki fikrin nedir? demiştir. 

Ondan bir tasarı alınmış, kendisi hazırlamış, 
aylarca evvel Meclise sevkedilmiştir. Mademki 
gününde Meclis bu dâvayı ele almıştır, demek ki 
tam bir seneden beri potaya konmuş, kaynamış 
pişmektedir. Cahid Zamangil arkadaşımız vaktin

de haberdar olmadı ise kabahat Demokrat Partinin 
mi? Zamanında işi ele alan Hükümetin mi? Mecli
sin mi? Yoksa kanun kapıya gelip dayandıktan 

sonra uyanan sayın arkadaşımızın mıdır? Arkadaş
lar, bu kanun tasarısı bilhassa onun heyeti umumi-
yesi üzerinde bir hayli konuşuldu ve yoruldunuz 
tahmin ederim. Fakat arkadaşlar bir kanun tasa
rısı üzerinde ancak her şey konuşulduğu zaman 
bir önerge verilir ve artık konuşma yeter denir. 
Bendeniz bir sahil memlekette yaşıyan bir vatan
daş sıfatiyle 30" senedir bu Denizyolları idaresi
nin ıstırabını çeken ve 30 senedir bu derde çare 
ariyan ve bir seneden beri de buna bir dâva 
bulmak üzerinde bütün dikkat ve hassasiyetim- I 
l.e meşgul olan bir arkadaşınızım. Bu hususta 
benim., de izhar edeceğim bâzı kanaatlerim var
dır. Bu itibarla biraz daha tahammül gösterme
nizi, biraz daha sabırla dinleminizi rica edece
ğim. 

Size arkadaşlar, şimdiye kadar temas edil
memiş olan bir noktayı arzetmek istiyorum. Bu, 
idarenin iç bünyesinin teşrihidir. Niçin bu mü- | 
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esseseyi katma bütçeli bir devlet teşekkülü ha
linden alıp da bir anonim şirket haline koyu
yoruz? Eğer bugünkü teşekkül iyi bir teşekkül 
ise, iyi bir idare ise şu yorulmaya, didinmeye, 
çalışmalara ne ihtiyaç var arkadaşlar? 

Şimdi arkadaşlar, hekimler çok iyi bilirler, 
bir hastanın hastalığını teşhis ederken onun ma
zisi üzerinde, geçirdiği hastalıklar üzerinde bir 
soruşturma, bir araştırma yapmak mûtattır. 
Ben de böyle yapacağım. 

Arkadaşlar, bu müessese tam bir asır evvel 
kurulmuş, 1851 de Fevaidi Osmaniye ismiyle te
essüs etmiş, fakat aradan 25 yıl gibi bir zaman 
geçmeden onlar da böyle bir devlet müessesesi
nin ticaret yapamıyacağma akıl erdirmişler, 
îdarei Mahsusai Aziziye adiyle ve (UtufetlûTBo-
gos Efendi) nin idaresinde ve (Kumpanya veç
hile işletilmek üzere) bir kumpanya teşkiline 
karar vermişler. Isdar edilen iradei seniyede, 
fermanda da yazılı olduğu veçhile, kumpanya 
şeklinde idaresine karar vermişler. Filhakika bu 
şekli idare kendisini göstermiş 75 sene evvel bü
yük bir inkişaf göstermiş, Adalar denizine, Trab
lus Garba, Kızıldeniz'e, bütün Hind denizine 
kadar büyük seferler yapmıştır. Fakat Abdül-
hamit devrinin başlamasiyle Sultan Aziz'in adı
na izafetle kurulan bu müessese yıkılmış ve fe
ci duruma düşmüştür. Nihayet Yemen seferine 
çıkan bir vapur 3 ayda gidebilmiş ve üç ayda 
dönebilmiştir. Nihayet Meşrutiyet ilânı ile ele 
alınan idare 1329 da Osmanlı Seyrisefain adiyle 
yeniden işe başlamıştır. 5 - 10 vapur almışlar 
fakat hepsi eski pabuçtur, ikinci Dünya Harbi 
başlayınca büsbütün perişan bir hale düşmüş, 
Millî Zafer kazanıldıktan sonra Cumhuriyet 
idaresinin teşekkülüyle maalesef yine eski tek
neler toplanmış ve bir şirket idaresinde olmadı
ğı ve sırf iktisadi Devlet Teşekkülleri halinde 
kaldığı için, maalesef yine birçok yolsuzluklar 
birçok idaresizliklere yol açmıştır. 

Birinci Cihan Harbi esnasında Almanya'ya 
gemiler sipariş etmişiz. Gemiler hazır. Almanlar 
veririz ama ingilizler geçirmez diyor, ingilizler 
ise Türk Bayrağı altında geçmesine müsaade 
ederiz diyorlar. Bu sefer mızıkçılık ediyorlar 
ve gemiler gelmiyor. Swanhanter Şirketine in
giliz 'lere de çok müsait şartlarla gemiler sipariş 
ediliyor. Bu fırsatı da kaybediyor ve mukave
leyi de feshediyoruz. Bugün elimizde olsaydı, 
birçok menfaat temin edecek olan bu gemilerden 
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mahrum kalıyoruz ve nihayet arkadaşlar, De- j 
nizyolları biraz para kazanmaya, inkişafa baş- ! 
ladığı zaman, o vaktin Devlet sultası çeşitli şe
killerle el uzatıyor, hattâ biraz para sahibi olu
yor diye Yalova'nın müsrif idaresini bile onun 
ideresine veriyor, Denizyollarının kazandığı pa
ra oraya gidiyor. 

Arkadaşlar, 1939 da 3633 sayılı bir kanun 
çıkarıldı. Bu kanun da Devlet Denizyolları ida
resindeki memurların vazife ve salâhiyetlerinin 
bir nizamname ile tanzim edilmesini âmirdir. Bu 
nizamname 12 seneden beri hâlâ yapılmamıştır 
arkadaşlar. Denizyolları idaresinin ne umum 
/müdürü, ne umum müdür muavini, ne de şu
be müdürleri vazife ve salâhiyetleri nedir, bil
mezler. Bir teftiş heyeti vardır ki arkadaşlar -
af buyurun şimdi bünyenin içine giriyor - bir re
is, 12 müfettişten ibarettir. Çoğu ticaret mek
tebi mezunudur. Bunlar müessesenin muhtelif 
şubelerine gidip esaslı surette bir teftiş yaptık
ları vâki olmamıştır. Ancak bir şikâyet vâki ol
duğu zaman gidip sudan bir tahkikat yapıp, bir 
rapor vermişler ve bundan da hiçbir netice çık
mamıştır. Sonra arkadaşlar ne alan belli; ne 
satan, ne çalan belli, ne oynıyan. Arkadaşlar 
23.251 lira kıymet takdir edilen Bartın vapuru
na 800.000 lira sarfiyle tamirat yapılıyor. Niha 
yet gemi tamir ediliyor ve bu ihtiyar gelin teliy-
le duvağiyle meydana çıktığı zaman bakıyorlar 
ki, bir tarafa yatıyor, muvazenesi bozulmuş. Bir 
sefer dahi yapmadan 800 bin lira sarfiyle tamir 
edilen bu gemi çürüğe çıkarılıyor. 

Sayın Cahid Zamangil arkadaşımızın methet
tiği idare, başıboş bir anonim şirket yanında 
iktisadi Devlet Teşekkülleri dedikleri bu mudur 
arkadaşlar? 

Sonra yine Tunç vapuru 300 bin lira sarfiy
le tamir ediliyor, fakat bir sefer dahi yapma
dan çürüğe çıkarılıyor ve hurda fiyatiyle satılı
yor. 

Personel işinde Hamdi Bey arkadaşımın de
min bahsettikleri şeyde bilmiyorum, zannederim 
bir rakam hatası vardır. Benim aldığım raka
ma göre, eskiden 477 kişi ile idare edilen merkez 
personelinin sayısı bugün 5200 kişidir. 

Sonra arfcaclaşl'ar, seyrüseferde, (zannedi
yorum ki, içinizde bunun acısını çekmemiş az ar
kadaş vardır.) Zaman olmuştur ki, millî iktisadın 
yükselmesinde büyük âmil olması lâzımgelen bu 
teşekkülün milletin başına belâ olduğunu görmü-
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süzdür. Mallarımız inebolu vapurunda olduğu 
gibi denize dökülmemişse rıhtımlarda çürümüş
tür. içlerinde iyi olanları olmakla beraber alikı-
ran, başkesen, yol kesen vaziyetine düşmüşlerdir. 
Sahillerimizde bir limandan geçerken bekliyen 
mal sahipleri diyorlar ki, malımız var, dönüşte 
alacaksın. Peki diyor. Eğer beklediği para ve
rilmezse tüccarın malı yağmurun, güneşin altın
da çürüyor, almadan gidiveriyor, siz şikâyetle
rinizi kimseye anlatamıyorsunuz. Servis bir va
purda bir türlü. Bunlar bir seneden beri hayli 
düzelmiştir. Ben daha evvelden bahsediyorum. 

Nihayet arkadaşlar, Cahid Zamangil arka
daşımız kanunun süratle çıkmasından şikâfSt et
ti. 

Arkadaşlar, süratle çıkması bir kabahat mı
dır?. Onun, bir kabahat olarak, bir nakise ola
rak telâkki ettiği bu keyfiyeti ben bir meziyet 
olarak telâkki ediyorum. Yurdun dört köşesinden 
seçilip gelmiş mütehassıslar için 43 maddelik bir 
kanunu bir iki günde çıkarmak büyük bir mesele 
midirf. Kendileri acaba bu vadide söz söyliye-
cek vakit mi bulamadüar?. 50 dakika konuştu
lar. Acaba 5 saat, 50 saat mi konuşacaklardı?. 
Kemali sabırla, hürmetle dinledik ve nihayet cid
den istifade ettiğimiz fikirleri de vardı. Beraber 
bulunduğumuz, aynı fikirde olduğumuz kanaat-
ları da vardı. Eğer usulen iğnelemeye müracaat 
etmeden yalnız kanaatlerini izhar etmekle kalsa
lardı kendilerine bilhassa teşekkür edecektim. 

CAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Siz ne
yin müdafaasını yapıyorsunuz?. 

BÜRHANETTlN ONAT (Devamla) — Bir 
az da cevap veriyorum.. 

Şimdi şu halde bu şekilde işliyen bir müesse
senin devamı doğru mudur?. Zaten yapacağız, 
hangi yola gideceğiz diye yeni bir yol aramaya 
lüzum yok. Bütün dünyanın iktisadi teşebbüsler 
için gittiği yola teveccüh etmek zaruretindeyiz. 

Yine 75 sene evvel teşekkül etmiş, Şirketi 
Hayriye küçücük idare heyetiyle, küçücük kadro-
siyle 75 sene idamei mevcudiyet etmiş, para ka
zanmış, hissedarlarını zengin etmiş, Birinci 
Dünya Harbi senelerinde hiç olmazsa ziyan et
memiştir. Bugün bir mavuna ile başlamış ve bir 
filo sahibi olmuş armatörlerimiz vardır. Çünkü 
hususi şahıs yahut şirket halinde idare edilmek
tedir. Bugün bütün hademü haşem ile koskoca 
bir Devlet Denizyolları idaresi senede 25 - 30 
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milyon lira zarar etmektedir. (Malûm malûm ses
leri.) 

Malûm mu efendim? Malûmu ilâm da bazan 
iyidir. Mamafih vaktinizi fazla almıyacağım, me
rak etmeyin. 

Arkadaşlar, kanunun metninde, Hüküme
tin Meclise sevkettiği tasarıda çok esaslı, çok 
zararlı noktalar vardı. Kurduğunuz son Karma 
Komisyon büyük bir dirayetle kılçıklarından 
çoğunu ayıklamıştır. Bu itibarla bilhassa ken
dilerine teşekkür ederim. 1-2 kılçık kaldı ise, 
o da Heyeti Umumiyede maddeler müzakere edi
lirken birer birer ayıklanmış bulunacaktır. Bu 
malî murakabe, sonra acentelik ve saire açmak 
hususundaki Maliyenin (daima parmağım her şe
yin içinde) demek istiyen zihniyeti tasfiye edi
len şeyler arasındadır. 

Vaktinizi fazla almıyayım, maddeler görü
şülürken arzedeceğim şeyler vardır, onu sırasın
da arzetmek isterim. (Maddelere geçelim sesle
ri). 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor. 
önergeleri okuyacağız: 

Başkanlığa 
Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanun ta

sarısının tümü üzerindeki konuşmalar kâfidir. 
Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Suad Başol 

Yüksek Başkanlığa 
Deniabank kanun tasarısı üzerinde yeter de

recede konuşuldu. Aydınlandık. Müzakerenin 
kâfi olduğuna ve maddelere geçilmesine karar ve
rilmesini dilerim. Saygılarımla. 

9. VIII . 1951 
Yozgad 

Yusuf Karslıoğlu 
Yüksek Başkanlığa 

Denizbank kanunu tasarısının tümü hakkın
da kâfi derecede enine boyuna konuşulmuştur. 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Derin saygılarımla 
9. VIII . 1951 

Kütahya 
Dr. Mecdet Alkin 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) - Takrir ve
ren arkadaşların hareketine hürmet ettiğim ka-
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dar Yüksek Meclisin bu mevzuda ittihaz buyu
racağı karara da aynı derecede hürmetkarım. 
Fakat konuşulan mesele hakikaten 3-5 arkada
şın sadece müzakerelerin yanından, köşesinden, 
bucağından girmesiyle halledilebilecek bir me
sele olsaydı bendeniz takrir aleyhine konuşarak 
sizin bu saatte, bütün gün devam eden mesai
niz içinde ayrıca yorgunluğunuza sebebiyet ve
recek bir yol tutulmasını sizden rica etmiye-
cektim. Mevzu, konuşan arkadaşların ileri sür
düğü fikirler bakımından henüz, takrir sahiple
ri arkadaşlarımızın ifade buyurdukları veçhile, 
tenevvür ve tavazzuh etmiş değildir. 
Bu mevzu tenevvür ve tavazzuh et
memiş olduğu gibi bilhassa bizim iktidarı
mız bakımından atılacak adımda tama-
miyle muvaffak olacak bir statünün kurulması 
bakımından da hakikaten daha üzerinde tetki-
ka ihtiyaç gösterir. Hiç olmazsa söz alan arka
daşların, hakemliğiniz önünde bu mevzudaki 
görüşünü açıklamasına fırsat bahşederseniz iyi 
olur zannederim. Takrirler kabulünüze mazhar 
olacaksa lütfen Maliye Bakanından bu mevzu
da müessesenin son senelere ait malî bilançosu
nu görüp görmediğini huzurunuzda ifade etme
sini bendeniz rica edeceğim. Muhterem Hamdi 
Başar arkadaşımız birçok yerlerde mevzuat hi
lâfına zannettiğim hatalar yapmamış olsalardı 
belki yine söz almazdım. Eğer kifayeti müza
kere üzerindeki takriri kabul ederseniz bu tak
dirde Hükümetten bu sualin cevaplandırılması
nı, aynı zamanda aynı sermaye ile istifftkin 
memnu olduğunu ifade eden Hamdi Başar ar
kadaşımızın bu hükmün nereden geldiğini ve 
bunun nereye dayandığını cevaplandırmasını ri
ca edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim; önergeleri reyi âlini
ze sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar.. Kabul etmiyenler.. Müsaade buyu
run anlaşılmadı. (Reddedildi sesleri) Arkadaş
lar, müsaade buyurun, maksat net bir netice al
maktır. Şimdi ayağa kalkmak suretiyle reye ar
zedeceğim. Müzakerenin kifayetini kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul etmiyen
ler.. 55 e karşı 62. Binaenaleyh müzakereye de
vam edeceğiz. 

Müsaade buyurursanız ben de 10 dakika te
neffüs için Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 



ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

< • » 

BAŞKAN —• Oturumu açıyoruz, müzakere
ye devam edeceğiz. 

SÖz Hayrettin Erkmen'indir. 
HAYKETTÎN EKKMEN (Giresun) — Efen

dim; benim konuşmam kısa birkaç suale inhisar 
edecektir. Karma Komisyon Başkanı Hamdi Ba
şar arkadaşımız meselenin muhtelif veçheleri 
üzerinde durdu ve suallerin, bir kısmını cevap
landırdı. Kanaatim şahsan en çok üzerinde dur
duğum ve tasarının sıklet merkezini teşkil ettiği
ne kani bulunduğum hususa dair verdiği cevap-
larm tatminkâr olmadığıdır. Çünki ben de ko
misyona dâhildim ve muhterem arkadaşımın ver
diği malûmatı orada da müştereken dinledik. 
Halbuki bunun Maliyeye taallûk eden tarafla
rını, komisyonda Maliyenin salâhiyettar bir mü
messili bulunmadığı için,, öğrenemedik. Onun 
için sualim daha ziyade Maliye Bakanına tevec
cüh edecek ve şunlardan ibaret olacaktır. 17 nci 
madde Hazine hisselerinin ne suretle karşılana
cağını göstermektedir. Bunlardan maddenin A 
fıkrası Katma Bütçe ile idare edilen Devlet 
Denizyolları mamelekini devredeceğini göster
mekte, ikincisi de Bakanlar Kurllunun karariy-
le verilecek menkul ve gayrimenkul mallarla tes
viye edileceğini ifade etmektedir. 

Devredilecek Devlet Denizyolları mameleki
nin bugünkü değeri hakkında komisyonca bize 
muhtelif ve çok küçük rakamlar verildi. Hatı
rımda kaldığına göre bu 80 - 85 milyon lira ara
sında imiş. Tasfiye bilançosunun neticesinde 
hakiki rakamlar bulunabilecektir dediler. 

Malûmu âliniz Denizbank uzun bir ömrü olan 
bir idareye tevarüs edecektir. Bunun eskiden 
kurulmuş sabit tesisleri vardır. Eski para kıy
metleriyle defterde kayıtları olan tesisler var
dır. Bunları bugünkü nominal kıymeti ile kabul 
etmemize imkân yoktur. Bugünkü iştira kıy
metlerine göre hesap etmemiz ve aşınma payını 
da nazarı itibara almamız ieabeder. Katı rakamı 

ekspertiz neticesinde anlaşılacağı tabiîdir. Bu 
hususta Hazinenin daha sahih rakamları olsa 
gerektir. Binaenaleyh, Maliye Bakanından rica 
ediyorum, bütün bu mamelekin onlarca tahmin 
edilen miktarı nedir? Ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile menkul ve gayrimenkul malların tuta
rı ne olabilecektir? 300 milyon lira diye tesbit 
edilen sermayenin ne miktarı bu suretle karşı
lanmış olacak? Eğer bu miktarlar hakikaten 
Devlet Denizyollarının bize verdiği gibi küçük 
rakamlar ise acaba Maliye, Hazine yeniden 
İktisadi Teşekküllerin mâruz bulunduğu finas-
manla karşı karşıya kalacak mı? 

Bu hususu tenvir etmelerini Maliye Baka
nından rica ettikten sonra yine Maliye Bakanlı
ğına taallûk eden ve bu vesile ile Maliye Bakanı
nın cevap vermesi tabiî olan bir şeye daha temas 
edeceğim. Bu bir madde meselesi gibi görü
nürse de esasa mütaalliktir.: 

Geçici üçüncü maddede intikallerde vergi ve 
rüsum muafiyeti ihdas edilmiştir, Hükümet ta
sarısında bu ihdas intikal devrine aittir, fakat 
komisyondan çıkan şekilde daimî bir manzara 
göstermektedir. Bu ortaklığa hususi teşebbüs
lerin de girmesi esas olduğuna göre, hususi te
şebbüsleri emniyetsizliğe mâruz bırakmanın pe-

| reıısip itibariyle caiz olmıyacağı aşikârdır. Bu 
hususta Maliye Bakanından veya komisyon
dan malûmat istirham ediyorum. 

Hamdi Başar arkadaşımızın biraz evvel te
mas ettikleri ayni sermaye mevzuunuıı aydınla
tılmasını da istirham edeceğim. Çünkü bu, ku
rulacak ortaklıkların sermayesinin selâmeti ve 
neticesi itibariyle gayet mühim bir mevzudur. 
Elbette oraya iştirak edecek olan Devlet serma
yesinin akıbetini tehlikeye düşürecek vaziyetle
re Yüksek Meclis meydan vermiyecektir. 

Ayni sermaye bahsindeki ortaklığa dair bir 
takım hükümler kabul edilmektedir. Acaba 
ekspertiz usulü de bir tarafa konulabilir mi, ko-
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mılamaz mı ? Bunun da tenvir 'edilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Halil îmre. 
ITALÎL ÎMRE (Sivas) — Arkadaşlar; bu 

mevzu etrafında bu kadar çok konuşulduktan 
sonra bana terettüp eden vazifenin her halde 
sizin yorgunluğunuzu hesaba katmak olduğunu 
takdir ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Denizbankm ve biz
deki deniz işletmeciliğinin tarihçesi hakkında ta
sarının gerekçesinde izahat vardır. Arkadaşla
rımla konuştuğumda buna temas ettiler. Haki
katen bizde deniz işletmeciliğinin îdarei Mahsu
sa, Seyrisefain, Akay ve nihayet bugünkü 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğüne gelene kadar istihaleleri tama
men şunu teyit etmektedir ki; deniz nakliyeci
liği bir âmme hizmeti karakterindedir. Âmm« 
hizmeti karakterinde olmasının neticeleri şu ol
ması lâ'zımgelir: Devamlılık, kârsızlık, âmme teş
kilâtı marifetiyle idare ve murakabe edilir bir 
müessese olmasıdır. 

Bugün teşkili kanununu mütalâa ettiğimiz 
Denizbank, bilhassa işaret etmek isterim arka
daşlar, 1937 yılındaki Denizbankla alâkalı de
ğildir. E evvelki Denizlbank dış hatlara ve Akay 
idaresine halef olmuştur. Bugün Denizbank, 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi Umum 
Müdürlüğü sermayesine iştirak yoliyle bir iş 
birliği dâva ve iddasındadır. Hal, buraya kadar 
böyledir. 

Bugün Devlet Denizyolları işletmesinin De
nizlbank halin'e intikali için zaruret Denizyolları 
işletmesinin kifayetsizliğidir. Burada Denizyol
ları işletmesinin müdafaasını deruhde etmiş hiç
bir arkadaş çıkmadı, bendeniz de böyle bir dâ
va ve iddiada değilim. 

Hakikaten Devlet Denizyolları işletmesi için 
bildiğimiz en katî şey şudur: Bu müessesenin; 
zararlı bir işletme ve hattâ hususi bir işletme ol
duğu için, kendi varidatı ile kendi masraflarını 
karşılaması lâzımgelirken buna dahi muvaffak 
olamıyan ve her bütçe yılında kısa vadeli borçla
rını ödiyemiyen ve gelecek yıllara sâri uzun va
deli borçlara sahip olan bir müessese olduğunu 
biliyoruz. 

Arkadaşlar, demin konuşmama başlarken 
de arzettim, mevzu üzerinde bu kadar konuşma
lardan sonra söz alan bir arkadaşın vazifesi tek
rarlardan içtinaptır. Binaenaleyh ben de notla-
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rımdan ayrılmak mecburiyetindeyim. Bu iti-

! barla sadece mesele üzerinde arzı malûmat ede-
I ceğim. 
! Deminden beri bütün arkadaşlarımız 500 
| milyon liralık veya komisyonun takdir ettiği gi-
; bi, üç yüz milyon liralık bir müessese karşısm-
| da bulunduğumuzu ifade etmektedir. Arkadaş-
I 1ar meselenin ehemmiyetine dikkatinizi tekrar 
| celbetmek ve bu noktada dikkatinizi teksif et-
\ mek için arzedeyim ki, bu müessese 500 mil-
| yonluk bir müessese değildir. Bu müessese tam 
j bir milyar liralık bir müessesedir. Zira bilâha-
I ra metninde de müşahede edeceğimiz gibi, nasip 

olur da metne geçersek, bu müessesenin serma-
j yesi tutarı olan 500 milyon liraya kadar yapa-
I cağı istikrazlara Hazinenin kefaleti mevzuuıbahis-
j tir. Şu halde bir milyar liralık bir müessesenin 
! kuruluşu, malî bünyesi, idaresi ve murakabesi 
i karşısındayız. 

Arkadaşlar, Devlet malı ile, Devlet iktida-
i rı ile ve Devlet itibarı ile - kelimeleri seçe seçe 

kullanıyorum - tekrar edeyim; Devlet malı ile 
j (yani aktif bilançosuna göre 360 milyon liralık 
, bir Devlet malı ile), Devlet iktidarı ile, (yani istim-
j lâk, imtiyaz gibi Devlet iktidarı ile) ve Devlet iti-
! bariyle (ki, istikrazlarında Devlet itibarını kullan-
j mak suretiyle teessüs dâvasından olan) ve kuru-
J lan bu müessese Devlet murakabesine karşı sim-
i sıkı kapanmış ve asla Devletin nüfuz ve naza-
ı vmda müsamaha edilemiyecek kadar ağır hü

kümleri ihtiva etmektedir. Benim bu müessese
den, bu tasarıdan aldığım ilhamlar bunlardır. 

j Devlet bu Denizbankı o kadar benimsemiştir ki, 
bugün için Devlet mallarına karşı işlenen suç-

| 1ar âdeta hususi hukuk hükümlerine göre işlen
miş suçlar gibi telâkki ediliyor, işte arkadaşlar 

! işaret etme*k istediğim bütün bunlar bu kanu-
i TI un bünyesinde hâkim olan zihniyetin bir ifa-
| desidir. Benim sizden rica ettiğim taraf şu ola-
I çaktır: Hakikaten Devlet Denizyolları işletme-
I sinin müdafaasına imkân yoktur. Fakat Deniz

bank ne yapıyor? Sadece haritada bilmem nere-
j den geçen sahayı tahdit ediyor ve diğer hatlar-
| da bir serbesti tanıdığını iddia ediyor. Arkadaş-
j 1ar, bu serbestiyi vermek için, yani hususi teşeb-
J buse yeni bir faaliyet sahası açmak için bu ne-
j viden bir müesseseye ihtiyaç olacağı yolundaki 
| esbabı mucibeyi yerinde bulmaya veya bunu 
| kuvvetli saymaya da imkân yoktur. 
S Devlet murakabesine karşı arzettiğim bu ka-
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paklığa, Devlet murakabesine bir nevi müdaha- I 
le sayan bu kapalılığa karşılık dermeyan edilen 
şey, umumi heyette, yönetim kurulunda ve mu
rakıplar vasıtasiyle murakabemiz vardır sözü
dür. Bizim mevzuubahis etmek istediğimiz icrai 
kontrol ve murakabe değil, teşriî kontrol ve 
murakabedir. Bugün için bu kanunu tatbik et
mek mümkün olursa 360 milyon liralık aktifle 
ilelebet helallaşmamız lâzımdır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Abdürrahman Boyacıgiller 
(Yok sesleri). Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; hususi teşebbüse hayran olan, hu
susi teşebbüsün yaratıcılık, organizatörlük,, li
derlik evsafına gönlünü vermiş olan bir insa
nım. Böyle olduğu halde bugün katma bütçeli 
bir Devlet dairesinin hususi teşebbüse bünyesi
ne doğru götürülmesi yolunda bir nevi muhafa- ı 
zakâr mevkide kalmak veya öyle görünmekten 
dolayı şahsan çok üzüldüğümü ifade etmek iste
rim. 

Hakikaten Devlet işletmeleinin, hangi tipten 
olursa olsun, az çok hususi teşebbüse nispetle 
teşkilâtını iyi kurmak, lider olarak hamle yap
mak bakımından geriliği klasikleşmiştir. Bunu 
müdafaa etmek imkânı yoktur. Lâkin Devletin 
emvalini şu veya bu işletme şekline ifrağ eder
ken muayyen noktalara bağlanmak lüzumuna 
da kaaniim. Bu sebeple maalesef bu metne Ham-
di Başar arkadaşımızın ifade ettiği veçhile, İk
tisadi Devlet Teşekküllerini muhtelif âmme te
şebbüsüne tercih ettiğimizden değil, fakat bir 
defa görüşülmeye başlanan tasarının huzurunu
za getirilen metnine muhalifim. 

Bu muhalefetim, muhtelif sebeplerden ileri 
gelmektedir. Evvelâ vuzuhsuzluk vardır. Maa
lesef bu vuzuhsuzluk karma komisyonun ifade
siyle ortadan giderilmiş değildir ve bendenizin 
vuzuhsuzluğun giderilmesi için sarih sualleri
me hakikaten madde gösterilerek ya Ticaret 
Kanunu hükümlerine, yahut da bu kanun hü- | 
kümlerine göre cevap vermek lâzımgelirdi. 

Bu yapılmamıştır. Diğer taraftan sayın Ba
şar'in yıllar boyunca devletçilik mesaisini ya
kından takip ettim. Bâzı mevzulardaki mefhum 
vuzuhundan kendisini uzak gördüğüm için faz
la titizlik ediyorum. Müsaadenizle kendi kita- I 
bından bu mevzua ait bir noktayı aynen okuya- j 
cağım: Kendileri milletçe kalkınma dâvamız ! 
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diye bir kanun teklifinde bulunmuştur. 19 ncu 
sayfada aynen şu satırlar vardır: «Devletçilik 
öyle bir vasıtadır ki onunla en koyu bir libera
lizmden, en koyu bir sosyalizmde yapılabilir» 

Arkadaşlar; Devletçilik gibi hakikaten muh
tevasının ne demek olduğu müsellem olan bir 
tâbirin hattı üstüvadan kutba kadar geçebi
lecek bir telâkkisini ifade eden bu vuzuhsuzluk 
ortada iken, arkadaşlarımızın şu müphem ifade
leriyle bu kanunun Meclisten geçirilmesine razı 
olamadım. Demin-bâzı sualler sorarak kendisini 
cevap vermeye tahrik etmek istedim. Fakat al
dığım cevaplar da beni tatmin etmedi, onlarda 
suallerimin karşılığını bulamadım. Bütün bun
ların dışında kendilerinin bana atfettikleri bir 
zühul vardır. Şimdi elime geçen Milletlerarası 
Kalkınma Bankasının Türkiye hakkındaki rapo
rundan bir cümle kendilerini tekzip etmektedir. 
Burada memleketimizin iktisadi ve malî duru
munu tetkik eden bu heyet Devlet iktisadi orga
nizasyonundan bahseden kısmında da aynen be
nim arzettiğim gibi, Devlet işletmelerinin iki 
tipte olarak mevcut olduğundan bahsedilmek
tedir: Katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet 
teşekkülleri. Kendileri üç, dört diyorlar. Bunu 
altı, hattâ yediye çıkarmak benim için de müm
kündür. Fakat İktisadi Devlet Teşekkülleri sek
törünün % 98 i bu iki tiptendir. Üçüncü bir tipi 
yaratırken üzerinde hassasiyetle durmak ve bi
zim muvaffakiyetimizin teminatı olacak olan 
bir statüyü enine boyuna incelemek ve üzerinde 
tartışmak lâzımdır. Şu statünün tanziminde hu
kuki bakımdan, mâlî bakımdan, iktisadi bakım
dan, muvaffak olmak bakımından lâzımdır. Bü
tün bunlar cevapsız kalmıştır. 

Feridun Fikri Düşünsel arkadaşımızı üzün
tü ile dinledim. Bu memleketin deniz ticareti 
tarihinde hakikaten Denizbankm lağvı kadar 
caniyane bir hareket olmamıştır. 

Arkadaşlar, o tarihte Denizbank lâğvedilme
miş olsa idi harb yılları içinde memleket muaz
zam servetler temin edecekti, bu muhakkak, 
Ama üzüntüm sadece bundan ibaret değildir. O 
tarihlerde kendileri Mecliste bulunuyorlardı. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
O tarihte ben yoktum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Meclisi 
ikaz etmeleri lâzımdı. Bugün o tarihte Deniz
bankm lağvı mevzuunda yapılan kötülükleri ta
mir etmeyi düşünürken nihayet iyi bir teşek-
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kül vücuda getirmek hususunda ne kadar titiz
lik göstersek yerindedir. Bu itibarladır ki şimdi 
kendilerinin ileri sürdükleri bâzı noktalar var
dır, onlar üzerinde konuşmaya bağlıyacağım : 

Arkadaşlar, Hamdi Başar arkadaşımız 3460 
sayılı Kanuna tâbi olan İktisadi Devlet Teşekkül-
leini C. H. Partisinin siyasi devletçilik telâkkisi
ne uygun dediler. Bu doğru değildir. Bilâkis 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin kurdukları mü
esseselerin limited veya anonim şirket halinde 
getirilmesi imkânı, bize hususi teşebbüslere dev
retmek imkânı bulunduğunu göstermektedir. Esa
sen C. H. Partisi o maddenin tatbikmdan vaz 
geçmiştir. Fakat Demokrat Parti; o maddeye 
dayanarak, C. H. Partisinin Devletçilik doktrinine 
uygun dediği 3460 sayılı 'Kanunun o maddesine 
dayanarak, buyurdukları müesseseleri hususi te
şebbüslere devretmek istiyor. Bu itibarla hareke1: 
noktası külliyen yanlıştır. 

Âmme teşebbüslerinde, siyasi nüfuz ve ikti
darın müdahalesinden bahsettiler. Hakikaten bu 
bir vakıadır. 

Derhal ilâve edeyim ki; muayyen ölçüde de 
olsa, her âmme teşebbüsünde bu arada anonim 
şirkette de Devlet müdahalesini külliyen ref et
mek kabil değildir ve böyle bir düşünce esasen 
âmme teşebbüsü karakteriyle kabili telif değildir. 
Umumi hizmetlere göre ayarlanması lâzınıgeleu 
bir mevzu da ister istemez Devletin müdahalesi 
olacaktır.. Nitekim burada da tarifeyi yaparktn 
şu şu bakanlıklarla idare heyeti veya reisi, müşte
reken hazırlarlar diyor. Bu sebeple nerede ki; âm
me teşebbüsü vardır orada Devletin müdahalesi 
olacaktır ve bu bir zarurettir. Şu halde bu müda
hale olacağına göre bizim tesbit edeceğimiz sta
tüde, Devlet müdahalesini siyasi nüfuz olarak 
reddedecek ve idari icaplara uygun olarak yer 
alabilecek şekilde hudutlandırmak lâzımdır. Fa
kat bunlar tasarıda gayrikâfidir. 

Arkadaşlar, yine Sayın Hamdi Başar arka
daşımız murakabe mevzuunda bu yeni gelen 
şeklin âdeta meziyetlerinden bahsettiler. Bu 
şekilde Devlet murakabesi yoktur ki, bunun 
lehinde konuşmak imkânı hâsıl olabilsin. 

Devlet, İktisadi Teşekküllerinin murakabe
sinden müştekiyiz. Bu, muhakkaktır, buna işti
rak edelim. Fakat İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin murakabesinden müşteki olan bizler, yani 
milletvekilleri mesulüz. Bunlar muayyen Ba
kanı lklara tâbidir. Eğer bu teşekküllerden, şu-
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i ııun ve bunun mesaisinden memnun değilsek 
| bunun parlâmentoda görüşülmesi ve murakabe 
I edilmesi imkânı mevcuttur. Bunların dağıl-
j ması icabeder, ki, yıllardan beri bu yapılmıyor. 

O zaman parlâmentoda her hangi bir arkadaş 
sual- sorar, istizah açılmasını talep edebilir. 

I Bizim murakabemize tâbidir. Bütün bunlar 
külliyen parlâmento murakabesinden uzağa 
gitmektedir. Ve bizim ne Anayasamızın hük
mü, Devlet mallarına mütaallik hükmü, ne de 
bizim memleketimizin telâkkileri hakikaten 
300 milyon, 500 milyon, Halil lmre'nin dediği 
gibi, bir milyara kadar gidebilecek bir mevzu
da Devletin murakabesinin külliyen refedilme-

j sine asla müsait değildir. Bu münasebetle 
alelacele sevkedilebileeek hükümler değil, dü
şünüp taşınıp Garp memleketlerinin yarım 
asırdan beri devam eden misallerinden de isti
fade ederek hükümler alıp koymak lâzımdır. 
Bu mevzuda biz yeniyiz. Bunu yarını asırdan 
beri muvaffakiyetle tatbik eden memleketler 
vardır. Kristof KoionüVun yumurtası gibidir. 
Alacağız, bakacağız, bünyemize uygunluğu de
recesinde muhafaza edeceğiz, uymıyan yerleri 
rötuş edeceğiz. Bu tasarıda bu kabil etüdlerin 
yapıldığı kanaati bende hâsıl olmamıştır, ar
kadaşlar. 

Nihayet murakabenin Devlet tarafından 
yapılmasının pamuk ipliğine bağlansa dahi ön
leyici bir tedbir olarak telâkki edileceğini unut
mamak lâzımdır. Umumi murakabe hükümle-
rine, Ticaret Kanunu hükümlerine terketmek 
başkadır, arasıra Maliye Bakanının bir mali-

j ye müfettişi veya bir hesap uzmanını 15 gün 
göndererek tetkikat yaptırması onun mesaisi 
bakımından müessiriyet derecesi itibariyle yi
ne başkadır. 

Nihayet arkadaşım, hattâ benim sarih ola
rak sorduğum suallerimi cevapsız bırakarak 
murakabede böyle bir gevşekliği hususi teşeb
büs erbabına cazip kılmak maksadında aradı-

j 1ar. 
I Hayır arkadaşlar, Garp memleketlerinde, de-
i ininde arzettiğim gibi, bu tip teşebbüste muh

telit, karışık âmme teşebbüsleri ile hususi te-
j şebbüs erbabının organizasyonundan istifade 
İ etmek, onun yapıcılık, vasfından istifade etmek 
! ve onun ekonomik çalışmasından istifade et

mek istenir. Hususi teşebbüsün organizasyon 
I kabiliyetinden ve yapıcılık vasfından istifade 
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etmek için tamamen dizginleri boş bırakmak 
değil aynı zamanda âmme menfaati için kontrol 
etmek ve bu iki isteğin aynı zamanda ahenkli 
bir surette çalışması maksadına matuftur. Bu 
takdirde daha fazla işin serbestisine gitmiyor 
muyuz? Bunda esasen serbestilik istiyoruz. Lâ
kin Devlet murakabesini temin edecek ve onun 
dışında hususi teşebbüse sevk ve idarede salâhi
yet tanıyacak ve bu yolda bizi kanaata sevkede-
cek cazip bir hüküm yoktur. Şu halde böyle bir 
statüde mümkün olduğu kadar hususi teşebbüs 
erbabından geleceklerin sevku idarede rol oy
namasına imkân vermek ve bilmukabele mura
kabede Devletin alâkasını muhafaza etmek şart
tır. Denecektir ki hususi teşebbüs erbabı bu işe 
istekli olmazsa ne yapacağız? Bu kanunla kuru
lan bir anonim şirkettir, ahkâmı umumiyeye tâ
bi değildir. Kanuna konulacak hükümlerle hu
susi teşebbüs erbabının İdare Meclisinde fazla 
yer işgal etmesi veya İdare Meclisinin salâhi
yetleri mevzuunda birtakım imkânların temini 
yoluna gidilebilir. Başka memleketlerde de böy
le olmaktadır. Yine sermayenin tedarikinde ka
nun maddeleri gayrikâfidir. ilgili teknisiyenler-
clen demin malûmat aldım, bu Denizbank tasa
rısı aynen kabul buyurulacak olursa banka bir 
bu kanuna bir de hususi hukuk hükümlerine 
tâbi olacaktır. Bu kanunda bir hüküm bulun
madığı takdirde ahkâmı umumiyeye müracaat 
e(tmek zarureti vardır. Ahkâmı umumiyetim ise 
şu anda ne olduğunu bilmek kabil değildir. Bu 
mevzuda arkadaşımız bir zühule uğramıştır. Hu
susi şahıslar nakdî sermaye koymak suretiyle 
hissedar olacaktır denmezse ahkâmı umumiyeye 
gidilecektiı*. Hususi sermayedar gemi vererek 
veya idare Meclisine münasip şeyleri vermesi 
suretiyle ortak olabilecekse, umumi hükümler 
dâhilinde hareket olunacak ve aynen koyduğu 
eşyanın kıymetleri miktarmca hisse senedine 
tesahup edecektir. Bunun hilâfına hareket olun
mak isteniyorsa bu kanuna bir madde koymak 
lâzımdır, bu, sakattır. 

Yine arzettim, üzerinde durmadılar. Deniz
bank iştigal sahası itibariyle son derece mühim 
ve geniş olan Şeylerle iştigal etmektedir. Bil
hassa büyük teşebbüs şeklinin en yaygın olduğu 
bankacılıkta buna dâhildir. Arkadaşlar kül ha
linde tetkik ettiğimizde Devletçe birtakım im
kânlara sahip kılınan ve imkânlara sahip bulun
duğu aşikâr olan ve bulunmasını da arzu et-
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tiğimiz.bir müessesenin diğer bankalarla müsavi' 
şartlar içinde rekabete koyulduğunu kabul ede
bilir miyiz? Bu, bizim prensiplerimizle kabili 
telif değildir. Prensiplerimizle tenakuza düşme
mek ve fakat işe de mümkün olduğu kadar elas
tikiyet vermek ve statüyü behemehal muvaffak 
olacak şekle koymak lâzımdır. Sözcü arkadaşı
nım dediği gibi ben kendimi tecrübeye kaptır
mam. içtimai meselelerde tecrübe fena netice 
verdi mi aynı işi tekrar ortaya atabilmek için 
bir neslin geçmesi lâzımdır. Bu itibarla bu işin 
behemehal muvaffak olması şarttır. Ve muvaf
fak, olması için de gerekli tedbirleri, kendi pren
siplerimizin hududu dâhilinde tesbit etmeye mec
buruz. Prensiplerimizden fedakârlık yaparak 
bu statüleri kabul etmek bizler aleyhine bir koz 
olarak kullanılır. Bunu da arzetmek isterim. 
Bu hususta maddelere ait görüşlerim vardır. 
Fakat heyetinizin maddelere geçilip geçilmiye-
ceğine dair bir kararı olmadan sabrınızı suiisti
mal etmemek için bu mevzuda fazla konuşmak 
istemiyorum. Ancak arzettiğim gibi bütün istir
hamım bu işte behemehal muvaffak olacak bir 
statü tanzim etmek ve bu statüyü tanzim etmek 
isterken de asla kendi prensiplerimizle tezada 
düşmemek bizim şiarımız olmak lâzımdır. Ben
denizin kısaca mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Usul hakkında Emin Kalafat. 
EMlN KALAFAT (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, saat 3 ten beri devam eden uzun 
konuşmalara rağmen henüz müspet bir kanaatin 
sahibi olmuş değiliz. Bu itibarla tasarının birinci 
derecede sahipleri bulunan Ulaştırma Bakanı 
ile Maliye Bakanının konuşmalarını teklif edi
yorum. Tahmin ederim ki, kendilerinin konuş
maları bizlerin birçok tereddütlerine son verecek 
ve bizi neticeye yaklaştıracaktır. Bunu teklif edi
yorum. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Hamdi Ba
şar. 

, KOMİSYON BAŞKANI HAMDI BAŞAR 
(istanbul) -*- Efendim, Fethi Çelikbaş arkadaşı
mızın sözleri, eğer aramızdaki şahsi bir doktirin 
farkının burada münakaşasmı istemekten iba
retse ben bu davete icabet etmiyeeeğim. Fethi 
Çelikbaş yazmasını, söylemesini bilen arkadaşı
mızdır. Ben fikirlerimi kitaplarımda, makalele
rimde ortaya attım. Kendileri aynı şekilde mü
nakaşayı kabul ederlerse konuşuruz. 

25 senelik fikir hayatımın neticesini topla-
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yan kitabımdan, lâtakrübüssalâte gibi yalnız bir 
tek cümlesini, bir tek kelimesini alarak okuyup 
beni bir taraftan, sağdan sola kadar giden bir 
doktrin izmihlalinde bulunan bir adam gibi gös
tererek, hiç münasebeti olmadığı halde, Deniz-
bank tasarısında, kendi doktrininin icabettirdi-
ği hattı hareketi müdafaaya kalkışmalarını ken
disine yakıştıramadım. Buna, hakkı yoktur, in
saflı, biraz şuurlu bir adamm bu yola düşeceği
ne asla ihtimal vermezdim. 

Bahsettikleri fıkra şudur arkadaşlar, (Dev
letçilik öyle bir vasıtadır ki, bununla en koyu 
koyu liberalizmle en koyu sosyalizm yapılabilir.) 

Bu cumayı alıyor ve benim bütün bir fikri 
sistemimi alt üst ediyor. Niçin üç satır evvelini 
okumuyor? Ben bu kitabımda; (Türkiyede şahsi 
teşebbüsü kuvvetlendirmek istiyorsak eğer ek
mek kapısına muhtaç olmıyan insanlardan iba
ret müstakil vatandaşlar yaratmak istiyorsak 
Devletin bu işe yardım etmesi lâzımgeldiğini, 
Devletçiliğin bizde böyle anlaşılması, yani vatan
daşları himaye eden, hususi teşebbüsleri koru
yan bir Devletçilik istediğimi yazdım.. Üç satır 
evveli okuyalım: 

«Bundan dolayı halkı malına ve işine hâkim 
hale koymak ve bir iş adamı ve müteşebbis züm
re yetiştirerek iktisadi sahada iktidarı onun ser
best rekabetine dayanan teşebbüs kudretine ter-
ketmek arzusunda isek bunu ancak Devletçilik 
sayesinde yapabiliriz. Devletçilik öyle bir vasıta
dır ki bununla en koyu liberalizm ve en koyu 
sosyalizm yapılabilir.» 

Bu cümleler ve fikirler Demokrat Partinin 
arzusudur ve programıdır. Ben kitabımda bu 
yolda ancak Devletçilikle gidilebileceğini yazdım. 

Arkadaşlar, bir doktrin olarak bir fikri bu
rada kitapla müdafaa ettiğim bir görüşü parça-
lıyarak bunun bir parçasından hançer yapıp 
Fethi Çelikbaş'm bu kürsüden beni vurmak isti-
yeceğini hiç ummazdım. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımla her ^zaman ilim 
sahasında bu mevzuu yazı ile münakaşa edebili
rim, kendilerini buna davet ediyorum, eğer bu 
şekilde münakaşayı kabul etmezse bu münakaşa
mızı açık bir salonda münazara şeklinde yapma
ya amadeyim. (Kanuna gelelim sesleri). Şim
di arkadaşımın iki noktasına cevap vereceğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Vuzuh lâ
zım, vuzuh, 
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| AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — Fet

hi Çelikbaş arkadaşım şuna cevap versinler: De
nizyolları ve Limanları Umum Müdürlüğü teşki
lâtında, sarih cevap verilmesini istediğim nokta 
çok sarih ve açık olacaktır. Devlet Denizyolları 
İşletmesinin bugün gördüğü işleri Devlet, Hü
kümet bir taraftan hususi teşebbüsün iştirak ede
bileceği Devlet sermayesinin ekseriyetine hâkim 
olduğu ve bir taraftan da hususi teşebbüsün iş
tirak edebileceği bir müesseseye vermek istiyor, 
Fethi Bey bu prensibe evet mi, hayır mı diyor? 
Evet diyorsa kanunun maddelerine geçeceğiz, 
hayır diyorsa kanunun tümünü reddedeceğiz. 
Dâva, bu kadar basittir ve prensip budur. (Gü
rültüler). Arzedeyim, prensip budur. Devle
tin kurmak istediği şey budur. Bu işletmeleri 
ekseriyet sermayesi Devletin elinde olan ve hu
susi teşebbüsün de iştirak edebileceği bir mües
seseye veriyor. Bu prensibe evet dediniz mi ya
pacağınız şey bir anonim şirkettir. Böyle bir 
müessesenin ismi anonim şirkettir. Ne İktisadi 
Devlet Teşekkülü, ne de mülhak bütçedir. İşte 
prensibi böyle ortaya koymalı. Fethi Çelikbaş 
bu yollardan hangisini istiyor? Bu işlerin tama
men Devlet elinde olmasını mı? O zaman ka
nunu reddetmek lâzım; bizimle beraberse o za
man da kanunun tümünü kabul eder, maddeler
de görüşürüz. Bu takdirde kanunun maddele
rinde eksikse kontrol koyarız, yoksa murakaba-
yı koyarız. Ayni sermaye işini ihmal etmişsek 
hepsini maddelere koyarız. Bunları koymak için* 
vâki tekliflerine ben de, bütün arkadaşlarım da 
iştirak edeceğimiz tabiîdir. 

Daima böyle konuşulur Fethi Çelikbaş, yok
sa kitaptan değil. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı. ? 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ KURTBEK 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Demokrat Parti 
iktidara geldiği zaman ulaştırma işlerini de di
ğer bütün millet işleri gibi milletin ihtiyaçlarını 
tamamiyle karşılamaktan âciz bir vaziyette 
buldu. Yalnız Denizyolları değil, Demiryolları, 
P. T. T., Havayolları da aynı vaziyettedir ve 
milletin ihtiyaçlarını kifayetle karşılıyaeak du
rumda değildir. 

İşte bu, bizi derhal bu kifayetsizliğin sebep
lerini aramaya şevketti ve bir arkadaşımızın da 

I buyurduğu gibi, Hükümet ilk günden itibaren 
J bu kifayetsiz vaziyeti süratle nasıl düzeltebili-
j riz diye tetkika başladı, 

— 830 — 



fc : 112 9.8 
Bütün Ulaştırma sahalarında yaptığımız tet- j 

kiklerden aldığımız neticeler bir tek noktada 
buluşuyor. Bu nokta da şudur: Bu teşekküllerin ; 
statülerinin uygunsuzluğu. { 

Her biri muhtelif derecelerde âmme karak
terini haiz olmakla beraber iktisadi ve ticari 
bir mahiyetleri de olan bu teşekküllerde âmme; 
karakteri çok fazla yer almıştır ve iktisadilik I 
prensipleri örtülmüştür, 

Ulaştırma öyle bir ekonomik unsurdur ki, 
politik ve bürokratik idare edildiği takdirde 
tamamiyle büyük müşkülât içinde kalır. O 
müşkülât şunlardır: | 

Bir kere bu teşekküllerin statüleri onların 
ekonomik konjonktüre uymalarını zorlaştırır, 
Konjonktür bir tarafta, Ulaştırmanın durumu I 
tamamiyle öbür taraftadır. Çok zaman geçip 
de bu ulaştırma işlerini konjonktüre uydurmak | 
istediğimiz zaman büyük zorluklara uğrayoruz. I 

İkinoisi, bu işletmeler tabiî inkişaf yapamı
yorlar. Iktasadi olmıyan ve zarar eden faali
yetler haline geldikleri için Hazineye devamlı 
bir külfet yüklemektedirler. Her birinin borç-
l a n mütemadiyen artmaktad:r. Bu vaziyette biz 
şuna karar verdik ki ; bu işletmelerin statü
lerini esaslı bir surette değiştirmek lâzımdır. 
Bu değiştirmedeki prensip de şudur: Bunların 
âmme hizmeti karakterini muhafaza etmekle 
beraber mümkün olduğu kadar en ileri bir ti- j 
cari ve iktisadi mahiyeti bunlara vermek. Bu- i 
nunla elde edeceğimiz gaye de şudur: Ulaştır
mada âmme hizmeti hiçbir zaman polis, emni- | 
yet ve saire gibi değldir. Bu ulaştırma, işletme- j 
lerdeki umumi karakteri itibariyle muhtelif ser- i 
visler halindedir. Bu servislerden bâzı vatan- j 
daşlar az istifade ederler, bâzıları çok. Servis
ler vatandaşın istifadesine hizmet arzettikleri 
nispette para alırlar. Bu servisi idamede ne ka- | 
dar iktisadi prensplere riayet edilirse o kadar 
verimli olur. 

Hangi ulaştırma işletmesi geliri ile yalnız iş
letme masraflarını karşılarsa o ulaştırma işlet
mesi daima inkıraza ve yıkılmaya mahkûmdur. I 
Mutlaka kâr edecek, bu kârı ile de yenilenecek, 
moderaize olacaktır. Bugüne kadar iktisadi ol- ! 
mayısının bütün sebepleri budur. Şimdi bu sta
tüyü değiştirmeye karar verdikten sonra bunun 
üzerinde çalışmaya başladık. Bu, bâzı arkadaşla
rımızın dedikleri gibi ekspres bir kanun değil
dir. Gerek Bakanlıkça, ve gerek bakanlıklar j 
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arası komisyonda ve gerekse Bakanlar Kuru
lunda çok geniş etütlere mazhar olmuş bir ta
sarıdır. 

Ondan sonra da Meclis komisyonlarında, za
manın kısa olmasına rağmen geceli gündüzlü 
çok ciddî bir etüde tâbi olduğunu arzederim ve 
bundan dolayı da komisyon arkadaşlarıma hu
zurunuzda arzı şükran ederim. 

Cahid Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi 
komisyonlarımız hiçbir yerden gelen havanın 
tesirine tâbi değildir. Demokrat iktidarı zama
nında Yüksek Meclisin hiçbir parçası böyle bir 
tesire asla tâbi olamaz. 

Şimdi bu işletmenin statüsünü değiştirmeye 
karar verdikten sonra bunları bu katma şekil
den, en ileri olan anonim şirketine çevirmeyi 
düşündük. Zaten Demokrat iktidar partisinin 
hedefi bu idi, bunları hususi teşebbüse terket-
ınekti. Şimdi, bugünkü şeklin terkedilmesinde, 
zannediyorum ki bütün arkadaşlar müttefiktir
ler. Bugünkü teşekkülün bize ne kadar büyük 
zorluklar çıkardığını huzurunuzda arzetmiye-
ceğim. Çünkü hepinizin malûmudur. Yalnız ide
al olan hususi teşebbüse bugün bir hamlede va-
ramıyacağımıza göre ne kadar ileri gidebilirsek 
bizim için o kadar başarılı bir hamle olacaktır. 
îlk akla gelen iktisadi teşekkül veya anonim şir
kettir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi kab-
1 arında sıkıntıya uğradığı, büyük teşkilât deği
şikliğine muhtaç bulundukları bir hakikattir. 
Onlar bu halde iken biz kendi bünyemizi onla
ra uydurmakla bir ileri hamile yapmış olamayız. 
İktisadi Devlet Teşekküllerine takılmak bir ne
vi alışkanlıktır. Mahzurları da olsa alışılmış 
olan bir şekildir, ona ittiba edelim diyen fikirler 
de mevcuttur. Fakat Devletin iştirak ettiği her 
türlü iktisadi teşekkülün mutlaka bir tek sta
tüye tâbi kılınmasında mecburiyet fikrini anla
mıyorum. Şüphesiz ki her çeşit iktisadi teşekkü
lün müşterek unsurları mevcut olduğu gibi çok 
uzak unsurları da vardır. Bugün bir kömür iş
letmesiyle dünya denizlerinde rekabet yapacak, 
mal ve insan nakledecek ve bin bir mücadele 
şekilleriyle muvaffak olup. kazanaeak vaziyette 
olan bir vapurculuk işletmesinin bünyesinin ay
nı olması imkânsızdır, bunlarda birçok ayrı
lıklar mevcuttur. Bu itibarla partimizin göster
miş olduğu hedefe de mümkün olduğu t kadar 
yaklaşmak için bu şekli bulduk. Bu bir hamle-
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dir: batta bir hamle olmakla da kalmıyor bu sa
hada kıymetli bir tecrübe de edinmiş olacağız. 

ABDULLAH GEDÎKOttLU (Ankara) — 300 
milyonla tecrübe olmaz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYPÎ KURTBEK 
(Devamla) — Efendim, yapacağımız hamlede 
elimizdeki kudret şüphesiz esastır. Hamleyi kud
retimiz nispetinde yapacağız. Başka memleket
lerle yapacağımız rekabet bu kudrete tâbi olacak
tır. 

Şu halde bu prensip esas kabul edildikten s e 
ra artık maddeler üzerinde kon uçul ab ileceği ka
naatindeyim. Murakabenin azlığı veya çokluğu 
mevzuubahs olabilir. Bu o madde üzerinde tafsi-
1 âtiyle görüşülebilir. 

Şu kadar arzedeyim ki, murakabenin tama-
ıniyle mevcut olduğunu kabul ediyoruz. Gerek 
malî murakabe, gerek Devlet murakabesi mevcut
tur. Bundan başka Ulaştırma Bakanlığının kendi 
statüsünde, hususi ve resmî ulaştırma vasıtaları
nın milletin ihtiyaçlarına tevafuk edecek şekilde 
işlemelerini temin maksadiyle bir murakabe mev
cuttur. Bugünkü bakanlık teşkilâtı bu muraka
benin hakkiyle yapılmasına müsait değildir. Fa
kat bakanlık için tasavvur ettiğimiz ve yakındı 
yüksek huzurunuza sunacağımız statüde bu mura
kabe daha çok genişletiliyor. Demokratik mem
leketlerden örnek alarak iki şehir arasında işli-
yen otobüse, kamyona varıncaya kadar sıkı bir 
murakabe altına almak suretiyle hususi ve resmi 
bütün ulaştırma vasıtalarını koordine etmek için 
Bakanlığımızı teçhiz etmek fikrindeyiz. 

Bu banka ile'Deııizyoilami'u bugünkü kif;. 
3retsiz durumu düzeltilecek ve ileriye doğru bir 
adım atılacaktır. Partimiz bugüne kadar büyük 
adımlar atmıştır. Bu da cesaretle atılmış bir adım 
olacaktır. Bugün kuvvetli bir merkeziyet ile ida
re edilen ve tamamen bürokratik olan teşkilâtın 
devamı, zararın, kifayetsizliğin devamı demektir. 
Bu kanun ile bu idare kurulacak ve serbestçe ça
lışmasına imkân bulacaktır. Şüphesiz her işte ol
duğu gibi bu kanunun tatbikmda da hüsnüniyet 
ile çalışmak esastır ve çalışılacaktır, Bir kanun 
hüsnüniyetle tatbik edilirse iyi netice verir, de
ğilse memlekete bundan birçok zararlar gelebilir. 
Bugün demokratik bir idare kurulmasına imkân 
veren aynı Anayasa yürürlükte iken memleket 
yıllarca dikdatör bir idare altında kalmıştır. Bu 
kanun Demokrat Parti iş başında bulundukça en 
iyi şekilde tatbik edilip muvaffak olunacağı aşi-
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İ kârdır. Biz bu zihniyeti muhafaza ettiğimiz tak-
I dirde muvaffak olacağımıza tamamen eminim. 
I Bu kanunun kabuliyle dış hatlarda yolcu te-
I kelini kaldırmış bulunuyoruz. Birçok arkadaş

lar, tekelin bir kısmının muhafaza edilmiş olma 
sına itiraz etti. Boğazlarda ve âmme Karakte
ri kuvvetli olan can kurtarma, fener gibi işlerde 
tekeli muhafaza ettik, istanbul limanını tama-
miyle serbest bir hale koyamayız. Liman bir di-

I siplin ve nizama bağlıdır. Bundan dolayıdır ki, 
bu istanbul limanını muntazaman idare etmek 
için böyle bir tekelin idamesini zaruri gördük. 

Bu kanunla daha mühim bir şey kazanıyoruz. 
| Şimdiye kadar Türk denizciliğinin muhtaç oldu-
1 ğu deniz kredi müessesesini de kuruyoruz. De 
j niz kredi müessesesi armatörlere de hizmet ede 

cek, memlekette şilepçiliği, yolcu vapurculuğu
nu, deniz inşa sanayiini teşvik edecek ve destek-

I liyecektir. Bu sebeplerle memlekete, memleket 
j ekonomisine, Türk denizciliğine büyük hizmet

ler yapacağına-ve büyük hamleler temin edeceği-
j ne kaani olarak bu tasarıyı Yüksek Huzurunuza 

•getirmiş bulunuyoruz. Yüksek tasvibinize maz-
har olmasını rica ediyorum. 

i MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Bir 
I sual sormak istiiyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun. 
j MÜFlT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Efen-
j dim; Devlet Ulaştırma idarelerinin zarar ettik-
I 1 erinden bahis buyurdunuz ve bu kanunun ge

tirilmesine âmil olan sebeplerden birinim de bu 
olduğunu ifade buyurdunuz. Denizyolları ida
resi bu sene ne miktar zarar etmiştir, bu zarar, 

I yeni satmalman gemilere yapılan masrafın ilâ
vesinden mi, ileri gelmiştir, yoksa bu zarar nor-

j mal midir? Bunu izah etmelerini rica edeceğim. 
| ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
I (Ankara) — Efendim, ulaştırma işlerinin zara-
I rmı net olarak ifade etmek gayrimümkündür. 
i Çünkü burada bir işletme muhasebeci maalesef 

tutulamamaktadır. işletme muhasebesi olmıyan, 
I bilanço ismi ile tavsif edilebilecek bir bilançosu 

olmıyan bir müesssesenin zararının ne olduğunu 
ı ve neden ilerli geldiğini tesbit etmek hakikaten 
| güçtür. 

Fakat bizim vardığımız kanaat şudur: istan
bul limanı sıkışık bir vaziyettedir. Bundan hem 

•] liman teşkilâtımız hem de tüccarlarımız gayrimem-
i riundur. Meselâ gece -insan çalıştıramıyoruz, 
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tahsisatımız yoktur, malzeme alacağız Artıffta 
ve Eksiltme Kanunu gereğince alıncaya k â # r 
m*İ4eme fiyatları artmaktadır. 

Netice itibariyle bu müessesede işletme ekK>-
no|a^ tatbik edilmediğinden bu aksaklıklar ve 
zararlar husule gelmektedir. 

tşte bu aksaklıklara mümkün olduğu kadar 
erken son vermek, için bu kanunu ivedilikle hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

(MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Sayın 
Bakan benim sualime cevap vermedi. 
* Bu sene idare zarar mı etmiştir, etmişse ra
kamla miktarı nedir? Bu zarar yeni satınalınan 
vapurlardan mı husule gelmiştir, yoksa idare
nin bünyesinden doğmuş eskli zararlar mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(Devamla) — Efendim, yeni »atın alman vapur
lardan da bir ziyan vardır. Fakat Denizyolları
nın ziyanını buna atf edemeyiz. . 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 
Bütçe Komisyonu müzakerelerinde Bakan ve 
yanında bulunan müşavirler, Denizyolları bahsi 
konuşulurken, yakında yeni bir Teşkilât Ka
nunu ile, yeni bir proje ile geleceğiz, demişler
di. Bu Denizyolları bu millete milyonlarca lira 
zarar verdirdiğine ve bunun işletmesinde de bâ
zı kösteklemeler olduğuna göre, altı ay sonra, 
Meclis tatil yaparken bunu buraya getirmek doğ
ru değildir. 

BAŞKAN —- Bu mütalâanızın tasarı ile alâ
kası yoktur efendim. 

ABDULLAH GEDİKOĞLU (Devamla) — 
Vardır efendim, vardır. Ulaştırma Bakanı... 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFl KURTBEK 
(Devamla) — Müsaade buyurursanız arzedeyim. 

Demokrat Parti Hükümeti idareyi ele alın
ca bütün işletmelerin fena vaziyette olduğunu 
tesbit etti. Şimdi bu kadar geniş, 11 işletme
den ibaret olan bu deniz işletmesinin statüsünü 
bir çırpıda değiştirerek, 3-4 ay içinde huzurunu
za bir kanun sevketseydik işte ö zaman sizin bizi 
hayretle karşılamanız lâzımgellrdi. / 

Btj/tasarı ü^ndetmüri^l ln oigluğu kadar, 
gu«Sm«zra-yetgği kadar inceîejnjgşr yantık 
îyedBjk kftr&rı "istememizinsebeM^jle tat||;;za-

ınîzll^dir, yofe» bir. tatil atmosferine sıkıştır* 
ırfaMTıgibi bir şey aklımızdan geçmiş değildir. 

İBİHJLLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) —. 
Ö, Straini de aklımdan geçmiyor. Sizdeki hüsnü-
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I niyet bende de var, fakat neden aradan 6 ay 

geçtiği halde bir taraftan millet zarar ediyor, 
i bir taraftan da kanun gelmiyor? 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ KURTBEK 
(devamjf^ — Mâruzâtım bu kadardır. 

MAÜÎYE BAKANI HASAN POLApAN 
I (Eskişehir) — Efendim, bendeniz sadece \$v iki 
i niktaya teş^as edeceğim. Bu da komisyon ta

sarısı ile Hükümet teklifi arasındaki farkla il
gili olacaktır. 

Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız biraz ev
vel, « İşte Maliye burnunu sokarsa böyle olur, 
şöyle olur, Hazine parmağını sokarsa şöyle olur 
böyle olur, işte mülhak bütçe idi, muvazenei 
umumiye idi, katma bütçe idi, işte İktisadi Dev
let Teşekkülleri, işte murakabe ve saire », diye 
öyle bir hava içinde maksatlarını anlattılar ki, 
hakikaten komisyonunun düşüncesini aksettir
miş oldukları kanaatine yardım. Nitekim, ta
sarıda da bunu görmeş şu şekilde mümkündür 
ki; murakabeye ait olan ve hakikaten muraka-
}>eyi en hafif bir şekilde koymuş olan 24 ncü 
maddeyi topyekûn ilga etmişlerdir. 

Maliye, Maliye; Hazine, Hazine; diye bah
seden Hamdi Başar arkadaşıma şunu samimane 

I arzedeyim, kanunları okumadan bunları müza
kere ve kabul etmişlerdir. Neden? Eğer oku
muş olsalardı, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye 

I Kanununun ikinci maddesinin : « Devletin em-
I vali, Devletçe tarh ve cibayet olunan her türlü 

tekâlif ve rüsum ile Devlete ait nükut ve esham 
ve her türlü menkul ve gayrimenkul eşya, em
val ve kıyem ve bunların hasılat ve icaratı-
ile satış bedellerinden terekküp eder » hükmü
nü koymuş bulunduğunu . görmüş olmaları lâ
zımdı. Aynı zamanda 2996 sayılı Maliye Ve
kâleti Teşkilâtı Kanununun beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasında : « İmtiyazlı şirketlerle ser
mayesinde Devletin iştiraki olan müesseseler sa
lahiyetli makamların isteği ve Maliye Vekâle
tinin müsaadesiyle teftiş olunur » hükmünü de 
görmüş olmaları gerekirdi Yani komisyon bir 
çırpıda Hükümetin teklif ettiği 24 ncü mad-

I deyi Uga edivermiş, bu suretle konulacak olan 
teşekküle artık Hükümet murakabesinin gire-
miyeeeğji bir durum ortağa çıkmıştır. 

Yine Komisyon. Başkanı muhterem Hamdi 
Başar diyorlar ki. «bu anonim şirkettir, kendi 
murakabe uzuvları vardır.» 

Teşkilât Kanununun yine 5 nci maddesinin 
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üçüncü fıkrası: (Alelûmum cemiyetlerin ve bil
hassa Devletten malî yardım görenlerin malî 
noktadan teftişlerine de maliye müfettişleri sa
lahiyetlidir) der. 

Bütçe müzakereleri sırasında Yüksek Heyeti
niz Kızılay'ın, Çocuk Esirgeme Kurulunun ve 
Hava Kurulunun teftişini benden bilhassa iste-* 
mişdiniz. Şimdi hâdiseyi bir dakika şöylece 
topyekûn müşahede edelim: Kızılayı, Hava Kuru
munu, Çocuk Esirgeme Kurumunu teftiş ve mu
rakabe edeceğiz, üzerinde hassasiyetle duracağız, 
fakat Hazineden millet malı olarak 500 milyon, 
300 milyon kıymet vererek kurduğumuz bir te
şekkülün kapısından, Hazine murakıbı sıfatiyle 
giremiyeceğiz (Alkışlar) 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
HAMDI BAŞAR (İstanbul) -— Giremiyeceksi-
niz diye bir kayıt koymadık. 

MALÎYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — 24 ncü madde giremiyeceğimize 
delâlet eder. Biraz evvel siz dışarda iken 2496 
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ikinci fıkra
sını okudum. Ancak salahiyetli makamın isteği 
üzerine teftiş ve murakabe edebilirim. Aksi tak
dirde giremem. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Esasen 
birinci madde buna mânidir. 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Ondan sonra bir de Hükümet ta
sarının üçüncü maddesinde bankanın yurt dı
şında açacağı şubeler hakkında Maliye Bakanlı
ğının muvafakatinin alınması hükmü vardı. Ko
misyon bunu da tayyetmiştir. Tasarıya Maliye 
Bakanlığının muvaffakati kaydının konması öyle 
hodgâm bir düşünce ile olmuş değildi; Döviz 
murakabesi bakımından buna lüzum ve zaruret 
görülmüştü. 

Ondan sonra; tasarının 16 ncı maddesinde 
bu teşekkülün sermayesinin 500 milyon olması 
uygun görülmüştü. Komisyon bunu da 300 e in
dirmiştir. Bu münasebetle konuşan muhtelif ar
kadaşlarım ayni zamanda bu hususta muhtelif 
sualler sormuşlardı. Bunlara cevap teşkil ede
cek bâzı hûsusata temas edeceğini. 

Birincisi, galiba Emin Kalafat arkadaşım, 
bu Devlet Denizyollarının en son bilançosunun 
maliyenin eline gelip gelmediğini sormuşlardı. 
Devlet Denizyollarının son hesabı katisi 1948 
yılma aittir. Şu anda rakam vermek isterdim, 
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fakat Devlet Denizyollarının salahiyetli mujbâ-
sebecisinden cetvelin yanlarında bulunup bulun
madığını sordum, yokmuş son ve katı rakamlar 
1948 yılma aittir. 1950 ve 1951 in ancak kağ ol
madan tertiplenmiş olan listesi elimizde mevcut
tur. Buna göre Denizyollarının son durumujıda-
ki aktif yekûnu 205 milyon _ liradır. Sabit kıy
metler yekûnu da 89 milyon liradır ki bu, suret
le aktif ve sabit kıymetler yekûnu 294 milyon 
lira eder. 89 milyon liradan amortisman akçe
si olarak ayrılmış olan 20 milyonu düştüğünüz 
zaman 69 milyon lira kalır. Bunun içinde Sultan 
Mahmut devrinde yapılmış havuz ve rıhtımlar d,a 
mevcuttur. Onun için bu 69 milyonu, en aşağı 
bir şekilde (1930 la bugünün para farkı şeklinde 
ve çok ğski tarihlere kadar teşmil e4erek) beşle 
darbettiğimiz zaman 345 milyon eder. 345 mil
yona. 205 milyon daha ilâve edilince 550 milyon. 
eder. 

Denizyolları idaresinin, iç, dış ve Marşhall 
Yardımından olmak üzere, 208 milyon borcu bu
lunduğuna göre 550 milyondan bu miktar çıka
rılınca geride 342 milyonluk bir rakam kalır, 

Tekrar arzedeyim yuvarlak olarak arzetti-
ğim bu rakamlar katî hüküm verdirebifecek 
şeyler değildir; bilhassa kıymetler çok müte-
havvildir. Kurulacak şirketin % 51 hissesi Hazi
neye, %ş49 u da hususi eşhas ve teşekküllere ait 
olacaktır. O halde geçici birinci madde gereğin
ce tesbit olunacak kıymetlerle ortaya konula
cak olan % 51 Hükümet hissesi iein, o kıymeti 
esas kaljul etmek temayülünü göstererek 300 
milyon lira karşılığını bulduk. Bunun üstüne 
% 49 hususi eşhas ve şirketlerin iştiraki de dü-
sünülmüf olduğu içindir ki sermaye yekûnu 
Hükümet teklifinde 500 milyon olarak düşünül
müştü. Komisyonun hangi düşünce ile bu 500 
milyonu 300 milyona indirdiğini bilememekte
yim. 

Arzedeceğim son nokta şu olacaktır; 
Geçici 4 ncü madde ile, her türlü vergi, resim 

ve harç muafiyeti genişletilmiştir. Halbuki Jîti-
kümet tasarısında bu tahdit edilmişti ve bu bir 
düşünce mahsulü idi, sebebi d# şu idi : 

Biz bankanın anonim şirket şekline; inti^a]|., 
amn;da tatbifc edilmek üzere bu muafiyetleri.,)^-,. 
sunmuştuk. Fakat bankayı kuracak diğer ortak
lardan lîazine kisvesi % 26 jûlaca^ı. BUi.muafi
yeti hususi teşekkülde 'fw^ı,^ıı^flft,şeİîİjş^e.--; 
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göstermeyi tanımıştık. Komisyoa bunu geniş- I 
letmiş bulunuyor. 

Bir de bir arkadaşımız Ulaştırma Bakam ar- | 
kadaşımı«3a1a Dea&zyollaTiHin bütçe akiğim "sor- ı 
dular. 1951 yılı açığı 3pL 274 628 liradır. 

I ^ A ^ ^ İ J İ ^ (Konya) - Halen 
^erTofan!2^^ayl İ i kanunun beşinci madde-
sHÜİtf âraeî4ı£rasi7 bu gibi şirketleri Maliye Ve-
Kaıeıının müsaadesiyle teftişe imkan verdiğine 
'ğ^re, 'bu a^arı l le teklif ettiğiniz 24 ncü mad-
â$ft fersiz velhzıimsuz addetmez misiniz? 

3SAIİYE BAKANI HASAN POLÂTKAN 
(Devamla) -— Bu ih€taîâanın mesneidi şudur; bu 
biraz evvel arzetfiğim Hükümet teklifi ve tasa-
ramdaki murakabece taallûk eden 24 ncü mad
denin, (2996 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. 
fıkrası göz önünde bulundurulmadan) komis- I 
golfça liîçîn ilga e<mmiş olduğunun da bir ifa-
^e^âirfHiyörİar ki: «Bu kanun meriyet mev-
BîîMctedîr, ikinci bir İiüküm koymaya lüzum I 
y^fur.> 

İ^urad Ali Beyin yanıldığı nokta şurasıdır: I 
2jâ^*ediyorum in; Îİükümet tasarmmdaki 24. | 
mİ^deyîflğa etsekT (îahi 2996 sayılı Kanun meri- | 
"ye'lt^'oTfâuğü'^n Maliye Bakanlığı yine oraya gi-

teftiş ve murakabesini yapar. Halbuki bu tef
tiş ve murakabe ancak salahiyetli makamların 
İ İ f # ^ r İ n e d l r . ( . , rf 

f l Â İ İ ÖfefiîÖÂŞ (Burdur) — Esasen bi-
rİfröi njactcle t e tyma mânidir. 

Wtf^f$dlA HASAN POLATKAN 
jfÖeva'mraj — Tasarının birinci maddesi buna 
M M a î ^ m i d i B , 2İ ncü madde eğer kaldırıla
cak olursa, bu Kamaran meri olîöâama iağmen, 
oraya gîrebilı̂ ffiizVmTirftk&1>e ve îeÛtş edebil
memiz aöeak ve ancak Deaj^banfeıri kfen4i tale- I 
bijfle olur. (ABcıçlar). I 

BAŞKAN .-4 Mâza&renân! derominâ yarın... 
MUEAD âlÂ tfcöEN (Konya) — Usul 

hakkında . SOK istiyorum. | 
OSMAN ŞEVKÎ ÇIÎŞİSBAĞ (Anlara) — 

Bi* sual sormak istiyorum. I 
KtfBÖsyemın fcatŞtd titâgitaalHyif göre, bir I 

genel kurul, bir idare heyeti, bir !mtffalîpftr te- ı 
şekkülü vardır.. iir„ de Bakanlar Ku?ulunea;*â- | 
yıni kabul edilmiş olan müdürü umumi vardır. I 
Bütün M maraum& Hükümet adına bir muraka- I 

• • ^ 
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beyi tazammun etmez mi? Bilhassa bu teşekkül 
bir parça da ticari mahiyet, anonim şirket ma
hiyetini haiz olduğuna göre bunu daha fazla 
bir Devlet teşekkülü iMhiyetînde tevsie hakkı
mız olabilir mi? Sizin işhat ettiğiniz kanunla 
mukayyet olması gerekir mi, gerekmez mi? 

MALİYE BAKANI HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Hakikaten bir anonim şirket ola
rak bu bankanın salahiyetli organları vardır ve 
bunlar daimî olarak vazife görürler. Fakat hepi
niz pekâlâ biliyorsunuz ki o camianın içinde bu
lunan teftiş ve murakabenin haricinde orada 300 
milyon, 500 milyonluk bir Hazine hakkı ve his
sesi olduğu için, ayrıca bu Hazine hakkı ve 
hissesi bakımından bakanlığın bir teftiş ve 
murakabeye hakkı olmak icabeder. Arkadaşım 
diyarlar ki; bu bir anonim şirkettir, ticari ka
rakterini haiz olan bir teşekküldür. Sormak 
istedikleri şey budur. Teftiş ve murakabe bu
nun ticari olan mahiyetini zedeler mi, zedele
mez mi? Eğer muhterem arkadaşım 24 ncü 
maddedeki murakabeyi, maliye müfettişleri 
gidip Denizyollarında 365 gün oturacaklar 
şeklinde anlıyorlarsa, bunda aldanırlar. Yük
sek heyetinizin hayır kurumları için hassasi
yet gösterdiği murakabenin, 300 milyon lira
lık bir Hazine hissesinin mevzubahs olduğu bir 
teşekkülde olmamasını düşüneceğini tahmin 
etmemekteyim. 

MUEAD Âli Ülgen (Konya) — Söz benim, 
müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Rica ederim söz vermeden na
sıl konuşabilirsiniz Murad Âli Bey... Daha bir
çok arkadaşlar söz almışlardır. İttihaz buyur
duğunuz karar mucibince yarın toplanacağız. 
(Olmaz kifayeti müzakere takrirleri vardır 
seteleri gürültüler) 

Çok rica ederim arkadaşlar, daha Dokuz 
arkadaş BÖZ almıştır. Usul hilâfına hareket 
edilmemiştir. Yarın sabahleyin devam edeceğiz. 
Yoksa müzakereyi kapatmış değilim. Çünkü 
müzakerenin devamına karar vermiş bulunu
yorsunuz. (Saat erken devam edeceğiz sesleri) 

Karar veçhile yarın sabah saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son veriyorum* 

Köfpa'nmp, Söstl : 20,30 

*» 
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6— SOEÜLAR VH CEVAPLAR 

YAZILI SORU 

1. — Zonguldak Milletvekili Ahdürrahman 
Boyacıgiller'in, Zonguldak'a bağh Demek îlce$i 
Hidro - elektrik santralinin inşaası ile içme su
yunun temini ve Çaycuma tlcesi elektrik ihtiya
cının bu yıl içinde giderilmesi için ne düşünül
düğüne dair sorusuna İçişleri Bakanı Halil öz-
yörük'ün yazık cevabı (6/407) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yazılı soru 

İçişleri Bakanlığından 
1. Zonguldak'm Devrek İlçesinin içme suyu 

ve elektriği yoktur. Elektrik demode ve çok mas
raflı iptidai bir vasıta ile sağlanmaya çalışılmak
ta ise de bu, hem halk ve hem de belediye için yı
kım teşkil etmektedir. Bu ilçenin eskiden beri 
etüdleri yapilmış hidro - elektrik santralinin in
şasına elverişli projeleri mevcut olmasına ve âcil 
kalkınma ihtiyacında bulunmasına göre, hidro -
elektrik santralinin inşası, 

2. Halk, gayrisıhhi olan dereden ve kuyu
lardan sağladığı suyu içmekte ve çeşitli hastalık
lara duçar olmaktadır. Bu sebeple; bu ilçeye iç
me suyu getirilmesi düşünülmekte midir?. 

Eski iktidarın ihmal ettiği bu hayatî ihtiyaç
ların giderilmesi derpiş edilmekte midir?. 

3. İlin Çaycuma İlçesinin de elektriği yok
tur. Bu kaza ihtiyacının da bu yıl içinde temini 
düşünülmekte midirî. 

Bu hususların yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

16 . VIII . 1951 
Zonguldak Milletvekili 

* Avukat 
A. Boyacıgiller 

T. 0. 
9 . VIII. 1951 İçişleri Bakanlığı * 

M. î. G. M. ; ' 
2. D. Ş, M. 

Sayı: 622-406,15641 
! özü: Devrek içme su tesisatı ile 

elektrik tesisatı ve Çaycuma elek
trik tesisatı H. 

T. B. M? Meclisi Yüksek Başkanlığına 
19 . VII. 1951 gün ve Genel Kâtiplik 6/407-

2249/4872 sayılı buyrukları karşılığıdır. 

Devrek hidro elektrik santralinin inşası ild 
içme suyunun temini ve Çaycuma elektrik ihti
yacının bu yıl içinde giderilmesi için ne düşü
nüldüğüne dair Zonguldak Milletvekili sayın 
Abdürrahman Boyacıgiller tarafından verilen 
yazılı soru önergesi üzerine yapılan incelemede: 

1. Devrek kasabası içme su projesi eksilt
meye çıkarılmış olup 16 . VIII. 1951 günü iha
lesinin yapılacağı ve projesinin ikmal ve tasdi
kini mütaakıp tesisatın ihalesi hususunda gere
ken işleme tevessül edileceği; 

2. Devrek Belediyesinin 21.11.1949 tari
hinde yaptığı müracaat üzerine bankaca kasaba 
elektrik tesisatının halihazır durumunu mahal
linde incelemek için 17 . X . 1949 tarihinde bir 
uzmanın Devrek'e gönderildiği, yapılan etüdü 
mütaakıp tanzim edilen rapora göre, kasaba 
elektrik santraline bir gazojen grupunun tesisi 
ve mevcut şebekenin ıslahına ihtiyaç bulundu» 
ğu, bu husus 21. XI .1949 gün ve 12642 sayılı 
banka yazısı ile belediyeye bildirilmiş ve ge
rekli projenin banka aracılığı ile yaptırılması 
istendiği takdirde yetki verilmesi ve proje bede
line karşılık 1.000 lira gönderilmesi talebedilmiş 
iso de belediyenin bu yazıya bugüne kadar hiç
bir cevap vermediği, bu itibarla kasaba elektrik 
işi hakkında her hangi bir işlemin yapılamadığı; 

3. Çaycuma kasabasında kurulması arzu 
edilen elektrik tesisatının nev'ini tesbit hususun
da gerekli etüdü yapmak üzere mahalline gön
derilecek banka uzmanının yolluk ve zaruri 
masraflarına karşılık olarak İller Bankasınca 
18 . XII. 1950 gün ve 11587 sayılı yazı ile bele
diyeden 150 lira talebedildiği, bu para bugüne 
kadar bankaya gönderilmediğinden ve yazıları
na da herhangi bir cevap verilmediğinden bu ka
sabanın elektrik işinin de ele alınamadığı sonu
cuna varılmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arzederim, , 

İçişleri Bakanı 
İ , Halil özyörük 

>v#-« 
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AT5TON K â R i r T l f î 
Abdullah Güler 
Salih Torf illi 
Ahmet Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Kemal Bren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğhı 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevk? Çiçekdağ 
Ramiz Bren 
Muhlis Ete 

.Mümtar Faik Fenik 

.Abdullah Gedikoğlu 
'Osman Talât tltekin 
ÜEEâmid Şevket İnce 
SeyfiKurtbek 
Talât Vasfiö* 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Narifi Şerif Nabei 
Burhansttin Onat 

AYDIN E 
Nâmık GedÖc " 
A. Baki Okdem 

BALIKESİR 
"Vacid Asena „ 
IMusaffer Emirofclu 
Müfit Erknyumen 
Enver Güreli 

:- ÜJ * sayı» : 487 
' fj Oy verenler : 255 

.Kabul, edenler : 254 
- Reddedenler :'".'' ] 

Çekinserler \ 
Oya katılmıyanlar : 211 

Açık Milletvekillikleri : 20 

[Kabul edenler] 
Ali Fahri Iıeri 
Arif Kalıpsuoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 0 V U V 

Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BUBSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Bagıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
. Kâzım Arar - ,^ 
Kemal Atakurt 
Kenan Çıgman 

ÇORUH 
Meeit Bumin 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioglu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Galip Kınoğlu 

"' V '. ' 

' . . . . . . -; 
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Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbuğ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan füfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 

HATAY 
Celâl Sait Siren 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Celâl Ramazanoğhı 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver A d akan 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çambbej 
Fuad Hulusi Demirelli 

.Bedri Nedim Göknil 
Fuad İEÇSprülü 

Adnan Menderes 
Ahuya Moshot 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayıiner 

- w -



M r t i M f e k İ l 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram kayar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Halil özyörîik 
Abidin TekÖn 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibe^e 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Ke^ecioğlu 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
ŞefürBaftay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 

KOCA»!! 
Ethem Tâssaf Akan 
Ekrem Aİican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 

"İ : İ12 §.8 
"Salîh KaTeincioğlu 
Mümtaz Kavalcıoglu 
Yeredöğ Kişioğlu 
Saim örihon 
Lûtfi Tököğlu 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alnbay 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet' Gürol 
Tarık Kozfcek 
Muammer Obuz 
Murat'Âli Ülğen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Âlkin 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Ahmet'Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaöğlu 
Semi Ergin 
Refik Şevket İrice 
Adnan Karaosirianöğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
öğlu 
Nafiz KÖrez 
Sudi Mıhçioglu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet BÖzd ağ 
Ahmet Kadöğlu 

ö : â 
Nedim Ökinen 
Maznar özsoy 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğhı 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
IBiseyîn Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

Ref et Âksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Hâşim Alişan 
Tevfik İleri 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
HâditTzer . 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat ttârı 
Tevfik Coşkun 
Yusuf Ziya" feker 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Mefiinet Daim* Suâl \ 

SİVAS 
Nâzım Ağacîkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Düygün 

Şevki'Ece vit 
Nurettin Ertürk 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Mahmut Goİoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi prhon 
CahidZâmaagil 

röımeiı 
Hasan Remzi Kulu 

ÛRfA 
Necdet Açanal 
Ömer Cevheri 
Feridun fîrgin 
Celâl öncel 

VAN 
İzzet Akın 

YÖ2ÖAD 
Niyazi Ünal "Âlcılı 
Faik Erbaş 
Yüsûi Karslioğlu 
Fuat Wizambğhı 
Hasan Üçöz 

^ Ö t f t t f A K 
Fehmi AçıKsöz 
Suat Bâşol 
Abdürrafim'an Böyacı-
giller 
Cemal "Kıpçak 
Rifat Sivişoglu 
Avni Yur&anftyrak 

[Reddedenler] 
SîtAS 

Halil İmre 
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[Çekimserler] 

MUĞLA 
Nadir Nadi 

O : 3 

[Oya katılmayanlar] 
AFYON KARAHISAE 
Süleyman Kerman 
Bekir Oyaagenlı 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 

AĞRI 
Kasım Küf reyi 
Halis %öztürk ,(î.) 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil (î.) 
Sadri Maksudi. Arsal 
do 
Salâhattin Benli 
Dağıstan Binerbay 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Akil Şan/oğlu 
İbrahim Subayı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlıı 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BÎTLÎS 
Salâhattin tnan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
3fahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURSA 
Agâh Erozan 
^ecdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan A km anlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (t.) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran. 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saîp özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENZLÎ 
Mustafa Gülcilgil 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR, 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Nâzım önen (1.) 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Hasan Osma 

ELAZIÖ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
'Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
'Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit SağıroğİH 

Ziya Soylu (1.) 
ESKİŞEHİR 

Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebespy 

GAZİANTBR 
Ekrem, Cenani 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Tahsin İnanç (1.) 
Arif Hikmet Paraukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura... 
Halis Tokdemir (î.) 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbuu (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Çilli, (1.) 
Abdürrahman Melek 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl-Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
^Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

|y,|Vfjte, 
Halide edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Osman Kapanı 

KARS 
Fevzi Afetti.,. 
Lâtif Aküzüm 
Sim Atalay (î.) 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin-
Veyis Koçulu 
Esat Oktay* 
Tezer Taşkıcan 
Hüsamettin-Tugaç (1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Galip Dcais , 
Ahmet Keskin 
Hamdi Tür* 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgtiblü 

KIRKLARELİ 
Sıtkı Pekkip (I.) 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Halil Sezai Erkut 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydraer 
Ziya Barlas 
Sıtkı Salim Burçak 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 

8 3 9 -
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Hikmet Fırat 
limet İnönü 
^Mehmet Kartal 
İlehnwt Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk İlker 
Muzaffer Kurbanoğlu 
do 
Hamdullah Suphi Tanrı-
dver 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz (I.) 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(î.) 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

Aydın 3 
Balıkesir 1 
Bilecik . 1 
Bitlis 1 
Bursa 1 

Ant Uras 1 
MUŞ 

HamdiDayı 1 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Asını Doğanay 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 

1 Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu | 
(î.) 1 

SEYHAN 
Reşad Güçlü 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 j 

Mahmut Kibaroglu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Baki Erden 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan (T.) 

SİVAS 
îlhan Dizdar (î.) 

Rıfat öçten 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bin gül 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk (I.) 
Ahmet Gürkan 
Muzaffer önal 
Nuri Turgut Topcoğlu 

İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kırşehir 
Muğla 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar. 
Cemal Reşit Eyüboglu 
Tevfik Koral 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydm 

URFA 
Feridun Ayal]» 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Thmıroglu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp (I.) ^ 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 

Sinob 
Sivas 
Zonguldak 

1 
1 
1 
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S. Sayısı: 276 
Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı ve Ulaştırma 

Komisyonu ile Karma Komisyon raporları (1 /224) 

T. C. 
Başbakanlık 18. VII. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1939, 6-2423 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 12 . V I I . 1951 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı
nın gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A.Menderes 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanunu tasarısı gerekçesi 

I - Kuruluş 

Kuruluş : 
Madde 1 : Türkiye'de deniz işletmeciliğine Devlet iştirakinin tarihi pek eski devirlere, he

men hemen bundan bir asır evveline kadar gitmektedir. Muhtelif tarihî âmiller ve bilhassa 
kapitülâsyonlar dolayısiyle Türk vatandaşlarının ferdî teşebbüslerinin pek ileri gidemediği de
virlerde Devlet, deniz işletmesi sahasında önderliği ele. almış ve zaman zaman muvaffakiyetli ne
ticeler istihsal etmiştir. 

Deniz ticaretinin millî iktisat ve millî müdafaa ve nihayet sosyal zaruret bakımından ar-
zettiği ehemmiyet ve-hususiyet bütün dünya devletlerince göz önünde tutulmuş çok eski tarihler
den itibaren bu nevi ticaretle meşgul vatandaşların himayesine ve cesaretlendirilmesine matuf 
olmak üzere imtiyazlar, primler ve daha birçok çeşitli himaye tedbirleri ittihaz edilmiştir. Fa
kat Birinci ve ikinci Cihan harblerinde başlıca denizci memleketler olan Fransa, ingiltere, Ame
rika daha da ileri giderek doğrudan doğruya Devlet işletmeciliğine gelmişlerdir. Her ne ka
dar harb bitince bu teşekküllerin tasfiyesine gidilmiş ise de meselâ Fransa'da olduğu gibi Dev
let doğrudan doğruya hususi teşebbüsle idare edilmekte bulunan iki büyük denizcilik şirketine 
aksiyoner sıfatiyle ve hususi bir statü ile iştirak etmiş ve ayrı bir kanunla da denizcilik işlerini 
kontrol altına almış bulunmaktadır. 

Türkiyenin çok evvelden başladığı ve dünya denizciliğinin de başka saikler altında giriştiği 
Devlet, Deniz işletmeciliği içtimai bir realite olarak kendi vücuduna lüzum hissettirmektedir. An
cak, bütün mesele bu müdahalenin şekil ve mahiyetinde kalmaktadır. Devlet kendine mahsus me
totlarla mı, yoksa deniz ticaretinin gerektirdiği hususi metotlarla mı bu işi yapmalıdır meselesi. 
mevzuun en mühim noktasını teşkil eder. 

Türk Devlet Deniz işletmeciliğinin tarihi tetkik olunursa görülür ki, bu nevi işletmeye Devlet, 
Devlet sıfatiyle ve kendine mahsus metodlarla müdahale ettiği ve bunlara göre idare ettiği devre-



lerde deniz işletmesi matlûp randımanı ve feyizli neticeyi vermekte müşkülât çekmiştir. Aslında 
bir ticaret konusu olan deniz işletmesini kendi bünyesine uygun ticari metodlara ve hususi hukuk 
kaidelerine tâbi kılmak en mantıki yol olmak lâzımgelir. Bugün hemen hemen bütün Türk Deniz 
İşletmeciliğini içinde toplıyan DevletDenizyollart ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü, mülhak 
bütçe ile idare olunan ve masrafça Devlet dairelerinin muhasebe usullerine ve Sayıştay vizesine tâ
bi ve umumiyetle muamelelerinde Ulaştırma Bakanlığının tasvip ve tasdikma muhtaç muayyen 
kalıplar içerisinde donmuş kalmış bir Devlet dair esidir. Bu şekil bir idarenin maksadı teminden 
uzak olduğu tereddütsüz kabul olunmaktadır. Bu neticeye vardıktan sonra bu müessesenin yerine 
tesis edilecek teşekkülün ne olmasıl âzımgeleceği meselesi,, üzerinde tevakkuf edilmesi gereken bir 
konu teşkil eder. Devletin, deniz işletmeciliğinde fâal bir rol oynaması, yukarda söylendiği gibi 
içtimai bir hakikat olduğuna göre, Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü
nün tamamen tasfiyesiyle bunun hususi teşebbüslere devri bahis mevzuu olamaz. Bu durum muva
cehesinde yeni teşekkülün 3460 sayılı Kanunun derpiş ettiği tarzda bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olması veya Devletin aksiyoner sıfatiyle iştirak edeceği ve hususi şahısların da iştirak edebilecek
leri bir anonim ortaklık şekillerinden birinin ihtiyari gerekmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet işletmeciliğinde yaptığı hamle gayrikabili inkâr olmak
la beraber bu teşekküllerin murakabe ve kontrol tarzları ve tâbi bulunduğu bâzı kayıtlar dolayı-
siyle tenkidden salim, kalmamış bulunmaktadır. Bu durum muvacehesinde doğrudan doğruya husu
si şahısların teşkil ettikleri gibi bir anonim ortaklığa Devlet sermayesinin vâz'ı suretiyle bir teşek
kül vücuda getirmek en salim bir yol olarak görülmüştür. Bu itibarla kanun tasarısının birinci mad
desi böyle bir gayenin tahakkuku için sevkedilmiş ve Denizbank adı ile Türk anonim ortaklığı şek
linde bir millî banka kurulmak için Hükümete vetki verilmiştir. 

Diğer .ortaklıklar : 
Madde 2 : Kanun tasarısına hâkim olan esasa göre Denizbank adı ile kurulacak anonim ortak

lık bir ana teşekkül olacak ve asıl mânada bankacılık işleriyle meşgul olacak, diğer denizcilik işle
rini ise branşlarına göre kuracağı diğer anonim ortaklıklar marifetiyle gördürecektir. Daha 
açık bir ifade ile Hazine bir banka tesis edecek ve bu banka da kendisine mevdu hizmetleri gördür
mek üzere bir takım anonim ortaklıklar tesis ederek ekser hisseye sahip bir sermayedar sıfatiyle 
bir nevi « holding » şirketi gibi bunları idare ve murakabe edecektir. Bununla beraber, bankanın 
bu tarzda birtakım şirketler kurmaya mecburiyeti olmayıp dilerse kanunla kendisine mevdu hiz
metlerin hepsini bizzat doğrudan doğruya da yapabilecektir. 

Bankaya tevdi edilen hizmetlerin her hangi nevi bir ortaklığa ve herhangi bir tarzda iştirak 
suretiyle olmıyarak mutlaka sermayesinin yarısından fazlasına iştirak edeceği anonim ortaklıklara 
yaptınlmasmdaki kayıt, Devletin bankaya tevdi ettiği hizmetlerin iyi kontrol edilmesi ve gereken 
hallerde hizmet istikametlerinin millî iktisat, millî müdafaa ve sosyal zaruret gayelerine tevcih edil
mesine imkân vermek bakımından zaruri görülmüştür. Bununla beraber bankanın, ticari icapla
rını gösterdiği bâzı teşebbüsleri ifa edebilmesi için 14 ncü maddede derpiş edildiği veçhile serbest 
mahiyette muvakkat iştirakler tesisine de imkân verilmiştir. 

Merkez : 
Madde 3 : Devlet Denizyolları idaresinde olduğu gibi teşekkül merkezinin istanbul'da ipkası ye

rinde görülmüştür. Filhakika, iştigal konusunun temelini teşkil eden deniz işletmeciliğinin temerküz 
ve liman hizmetlerinin tekasüf ettiği bir mahalde bankanın bulunması kontrol ve ihtiyaçlar n sûra le 
temini bakımından lüzumlu ve isabetli bulunmuştur. Diğer taraftan donatanın tescil dairesinde ika
metgâh sahibi olması lüzumuna temas eden Deniz Ticaret Kanununun 1463 ncü maddesi hükmü de 
böyle bir şekli halli zaruri kılmaktadır. Yine bankanın ve kuracağı ortaklıkların üzerlerine aldıkları 
hizmetlerin mahiyeti icabı yurt içinde ve dışında şube ve acentalıklar açmalarmdaki lüzum ve zaru
retler göz önünde tutularak maddeye son bir fıkra ilâve edilmiştir. Ancak yurt dış.nda şube ve acen
teliklerin açılması, daha evvel kambiyo bakımından gerekli incelemeler yapabilmesi için Maliye Ba
kanlığının iznine tâbi kılınmıştır. 
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Süre : 
Madde 4 : Anonim ortaklık şeklinde teşkil olunacak yeni müessesenin Ticaret Kanunu hükümleri

ne göre bir ana sözleşmesi olacak ve katî teşekkülü bu sözleşmenin tescil ve ilânı tarihinden itibaren 
bağlıyacaktır. Bu gibi sözleşmelerde gösterilmesi mûtat müddetin teşekkülün mahiyetine göre 99 yıl ol
ması münasip görülmüş ve bu maksatla 4 ncü madde sevkolunmuştur. 

II - Görevler, yetkiler 

Bankacılık : 
Madde 5 : îkinei maddede temas edildiği veçhile Bankanın asıl işlerinden birisi bankacılık mu

ameleleri yapmaktır. Fakat çeşitli muamelelere taallûk eden bankacılık işlerinden bilhassa deniz 
ulaştırması ile doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili hususlar hakkında muamelelerde bulunma
sı derpiş edilmiş ve banka ile muamelede bulunacak iş adamlarının hususi durumları nazarı 
itibara alınarak, Bankalar Kanununda sayılan karşılıkladan başka gemi ve gayrimenkul ipotekleri 
mukabilinde de krediler açılabileceği tasrih edilmiştir. 

Türkiye Sahillerinde ve yabancı denizlerde nakliyat : 
Madde 6 : 3633 sayılı Kanuna nazaran muntazam posta seferleılİ inhisarını işletmek hakkı Dev

let Denizylları idaresine verilmiş bulunmaktadır. 2239 sayılı Kanunla muayyen şekil ve kayıtlar 
aHmda Türkiye sahillerindeki yolcu ve yük nakliyatı tekeli 5604 sayılı Kanunla yolcu posta se
ferlerine hasredilmiş ve Devleti inhisarı bu şekilde adı geçen Genel Müdürlükçe işletilmekte bu
lunmuştur. 

Yeni tasarıda hususi teşebbüslerin inkişafına zararlı görülen böyle bir Devlet inhisarından De-
nizbank ve kuracağı ortaklıkların istifade etmemesi gerek Türkiye sahillerinde ve gerekse yabancı 
sularda yük ve yolcu nakliyatını diğer hususi teşebbüsler gibi ve onlarla müsavi haklar dairesinde 
yapmaları düşünülerek bu maddede inhisardan bahsolunmamıştır. Bu suretle lüzumsuz kalan 2239 
sayılı Kanun ve tadili ilga edilen maddeler içine konulmuştur. 

Bu maddenin ikinci fıkrası 3004 sayılı Kanunla Hükümetin haiz olduğu salâhiyete müsteniden 
teşekküle vereceği iskele, rıht:m ve kanalların ve bu fıkra ile 'Hükümete verilen salâhiyete bina
en teşekkül emrine verilecek geçit mahiyetindeki Boğazların işletilmesi bir görev olarak banka ve 
kuracağı ortaklıklara tahmil edilmiş bulunmaktadır. 

Şehir hatları : 
Madde 7 : Bu madde 3633 sayılı Kanunda mukabili olan mezkûr Kanunun ikinci maddesinin 

f(B) fıkrasına muadil olmak üzere ve fakat bir hayli farklı bir şekilde tanzim edilmiştir. 
Filhakika 3633 sayılı Kanundaki metin hudut ve şümul bakımından günün ihtiyacına cevap 

vermediği gibi,» vuzuh bakımından da tatbikatta müşkülâtı mucip Dİmaktan hâli kalmamaktadır. 
Bir taraftan Mudanya, izmit, Yalova ile istanbul arasındaki deniz trafiğinin çoğalması ve bu gibi 
seferlerin günlük gidip gelmelere müsait oluşu ve nihayet denizlerde seyrüsefere mütaallik beynel
milel anlaşmalarla denizcilik tekniğinin bugünkü durumu bu sahadaki şehir hattı mefhumunun ge
nişletilmesini icabettirmekte olduğu, diğer taraftan şehir hatlarını işletecek anonim ortarlığın tama-
miyle bünyesine intibak edecek bu gibi trafiği sinesinde toplamasının isabetli olacağı mütalâa 
edilmiştir, izmir için de durum aşağı yukarı aynı şekilde görülmüş ve bu itibarla hudutlar saha 
şeklinde ifade edilmiştir. Bundan başka ,banka veya kuracağı ortaklığa verilecek şehir hattı 
inhisarı makinalı ve motorlu deniz vasıtalariyle yolcu taşımaya ve araba vapurları, feribot ve ben
zerleri olan deniz vasıtalariyle yük taşımaya hasredilerek bu bakımdan da bir vuzuh ve bir hudut 
sağlanmıştır. 

Muntazam ve halk ihtiyacına kâfi gelecek bir hizmetin, selâmetle ifasını sağlamak gayesiyle biz-
zarure ipka edilen bu tekelin, halkı herhangi bir suretle tazyik edecek bir mahiyet arzetmemesi mülâ-
hazasiyle ârizî ve tesadüfi olan nakliyat ile şehir hattı gemilerinin hiç uğramadığı veya sis, fırtına 
ve saire gibi sebepler tahtında muvakkaten uğramadığı iskelelere yapılacak her türlü nakliyatın 
tamamen serbest bırakılması düşünülmüş ve bu maksatla maddeye son bir fıkra ilâve olunmuştur. 
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L'man 'şleri : 
Madde 8 : Bu madde umumiyetle 3633 sayılı Kanunun 4 ncü ma'ddesine tekabül etmektedir. 

Bununla beraber maddenin tertip şekli değ'ştirilm'ş ve sayılan liman h'zmetlerinin bütün Tür
kiye limanlarında yapılması için Bankaya mezuniyet verilmiş ve yalnız istanbul, tzmir, Trab
zon ve Hükümetçe ilerde bankaya ver'lecek Umanlarda mevcut inhisar hakkının ibkası liman 
hizmetlerinin selâmetle ifası bakımından zaruri görülmüştür. DevleJ Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğünün 3633 sayılı Kanundaki mukabil maddes'yle sahip bulunduğu umumi 
mağaza tekeli bankaya devredilmiyerek tamamen kaldırılmıştır. Bu itibarla böyle bir görevin 
ifasını tasarının 1 nci maddesi delaletiyle bankanın ihtiyari .h'zmetleri meyanmda mütalâa etmek 
icabeder. 

2248 saylı Kanunla Devlet inhisarına alman Türkiye sahiller'nde kılavuzluk ve İstanbul Lima
nında romorkörcülük inhisarı işleri de 3633 sayılı Kanunda olduğu gibi tasarıya aynen alınmamış, 
muayyen limanlar dışında bu inh'sar kaldırılarak dalgıçlık işleri ile birlikte bu madde metnine 
ithal edilm'ş bulunmaktadır. 

Den'zde can ve mal güvenliği işleri: 
Madde 9 : Bu maddenin birinci fıkrasiyle bir kamu görevi suretiyle görülmesinde lüzum ve 

zaruret bulunan Türkiye kıyılarında fenerler ve dvğer kıyı emniyeti cihaz ve tesisleri ve can kur
tarma istasyonlarının tesis ve işletilmes' hakkı da inhisar şeklinde bankaya verilmiş bulunmak
tadır. 

Madde metn'nde yazılı tes'slerin inşa, tamir, yenileme, tevsi ve teçhizlerinin de banka tarafın
dan yapılacağı hususu, her hangi bir tereddüde mahal bırakmamak üzere, son bir fıkra halinde 
maddeye :lâve ed lmiştir. 

Gemi kurtarma işleri : 
Madde 10 : Bu madde ile denizde can ve mal emniyeti hususunda ayrıca ehemmiyeti haiz bulu

nan gemi kurtarmva ve yardım işleri ele alınmıştır. Banka bu suretle denizlerde umumi olarak böy
le bir hizmeti ifa etmeye yetkili kılınmış ve 3633 sr.yılı Kanunda mevcut inhisar muhafaza edilmiş
tir. Ancak, bu inhisar hakkı tatbikatta tevlit ettiği tereddüt ve mahzurları izale edecek şekilde 
3633 sayılı Kanunda mukabili bulunan maddeden farklı bir şekilde tanzim edilmiştir. Filhakika, 
eskiden gemi kurtarma inhisarı olarak isimlendirilen bu görevin Deniz Ticareti Kanununun 1281 
nci maddesinde yazılı (yardım) huhusuna da şâmil olup olmadığı keyfiyeti tatbikatta tereddüdü 
mucip olduğu göz önünde tutularak gemi kurtarma inhisarının esasında ve ruhunda mündemiç ol
duğu üzere gemi ve hamulenin kurtarma ve yardımlarına da şâmil bulunduğu tavzihan tesbit edil
miş ve 2070 sayılı Kanunla çizilen hudut çok daha sarih olarak ifade ve tetkik sahası iki boğaz ara
sında kalan Marmara Denizine de teşmil edilmiştir. 

Donanmanın kendine mahsus kurtarma teşkilâtı olduğu göz önünde tutularak harb gemilerinin 
kurtarılması bu madde ile mevzu tekel dışında bırakılmış ve diğer taraftan tekel mmtakası dâhi
linde kazaya uğrıyan gemilerin, kendi gemi adamları ve kendi vesaiti ile kendilerini korumaya yet
kileri olduğu sarahaten kabul olunmuştur. 

Fabrika ve havuzlar : 
Madde 11 : Deniz ulaştırmasının zaruri bir rüknü olan gemi ve diğer deniz araçları inşa, tamir, 

tâdil ve havuzlama işleri de bankanın görevleri içerisine konulmuş bulunmaktadır. Bu mevzuun 
ehemmiyet ve şümulü müstakil bir anonim ortaklık tarafından görülmesini gerektirecek derecede 
ehemmiyeti haiz bulunduğu göz önünde tutularak ayrı bir madde halinde Fevkedilmiştir. 

Çeşitli işler : 
Madde 12 : Banka ve kuracağı ortaklıkların, bu kanunla muayyen görev ve yetkileriyle il

gili işleri yapmaya ve lüzumlu tesisleri kurmaya yetkisi bulunduğu kolayca kabul edilebilirse 
de, 1149 sayılı Kanun muvacehesinde sigortacılık işlerinin ve tatbikatta tereddüdü mucip olma
sı ihtimali karşısında deniz turizm ve spor işlerinin,ve Deniz Sağlık ve Sosyal Yardım işlerinin 
de Barka ve kuracağı ortaklıklar tarafından yapılacağının ayrıca tasrihine lüzum görülerek 12 
nci madde sevkolünmuştur, 
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Devlet Başkanlığına ait deniz vasıtaları : 
Madde 13 : Bu madde, mukabili bulunan 3633 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin hemen he

men aynen tekrarından ibarettir. Yalnız Devlet Başkanına mahsus vasıtaların masrafları kar
şılığı olarak Bankaya toptan verilecek ödenek tutarının Ulaştırma Bakanlığının bütçesine ko
nulacağı yolundaki tahdidi bir hüküm yerine bu ödeneğin Genel Bütçede yer alacağı tarzında 
bir ifade kullanılmıştır. 

Bankanın diğer iştirakleri : 
Madde 14 : Bu madde ile bankaya görev ve yetkileri içine giren hususlarda diğer şahıslarla 

iştirakleri tazammun etmek üzere muvakkat anlaşmalaıs yapabilmesi kabul edilmiş bulunmakta
dır. Filhakika gerek inhisar içi ve gerekse inhisar dışı hizmetlerden bir kısmının böyle iştirak
lerle yapılması zarureti tatbikatta defaatle kendisini hissettirmiştir. Ancak ikinci maddenin mu
cip sebeplerinde izah edildiği üzere bankanın kendine mevdu hizmetlere başkalarını daimî su
rette teşrik etmesinin yerinde olmıyacağı göz önünde tutularak bunların âzami (10) sene müddet
le tahdidi düşünülmüştür. 

3633 sayılı Kanunla Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü sahip oldu
ğu umumi mağaza tesis ve işletilmesi inhisarı bu tasarı ile bankaya devredilmemiş bulunmakta 
ise de bu gibi mağazaların açılmasında (8) nci maddenin «C» bendi ile son fıkrası gereğince 
bankanın sahip bulunduğu hukuka riayet edilmesi lüzumu aşikâr bulunduğundan bu bapta ban
kanın mütalâası alınmak suretiyle Ekonomi ve Ticaret, Ulaştırma ve İşletmeler bakanlıklarınca 
umumi esaslar hazırlanması düşünülmüştür. Yine aynı maksatlarla Gümrük Kanununun der
piş ettiği fiktif antrepoların bankanın inhisar sahalarında açılması takdirinde bunu açanların 
ayrıca banka ile anlaşma yapmaya mecbur oldukları tasrih edilmiştir. 

Devlet Demiryollarının hakları: 
Madde 15 : Bankanın inhisar sahasındaki liman hizmetferi ile Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğünün Haydarpaşa Limanı gibi bâzı mahallerde haiz olduğu hukukun mah-
fuziyetini sağlamak maksadiy^ 3633 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasındaki hüküm he
men hemen aynen alınmak suretiyle bu madde vücuda getirilmiştir. 

I I I - Malî hükümler 
Sermaye : 
Madde 16: Hazine hisse senetlerinin karşılıklı olmak üzere geçici birinci madde gereğince hazır

lanacak devir bilançosu bankaya intikal edecek olan Devlet Denizyolları ve Limanları İşleme Ge
nel Müdürlüğünün aktif ve pasiflerinin vereceği netice ve bankanın müstakbel inkişafları tahmin 
ve takdir olunarak itibari sermaye (500 000 000 —) lira olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. Banka 
bir Anonim Şirket olarak teşekkül edeceğine göre bu sermayenin beheri (100) lira kıymetinde 
(5 000 000) hisseye ayrı1 ması ve Deniz Ticaret Kanununun 1459 ncu maddesi hükmünün yerine ge
tirilmesi için hisse senetlerinin nama muharrer olması düşünülmüştür. 

Gerek Hazinenin taahhüt edeceği sermaye miktarının büyüklüğü ve gerekse halka tahsis edilen 
hisse senetlerinin revacını temin etmek zarureti birden fazla hisseyi muhtevi hisse senetlerinin çıka
rılmasını zaruri kıldığından bu maksadı temin gayesiy^-e mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çı
karılacak hisse senetlerinin her birinin ihtiva ede2eği hisse miktarlariyle her tertibin mecmu mikta
rının ana sözleşmede tesbit olunacağına dair bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Hisse senetleri : 
Madde 17 : Bankanın sermayesini teşkil eden hisse senetleri (A) ve (B) olmak üzere iki grupa 

tefrik edilmiş olup bunlardan (A) grupu hisse senetleri tamamen Hazineye ve (B) grupu ise hakiki 
veya tüzel kişilere tahsis edilmiş bulunmaktad r. 

Bankanın Devletçe beklenen gayenin sağlnması için Hazineye tahsis edilen hisse senetlerinin, ser
mayenin % 51 ini teşkil etmesi düşünülmüştür. 

Diğer taraftan 'Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir anonim şirketin teşekkülü için sermayenin 
tamamen taahhüt edilmiş olması lâzımgeldiği ve halka tahsis edilen % 49 sermayenin hemen temin 
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olunamıyacağı nazarı itibara aLnarak talibi çıktığında satılmak üzere (B) hisse senetlerinin de Ha
zinece taahhüt olunacağı madde metnine ilâve olunmuştur. 

Hazine hisselerinin karşıl ğı : 
Madde 18 : Hazine tarafından taahhüt olunacak hisse senetlerinin miktarı esas itibariy

le banka sermayesinin % 51 inden ibarettir. Bununla beraber (B) grupu hisse senetleri
nin özel kişiler taraf.ndan tamamen satmabnması halinde bunların da Hazinece taahhüt edil
mesi 17 nci madde iktizasından olduğu cihetle Hazine taahhüdünün % 51 den çok daha 
yakarı bir miktara baliğ olması kuvvetle muhtemeldir. Hâzinenin üzerine alacağı bu serma
ye ödemelerinin ne suretle yapılacağı 18 nei maddede gösterilmiştir. 

Bu ödemelerin başında Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün bu tasarı 
hükümleri dairesinde tanzim olunacak devir bilançosunda tesbit edilecek sermayenin bankaya inti
kali gelmektedir. 

Maddenin (b, c ve ç) fıkralarında gösterilen diğer ödemeler ise Hazinenin taahhüt etmiş bulun
duğu yani borçlu bulunduğu sermaye iştirakinin tamamen tesviyesine kadar devam edecek olanlardan 
ibaret olup bu ödemelerin her hangi bir yardım ıtııahiyeti ve daimîlik vasfı yoktur. 

• Tahvil ve kredi : 
Madde 19 : Bu maddede banka ve kuracağı ortaklıkların öz kaynaklariyle karş lamak imkânım 

bulamadıkları finansman ihtiyaçlarını tahvil çıkarmak suretiyle karşılıyabilecekleri gösterildiği gibi 
gerek bu tahvillere ve gerekse banka veya kuracağı ortaklıklar.n mütedavil kıymetlere ait finans
man ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişecekleri islikraz âkıdlerine, ve sair kredi muamelelerine kefa
let etmesi hususunda Maliye Bakanlığına verilen mezuniyet belirtilmiş ve ç karılacak tahvillerle ak-
tedilecek kısa ve uzun vadeli istikraz ve kredilerin yekûnu hiçbir zaman bankanın Ödenmiş sermaye
sini tecavüz edemiyeceği tasrih olunmak suretiyle bu mezuniyetin had ve ölçüleri tesbit olunmuştur. 

Kârın dağıtımı: 
Madde 20 : Bu maddede bankanın yıllık gayrisâfi hasılatından umumi masraflar ve amortis

man bedelleri gibi tediye veya tefriki icabeden mebaliğ düşüldükten sonra kalan safi kârın ne su^ 
retle dağıtılacağı tesbit olunmuştur. Zarar ihtimallerini karşılamak üzere tefrik edilen ihtiyat ser
maye Ticaret Kanununda muayyen hadlerin fevkinda tutulmuş ve olağanüstü zararlarla diğer 
bâzı imkânları sağlamak maksadiyle ayrı bir olağanüstü ihtiyat sermaye tefrik edilmiştir. 

Barkanın mevcut sermayesiyle temin edemiyeceği sabit kıymetler ihtiyacını karşılamak üzere 
de genel kurulca tesbit olunacak prensip dairesinde bir karşılık ayrılması düşünülmüş ve mûtat ol
duğu veçhile yönetim kurulu üyeleri ile banka memurlarına genel kurul tarafından tesbit olunacak 
esaslar dairesinde verilmek üzere bir miktar meblâğ tefrik olunduktan sonra bakiyenin hissedar
lara tevzii yerinde görülmüştür. 

İhtiyat sermayeleri: 
Madde 21 : Bu maddede âdi r e olağanüstü ihtiyat sermayelerin ciheti tahsisleri tasrih edilmiş 

bulunmaktadır. Bu sermayeler evvel emirde bankanın ilerde vukuu muhtemel âdi zararları ile fev
kalâde zararlarını karşılamaya yarıyacaklardır. Bununla beraber fevkalâde ihtiyat sermayenin lü
zumuna göre sabit kıymetler finansman ihtiyaç mm karşılanmalında veya kâr eöilmiyen yıllarda 
hissedarlara bir miktar temettü dağıtılmasında kullanılmasının yerinde olacağı düşünülerek bu gi
bi hallerin ana sözleşmede tesbit edileceği tasrih olunmuştur. 

Bankalar Kanununun 31 nci maddesi, Bankaları Ticaret Kanununun ve esas mukavelelerin 
mecburi kıldığı ihtiyatlardan başka senelik safi kârlarından % 5 ini (ilerde vukuu muhtemel za
rar karşılığı olarak) ayırmaya mecburdurlar hükmünü vaz'etmiştir. Banka esasen Ticaret Kanunu
nun derpiş ettiği ihtiyat sermayeden fazla bir miktar ihtiyar sermaye ayırdığı gibi ayrıca bir fev
kalâde ihtiyat sermaye tefrik etmiş bulunmasına ve nihayet hususi mahiyetine rağmen yine bir 
Devlet sermayesine istinat etmekte bulunmasına binaen Bankalar Kanununun derpiş ettiği bu ihti
yat akçanın da tefriki fuzuli görülmüş ve bu maksatla maddeye son bir fıkra ilâve olunmuştur. 
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IY - idari Hükümler 

Genel Kurul : 
Madde 22 : Banka ve kuracağı ortaklıkların en mühim uzvu hiç şüphe yok ki Genel Kurul

lardır. Ticaret Kanununda derpiş edilen muhtelif nevi Genel Kurulların ve bunların görev ve yet
kilerinin tesbiti ana mukavelelere bırakılmış yalnız hissedarların sahip oldukları hisse adedleri-
ne göre ve tahdide bağlı olmaksızın rey hakkı olacağı sarahaten ifade edilerek bilhassa Hazine
nin ve dolayısiyle Devletin müessiriyeti sağlanmak istenmiştir. 

Murakipler : 
Madde 23 : Bu madde ile Murakıpların doğrudan doğruya Genel Kurul ekseriyeti tarafından 

değil muayyen nispetler dairesinde (A) ve (B) grupu hisse senedi sahipleri tarafından seçileceği 
ifade edilmek suretiyle Genel Kurulda ekalliyette kalması muhtemel olan (B) grupu hisse senedi 
sahiplerine de murakip seçmek hakkı verilmek ve halkın Bankaya rağbeti sağlanmak isten
miştir. 

Hazinenin Denet Hakkı : 
Madde 24 : Devletin, Banka sermayesindeki büyük iştiraki muvacehesinde Hazinenin diğer 

aksiyonerlerden farklı olarak hususi bir murakabe sahibi olması ve bu murakabeyi doğrudan 
doğruya yahut bu hususta ihtisas sahibi bir Devlet Teşekkülü olan Umumi Murakabe Heyeti 
marifetiyle yapması; düşünülerek bu madde sevkedilmiştir. 

Yönetim Kurulu : 
Madde 25 : Bu madde ile yönetim kurulunun terekküp tarzı tesbit edilmiş ve genel müdürden 

maada diğer üyelerin seçilme tarzı doğrudan doğruyaı genel kurul ekseriyetine bırakılmıyarak 
muayyen nispetler dairesinde (A) ve (B) grupu hisse senedi sahiplerine tevzi olunmuştur. 

Maksat, genel kurulda ekalliyette kalması muhtemel olan (B) grupu hisse senedi sahiplerine de 
yönetim kurulu üyesi seçmek hakkı vererek, halkın bankaya rağbetini sağlamaktır. 

Genel müdür : 
Madde 26 : Bu madde banka genel müdürünün umumi hükümler hilâfına Bakanlar Kurulun

ca seçileceği ve nitelik, görev, yetki ve sorumluluğunun ana sözleşmede gösterileceği belirtilmiştir. 
Memurlar : 
Madde 27. — Tamamen, hususi hukuk hükümlerine göre kurulack olan banka ve diğer ortak

lıkların personel durumunu Devlet memurları ileveya bu çeşit memurlara benzetilen diğer memur 
ve müstahdemlerle kıyas etmek maksat ve gayenin tahakkukunda ve işe, randımana göre adam bul
makta zorlukları mucip olacağı düşünülerek memur rejiminde, kadro ve statülerin tertip ve tan
ziminde serbesti esası kabul olunmuştur. ' 

Ancak gerek Devlet Denizyollrı ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünden bankaya geçecek 
memurların müktesep haklarını korumak ve gerekse yeniden bankaya intisap edeceklerin istikba
lini garanti etmek mülâhazasiyle bunların bu nevi sigorta esasına dayanan Emekli Sandığına bağ
lamakta fayda mülâhaza edilmiş ve bu itibarla madde metnine gerekli ilâveler yapılmıştır. Diğer 
taraftan îş Kanunu şümulü içine giren personel hakkında da bu bapta mevcut mevzuat bu çeşit 
personeli tamamen himaye eder mahiyette olduğundan bunların işçi sigortaları ile teminat altına 
girecekleri aşikârdır. 

Bununla beraber bu sonuncu katagoriye dâhilpersonelden olduğu halde Emekli Sandığı ile il
gilendirilmiş olan müstahdemlerin müktesep haklarının mahfuziyeti düşünülerek maddeye lüzumlu 
hüküm konmuştur. 

V - Tarifeler 
Tarifeler : 
Madde 28 : Banka ve kuracağı ortaklıkların, bu kanunla kendilerine tevdi edilen hizmetleri 

halka arzetmesinde bâzı hususiyetler gözetilmiştir. Filhakika, bu hizmetlerin ifa şekil ve şart
ları ve bunlardan alınacak ücretler evvelâ tarife tekniğini ve banka ve kuracağı ortaklıkların 
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iktisadi bünyelerini ilgilendirmektedir. Ancak, bankanın kuruluşundaki gaye ve maksada uy
gun olarak hizmetlerin ifasında Devletin ulaştırma, millî iktisat, millî savunma ihtiyaç ve geliş
me esaslariyle memleketin içtimai zaruret ve icaplarının da göz önünde tutulması zaruri gö
rülmüştür. Bununla beraber, tarife tekniğinin icapları ve bankanın malî imkânları nazarı iti-
bare aLnmadan her ne suretle olursa olsun ve bir emrivaki şeklinde bankaya bir külfet yük-
letilmesinin ve tarife tekniğinin ihlâl edilmesinin yerinde olmıyacağı düşünülerek bu bakımdan 
madde metnine gereken vuzuh verilmiş bulunmaktadır. 

Mahiyetleri icabı tarifelere bağlanmıyan hizmetler için ise, bankaya muhtaç bulunduğu ser
bestliğin temini maksadiyle, maddeye son bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Tarifelerin yürürlük şekil ve şartları : 
Madde 29 : Bu maddede banka ve kuracağı ortaklıkların kendilerine mevdu hizmetlere ait 

tarifeleri yapmaya yetkili oldukları tasrih edildikten sonra bunların hukukan bir kıymet ve 
mevcudiyet iktisap edebilmeleri için Resmî Gazete ile neşir ve ilân edilmeleri mecburiyeti vaz'-
edilmiştir. Şu kadar ki, bankanın tekel şeklinde ifa edeceği hizmetlere ait tarifelerle genel ve 
katma bütçeli dairelere tatbik edilecek tarifelerin Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları ile banka 
tarafından müştereken tanzim olunacağı esası kabul edilmiştir. 

Banka ve kuracağı ortaklıklar halka arzettikleri hizmetlerin şekil ve şartlarını âfâki ve umu
mi olarak tesbit etmek zorunda oldukları gibi bu şekil ve şartlardan dolayı tahaddüs edebile
cek her türlü anlaşmazlığın bertaraf edebilmek için bunların kabili itiraz olmıyacak bir tarzda 
umumun ıttılaına arzedümesindeki lüzum ve zaruret ve banka ve kuracağı ortaklıklarla iş yap
mak isteyenlerin ne gibi şartlarla karşı karşıya kalacaklarını tereddüde mahal kalmıyacak bir 
tarzda bilmelerindeki fayda aşikârdır. 

Resmî Gazete ile ilân mecburiyetinden başka muayyen bir mahalli daha ziyade ilgilendiren 
tarifelerin ayrıca halka duyurulması için gereken tertiplerin alınması da düşünülmüş ve bu 
maksatla bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Kesirler : 
Madde 30 : Bu madde, tarife ücretferinde vergilerle resimler toplarlarında yirmi para ve daha 

aşağı kesirler atılır ve yirmi paradan fazla kesirlerinin kuruşa iblâğ olunabi'eceği ve bu tenzil ve 
ilâvelerin navlun ve ücretlerin bünyesinde mevcut olan vergi ve resim tutarlarım değişmesine se
bebiyet vermiyeceği yolunda banka ve kuracağı ortaklıkların resmî veya özel, gerçek veya tüzel 
kişilerle olan münasebetlerinde hesap ve ödeme kolaylıklarını sağlamak maksadı ile konulmuştur. 

VI - Çeşitli hükümler 
Hukuki rejim : 
Madde 31 : Tasarının birinci maddesinde Bankanın bu kanunla özel hukuk hükümlerine göre 

idare edileceği tasrih edilmişti. Aynı hüküm daha sarih ve Banka ile kuracağı ortaklıklara da şâ
mil o^ak üzere bir prensip şeklinde vaz'ı düşünülerek 31 nci madde sevkedilmiştir. 

Kuruluş özellikleri : 
Madde 32 : Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir anonim ortaklığın teşkili için birçok merasim 

ve külfetler ihtiyar edilmesi icabetmektedir. Bu merasim ve külfetlerin kanuna vaz'edilmesindeki 
sebep ve saik halkın aldatılmaması ve birtakım mevhum şirketlerin teessüsünün önlenmesi gaye
sine matuf bulunmaktadır. Bankanın kuruluşunda böyle bir endişe bahis mevzuu olmadığı gibi ka
nunun derpiş ettiği bâzı mükellefiyetleri ifaya da maddeten kaadir değildir. Filhakika, kanuna gö
re hisse senetlerinin rub'u bedellerinin bir bankaya tevdi edilmiş olması iktiza etmektedir. Aynı 
hükmün bankaya tatbiki takdirinde 125 000 000 lira gibi büyük bir meblâğın temini lâzımgelecek-
tir ki, sabit kıymet olarak bir hayli sermayesi olacak bulunan bankanın bu miktar bir nakdi temin 
etmesi mümkün olmadığı gibi esasen banka için böyle bir garantiye lüzum da yoktur. Keza kanun 
hükümlerine göre aynı sermayenin ve şirketçe iştirası mukarrer müessese varsa, onun takdiri kıy
metleri hakkındaki ehlihibre raporunun mahkemeye ibrazı ve bu ehlihibrenin mahkemece tâyin 
edilmesi meşrut ise de, banka için böyle bir mükellefiyete d« lüzum görülmemektedir. Bu itibar-
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la, Ticaret Kanununda yazılı şartlar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde Bakanlar Kuru
lunca tasdik olunduktan sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın banka ve kuracağı ortaklıkların 
doğrudan doğruya Ticaret Siciline kayıt ve ilân olunacakları ve bu ilân tarihinden itibaren katî 
surette kurulmuş bulunacakları tasrih olunmuştur. 

Gümrükle ilgili işler: 
Madde 33 : 5383 sayılı yeni' Gümrük Kanununun muhtelif maddelerinde (meselâ: 41, 45, 56, 

57, 92, 106...) gümrükçülük bakımından Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü hakkında mevzu hükümlerin banka ve kum cağı ortaklıklar hakkında da tatbik olunması ye
rinde görülmüş, ancak Gümrük Kanununun 56 rcı maddesiyle Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile 
Ulaştırma Bakanlığı arasında müştereken tesbit olunacağı yazılı bulunan denetleme şekil ve usulle
rinin, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile banka arasında tâyin olunacağı tasrih olunmuştur. 

Bâzı ücretlerin tahsil tarzı: 
Madde 34 : Fener ve can kurtarma hizmetlerinden dolayı tahakkuk edecek ücretlerin doğrudan 

doğruya banka veya kuracağı ortaklıklar tarafından tahsilindekî müşkülât ve hattâ imkânsızlık 
zahirdir. Zira endirekt bir şekilde ifa edilen bu hizmet ücretinin limanlara gelip giden gemilerden 
bir resim gibi alınması iktiza etmektedir. Keza kılavuz ve römorkör almak mecbuıiyeti olan haller
de bu mecburiyete riayet etmiyenlerden alınması iktiza eden ücretlerle cezaların tahsilinde aynı 
müşkülâtla karşılaşılmakta olduğundan Limanlar Kanununun 15 nci maddesindeki hükümden fay
dalanılması lüzum ve zarureti göz önünde tutularak böyle bir madde sevkolunmüştur. 

Vergi ve resimlerin ödeme süresi: 
Madde 35 : Bu madde Devlet Denizyolları hakkında tatbik edilmekte bulunan 4875 sayılı Kanu

nun banka hakkında da uygulanmasını sağlamak gayesiyle sevkolunmuştur. 
P. T. T. Hakları: 
Madde 36 : İlgili kanunları gereğince hususi bir zabıtaya bağlanmış bulunan P, T. T. mevzua

tından, iştigal mevzularının mahiyeti icabı banka ve kuracağı ortaklıklar lehine bâzı imkânlar sağ
lanması maksadiyle bu madde sevkedilmiş bulunmaktadır. Bu madde 3633 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesiyle Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne verilmiş olan hukukun 
daha vazıhan ifade edilmiş bir şeklidir denilebilir. 

Rıhtım Şirketinin borçları : 
Madde 37 : Bu madde, İstanbul ve İzmir Rıhtım şirketlerinin mubayaa mukaveleleri gere&incs 

Hükümetçe deruhde edilen ve 3023 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle İstanbul ve İzmir Liman 
idarelerine tahmil ed'lip Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne intikal 
etmiş bulunan borçların bankaya da intikalini ifade etmektedir. İstanbul Rıhtım Şirketinin satın 
alınmasına dair mukavelenin muaccel ted'ye imkânını sağlıyan 6 nci maddesinin son fıkrasına 
müsteniden 1946 malî yılında - 335 000 - lira ödenmek suretiyle mubayaa taksitleri tediye olun
muş ve fakat İzm'r Rıhtım Şirketinin taksitlerinin itfası henüz yapılmamıştır, istanbul Rıhtım 
Şirketinin tahvilât amortismanları ve bunlara bağlı kuponların da tediyesine devam olunmak
tadır. Tasarının 41 nci maddesiyle 3023 sayılı Kanun ilga edildiğinden böyle bir maddenin sev
kına lüzum görülmüştür. 

Rıhtım Resmi : 
Madde 38 : Bu madde, istanbul ve izmir limanları vasıtasiyle yurda ithal olunacak mallardan 

3023 sayılı Kanun hükmüne uyularak halen alınmakta bulunan Rıhtım Resminin tahsil ve cibaye-
tine devamı sağlamak maksadiyle tasarıya konulmuştur. 

Ceza : 
Madde 39 : Bankanın ve kuracağı ortakların tekel şeklinde işlettiği hizmetleri hodbehod ifaya 

tasaddi edenlerin tecziyesi cihetine gidilmediği takdirde tekel hukukuna vâki olacak tecavüzleri 
menetmenin müşkül olacağı ve binnetice bu hukukun bâzı hallerde bir temenniden ibaret kala
cağı düşünülmüş ve 2239 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde mevcut olan hükme mütenazır olarak 
böyle bir madde sevkolunmuş ve mezkûr 2239 sayılı Kanun kaldırılan kanunlar arasına ko
nulmuştur. 
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istimlâk hakkı : 
Madde 40 : Bu madde 3633 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğüne verilmiş olan kamulaştırma hakkını banka ve kuracağı ortaklıklar için 
dâhi teyit etmiş bulunmaktadır. 8 

Memleket hizmetinde ve bâzı kamu görevlerine sahip bir teşekkül olması ve bu hizmetlerin gere
ği gibi ifasını sağlamak maksadiyle banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında da böyle bir hakkın ta
nınması faydalı ve zururi görülmüştür. 

VIII. İntikal hükümleri 
Devir Bilançosu : 
Geçici madde 1 : Bankanın kurulmasında gereken sermaye esas itibariyle Devet Denizyolları ^e 

Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün ifade ettiği maddi değerle temin olunacaktır. Bu itibarla bir 
taraftan Genel Müdürlüğün tasfiye ve devri diğer taraftan bu tasfiye ve devrin bankaya temin et
tiği haklarla tahmil ettiği mükellefiyetlerin tâyin ve tesbiti icabetmektedir. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan ve bu itibarla birçok hak ve borçlara sahip bulunan Genel Müdürlü
ğün her hal ve kârda bir halefi olması lâzımgeldiği düşünülmüş ve bu halefin doğrudan doğruya 
banka olması zaruri görülmüştür. Bununla beraber bankanın muayyen kıymetleri ifade eden hisse 
senetlerine sahip bulunacak olan Hazinenin sermaye iştirakinin hakiki değerini tâyin etmek lâzımgel-
diğinden bir devir bilançonun tanzimi derpiş olunarak bu bilançoda gösterilecek aktif ve pasiflerle 
bilcümle hak ve borçların hâsılı safisini teşkil edecek rakamın esas olacağı sarahaten ifade olunmuş
tur. 

Ancak devir blânçosunda gösterilip meselâ dâva takipleri gibi kesin neticeleri bilâhara anlaşılacak 
hesapların da sonuçlarına göre devir bilançosunun aktif veya pasifine geçirileceği madde metnine 
kaydolunmuştur. 

Banka, Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünden kendisine bu madde gere
ğince intikal edecek aktif ve pasifleri mutlaka kendi elinde bulundurmak mecburiyetinde olmayıp 
kuracağı ortaklıklara sermaye iştiraki olarak devir ve intikal ettirmek zorunda kalacağı düşünülerek 
maddeye bir fıkra lâve olunmuştur. 

Tesfiye kurllu : 
Geçişi madde 2 : Bankanın kuruluşunda Hazinenin sermaye iştiraki esas itibariyle nakdî olmayıp 

Devlet Denizyolları ve Liamnları İşletme Genel Müdürlüğünün devri suretiyle vâki olacaktır. Ti
caret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim Şirketin teessüsünde bir müessesenin iştirası bahis mev
zuu olduğu zaman bu müessesenin kıymeti, mahkeme tarafından tâyin olunan ehlihibre marifetiyle 
tâyin ve tesbit olunmak iktiza eder. Fakat, bankanın devir alacağı müessesenin bu müesseseyi dev
redecek Hazinenin hususiyetleri istisnai hükümlerin sevkını gerektirmektedir. Filhakika, mülhak 
bütçeli bir Devlet dairesi olan Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün ken-
,di kanuni mevzuatı dairesinde tasfiyesi iktiza ettiği gibi, diğer taraftan da Hazinenin bankaya 
temin edeceği sermayenin - bu tasfiye hesaplarına da uygun şekilde - tâyin ve tesbitini icabettir-
mektedir. Bu itibarla, evvel emirde Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
tasfiyesi için bir heyet kurulması ve bu hesapların bankanın kesin kuruluşundan evvelki devrelere 
taallûk etmek üzere mevcut mevzuat dairesinde intaç olunması, kesin hesapların ve tasfiye bilan
çosunun tanzimi, diğer taraftan yine aynı heyet marifetiyle Hazinenin bankaya iştirak sermayesini 
tâyinde esas olacak bulunan devir bilançosunun tanzimi düşünülmüştür. Madde metninde heyetin 
kuruluş tarzı, yetki ve görevleri ve bağlı bulunduğu hükümler gösterilmiştir. 

İntikallerde resim muafiyeti : 
Geçici madde 3. : Bankaya intikal edecek gayrimenkuller ve gemilerin banka namına kayıt ve 

tescillerinden dolayı bir resim ve harç aranmaması zaruri görülmüştür. Filhakika bankanın serma
yesini esas itibariyle yekûnu büyük rakamlara varacak sabit kıymetler ve bu meyanda birtakım 
gayrimenkul gemiler teşkil edecektir. Bu kıymetlerin intikali zaruri olduğu gibi, bu intikalin he
nüz kuruluş günlerinde bankaya resim ve harç bakımından büyük malî külfetler tahmil edeceği 

i; (S . Sayisı: 276:) 
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aşikârdır. Bu itibarla ihtiyarı lâzımgelen bu muafiyeti sağlamak maksadiyle tasarıya böyle bir 
madde ilâve olunması icabetmiştir. %• 

Diğer taraftan benzer mülâhazalarla banka ve kuracağı ortaklıkların kuruluş muamelelerine mü-
taallik evrak, hisse senet ve tahvillerinin de Damga Besininden muafiyeti zaruri görülmüş ve mad
deye son bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Denizyolları mevzuatının muvakkaten tatbiki: ; | 
Geçici madde 4 : Bu maddede içhizmetler, tarife ve işletme faaliyetleri gibi başlıca konular 

hakkında banka ve kuracağı ortaklıklarca icabeden esaslar hazırlanıncaya kadar bizzarure Devlet 
Denizyolları ve Lima:.?arı işletme Genel Müdürlüğünün bu husustaki esas ve mevzuatının yürür
lükten kaldınlmıyarak muvakkaten meriyette tutulmasına cevaz verilmiştir. 

Denizyolları memurlarının muvakkaten istihdamı: 
Geçici madde 5 : Banka ve kuracağı ortaklıkların kendi ihtiyaç ve imkânlarına göre personel 

kadrolarını tanzim edinceye kadar bir müddet geçmesi ve bu müddet zarfında Denizyolları memur
larının istihdam olunması zaruri görülmüş, ancak bu zaruret (3) ay gibi kısa bir müddete inhisar 
ettirilmiş ve muvakkaten istihdam olunacakların durumları tesbit olunmuştur. 

Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü memurlarının durumu : 
Geçici madde 6 : Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün memuru olup 

da banka ve kuracağı ortaklıkların kadrolarına alınmıyan personelin durumu bu maddede açıklan
mış bulunmaktadır. Bu çeşit memurların müktesep hukuku mahfuz tutulduğu gibi maddede gös
terilen şekil ve şartlar dairesinde bir tazminat hakkı kabul edilmiştir. 

Kaldırılan veya uygulanmıyacak hükümler : 
Madde 41 : Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde bankanın kesin kuruluş gününden itiba

ren ilgası zaruri görülen kanunlar bu madde metninde tadat edildiği gibi parasız veya tenzilâtlı 
navlun ve ücretlerle nakliyat veya başka hizmetler ifasına mütaallik hükümleri ihtiva etmek suretiy
le tasarının 28 nci maddesinde tesis olunan prensibe mugayyir olan ve banka ve kuracağı ortaklık
lar hakkında uygulanmaması gereken kanun maddeleri de aynı madde içine ithal olunmuştur. 

Ulaştırma Komisyonu rapora -

T. B. M. M. 
Ulaştırma Komisyonu 31 . VII . 1951 

Esas No. 1/224 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

. VII . 1951 tarihinde komisyonumuza ha
vale buyrulan Denizbank Kanunu. Ulaştırma 
Bakanı, Devlet Denizyolları Umum Müdürü ve 
Hukuk Müşavirleri ile Adalet ve Ticaret Bakan
lığı Mümessilleri ve Umumi Mağazalar Müdürü
nün hazır bulunduğu dört toplantıda tetkik edi
lerek aşağıdaki tadiller yapılmak suretiyle ko
misyonumuzca kabul ve intaç edilmiştir. 

Bankanın kuruluşuna ve diğer ortaklıklara 
ait birinci ve ikinci madde teklif veçhile aynen 
kabul edilmiştir. Üçüncü maddede Bankanın lü
zum gördüğü takdirde yurt dışında açacağı 
acentalıklar için Maliye Bakanlığından izin al

ması keyfiyeti, esasen kambiyo bakımından ka
nuni bir lâzime olduğu düşünülerek kanun mad
desinde bu hususun tekrar edilmesine lüzum ol
madığı neticesine varılmış ve madde şu şekle 
irca edilmiştir. 

madde 3. — Bankanın merkezi istanbul'da
dır. Banka ve kuracağı ortaklıklar yurt içinde 
ve dışında lüzum gördükleri yerlerde şube ve 
acentalıklar açabilir. 

Madde 4, 5, 6 aynen teklifte olduğu gibi ka
bul edilmiştir. 

Yedinci maddede bu maddenin Hükümet tek
lifindeki gerekçesinde de beyan edildiği üzere 

( S. Sayısı: 276 ) 
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saha itibariyle 3633 sayılı Kanunun şümulü dı
şına çıkmış bulunması ve Bankaya bu yeni saha 
içinde geniş yetki'er vermiş olması hasebiyle bu 
işlerle meşgul hususi teşebbüsün fazla ızrar edil
mesi veya bu kanunun verdiği salâhiyetlerin iyi 
istimal edilmemesi takdirinde günün şart ve icap
larına göre bu tekeli kısmen veya tamamen kal
dırmak veya müddetini tahdit etmeye. Bakanlar 
Kurulunun salâhiyet i kılınması yerinde görül
müş ve maddeye Bakanlar Kurulu bu tekeli 
kısmen veya tamamen kaldırmaya ve müddetini 
tahdide yetkilidir, ibaresi vaz'edilmiştir. 

Sekizinci maddenin a fıkrasında yolcuların 
beraberlerindeki zat ve ev eşyasiyle 30 rüsum 
toni ât osundan aşağı gemilerdeki eşya hariç ol
mak üzere, deniz yoliyle gelen ve giden bütün 
emtianın her türlü yükleme ve boşaltma ve ak
tarma işlerini yapmak salâhiyetiyle Denizbank'-
m teçhiz edildiği görülmüş ve bu 30 rüsum toni
lâtosunun çok düşük bir tesbit olduğu ve ha'en 
banun çok üstünde tonaja mâlik birçok gemile-
riîi hususi teşebbüslerin medarı maişeti olarak 
faaliyette bulunduğu ve birtakım hususi eşhas 
vo fabrikatörlerin zatî ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bu rakamın çok fevkmda gemileri istimal 
edege mekte oldukları nazarı itibara alınarak 
umumi bir hoşnutsuzluğu ve aksülameli tevlit 
edeceği mülâhazasiyle komisyonumuz 30 rüsum 
tonilâtosunu 300 rüsum tonilâtosu olarak dü
zenlemişti?. 

Keza aynı maddenin b fıkrasının baş tarafı
na aynı mülâhaza ve düşünce i f; (300 rüsum to
nilâtosundan yukarı) ibaresini vaz'etmiştir. 

Aynı maddenin c ve d fıkralarındaki mükel
lefiyet nazarı dikkate alınarak depo, antrepo, 
hangar, sundurma ve açık saha^rla, maden kö
mürü ve her nevi akaryakıtları alma, verme böl
gelerinin sahilden hangi mesafeye kadar vara
cağı müphem bu unduğundan sahilden uzakta 
olup halen mevcut ve faal bulunan eşhasa ve 
bankalara ait depolarla ve alelûmum akaryakıt 
tevzi istasyonlarının bir kısım antrepo ve sun
durmaların kanunun her hangi yanlış bir tef
siri neticesi tekel içine soku masına meydan 
yermemek için bu iki fıkranın baş tarafında 
(Deniz kıyısmda) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Aynı maddenin f fıkrasındaki römorkörcü-
lük ve dalgıçlık yapma yetHsî halen bu işlerde 
çalışan binlerce kişinin bulunması ve römorkör-
pülüklc geçinen kimselerden müteşekkil bir ce-

( S , Sa; 

miyetin mevcut olması ve bunların öteden beri 
limanın, belediye ve halkın tâli kıymette olan 
işlerini yapagelmekte bulunması ve nihayet te
kele ithal edi.en her üç limanda şimdilik bu 
mevzuların on bine yakın aileyi alâkadar etmek
te olması, göz önünde tutularak bankaya bu 
yetkinin verilmesinde komisyonumuzca her ba
kından isabet görülmemiş ve bakanlığın mu
vafakati da alınarak bu fıkradan römorkör-
cülük ve dalgıçlık kelimeleri çıkarılmıştır. 

Sekizinci maddenin a fıkrasında teklif 
edilen 30 rüsum tonilâtosunun 300 rüsum to
nilâtosuna çıkarılması ve f fıkrasıjndaki rö-
morkörcülük ve dalgıçlık işlerinin tekel dışı 
bırakılmış olması dolayısiyle, bankaya ihtiyari 
olarak bu hizmetleri de yapabilme imkânlarını 
sağlamak üzere maddenin sonuna aşağı
daki cümle ilâve edilmiştir: 

(Banka tekel içi veya dışı limanlarda tekeli 
tazammun etmemek şartiyle romorkörcülük, 
dalgıçlık işlerini yapmaya ve'birinci fıkrada 
sayılı hizmetler için aynı fıkrada mevcut tah
didat dışında kalan aynı çeşit hizmetleri veya 
bu hizmetlerle ilgili diğer işleri görmeye yet
kilidir.) 

Keza aynı maddenin c ve d fıkralarında 
mevzuubahis olan ve tekel içine alman hizmet
ler meyanında deniz kıyısında olup da eşhasa 
ait ve kendi ihtiyaçları için istimal ettikleri 
belli olan ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Tekel 
ve Petrol Ofise ait bulunan depo ve akaryakıt 
tevzi tesislerinin bu tekel içine almmasiyle tahad-
düs edecek güçlükleri ve gayritabiîlikleri bertaraf 
etmiş olmak için Bakanlığın da muvafakatiyle 
aşağıda belirtilen husus ilâve edJmek suretiyle 
sekizinci maddenin ruhu tâdil ve ikmal edil
miştir. (Şu şartla k i : c ve d fıkralarında mev-
zuubah s olan hizmetlerde deniz kıyısında ha
kiki veya hükmi şahıslara ait, depo, antrepo 
ve sundurmalarda yapılan işler, yalnız kendi 
ihtiyaçları için mevzuubahis olduğu takdirde 
tekel harici addedilen ve umumi mağazalar 
hakkında 14 ncü madde hükümleri uygulanır. 

Kanunun 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23 ncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

24 ncü madde bu maddede Denizcilik Kanu
nunun ticari bir düşünce ile ve rasyonel çalış
ma esaslarına göre kaleme alınmış olan yapı
sına ve bu maksadı temine medar olmak üzere 
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vaz 'edilmiş bulunan hükümlerin ruhuna aykırı 
telâkki ettiğimiz Devletçi ve kırtasiyeci bir 
görüş ve düşüncenin hâkim olduğu müşahede 
edilerek gerek mürakıplerin ve gerek Yönetim 
Kurulundaki mümessillerin bu vadideki vazife 
salâhiyetleri kâfi görülmüş ve komisyonumuz 
tarafından bu madde tamamen kaldırılmıştır. 

Bu sebeple mütaakıp madde numaraları Hü
kümet teklifindeki madde numaralarından birer 
numara eksik olarak gösterilmiştir. 

Şu hale göre Yönetim Kuruluna ait 25 ve 
Genel Müdüre ait 25, memurlara ait 26 ve tari
felere ait 27 nci maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

28 nci maddede. Banka ve kuracağı ortaklık
ların görev ve yetkileri içine giren veya bunlar* 
la ilgili; kelimesinin sonuna bir (olan) kelimesi 
ilâve edilmiş. Ve tarifelerin yürürlük şekil ve 
şartlarını alâkalandıran bu maddede genel ve 
katma bütçeli dairelere tatbik etmeye mecbur 
olduğu düşük tarifelerden dolayı bü#ik zarar
lara duçar edilen Devlet Demiryollarının duru
mu nazarı dikkate alınarak, yeni kuracağımız 
bu müessesenin de ileride böyle bir hale duçar 
olmamasını tem'n bakımından bakanlığın mu
vafakatiyle komisyonumuz tarafından madde
den (Genel ve katma bütçeli dairelere tatbik edi
lecek tarifeler cümlesi) tamamen çıkarılmıştır. 

Kesirlere mütaallik 29 ncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

30 ncu madde Adalet 'Komisyonu tarafından 
tezekkür edileceği düşünces'yle kabul edilmiş 
ise de, maddenin tertibi bakımından ana sözleş
menin kanundan daha üstün tutuluyormuş gibi 
bir mânayı tazammun etmekte olduğu endişe
siyle iki üye tarafından itiraza uğramış ve mad
de Adalet Komisyonunun takdirine terkedilerek 
küçük bir ekseriyetle çıkabilmiştir. 

31 nci ve 32 nci maddeler aynen kabul edil
miştir. 

33 ncü maddeden 8 nci maddedeki esbabı mu-
cibeye uyularak (ve römorkör) edat ve kelimesi 
çıkarılmıştır. 

34 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
35 nci maddeye biraz daha vuzuh verebil

mek için bu maddenin metninden (çalışma sa
hasına giren türlü işletme yerlerinde ve bunların 
müştemilâtında ve gemilerde ve bunlar arasın
da elektrik istihsal ve tevzi tesisleri vücuda ge
tirmeye) cümleleri çıkarılmış ve bunların yerine 

(işletmeye ve bunlar için gerekli diğer enerji 
tesisleriyle) cümlesi vaz'edilmiştir. 

36 nci ve 37 nci maddeler teklif veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 38 de Bankanın veya kuracağı or
taklıkların Cumhuriyet Savcılığına yazılı mü
racaatına bağlıdır, cümlesinde müracaatina 
kelimesi (şikâyetine) şeklinde düzeltilmiş ve 
bu sebeple bunu takip eden ve (kamu dâvası
nın açılmasına mahal olmadığına dair karar
lara Bankanın veya kuracağı ortaklıkların iti
raz hakkı vardır) cümlesine lüzum kalmadı
ğından tamamen kaldırlmıştır. 

39, 40 nci maddeler teklif veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

intikal hükümlerine ve devir bilançosuna 
ait geçici birinci madde ile tasfiye kuruluna 
ait geçici ikinci madde teklifte olduğu gibi ay
nen kabul edilmiştir. 

İntikallerde resim muafiyetine ait geçici 
üçüncü maddede Bankaya daha fazla muafiyet 
verilmesi düşünülmüş ve Hükümetin teklifi 
aşağıdaki şekle sokulmuştur. 

Madde 3 — Banka ve kuracağı ortaklık
lara intikal eden veyahut bu teşekküller ara
sında yapılacak devirler dolayısiyle mülkiyet
lerine geçecek olan gayrimenkul, gemi ve diğer 
deniz vasıtalarının Banka veya kuracağı or
taklıklar namına tescilinden dolayı her hangi 
bir resim, harç ve intikal vergisi alınmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların kuruluş 
muamelelerine mütaallik her çeşit, evrak, hisse 
senet ve tahvilleri damga resminden müstes
nadır. 

Geçici dördüncü ve beşinci maddeler teklif 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Geçici 6 nci maddede Banka ve kuracağı 
ortaklıklar kadrolarına almmıyan personelden 
emekliye tâbi hizmetleri beş ve on yıla ve daha 
fazla seneye kadar olanlara verilecek olan 
tazminat miktarı komisyonumuzca çok az 
görülmüş ve birer misli artırılmak suretiyle beş 
yıla kadar olanlara (2), beş yıldan on yıla 
kadar olanlara (4) ve on yıldan fazla hizmeti 
olanlara da (6) aylık ücretleri tasfiye hesabına 
geçirilmek kaydiyle banka tarafından ödenir, 
şeklinde düzeltilmiştir. 

41 ve 42 nci maddeler aynen kabul edilmiş
tir, 

Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna 
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tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ulaştırma Ko. Bu rapor 

Başkanı Sözcüsü Kâtip 
Samsun Samsun Amasya 

N. Berkman N. Berkman C. Topçu 
Bilecik Çoruh 

Keşşaf Mehmet Kurkut M. Bumin 
imzada bulunamadı 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanunu 
tasarısını inceliyen Ulaştırma Komisyonunun 
31.VII.1950 tarihli raporu, Kamutayın l.VIII. 
1951 tarihli karariyle Bütçe, Maliye, Adalet, 
Ekonomi ve Ticaret komisyonlarından müte
şekkil olarak kurulan Karma Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Ulaştırma Bakanı ve De
nizyolları Umum Müdüriyle Hukuk Müşaviri 
huzurunda incelendi. 

Halen mülhak bütçe ile idare olunan Dev
let Denizyolları ve Limanları Umum Müdür
lüğünün vazifelerini teşkil eden muhtelif de
niz ve liman işletmeleriyle havuzlar ve fabri
kaların, fener ve cankurtaran hizmetlerinin 
Hükümetçe tamamen hususi hukuk hükümle
rine tâbi olarak kurulacak ve sermaye çoğun
luğu Hazine elinde bulunacak bir Anonim 
Ortaklığına devri suretiyle bu işlerin Devlete 
mütemadiyen yüklediği zararların önlenmesi 
ve âmme hizmetlerinin daha iyi şekilde ifası 
maksadiyle tasarının hazırlandığı anlaşılmış ve 
Karma Komisyonumuzca tümü üzerine yapı
lan müzakerelerde teklifin esası kabul edilerek 
maddelerin incelenmesi için hazırlıklarda bu
lunmak üzere bir Su Komisyonu teşkil olun
muştur. Su Komisyonunun vardığı neticeler 
komisyonumuz umumi heyetince tetkik ve mü
zakere edilerek ilişik metin kabul edilmiştir. 

A) Umumi mütalâa 
Devlet Denizyolları ve Limanlarının idare-

Dlyarbakır Giresun Malatya 
K. Tay si H. Bozbdğ L. Sayman 

Muğla Sivas 
T. Başer İbrahim Duygun 

İmzada bulunamadı 

Tunceli 
H. R. Kulu 

sinde bugün tatbik edilen Devlet işletmeciliği 
usulü, bunların en darı ve en çok merkeziyet
çisi olan mülhak bütçe usulüdür. Bu usul 
son derece zararlı netice vermiş ne idare ve per
soneli, ne Devlet ve Hazine ve ne de bu işletme
lerden hizmet bekliyen halk durumdan hiçbir 
suretle memnun olmamıştır. 

Türk denizciliğinin mütemadi gelişmesine 
imkân veren İkine Dünya harbi gibi deniz ti
caretinde olağanüstü kârlara yol açmış müstes
na bir fırsat devresini de içine alan seneler, 
bütün dünya deniz işletmecilerini ve bu arada -
sahillerimizde posta yaparak yük ve yolcu taşı
mak hakkından mahrum olmalarına rağmen -
Türk müteşebbislerini ve armatörlerini umma
dıkları derecede zengin etmesi karşısında birçok 
imtiyazlara ve imkânlara malik olan Devlet De
nizyolları ve Limanlarının her sene yirmi otuz 
milyon lira bir açıkla bütçesini kapaması ve ha
len ki yüz milyon liraya yakın borcu bulunma
sını teessüf ve hayretle karşılamak icabeder. 

Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Mü
dürlüğü İkinci Dünya Harbinden sonra dış mem
leketlerden birtakım gemiler satmalmış ve 
bâzı gemiler de yaptırmıştır. Bu suretle idare, 
elindeki gemi tonajını bir mislinden fazla artır
mıştır. Fakat hazır alman gemiler çok büyük 
masraflarla tadil edilmelerine ve yeni alınanların 
ise kendi şartlarımıza ve ihtiyaçlarımıza göre 
plânlarının hazırlanması tabiî bulunmasına rağ
men yeni getirilen gemilerin ekseriyet itibariyle 

Karma Komisyon Raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon 6 .VIII .1951 
Esas No. 1/224 
Karar No. 1 

Yüksek Başkanlığa 
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tamamen işe ve maksada yarar mahiyette olma
dıkları ve mühim işletme zararları doğurdukla
rı memleket hesabına acınacak bir vakıa olarak 
Devletin ve bütün vatandaşların ıstırap mevzu
ları arasına karışmış bulunmaktadır. Hele dün
ya deniz ticaretinde umumen kabul edilmiş bir 
kaide olan «Tip gemi» sistemi yerine deniz tica
ret filomuzun birbirine uymıyan gemi için ve ne 
maksatla yapıldığı bilinmiyen gemiler koleksi
yonundan ibaret olması sistemi, Türk Denizcili
ğinde, şayanı kayıt bir tonaj yükselmesine rağ
men, modern denizcilik anlayışına göre bir geri
leme kaydetmemize sebep olmuş ve deniz ticare
tinde harb kuvvet konjoktürü içinde bütün dün
yaya armatörlerini birkaç senede gemilerini yeni
lemeye imkân vermiş olan tarihî şans, bilâkis Dev
let Denizyolları için birtakım şansızlıklara yol 
açmıştır. Filhakika dünyada her deniz işletmesi 
tip gemiler tedarik etmeleri dolayısiyle ellerin
deki tip dış gemileri satacak yer bulamazken ida
renin ekseriya bunlara rağbet göstermesi ve bun
lardan büyük tadillerle yolcu gemileri yapmak 
yoluna gitmesi ve yeni yaptırılanların ise ekono
mik icaplara ve ihtiyaçlarımıza uymaması Dev
let Denizyollarının ve bittabi bu idareye bütün 
hareketlerinde hâkim olan sabık hükümetlerin 
ne dereceye kadar dünya denizciliğindeki hare
ketler ve ink! "flarla alâkadar olmadıklarına ve 
yüzde yüz Devletçi bir işletme usulü tatbik edil
miş olmasına rağmen, Türk Denizciliğini müspet 
ve kârlı yola getirmek şöyle dursun, bilâkis mem
leket sırtına birtakım ağır yükler tahmil etmek 
ve malî kudretimizi birçok bakımlardan baltala
mak neticesine vardıklarına acı birer misal teş
kil eder. 

Devlet Denizyolları ve Limanları Umum Mü
dürlüğünün tekelinde bulunan limanlardan bil
hassa son zamanlarda hiçbir dünya limanında eşi
ne ve emsaline tesadüf edilemiyeeek şekilde, yir
mi, yimi beş gün yükünü boşaltamıyan gemilerin 
demir attığı yer haline gelen istanbul Limanı
nın feci hali göz önüne alınırsa İstanbul Liman 
Şirketinin feshiyle bu işlerin tamamen Devlet 
eline geçmesi tarihi o1 an 1934 den beri 17 sene
lik bir müddetin nasıl heba edilmiş olduğu ve 
memleketimizin dünya ticaretine açık olan bu 
en mühim kapısının bu halinden Devlet ve mil
letimizin maddi ve mânevi sahalarda neler zi
yan etmekte bulunduğu kolayca anlaşılır. 

(a Say: 

Bütün bu ve bu gibi şayanı esef neticelerin 
doğuşunda halen tatbik edilen mülhak bütçeli 
Devlet işletmeciliği usulünün ve siyasi ve idari 
otoritenin bu işlerdeki mutlak hâkimiyet sis
teminin başlıca âmil olduğuna şüphe yoktur. 
Devletin bu işleri, tamamen ticari mahiyette 
ihtisas ve iş adamlarının eline bırakması ve sa
dece büyük bir sermayedar gibi işin idaresine 
karışmıyarak bilanço ve işletme neticelerini 
kontrol eden umumi ve şüphesiz daha nüfuzlu 
bir murakabe tesisiyle iktifa etmesi zarureti 
kendini her şekilde göstermiştir.. Aynı zamanda 
Devlet deniz işletmeciliğinde her sahaya yayıl
mış olan tekel ve Devlet işletmeciliği zihniyeti 
ni tasfiye etmek ve bu sahalarda çalışacak hu
susi müteşebbis ve sermayedarlara ve iş adam
larına yeni sahalar açmak ve bunların Devletle 
müştereken kâr taksimi esasına göre çalışmala
rını sağlıyacak yeni bir bünye yaratmak da âcil 
bir zaruret halindedir. Bütün bu mülâhazalara 
istinaden Devlet Denizyolları ve Limanları 
umum Müdürlüğü tarafından yapılan vazife ve 
hizmetleri gerek doğrudan doğruya ve gerek 
sermayesinin en az yüzde elli birine iştirak su
retiyle kuracağı Anonim Ortaklıkları vasıtasiy-
le ifa vazifesi kendisine verilecek olan en az yüz
de elli bir sermayesi Devlet elinde bulunması 
gereken Denizbank isimli ve hususi hukuk hü
kümlerine tâbi bir ortaklık kurulması komisyo
numuzca da uygun görülmüştür. 

Tasarıda Devlet Denizyolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğünün vazifeleri tamamen Deniz-
banka verilmekle beraber, halen bu umum müdür
lüğün tekelinde olan işlerden mühim bir kısmı 
serbest bırakılmıştır. Ezcümle: 

1. Türk limanları arasında yolcu ve yük ta
şımak inhisarı kaldırılmış ve bu saha Denizbankla 
birlikte Türk bayrağını taşıyan gemilere açık bı
rakılmıştır. 

2. Bankanın halen yolcu taşımak tekeHne 
malik olduğu İstanbul Boğazı ve bir kısım Mar
mara bölgesindeki hudut, halkın ihtiyaçları göz 
önüne alınarak, bir miktar genişletilmiş ise de ge
rek bu sahada ve gerek İzmir Körfezindeki tekel 
sahasında 18 rüsum tonilâtosundan küçük maki
neli ve motorlu vasıtalarla yapılacak nakliyat te
kel dışı bırakılmıştır. 

3. Halen İstanbul Boğaz mıntakasmda Deniz
yollarının tekelinde bulunan gemi kurtarma işin
de bu tekel boğazlardaki seyrüseferi emniyet al-
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tına almak düşüncesiyle Çanakka^ Boğazına ve 
boğaz dışı Türk sahillerine kadar teşmil edilmiş,, 
buna mukabil 300 rüsum tonilâtodan küçük tek
neler tekelden istisna olunmuştur. 

4. Bankanın tekelindeki limanlarda 300 rü
sum tonilâtosundan küçük gemilerin yükleme, 
boşaltma işleri ve sahipli depo ve sairedeki bu ka
bil işler serbest bırakılmıştır. 

5. Umumi mağaza ve deniz kıyısı dışında an
trepo açmak bankanın tekeli dışında kalmıştır. 

6. Hususi teşebbüse de açık olan sahalarda 
bankanın, bunlara karşı her hangi bir rüçhaniyete 
malik olamaması için maddelerde âzami titizlik 
gösterilmiştir. 

Bu esaslar dâhilinde komisyonumuzca ka
bul olunan metne göre tasarının maddeleri 
üzerinde yapılan değişiklikler aşağıda arzolun-
muştur. 

B) Maddeler üzerinde yapılan değişiklikler 
Hükümet ve Ulaştırma Komisyonu değişti-

rişi esas alınarak Komisyonumuzca maddeler 
üzerinde yapılan esaslı değiştirmeler şunlardır: 

Madde 7 : Yolcu taşınması ve araba vapur 
gibi özel araçlarla yük taşınması bankanın 
tekeline terkedilen sahalarda çalışacak olan 
küçük vesaitin tekelden istisna edilmesi zaruri 
görüldüğünden 18 rüsum tonilâtosundan küçük 
tenekelerle yapılacak bu kabîl işlerin Tekel 
dışı bırakılmasını teminen maddeye hüküm 
konmuş ve buna göre maddenin lüzumsuz ka
lan bir kısmı çıkarılmıştır. 

Ulaştırma komisyonunca bu maddeye «Ba
kanlar Kurulu bu tekeli kısmen veya tamamen 
kaldırmaya ve müddetini tahdide yetkilidir» 
şeklinde eklenen fıkra ise, bir kanunla konan 
tekelin yine bir kanunla kaldırılabileceği mü-
talâasiyle, metinden çıkarılmıştır. 

Madde 8 : Bankanın tekeline bırakılan li
manlarda, Hükümet tasarısına göre, 30 rüsum 
tonilâtosundan yukarı gemilerin yükleme ve 
boşaltılması ve saire hakkında tanınan inhisar 
çok geniş görülerek Ulaştırma Komisyonunca 
bu had 300 tonilâtoya çıkarılmıştır. Komisyo
numuzca da iştirak olunan bu nokta dışında 
maddede hükme müessir olmıyan kelime ve 
tertip değişiklikleri yapılmıştır. 

Madde 10 : Bankanın tekeline verilen sa
halardaki gemi kurtarma işleri için bu tekele 
gemi büyüklüğü bakımından bir had tanmma-

(S .S* 

ması tatbikatta kazaya uğrıyan küçük tekneler 
için ağır bir mükellefiyet tahmil edeceği düşün
cesiyle bu tekel ancak 300 rüsum tonilâtodan 
büyük gemiler için tanınmış ve maddede bunu 
sağlayıcı değişiklik yapılmıştır. 

Bundan maada maddenin sonunda bulunan 
«Tekel mmtakası dâhilinde kazaya uğrıyan ge
miler dışardan araç, uzman veya işçi tedarik et
memek kaydiyle kendi kendilerini kurtarabilir
ler» fıkrası «Deniz kazalarında gemilerin birbi
rine yardıma koşmalarına ve kazaya uğrıyan 
gemilerin, hal ve durumuna göre, tahlisiye ame
liyesi mahiyetinde olmadan dışardan acele te
inin zaruretinde kalacakları bâzı yardımlardan 
faydalanmalarına mâni olacağı ve tatbikatta 
birçok ihtilâflara yol açacağı düşüncesiyle» me
tinden çıkarılmıştır. 

Madde 11 : Maddenin sonunda «görevlidir» 
«kelimesi» «yetkilidir» şeklinde değiştiri'mek 
suretiyle Denizbankm gemi ve deniz araçları 
inşa ve tamir işlerini yapmaya mecbur olmadığı 
belirtilmiş ve hususi sahaya yeni iş imkânları 
açılmak istenmiştir. 

Madde 12 : Vuzuhu temin için bu maddenin 
tertibi değiştirilmiştir. 

Madde 13 : Devlet Başkanlığına mahsus de
niz vasıtalarının bütün masrafları karşılığı ola
rak Genel Bütçeye her sene konacak ödenek 
kendisine verilmek kaydiyle bankaca işletilece
ğinden bahseden bu madde tamamen kaldırıl
mıştır. Eskiden olduğu gibi artık Devlet Baş
kanlığına ait irili ufaklı birçok deniz vasıtaları 
bulunamıyacağmdan sarfınazar, hususi bir ma
hiyet taşıması istenen bir teşekkülün umumi 
bütçeye konmuş Devlet tahsisatını topluca alıp 
(bütçenin murakabesine ait usul dışında sarfet-
mesi ve Devlet Başkanının bineceği vasıtaları 
ve personelini kendi kontrolü altında (bırakma
sı caiz değildir. Birçok memleketlerde ibu va
sıtalar donanmıanın emrinde (bulunmasına naza
ran Hükümetim ibizde de İbu uslu tatbik eddbilıe-
oeği ve her halde Denizibanlk görevleri içinden 
bu işin çıkarılması gerekliği düşüncesiyle bu 
madde (kaldırılmıştır. 

Madde 14 : Hüküm'ei'n 14 ncü maddesi 13 ncü 
•madete olarak kaibul edilerek metinden lüzum
suz görülen (bir kelime çıkarılmıtşır. Ancak 
bu niadde (bankanın 10 seneyi geçmemek üzere 
yapabileceği kabul edilen anlaşmaların Ibir or
taklık mukavelenamesine .bağlanması ve (bu or-
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takhkl*rm hususi şirket veya limitet mahiye
tinde 4>İ8biieeeti talbiî mütalâa edilaâş ve bu 
s t e p l e , ımtddede fen oo^taniö t tsr ihiat r e & 
%m görek D««izibaakm -v»e g^rök teşkil edeceği 
<)Ptaıklıklaarm ihudut»az aaiesMİiyefc «sasına daya
na» gyrta£ta?i, im' teüranaik veviıe de tunlara, or-
ıtak o t a )k yetkidin» malik Ibulımmadıklarını ay
rıca (belirtilraesine lüzum gtirülittemişti'r. 

Madde 16 : Komİsyonumuzea 15 mei madde 
olarak düzıeitllem Hükümetin İB neı maddesinde 
fcafbul oJrattajn Jbe$ yüz taUyonl <fâr* «esmaye Ufetş-
tıraaıa Ba&ara ?$ DenizyofUtu» Gteaei Mü/dürüt-
nün verdiği şifathi malûmatta sg&Ee, lazlla görül-
ımüış ve realiteye Jdalha uy&ırçn olmak üzere ser
maye 300 milyon liraya ve hisse adedleri de 3 
milyona imdMrMstir. 

iMadde 17 : Kc«nwyoftiHnjttzea, 16 nci madde 
olarak d&zeitâlenf bu maddedje. bir değişiktik ya
pılmamışsa da Hazine dı§HWdsa gerçek ve tüzel 
kişilere talısis olunan ve talibi çıktafı zaman 
Hazinece bunlara satrifiiaşı gereken (B) tertip 
hisselerinin « tüzel » kişi tabiriyle Devlet İkti
sadi TeşekkuÖeri veya sermayesi Devletçe ko
nulmuş/bankalar tarafından da satın alınabile
ceği endişesi komisyonumuza izhar edilmiş ise 
de esasen bunların özel sermaye sahiplerine ve
ya belediyeler ve ticaret odaları gifei tüzel ki
şilere tahsis olunmasının maksat olduğu dü
şüncesiyle tatbikatta bâzı güçlükler doğurma
sı ihtimaK.1 ©lâftı mâni bir hükmün msddeye ek
lenmesinden-! şekinilmiştir. 

Madde 20 : Komisyonumuzun 19 nou mad
desini teşkil edeıu Hükümetin 20 nci maddesin
de sarahati «savlayıcı bâzı değişiklikler yapıl
mıştır. 

Madde 24 .: Maliye Bakanlığına «. Banka
nın her ,tü4ü jşlem ve hesaplarını. doğrudan 
doğruya veya Devlet iktisadi Teşekkülleri 
Umumi Murakabe Kurulu marifetiyle denetle
mek» yetkisini yeren Hükümetin bu maddesi 
Ulaştırma Komisyonunca kaldırılmış ve bu 
hükmün bîr anonim ortaklığı bünyesi içinde 
kurulup işlemesi istenen bu teşekkülün ana 
prensiplerine aykırılığı dolayısiyle kaldırılma
sına komisyonumuzca da iştirak -ahHimuştur. 

Madde 25 : Komisyonumuzun 2B nöâ mad
desin» teşkil eden 25 nci madde umum müdür 
yönetim %uar»}unun üyesi olarak gösterilmiş
tir. Umum Müdür, mütaakıp madde hükmüne 
göre, Bakanlar Kurulu karajfiyie; tâyin edilece

ğinden hkedarlar umumi heyetince seçilmemiş 
olan bir zatın bu kurula üye olması anonim or
taklıkların hukuki bünyesine uymıyacağmdan 
umum müdürün yönetim kurulunda tabiî üye 
olarak bulunacağı şeklinde madde tasrih edil
miştir. 

Madde 27 : Komisyonumuzun 25 nci madde
sini teşkil eden tasarıdaki 27 nci madde banka 
kuracağı ortaklıkların personellerinden bah
setmesine göre madde başlığı personeller olarak 
değiştirildikten sonra, bu maddedeki kasit bu 
personellerin hususi hukuk kaidelerine tâbi ola
cağını tasrih etmekten ibaret olmasına göre bu
nun tasrihinden sonra ayrıca maaş, memurin 
muhakemat, harcırah kararnamelerine tâbi olmı-
yacaklarını belirtmenin zait bulunacağı müta-
lâasiyle metin kısaltılmış ve hükme müessir olmı-
yan bâzı kelime düzeltilmeleri yapılmıştır. 

Madde 29 : Komisyonumuzun 27 nci madde
sini teşkil eden Hükümet tasarısının 29 ncu ve 
Ulaştırma Komisyonu değiştiriminin 28 nci 
maddesinde mezkûr komisyonca kabul edilen 
metnin ikinci fıkrasında bir değişiklik yapıla
rak bu kanunla kabul edilen tekel mevzuuna 
voya Millî Savunmaya ait tarifelerin Maliye ve 
Ulaştırma bakanlıklarından maada Millî Savun
ma Bakanlığının da iştirakiyle tanzim olunaca
ğı kabul edilmiş ve sonundaki duyurulmaya ça
lışılır kelimeleri «duyurulur» şeklinde düzeltil
miştir. 

Madde 31 : Komisyonumuzun 29 ncu madde
sine tekabül eden Hükümet tasarısının 31 nci 
maddesinde hususi hukuk hükümlerinden mut
lak olarak bahsettikten sonra ayrıca Ticaret 
Kanununun zikrine lüzum görülmediğinden bu 
kaldırılmış ve mânaya müessir olmıyan bir kı
saltılma yapılmıştır. 

Madde 33 : Komisyonumuzun 31 nci madde
sinde bir kelime değiştirilmiştir. 

Madde 34 : Komisyonumuzun 32 nci madde
sini teşkil eden bu maddede lüzumsuz bu bir te
kerrür kaldırılmıştır. 

Madde 39 : Komisyonumuzun 37 nci madde
sini teşkil eden bu madde Ulaştırma Komisyo
nunun tadilen 38 nci madde olarak kabul etti
ği şekilde komisyonumuzca da kabul olunmuş
tur. 

Madde 40 : Komisyonumuzca 38 nci madde 
olarak düzeltilen Hükümet tasarısındaki 40 nci 
madde, baj&a ve kuracağı ortalıklar için mut-
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lak olarak kabul edilen istimlâk hakkının yal
nız tekel mevzuuna giren işlere inhisar etmesi 
ve bu istimlâklerin Ulaştırma Bakanlığının ka-
rariyle değil, kanunlarında salahiyetli kılınmış 
bakanlık ve mercilerce karara bağlanması mak-
sadiyle metinde ona göre düzeltilme yapılmış
tır. 

Madde 41 : Komisyonumuzun 39 ncu madde
sini teşkil eden bu madde, kaldırılan kanun
larla ücretsiz veya tenzilâtlı tarifeye tâbi nak
liyat hakkında mer'i muhtelif kanuni hüküm
lerin banka ve kuracağı ortaklıklar hakkında 
uygulanmıyacağmdan bahsetmektedir. Komis
yonumuz bu maddeyi Hükümetin ve Ulaştırma 
Komisyonunun da aynen kabul ettiği şekilde ka
bul etmiş, yalnız metinde bir küçük düzeltme 
yapmıştır. 

Ticari mahiyette kâr ve zararını kendi iş
leriyle karşılaması istenen bu müesseseye hu
susi kanunlarla tenzilâtlı tarife tatbiki veya 
parasız hizmet ifası mükellefiyetlerinin yükle-
tilemiyeceği aşikâr ve bu bakımdan bunların 
kaldırılması yerindedir. Ancak Anonim Ortak
lığına tanınan bu serbestinin, yolcu nakliya
tında şimdiye kadar tenzilâtlı tarifeden istifa
de eden talebeler, askerler ve sarı kart hâmili 
basın mensupları hakkında bu tenzilâtın kal
dırılması ve vazifeleri icabı seyahate mecbur 
olan milletvekillerine tatbiki zaruri ücretsiz 
seyahat usulünün değiştirilmesi gibi neticeler 
doğurmıyacağı ve bunların Komisyonumuzca ka
bul edilen metne göre tasarının tarifeden bahse
den 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri dâhilin
de daima nazarı dikkate alınacağı Ulaştırma Ba
kanı ve Devlet Denizyolları Umum Müdürü ta
rafından beyan edilmiş ve Komisyonumuzca 
da tarifelerin tanziminde Hükümetçe bu beyanat 
dâhilinde keyfiyetin dikkate alınması temenniye 
şayan görülmüştür. 

Geçici madde 2 : Tasarının Devlet Denizyol
ları ve Limanlan Genel Müdürlüğünün tasfiye
si için teşkil edilecek kuruldan bahseden geçici 
ikinci maddesinde kabul edilen iki senelik tasfiye 
müddeti çok görülerek bu müddet bir seneye in
dirilmiştir. 

Geçici madde 5 : Maddenin son fıkrası geçici 
altıncı maddedeki değişiklik dolayısiyle lüzum
suz kaldığından kaldırılmıştır. 

Geçici inadde 6 : Bu madde Banka ve kura

cağı ortaklıklar kadrolarına alınmıyan persanel-
lere verilecek tazminattan bahsetmekte ise de 
buraya konan hükümler tasfiyeye tâbi tutulacak 
olan Devlet Denizyolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü memur ve müstahdemleri için halen 
yürürlükte olan nizamname hükümlerine uyma
dığından verilecek tazminat bunlar hakkında ta
biî ve müktesep hak olan bu hükümlere göre 
ayarlanarak madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 42 : Kanunun yayımından itibaren 
yürürlüğe gireceğinden bahseden Hükümetin 42 
nci maddesi Komisyonumuzca 40 ncı madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 43 : Son hüküm de 41 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yapılan değişikliklerle ko
misyonumuzca hazırlanan metin, ivedelik ve yeğ
likle müzakeresi karariyle, Ulaştırma Komisyonu
nun değiştirmesi, Hükümet tasarısı ve gerekçele
riyle birlikte, Kamutayın Yüksek tasviplerine su
nulmak üzere takdim kılındı. 

Karma Komisyon Başkanı 
îstanbul 

A. II. Başar 
Kâtip 

Erzurum 
S. Başak 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Amasya 

H. Koray 
îmzada bulunamadı 

Ankara 
S. Bulgurlu 

Ankara • 
A. Gedikoğlu 

îmzada bulunamadı 
Ankara 

B. Ş. înce 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur 
V. Asena 

Çoruh 
M. Güney 

Edirne 
M. Enginün 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Kastamonu 

Ş. Kerimzade 

Afyon K. 
S. Kerman 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Ankara 
S. Benli 

îmzada bulunamadı 
Ankara 

O. Ş. Çiçekdağ 
Ankara 

O. T. lltekin 

Ankara 
F. Seyhun 
Balıkesir 
E. Güreli 

îmzada bulunamadı 
Çorum 

Söz hakkım mahfuzdu; 
H. Ortakçtoğlu 

Elâzığ 
ö, F. Sanaç 
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Erzurum 
E. Karan 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

istanbul 
A. Moshos 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

İzmir 
T. Gürerk 

Tütün ortaklığı Geçici 
Komisyonun Sözcüsü 
olduğundan buluna

madı 
Kocaeli 

E. Alican 
Kocaeli 

H. Başak 
İmzada bulunamadı 

Konya 
R. Birand 

İmzada bulunamad' 
Konya 

M. Â. Ülgen 

Kütahya 
A. Kavuncu 

İmzada bulunamadı 
Manisa 

Ş. Ergin 
Niğde 

Söz hakkım mahfuzdur 
N. BÜge 

Rize 
î. Akçal 
Seyhan 
8. Ban 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz 

olmak üzere 
E. Nutku 
Giresun 

Bâzı maddelerde söz 
hakkım mahfuzdur 

H. Erkmen 
İstanbul 

F. Sajyvmer 
İzmir 

B. Bügin 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
M. Yümaz 

Konya 
K. Ataman 

Konya 
5. Oürol 

Kütahya 
M. Alkin 

„nzada bulunamadı 
Malatya 

Muhalifim 
H. Fırat 

Muş 
F. Küıçlar 

Ordu 
Söz hakkım kalmak 

üzere 
R. Aksoy 
Samsun 

F. Tüzel 
Sivas 

Kanun kemal ve kusur
ları üzerinde söz hak

kım mahfuzdur 
0. îmre 

Sivaı 
E. Yüksel 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

İmzada bulunamadı 
Urfa 

ö. Cevheri 
Zonguldak 
H. BaUk 

Tokad 
8. Atanç 

Zonguldak 
F. Açıksöz 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 

Söz hakkım mahfuz 
kalmak şartiyle 

R. Sivişoğlu 

Muhalefet şerhi 
Denizbank kanunu tasarısı hususi sermaye 

ve şahıslara inhisar hakkı tanımaktadır. 
İktisadi meslekin hususi şahıslara inhisar 

vermeye müsait olmadığından tasarıya muhali
fim. 

Trabzon 
C. Zamangü 

Tasarının 22 nci maddesinde ve komisyo
nun 20 nci maddesinde Hazinenin % 51 hisse
sinin Genel Kurulda ne şekilde temsil edilece
ğinin kanun metnine alınmamasını doğru bul
muyorum. Bu sebeple mezkûr maddenin tasarı
daki şekilde kabulüne muhalifim. 

Tasarının 25 nci maddesinde ve komisyo
nun 23 ncü maddesinde Genel müdürün Ba
kanlar Kurulu tarafından tâyin edilmesini 
İdare Meclisinin salâhiyetlerine tecavüz telâk
ki etmekteyim. 

Bu şekilde bilhassa ilk zamanlarda hisse
leri de Devlet elinde bulunacağına göre Bakan
lar Kurulunca re'sen tâyin edilecek bir Genel 
müdürün İdare Meclisi kararlarını tanımaması 
halinde mevzuu fazla hırpalıyacak durumların 
hâsıl olabileceğini mütalâa ediyorum. Bu se
beple mezkûr maddeye muhalifim. 

Zonguldak 
C.Ktpçai 
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HÜKÜMETİN TEKDİFÎ 

Denizbank Türk Anonim Ortaklığı kanun tasarısı 

I - Kuruluş 

Kuruluş 

MADDE 1. — Denizbank adiyle, Türk sula
rında ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve 
bu işlerle ilgili her türlü teşebbüslerle bu ka
nunda gösterilen diğer hizmetleri yapmak ve bu 
kanunla özel hukuk hükümlerine göre idare edil
mek üzere anonim ortaklık şeklinde bir banka 
kurmak için Hükümete yetki verilmiştir. 

Diğer ortaklıklar 

MADDE 2. — Banka bu kanunla kendisine 
tevdi edilen işleri ya doğrudan doğruya yapma
ya yahut sermayesinin yarısından" fazlasına ka
tılmak suretiyle kuracağı anonim ortaklıklarla 
yaptırmaya yetkilidir. Ancak, tekel şeklindeki 
işlerin ortaklıklara yaptırılması Bakanlar Ku
rulu kararına bağlıdır. 

X '', 
Merkez 

MADDE 3. — Bankanın merkezi İstanbul'
dadır. Banka ve kuracağı ortaklıklar yurt içinde 
ve Maliye Bakanlığının önceden izni alınmak 
şartiyle yurt dışında lüzum gördükleri yerlerde 
şube ve acentalikar açabilerler. 

Süre 

MADDE 4. — Bankanın süresi, kesin kuru
luş gününden başlamak üzere (99) doksan do
kuz yıldır. 

II - Ctöorev ve yetkiler 

Bankacılık 

MADDE 5. — Banka, Deniz uîaştırmasiyle 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili hu
suslarda her türlü banka muamelelerini yapma
ya ve bilhassa gemi inşa, tamir ve mubayaa eden 
veya deniz işletmeciliği yapan gerçek veya tü
zel kişilere kanuni hadler dairesinde ve Ban
ka'ar Kanununda sayılan karşılıklardan başka 
gayrimenkul veya gemi ipotekleri mukabilinde 
krediler açmaya, vadeli vadesiz her türlü 
tasarruf ve diğer mevduatı kabul etmeye ve 

ULAŞTIRMA KOMİSYONU DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Denizbank Türk anonim ortaklığı kanun tasarısı 

1 — Kuruluş 

Kuruluş 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
komisyonun birinci maddesi olarak kabul edil
miştir. 

Diğer ortaklıklar 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
komisyonun ikinci maddesi olarak kabul edil
miştir. 

Merkez 

MADDE 3. — Bankanın merkezi İstanbul'
dadır. Banka ve kuracağı ortaklıklar yurt için
de ve yurt dışında lüzum gördükleri yerlerde 
şube ve acentahklar açabilirler. 

Süre 
MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 

komisyonun dördüncü maddesi olarak kabul 
edilmiştir. 

H - Görev ve yetkiler 

Bankacılık 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
komisyonun beşinci maddesi olarak kabul edil
miştir. 

(S . Sayısı: 276) 



çeşitli banka muamelelerini yapmaya yetkilidir. 

Türkiye kıyiiartnda ve yabancı denizlerde, 
nakliyat 

MADDE 6. —- Banka, Türkiye kıyılarında 
muntaaam posta seferleri yaparak yolcu taşı
makla g&revli ve Türk ve yabancı sularda her 
#8r1ü y&c% yök ve hayvan taşıması» yapmaya 
yetkilidir. 

Banka, seyrüsef|a ^övenKği bakımından ida-
resi B a k a n a Kto^U karaıı ile kendisine bıra-
küa^k geç# »afriyetmdeki Boğazlarla Türkiye 
kıyılarında muntazam posta seferlerisin uğrağı 
$laa yerlerdeki istoele, nfetan ve kanallardan 
3004 wayıh; Katmn gereğince kendisine verilecek 
olanları işle*wefâe igSTevüdir. 

Şehir hatları 

MADPK 1, — 3anka, Küeüi^elaaece ile 
Tir%a ara»«ı4aki -jaşvhuiM. iattuı £qğu£Uûda 
kalan Marmara bölgesi ile Kaxadeaiz boğazı ve 
Üajic/ts v e s a i k Ahırlı açaa^iaki mevhum 
hattw. Öüneyin4« bulunan İzmir KörUzmde 
maJdöeU ye nw>^fü^racJiaria yok» nakli ve 
ar*Jtm^ v,a|)UBİaw^ i^ışJMlftr ve Jfeeıperi «zel *U«S-
.fc^y&k #aWi klwm tekel sekUnde y a p ^ ^ J a 
gc>pvfc#^ 

X&twü v ^ A . ^ ı ^ c ş t . y<apma^ kw& veya 
< ^ a ^ -na^t^ı^^ jgi^i .n^ka^tlar^ .yandaş #rı-
m v# #W?i&urtiwm se^örierje normal «pĴ rak 
4M|nl^4ar^î4wte,lıiçj^r g ^ >uğ*afclmıy&a ve-
yfr,j^rn*4rş*b*j4$r ı^fci^ndfr gemi « ^ k ı l 
ması tefcf t$a vfynYm » k e l * 1 ^ v »& *İ9Wfc ter 
türlü nakliyat bu sebeplerin, devamı müddetin-
ce ve bu iskelelere münhasır olmak üzere bu 
madd*4e ja^XMl g^uda^aUr, 

Liman idleri 

MADDE 8. — Banka, Türkiye limanlarında: 
a) Yolcuların beraberlerindeki zat ve ev 

eşyası ile 30 rüsum tonilâtosundan aşağı gemi-

Uk». K. 

Türkiye kmkvmte V# yçıban&ı a^mhr^e nak-
Uyaf 

MADDE 6. — Banka, Türkiye kıyılarında 
muntazam posta seferleri yaparak yolcu taşı
makla görevli ve Türk ve yabancı sularda her 
türlü yolcu, yük ve hayvan taşımasını yapmaya 
yetkilidir. 

Banka seyrüsefer güvenliği bakımından ida
resi Bakanlar Kurulu karariyle kendisine bıra
kılacak geçit mahiyetindeki boğazlarla Türkiye 
kıyılarında muntazam posta seferlerinin uğrağı 
olan yerlerdeki iskele, rıhtım ve kanallardan 
3004 sayılı Kanun gereğince kendisine verilecek 
olanları işletmekle görevlidir. Banka Van Gölü 
işletmesini özel kanununa göre işletmekle görev
lidir. 

Şehir hatlcm 

MADDE 7. — Banka, Rügükeekmeee ile Tir-
•liy» »rasmdaki mevhum hattın Doğusunda ka
lan Marmara bölgesiyle Karadeniz boğazı ve 
Haliç'te ve Foça ile Aharlı arasındaki mevhum 
hattın Güneyinde bulunan İzmir körfezinde ma
kineli ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araba 
vapurları, feribotlar ve benzeri özel araçlarla 
yük nakli işlerini tekel şeklinde yapmakla gö
revlidir. 

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

Gezinti veya tetkikat yapmak, hasta veya 
cenaze nakletmek gibi maksatlarla yapılan arızi 
ve gayrimuntazam seferlerle normal olarak ban
ka tarafından hiçbir gemi uğratılmıyan veya 
anormal sebepler neticesinde gemi uğratılması 
inkıta* u ğ r | y ^ i^elft^re vâ&, Q}smk iıer türlü 
nakliyat bu sebeplerin devam müddetinçe ve bu 
iskelelere münhasır o'lma'k üzere bu maddede 
yazılı tekel dışında kalır. 

Liman ijleri 

MADDE 8. ^-Jtoaka, Tüikijre l*m»ttl*Bin4a: 

a) .YiHciıttan sbeKtbeclaJİnıiefci zat ve ey eş-
yasıyle 300 arüsam tonilâtosundan aşağı gemiler-
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fîü. 
îerdeki eşya hariç olmak üzere, deniz voliyle 
gelen ve giden bütün emtianın her türlü yükle
me ve boşaltma ve aktarma işlerini yapmaya; 

b) Gemilere tatlı su verme, ihrakiyeleri-
ni yükleme, boşaltma ve aktarma işlerini yap
maya ve bu işler için gereken tesisleri vücuda 
getirmeye ve işletmeye; 

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

ç) Bu kanun gereğince devralacağı rıh
tımlarla ilerde tevsi ve yeniden tesis edeceği 
rıhtımları işletmeye; 

d) Deniz yolu ile gelen maden kömürü ve 
bu cins yakıtlar ile her nevi akar yakıtları al
ma, verme bölgelerini tesis edip işletmeye; 

e) Palamar şamandıraları tesis ile işlet
meye ; 

f) Kılavuzluk, romorkörcülük ve dalgıçlık 
işlerini yapmaya; 

Yetkilidir. 
Banka, bu hizmetleri İstanbul, îzmir ve 

Trabzon limanları ile Bakanlar Kurulu kara
rı ile kendisine tevdi edilecek diğer limanlarda 
tekel şeklinde yapmakla görevlidir. 

Denizde can ve mal güvenliği işleri 

MADDE 9. — Banka, Türkiye kıyılarında 
kurulmuş bulunan ve ilerde kurulacak olan fe
nerleri, radyofarları, deniz işaretlerini, sis dü
düklerini ve benzeri kıyı emniyeti cihaz ve te
sislerini ve can kurtarma istasyonlarını tekel 
şeklinde işletmekle görevlidir. 

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

(S . Saj 

Ulaş. K. 

deki eşya hariç olmak üzere, deniz yolu ile gelen 
ve giden bütün emtianın her türlü yükleme ve 
boşaltma ve aktarma işlerini yapmaya; 

b) 300 rüsum tonundan yukarı gemilere 
tatlı su verme, ihrakiyelerini yükleme, boşaltma 
ve aktarma işlerini yapmaya ve bu işler için ge
reken tesisleri vücuda getirmeye ve işletmeye, 

c) Deniz kıyısında deniz yolu ile gelen ve 
giden eşya için antrepolar, ambarlar, sundurma
lar, hangarlar, açık sahalar ve deniz yolcu sa
lonları tesis edip işletmeye; 

ç) Bu kanun gereğince devralacağı rıhtım
larla ileride tevsi ve yeniden tesis edeceği rıh
tımları işletmeye; 

d) Deniz kıyısında deniz yolu ile gelen ma
den kömürü ve bu cins yakıtlar ile her nevi 
akaryakıtları alma, verme bölgelerini tesis edip 
işletmeye; 

e) Palamar şamandıraları tesis ile işletmeye; 
f) Klavuzluk, işlerini yapmaya; 

yetkilidir. 
Banka, bu hizmetleri İstanbul, İzmir ve Trab

zon limanlan ile Bakaiuar Kurulu karariyle ken
disine tevdi edilecek diğer limanlarda tekel şek
linde yapmakla görevlidir. 

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

Şu şartla ki, c ve d fıkralarında mevzuubahs 
olan hizmetlerde deniz kıyısında hakiki veya hük
mi şahıslara ait depo, antrepo, sundurmalarda 
yapılan işler yalnız kendi ihtiyaçları için mev
zuubahs olduğu takdirde tekel harici addedilir; 
umumi mağazalar hakkında 14 ncü madde hü
kümleri uygulanır. 

Denizde can ve mal güvenliği işleri 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi komisyonun dokuzuncu maddesi olarak ka
bul edilmiştir. 
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Denizde gemi kurtarma işleri 

MADDE 10. — Banka, bütün denizlerde ge
mi kurtarma, ve yardım işlerini yapmaya yetki- j 
lidir. I 

Banka, Karadenizde Şile feneri ile Karabu
run arasındaki Türk karasuları ile Ege deni
zinde Bozcaada ve imroz adası sahilleri de dâ- I 
hil olmak üzere Bababurnu ile Saroz körfezin
de Kilimli mevkii arasındaki Türk karasula
rında ve bu iki hudut arasında kalan Karadeniz 
ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizinde 
kazaya uğrıyan - Harb gemileri hariç - bütün 
gemilerin ve yüklerinin kurtarma, yardım işle
rini tekel şeklinde yapmakla görevlidir. 

Tekel mıntakası dâhilinde kazaya uğrıyan ] 
gemiler dışardan araç, uzman veya işçi tedarik I 
etmemek kaydiyle kendi kendilerini kurtara
bilirler. 

Fabrika ve havuzlar 

MADDE 11. — Banka, gemi ve diğer deniz 
araçları inşa, tamir, tadil ve havuzlama işlerini 
yapmakla görevlidir. 

Çebitli işler 

MADDE 12. — Banka; 
a) Görev ve yetkileri içine giren veya bun

larla ilgili bulunan hizmetlerin ifasında gerek 
Bankanın ve gerekse diğer hakiki veya hükmi 
şahısların mâruz kalacakları her türlü rizikolara 
karşı her nevi sigorta muamelelerini doğrudan 
doğruya veya diğer sigorta şirketleriyle birlik-
t€ yapmaya, 

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

c) Deniz Sağlık ve Sosyal Tardım müesse
selerini kurup işletmeye yetkilidir. 

Devlet Başkanlığına Ait Deniz Vasıtaları 

MADDE 13 — Banka, Devlet Başkanlığına 
mahsus deniz vasıtalarını, bütün masrafları 
karşılığı olarak genel bütçeye her sene konacak 
ödenek toptan kendisine verilmek suretiyle, | 
işletmekle görevlidir. ı 

Ulaş. K. 

Denizde gemi kurtarma işleri 

MADDE 10. — Hükümetin onuncu maddesi 
Komisyonun onuncu maddesi olarak kabul edü-
miştir. 

Fabrika ve havuzlar 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
komisyonun on birinci maddesi olarak kabul edil
miştir. 

Çeşitli işler 

MADDE 12. — Hükümetin on ikinci madde
si komisyonun on ikinci maddesi olarak kabul 
edilmiştir. 

Devlet Başkanlığına ait deniz vasıtaları 

MADDE 13. — Hükümetin on üçüncü mad
desi komisyonun on üçüncü maddesi olarak ka
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 276) 



Hu. 

Bankanm diğer iştirakleri 

kADDE 14 — Bantea veya kuracağı Ortak
lıklar görev ve yetküöra ile ilgili işleria görül
mesine ve tesislerin işletilmesine dair gerçek 
veya tüzel kişilerle süresi (10) yılı geçmiyen 
muvakkat anlaşmalar yapabilirler. Aynı çeşit 
işlerin Resmî Daire ve Müesseselerce doğrudan 
doğruya yapılmasına lüzum görülen hallerde 
Banka veya kuracağı Ortaklıklara verilmesi 
gereken tazminat ile gerekli diğer şartlar bu 
Daire ve Müesseselerle Banka veya kuracağı 
Ortaklıklar arasında yapılacak anlaşmalarla 
tesbit olunur. 

Bankanın Tekel sahasında kurulmuş ve ku
rulacak Umumi Mağazaların, gümrüklenmemiş 
giriş eşyasının Antrepoculuğunu, Depoculuğu
nu ve benzeri diğer işleri ifa edebilmeleri De-
nizbank'm mütalâası alınmak suretiyle Ekono
mi ve Ticaret, Ulaştırma ve İşletmeler Bakan
lıklarınca evveldea tssfeit olunacak umumi esas
lar dâhilinde mümkündür. 

Bankanın Tekel sahasında fiktif Antrepo 
açriaak istiyenler Gümrük Kanununun hüküm
lerini ifa etmekle beraber ayrıca Banka ile an
laşma yapmıya mecburdurlar. 

Bevlet Demifyottartnm Mklan 

MADDE 15 — Bu kanunun yayını tarihin
de Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan 
liman, rıhtım ve iskelelerle buralarda mevcut 
ve yeniden yapılacak tesisata mütaallik haklar 
mahfuzdur. 

m . Malî Hükümler 

Sermaye 

MADDE 16 — Bankanın itibarî sermayesi 
her biri (100) lira kıymetinde nâma muharrer 
(5) milyon hisseye ayrılmış (5ÖÖ) milyon Türk 
lirasıdır. Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üze
re Çıkarılacak hisse senetlerinden her birinin 
ihtiva edeceği hisse miktarı ile her tertibin 
mecmu miktarı ana sözleşmede gösterilir. 

(Jla£ * . 

Bankanm diğer iştirakleri 

MADDE 14. — Banka veya kuracağı ortak
lıklar görev ve yetkileri ile ilgili işlerin görül
mesine ve tesislerin işletilmesine dair gerçek ve
ya tüzel kişilerle suresi (10) yılı geçmiyen mu
vakkat anlaşmalar yapabilirler. Aynı çeşit işle
rin resmî daire ve müesseselerce doğrudan doğ
ruya yapılmasına lüzum görülen hallerde Banka 
veya kuracağı ortaklıklara verilmesi gereken taz
minat ile gerekli diğer şartlar bu daire ve mü-
esseaetlerle Banka veya kuracağı ortakIMar ara-
smdfe yapılacak anlaşmalarla tesbit olunur. 

Bankanın tekel sahasında kurulmuş ve kurula
cak umumi mağazaların antrepoculuk ve depocu
luk ve benzeri diğer işleri ifa edebilmeli De-
nizbank'm mütalâası alınmak suretiyle Ekono
mi ve Ticaret, Ulaştırma ve İşletUDe Bakanlıkla
rınca evvelden tesbit olunacak umumi esaslar dâ
hilinde mümkündür. 

Bankanm tekel sahasında fiîofcîî antrepo aç-
malç istiyen^r Gümrük Kanununun hükümlerini 
ifa etmekle beraber ayrıca, Banka ile anlaşma 
yapmaya mecburdurlar. 

Devlet Demirydtomtotnhafflam 

MADDE 15. — Hükümetin on beşinci mad
desi komisyonun on beşinci madesi olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

IH -Malî hükümler 

Sermâye 

MADDE 16. — Hükümetin on altıncı mad
desi komisyonun on altıncı maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hisse senetleri 

MADDE 17. — Hisse senetleri (A) ve (B) 
gruplarına ayrılmış olup bunlardan; 

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

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

edilmiştir. 
h grupu hisse sentleri, gerçek veya tüzel ki

şilerden isteklisi çıktığı zaman satılmak üzere, 
Hazine tarafından taahhüt olunur. 

Hazine hisselerinin karşılığı 

MADDE 18. — Hazine taralından taahhüt 
olunacak hisse senetleri: 

a) Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğünün bu kanunun geçici 1 
nci maddesi gereğince tanzim olunacak devir 
bilançosunda tesbit edilecek sermayenin banka
ya ini ikalı; 

b) Bakanlar Kurulu kararı ile bankaya ve
rilmesi uygun görülecek Hazineye ait menkul 
ve gayrimenkul malların devri; 

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

ç) Hazine tarafından deruhte olunan (B) 
hisse senetlerinin katılması halinde tutarlarının 
bankaya tevdii, suretiyle ödenir. 

Tahvil ve kredi 

MADDE 19. — Banka en az (20) yılda itfa 
edilmek şartiyle ve Hazine kefaletiyle tahvil çı
karabilir. Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Ma
liye Bakanlığının' muvafakati 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 yekû
nu hiçbir zaman bankanın ödenmiş sermayesini 
tecavüz edemez. 

Ulaş. E. 

Hisse senetleri 

MADDE 17. — Hükümetin on yedinci mad
desi komisyonun on yedinci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Hazine hisselerinin karşılığı 

MADDE 18. — Hükümetin on sekizinci mad
desi komisyonun on sekizinci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Tahvil ve Kredi 

MADDE 19. — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi komisyonun on dokuzuncu madesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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Kârın dağıtımı 

MADDE 20. — Bankanın yıllık safi kârın
dan: 

a) % 15 i, ödenmiş sermayenin yarısına va
rıncaya kadar âdi ihtiyat sermaye; 

b) % 10 u, ödenmiş sermayenin yarısına 
varıncaya kadar olağanüstü ihtiyat sermayeye; 

c) Genel Kurulca tâyin edilecek nispetler 
dairesinde sabit kıymetler karşılıklarına, 

ç) % 5 i genel kurul tarafından tâyin edi
lecek nispet ve esaslar dairesinde yönetim ku
rulu üyeleri ile banka memurlarına'; 
ayrıldıktan sonra bakiyesi, hisse senetlerinin 
ödenmiş kıymetleri üzerinden hissedarlara tev
zi olunur. 

îhtiyat sermayeleri 

MADDE 21. — Âdi ihtiyat sermaye banka
nın ilerde vukuu muhtemel zararlarını karşıla
mak üzere tefrik olunur. Olağanüstü ihtiyat ser
mayenin kullanış tarzı ana sözleşmede gösteri
lir. Bu sermaye bankada, Bankalar Kanununun 
3.1 nci maddesinde yazılı ihtiyata da tekabül 
eder. 

IV - îdari hükümler 

Genel kurul 

MADE 22. — Genel Kurul, banka hisse sa
hiplerinden kurulur. Her (10) hisseye sahip ola
nın, veya bu miktar hisseyi temsil edenin, Genel 
Kurulda bir reyi vardır. (10) hisseden fazlaya 
sahip olanların yukardaki nispete göre belli ola
cak sayıda, tahdide bağlı olmaksızın, rey hakkı 
vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı 
ortaklıklara da aynen tatbik olunur. 

Murakıplar 

MADDE 23. — Bankanın Genel Kurul top
lantısında, (A) grupu hisse senedi sahibi tarafın
dan 2 ve (B) grupu hisse senedi sahipTeri ta
rafından da 1 murakıp ve aynı suretle 3 ye
dek murakıp seçilir. Murakıplar Genel Ku
rula verecekleri yıllık rapordan ayrı olarak 
Banka yönetim Kuruluna her ay, Maliye ve Ulaş-

Ulajy. K. 

Kârın dağıtımı 

MADDE 20. — Hükümetin yirminci mad
desi komisyonun yirminci maddesi olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

îhtiyat sermayeler 

MADDE 21. — Hükümetin yirmi birinci 
maddesi komisyonun yirmi birinci maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

IV - tdari hükümler 

Gener Kurul 

MADDE 22. — Hükümetin yirmi ikinci mad
desi komisyonun yirmi ikinci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Murakıplar 

MADDE 23. — Hükümetin yirmi üçüncü 
maddesi komisyonun yirmi üçüncü maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 
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tırma Bakanlıklarına her üç ayda bir rapor ver
meye mecburdurlar. 

Murakıpların nitelikleri, yetki ve sorumluluk-
1 arı,ana sözleşmede gösterilir. 

Hazinenin denet hakkı 

MADDE 24. — Maliye Bakanlığı, bankanın 
her türlü işlem ve hesaplarını doğrudan doğruya 
veya Devlet İktisadi Teşekkülleri Umumi Mura
kabe Kurulu marifetiyle denetlemek yetkisine sa
hiptir. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 25. — Bankanın Yönetim Kurulu, 
Genel Kurul toplantısında (A) grupu hisse se
nedi sahibi tarafından seçilecek dört ve (B) gru
pu hisse senedi sahipleri tarafından seçilecek üç 
üye ile Genel Müdürden terekküp eder. Yönetim 
Kurulu üyelerinin hizmet süreleri, nitelikleri, 
yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede gösterilir. 

Genel Müdür 

MADDE 26. — Bankanın Genel Müdürü, 
Bakanlar Kurulu tarafından tâyin olunur. Ge
nel Müdürün nitelik, görev, yetki ve sorumlu
lukları ana sözleşmede gösterilir. 

Memurlar 

MADDE 27. — Banka ve kuracağı ortakla
rın personeli tamamen hususi hukuk kaidelerine 
tâbi olup, umumiyetle Devlet memurlarına veya 
bu çeşit memurlara benzetilen memur ve müs
tahdemlere uygulanan kanunlara ve bilhassa 
3656, 3659 sayılı kanunlarla maaş, Memurin 
Muhakematı Kanunu, 3499 sayılı Kanunun 
5 nci, 4353 sayılı Kanunun 38 nci maddeleri, 
Harcirah Kararnamesi ve tadilleri hükümlerine 
tâbi değildir. 

Banka ve kuracağı ortakların - îş Kanununa 
tâbi personeli müstesna - bütün memurları hak
kında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Emeklilik keseneğine esas aylıkları sözü ge
çen kanunun 15 nci maddesiyle tesbit edilme
miş bulunanların intibakları 3659 sayılı Kanuna 
göre yapılır. 

iş ve İşçi Sigortalan Kanunu hükümlerine 

Ulaş. K. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 24. — Hükümetin yirmi beşinci 
maddesi komisyonun yirmi dördüncü maddesi 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdür 

MADDE 25. — Bankanın Genel Müdürü, Ba
kanlar Kurulu tarafından tâyi^ olunur. Genel 
Müdürün nitelik, görev, yetki ve sorumluluk
ları anasözleşmede gösterilir. 

Memurlar 

MADDE 26. — Hükümetin yirmi yedinci 
maddesi komisyonun yirmi altıncı maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

I 
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tâbi olup da bankanın katî kuruluşu tarihinde 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünde emeklilik hakkı tanınan ve 5434 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (C) fıkrasın
da yazılı her çeşit hizmetlerden banka ve kura
cağı ortaklara alınanların emeklilik hakları 
devam eder. 

Banka ve kuracağı ortaklar, memurları hak
kında ihtiyaca uygun kadro ve statülerin tertip 
ve tanziminde serbestirler. 

V - Tarifeler 

Tarifeler 

MADDE 28. — Banka ve kuracağı ortaklıkla
rın tarifelerinin yapılmasında tarife tekniğinin 
icapları ve banka ve kuracağı ortaklıkların eko
nomik bünyeleri ile birlikte Devletin Ulaştır
ma, Millî İktisat, Millî Savunma ihtiyaç ve 
gelişme esasları ve memleketin iktisadi ve iç
timai zaruret ve icapları göz önünde tutulur 
ve bu ihtiyaç, icap ve zaruretlere uygun özel 
hükümler tarifelerde gösterilir. 

Teknik ve malî inikasları tanzim ve karşı
lıkları temin olunmadan her hangi bir suretle 
tarifelere müessir bir hüküm veya bir külfet 
banka ve kuracağı ortaklıklara tahmil olunamaz. 

Mahiyetleri icabı tarifelere bağlanmıyan 
hizmetlerin navlun, ücret ve diğer şartları tica
ri icaplara ve özel hukuk hükümlerine göre 
banka veya kuracağı ortaklıklarca tâyin ve tes-
bit olunur. 

Tarifelerin yürürlük şekil ve şartları 

MADDE 29. — Banka ve kuracağı ortak
lıkların görev ve yetkileri içine giren veya bun
larla ilgili işlerin halka arz şekil ve şartlarına, 
ücret miktarlariyle cezai şartlarına ve tahsil 
tarzlarına mütaallik tarifeler, alâkalı servis ve
ya ortaklıklarca hazırlanıp, banka yönetim ku
rulunun kabulü ile tekemmül eder. 

Ancak, tekel mevzuuna giren hizmetlere ait 
tarifelerle genel ve katma bütçeli dairelere tat
bik edilecek tarifeler, Maliye ve Ulaştırma Ba
kanlıkları ile banka tarafından müştereken tan
zim olunur. 

Tarifeler, Eesmî Gazete ile yayınlanır ve yü-

Ula* K. 

V - Tarifeler 

Tarifeler 

MADDE 27. — Hükümetin yirmi sekizinci 
maddesi komisyonun yirmi yedinci maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Tarifelerin yürürlük şekil ve şartları 

MADDE 28. — Banka ve kuracağı ortak
lıkların görev ve yetkileri içine giren veya bun
larla ilgili olan işlerin halka arz şekil ve şart
larına, ücret miktarlariyle cezai şartlarına ve 
tahsil tarzlarına mütaallik tarifeler, alâkalı 
nervig veya ortaklıklarca hazırlanıp, Banka Yö
netim Kurulunun kabulü ile tekemmül eder. 

Ancak, tekel mevzuuna giren hizmetlere ait 
tarifeler Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları ile 
banka tarafından müştereken tanzim olunur. 

Tarifeler, Besmî Gazete ile yayınlanır ve 
yürürlük tarihi gösterilir. Bu suretle yayınla
nan tarife hükümleri bütün ilgililer hakkında 
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rürlük tarihi gösterilir. Bu suretle yayınlanan 
tarife hükümleri bütün, ilgililer hakkında lüzum 
ifade eder. Muayyen bir mahalli daha ziyade 
ilgilendiren tarifeler ayrıca mahallî gazetelerle 
veya «air suretle halka duyurulmaya çalışılır. 

Kesirler 

MADDE 30. — Tarifelere göre ahnaeak üc
retler ile tahsil olunacak vergi ve resimler top
lamlarında yirmi para ve daha aşağı kesirler 
atılır ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa 
iblâğ olunur. 

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

VI - Çeşitli hükümler 

Hukuki rejim 

MADDE 31. — Banka ve kuracağı ortaklık
lar bu kanun ve ana sözleşmelerinde sarahat ol-
mıyan hallerde Ticaret Kanunu ve diğer özel 
hukuk hükümlerine tâbi olup 1050, 2490 ve 3460 
sayılı kanunlarla tadillerine ve Sayıştay vizesi
ne tâbi değildir. 

Kuruüuş özellikleri 

MADDE 32. — Banka ve kuracağı ortak
lıkların asa sözleşmeleri Ticaret Kanununda 
yazılı kuruluş muamelelerine ait şartlar aren-
mftfksızaa bu kanun hükümleri dairesinde Bakan
lar Kurulunca tasdik olunduktan sonra başka
ca merasime hacet kalmaksızın doğrudan doğru
ya Tiearet siciline kayıt ve ilftn olunur. Banka 
ve kuracağı ortaklıkların kesin kuruluşları 
bu ilân gününden başlar. 
p $ * y ® ' i *'i * ı * a- ')••'•• • r j"' • r • " - f : i "* • - î " 

Gümrükle ügüi işier 

MADDE -3S. — Gümrük Kanununda, Devlet 
Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü hakkında mevzu hükümler, Banka ve ku
racağı ortaklıklar hakkında da uygulanır. An
cak, Gümrük Kanununun 56 ncı maddesi gere
ğince yapılacak denetleme şekil ve usulleri 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Banka arasın
da müştereken tesis olunur. 

( 8 . Sa; 

Ulaş. K. 

lüzum ifade eder. Muayyen bir mahalli daha 
ziyade ilgilendiren tarifeler ayrıca mahallî ga
zetelerle veya sair suretle halka duyurulmıya 
çalışılır. 

Kesirler 

MADDE 29. — Hükümetin otuzuneu mad
desi komisyonun yirmi dokuzuncu maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

VI - Çeşitli hükümler 

Hukuki rejim 

MADDE 30. — Hükümetin otuz birinci mad
desi komisyonun yirmi dokuzuncu maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Kuruluş ös-ellifUeri 

MADDE 31. — Hükümetin otuz ikinci mad
desi kornişonun otuz birinci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

&ümrüJeU ügili işler 

MADDE 32. — Hükümetin otuz üçüncü mad
desi komisyonun otuz ikinci maddesi olarak ay
nen kabul edilmiştir. 
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Bâzı ücretlerin tahsil tarzı 

MADDE 34. — Tarifelerine göre fener tve 
can kurtarma ücret ve cezalariyle kılavuz ve 
römorkör ücret ve cezalarını ödemiyen veya te
minat göstermiyen gemiler hakkında 618 sayılı 
Limanlar Kanununun 15 nci maddesi uygula
nıp tahsil olunan ücret ve cezalar ilgili liman 
dairelerince Bankaya yatırılır. 

Vergi ve resimlerin ödeme süresi 

MADDE 35. — Belli tarifeli taşıtlarla yol
culuk yapanlardan alınacak Nakliyat Resmi hak
kındaki 472 sayılı Kanuna ek 2030 sayılı Ka
nunun 1 nci ve Damga Resmi Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren 3478 sayılı Kanunun 
12 nci ve Asker Ailelerine Yardım hakkındaki 
4109 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı 
süreler banka ve ortaklıkları için 75 er güne 
çıkarılmıştır. 

P. T. T. haklan 

MADDE 36. — Banka ve kuracağı ortaklık
lar kendi ihtiyaçları için telsiz telgraf ve tel
siz telefon, radar ve benzeri cihazları kurma
ya ve çalıştırma sahasına giren türlü işletme 
yerlerinde ve bunların müştemilâtında ve ge
milerde ve bunlar arasında elektrik istihsal ve 
tevzi tesisleri vücuda getirmeye ve umumi te
lefon bulunmıyan aynı sahalarda hususi telefon 
tesisleri yapmaya yetkilidirler. 

Banka ve kuracağı ortaklıklar, kendi mu
amelelerine ait mektup ve çantaları P. T. T. 
İdaresine ücret vermeksizin kendi vasıtaları 
ile taşımaya ve tesisine yetkili oldukları telsiz 
telgraf ve telsiz telefon ve benzerleri cihazlar
la telefonları ücretsiz kullanmaya yetkilidirler. 

Rıhtım şirketinin 'borçlan 

MADDE 37. — İzmir Rıhtım Şirketinin sa
tmalına sözleşmesine göre ödenmesi Hükümet
çe deruhde olunan taksitlerle İstanbul Rıhtım 
Şirketinin tahvilât amortismanları ve bunlara 
merbut kuponların banka tarafından alâkalı
lara ve Hazineye ödenmesine devam olunur. 

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

Ulaş. K. 

Bâzı ücretlerin tahsil tarzı 

MADDE 33. — Tarifelerine göre fener ve 
can kurtarma ücret ve cezalariyle kılavuz ücret 
ve cezalarını ödemiyen veya teminat göstermi
yen gemiler hakkında 618 sayılı Limanlar Kanu
nunun 15 nci maddesi uygulanıp tahsil olunan 
ücret ve cezalar ilgili liman dairelerince Ban
kaya yatırılır. 

Vergi ve resmlerin ödeme süresi 

MADDE 34. — Hükümetin otuz beşinci mad
desi komisyonun otuz dördüncü maddesi olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

P. T. T. Hakları 
MADDE 35. — Banka ve kuracağı ortaklık

lar kendi ihtiyaçları için telsiz telgraf ve tel
siz telefon, radar ve benzeri cihazları kurmaya 
ve işletmeye ve bunlar için gerekli diğer enerji 
tesisleriyle umumi telefon bulunmıyan aynı sa
halarda hususi telefon tesisleri yapmaya yet
kilidir. 

Banka ve kuracağı ortaklıklar, kendi mua
melelerine ait mektup ve çanta1 arı P. T. T. İda
resine ücret vermeksizin kendi vasıtaları ile 
taşımaya ve tesisine yetkili oldukları telsiz tel
graf ve telsiz telefon ve benzerleri cihazlarla 
telefonları ücretsiz kullanmaya yetkilidirler. 

Rıhtım Şirketinin borçları 

MADDE 36. — Hükümetfn otuz yedinci mad
desi komisyonun otuz altıncı maddesi olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Rıhtım Resmi 

• MADDE 38. — Yabancı memleketlerden İs
tanbul ve îzmir limanları vasıtasiyle memle
kete ithal olunacak bütün malların Muamele 
Vergisine tâbi olanlarından bu vergi matrahı 
ve Muamele Vergisine tâbi olmıyanlardan da 
C. 1. F. kıymeti üzerinden % 1 nispetinde Rıh
tım Resmi alınır. 

Gümrük İdaresince Gümrük Resmi ile bir
likte ve Gümrük Resminin tahakkuk ve tahsi
line ait hükümler dairesinde tahsil edilecek olan 
bu resmin bir aylık tutarı ertesi ayın sonuna 
kadar bankaya verilir. 

Ceza 

MADDE 39. — Bankanın, bu kanunda ya
zılı tekel mevzularına giren işlerini ticaret mak-
sadiyle yapanlar (100) liradan (10 000) liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Bankanın veya kuracağı ortaklıkların ayrı
ca zarar ve ziyan talebine mütedair hakları 
mahfuzdur. 

Bu maddede yazılı suçlardan dolayı takibat 
icrası bankanın veya kuracağı ortaklıkların 
Cumhuriyet Savcılığına yazılı müracaatına bağ
lıdır. 

Kamu dâvasının anılmasına mahal olmadığı
na dair kararlara bankanın veya kuracağı or
taklıkların itiraz hakkı vardır. 

İstimlâk hakkı 

MADDE 40. — Banka ve kuracağı ortaklık
ların görev ve yetkileri içine giren veya bunlar
la ilgili işlerin görülmesine muktazi gayrimen-
kullerden belediye hududu dışında bulunanlar 
1295 tarihli istimlâk kararnamesi dairesinde 
Ulaştırma Bakanlığınca, belediye hududu için
de bulunanlar da sözü geçen Bakanlığın talebi 
üzerine 3710 sayılı Belediye İstimlâk Kanununa 
tevfikan bilcümle istimlâk bedel ve masrafları 
banka veya kuracağı ortaklıklara ait olmak üze
re istimlâk olunabilir. 

(S. 

Ulaş. K. 

Rıhtım Resmi 

MADDE 37. — Hükümetin otuz sekizinci 
maddesi komisyonun otuz yedinci maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Ceza 

MADDE 38 — Bankanın, bu kanunda yazı
lı tekel mevzularına giren işlerini ticaret mak-
sadiyle yapanlar (100) liradan (10 000) liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Bankanın veya kuracağı ortaklıkların ayrı
ca zarar ve ziyan talebine mütedair hakları 
mahfuzdur. 

Bu maddede yazılı suçlardan dolayı takibat 
icrası Bankanın veya kuracağı ortaklıkların 
Cumhuriyet Savcılığına yazılı şikâyetine bağ
lıdır. 

İstimlâk hakkt 

MADDE 39 — Hükümetin kırkıncı maddesi 
komisyonun otuz dokuzuncu maddesi olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

: 276 ) 



_ s a -
Hü. 

Kaldırılan veya uygulanmıyacah hükümler 

MADDE 41. — Bankanın kati kuruluşu ta
rihinden itibaren: Devlet Denizyolları ve Dev
let Limanları İşletme Umum müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 3633 sayılı Kanun 
ile bu kanuna ek 5396 sayılı Kanun, 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü
nün kaldırılması ve vazifelerinin Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü
ne verilmesi hakkındaki 4517 sayılı Kanun; 4 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
4844 sayılı Kanunla bu kanuna değiştiren 5074 
sayılı Kanun; 

Denizyolları işletmesi hakkındaki 2239 ve 
5604 sayılı kanunlar; 

ISTanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi 
hakkındaki 3023 sayılı Kanun; 

Fenerler idaresi hasılatından Hazineye öde
necek miktar hakkında 4076 sayılı Kanun, ile 
diğer kanunların işbu kanuna aykırı hükümle
ri kaldırılmıştır. 

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

Islâhı Hayvanat hakkındaki 904 sayılı Kanu
nun 30 ncu maddesi; 

2510 sayılı İskân Kanununun 15 nci madde
sinin (1) numaralı bendi; 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile 
kaplıcalar tesisatı hakkındaki 027 sayılı Kanu
na ek 2376 sayılı Kanunun (1) nci maddesinin 
(2) nci fıkrası, 

Turist gemilerinden alman resimlerden bâ
zılarının affına ve bâzılarının indirilmesine dair 
2864 sayılı Kanunun (1) nci maddesi;. 

3008 sayılı İş Kanunun 71 nci maddesi; 
3511 sayılı Basın Birliği Kanununun 4932 

sayılı Kanunla muvakkaten yürürlükte kalan 
31 nci maddesi; 

Demir ve Çelik Fabrikalarının haiz olacakla
rı muafiyet hakkındaki 3522 sayılı kanunun (1) 
nci maddesinin (c) fıkrası; 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 23 
ncü maddesi; 

Devlet Demiryolları ve Limanları ile Devlet 
Denizyolları ve Limanlarında yapılacak askerî 

(S . Saym : 276) 

Kaldırılan veya uygulanmıyacak hükümler 

MADDE 40 — Hükümetin kırkbirinci mad
desi komisyonun kırkıncı maddesi olaTak ay
nen kabul edilmiştir. 



Hu
ri akliyatta alınacak ücretler hakkındaki 4004 sa
yılı Kanunun (1) ve (2) nci maddeleri; 

Şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahli
ye, seyrekleştirilmesi hakkındaki 4656 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi; 

Köy Okulları ile öğretmen, Sağlık Memur 
ve Ebe evlerinin inşaatında kullanılacak malze
menin nakli hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi; 

Bina Yapımını Teşvik hakkındaki 5228 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

île diğer kanunlarda mevcut parasız veya 
tenzilâtlı navlun ve ücretlerle nakliyat veya baş
ka hizmetler ifasına mütaallik hükümler banka 
ve kuracağı ortaklıklar hakkında uygulanmaz. 

w 

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, 
kesin kuruluşu gününden itibaren bankaya inti
kal eder. 

Geçici (2) nci maddede yazılı kurul tarafın
dan tasfiye bilançosunun aktif ve pasifi, banka
nın kesin kuruluş tarihindeki durum ve rayiç
lerine göre kıymetlendirilerek bir devir bilanço
su yapılır ve bunun neticesi Hazine tarafından 
yapılacak sermaye iştirakine esas olur. 

Devir bilançosunda gösterilip kesin neticele
ri sonradan anlaşılacak olan hesaplar, sonuçla
rına göre devir bilançosunun aktif veya pasifi
ne kaydolunur. 

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

Devir bilançosunda takdir veya tesbit edilen 
değerler Vergi Usul Kanununun tatbikatında 
aynen nazara alınır. 

Tasfiye kurulu 

GEÇİCİ MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün ban-, 
kanın katî kuruluşu tarihinden evvelki devrelere 

3 3 -
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VII - intikal 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, 
kesin kuruluşu gününden itibaren Bankaya 
intikal eder. 

Geçici (2) nci maddede yazılı Kurul tara
fından tasfiye bilançosunun aktif ve pasifi, 
Bankanın kesin kuruluş tarihindeki durum ve 
rayiçlerine göre kıymetlendirilerek bir devir 
bilançosu yapılır. Ve bunun neticesi Hazine 
tarafından yapılacak sermaye iştirakine esas 
olur. 

Devir bilançosunda gösterilip kesin neticele
ri sonradan anlaşılacak olan hesaplar, sonuçla
rına göre devir bilançosunun aktif veya pasifi
ne kaydolunur. 

Banka, kendisine 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 edi
len değerler Vergi Usul Kanununun tatbikatın
da aynen nazara alınır. 

Tasfiye Kurulu 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin ikinci 
maddesi komisyonun geçici ikinci maddesi ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 276) 
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ait bilanço ve kesin hesaplarını ilgili kanun ve 
usulleri dairesinde tanzim etmek ve geçici 1 nci 
maddede yazılı devir bilançosunu yapmak üzere 
bir tasfiye kurulu kurulur. Bu kurul Sayıştay 
Başkanlığı, Maliye ve Ulaştırma bakanlıkları, 
Umumi Murakabe Heyeti ve banka tarafından 
seçilecek müsavi sayıdaki temsilcilerden terek
küp eder. Kurul lüzumu kadar personel kulla
nabilir. Kurulun masrafları ile kullanacağı 
personelin ücret ve masrafları bankaca kendi 
usullerine göre tasfiye hesabından tediye olunur. 
Kesin hesap ve bilançolar, bankanın katî kuru
luşundan itibaren iki sene içinde ikmal olunur. 

İntikallerde resim muafiyeti 

GEÇÎCÎ 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 intikal vergisi alınmaz. 

Bankanın A ve B grupu hisse senetleri Dam
ga Resminden müstesnadır. 

Denizyolları mevzuatının muvakkaten tatbiki 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — îç hizmetler, tarife
ler, işletme faaliyetleri ve sair konular ile güm
rük murakabe usulleri hakkında yeni esas1 ar 
hazırlanıp tatbikata konuluncaya kadar Devlet 
Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Mü
dürlüğünce uygulanmakta bulunan mevzuatın 
tatbikma devam olunur. 

Denizyolları memurlarının muvakkaten istihdam
ları 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün ban
kanın kesin kuruluş tarihindeki kadrolarında 
çalışmakta olanların bu tarihten itibaren (3) ayı 
geçmemek üzere istihdamlarına devam olunabi
lir. Ancak bu suretle istihdam, bu gibiler hak
kında geçici 6 nci madde hükümlerinin tatbi
kma mâni değildir. Bu takdirde geçici 6 nci 

( S . Sa; 

Ulaş. K. 

İntikallerde resim muafiyeti 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Banka ve kuracağı 
ortaklıklara intikal eden veyahut bu teşekküller 
arasında yapılacak devirler dolayısiyle mülki
yetlerine geçecek olan gayrimenkul, gemi ve di
ğer deniz vasıtalarının banka veya kuracağı or
taklıklar namına tescilinden dolayı her hangi 
bir resim harç ve İntikal Vergisi alınmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların kuruluş mu
amelelerine mütaallik her çeşit evrak, hisse se
net ve tahvilleri Damga Resminden müstesnadır. 

Denizyolları mevzuatının muvakkaten tatbiki 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Hükümetin geçici 
dördüncü maddesi komisyonun geçici dördün
cü maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

Denizyolları memurlarının muvakkaten istihdam 
lan 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Hükümetin geçici 
beşinci maddesi komisyonun geçici beşinci mad
desi olarak aynen kabul edilmiştir. 

: 276) 



— 35 — 
Hü. 

madde gereğince verilecek tazminat görevleri
ne nihayet verildiği tarihleri takip eden ay 
başlarından başlar. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memurlarının durumu 

GEÇlCÎ MADDE 6. — Banka ve kuracağı 
ortaklıklar kadrolarına almmıyan personeller
den emekliye tâbi hizmetleri (5) yıla kadar 
olanlara (1) aylık, (5) yıldan (10) yıla kadar 
olanlara (2) aylık, (10) yıldan fazla hizmeti 
olanlara da (3) aylık ücretleri tasfiye hesabına 
geçirilmek kaydiyle banka tarafından ödenir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip görevlerine 
nihayet verildiği tarihi takip eden ay başların
dan başlıyarak her ay birer aylık olarak tediye 
olunur. Bu suretle ilişikleri kesilenlerden genel 
bütçeye dâhil dairelerle mülhak ve hususi büt
çeli idarelerde ve belediyelerde ve bunlara tâbi 
müessese ve teşekküllerde veya 3659 sayılı Ka
nun hükün^lerine tâbi daire ve müesseelerde 
maaşlı veya ücretli bir vazifeye tâyin olunan
lara ancak tâyinlerinin tebliği tarihine kadar 
olan ücretleri verilir. Tazminata esas olacak 
hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha faz
la kesirler seneye iblâğ edilir, (6) aydan aşağı 
kesirler nazara alınmaz. Bu tazminat memurla
rın almakta olduğu ücret üzerinden verilir. 

MADDE 42. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 43. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Ula?. K. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaomsanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bakanı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü memurlarının durumu 

. GEÇlCÎ MADDE 6. — Banka ve kuracağı 
ortaklıklar kadrolarına almmıyan personelden 
emekliye tâbi hizmetleri (5) yıla kadar olanlara 
(2) aylık, (5) yJdan (10) yıla kadar olanlara (4) 
aylık, (10) yıldan fazla hizmeti olanlara da (6) 
aylık ücretleri tasfiye hesabına geçirilmek kay
diyle banka tarafından ödenir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip # görevlerine 
nihayet verildiği tarihi takip eden ay başların
dan başlıyarak her ay birer aylık olarak tediye 
olunur. Bu suretle ilişikleri kesilenlerden Genel 
Bütçeye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli 
idarelerde ve belediyelerde ve bunlara tâbi mües
sese ve teşekküllerde veya 3659 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbi daire ve müesseselerde maaşlı ve
ya ücretli bir vazifeye tâyin olunanlara ancak 
tâyinlerinin tebliği tarihine kadra olan ücretleri 
verilir. Tazminata esas olacak ijizjııet yıl'ay^'in 
hesabında (6) ay ve daha fazla kesirler seneye ib
lâğ edilir, (6) aydan aşağ. kesirler nazara alın
maz. Bu tazminat memurların almakta olduğu 
ücret üzerinden verilir. 

MADDE 41. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 42. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

( S. Sayısı: 276 ) 
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G. ve Tekel Bakanı 
R. 8. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
İV. özsan 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

( S. Sayısı : 2? 6 j 
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KARMA KOMİSYON DE&İŞTÎRİŞÎ 

Benizbank Türk Anonim, Ortaklığı kanun tasarısı 

I - Kuruluş 

Kuruluş 
BİRİNCİ MADDE — Denizbank adiyle, Türk sularında ve yabancı denizlerde 

ulaştırma işlerini ve bu işlrele ilgili her türlü teşebbüslerle bu kanunda gösterile?ı 
diğer hizmetleri yapmak ve bu kanunla hususi hukuk hükümlerine göre idaıe 
edilmek üzere Anonim Ortaklık şeklinde bir banka kurmak için Hükümete yetki 
verilmiştir. 

Diğer ortaklıklar 
İKİNCİ MADDE — Banka ve bu kanunla kendisine tevdi edilen işleri ve doğ

rudan doğruya yapmaya yahut sermayesinin yarısından fazlasına katılmak suretiy
le kuracağı Anonim Ortaklıklarla yaptırmaya yetkilidir. Ancak, tekel şeklindeki 
işlerin ortaklıklara yaptırılması Bakanlar Kurulu kararma bağlıdır. 

(Hükümetin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Merkez 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankanın merkezi İstanbul'dadır. Banka kuracağı or

taklıklar yurt içinde ve yurt dışında lüzum gördükleri yerlerde şube ve acantalıklar 
açabilirler. 

(Ulaştırma Komisyonunun üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Süre 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bankanın süresi, kesin kuruluş gününden başlamak 

üzere (99) doksan dokuz yıldır. 
(Hükümetin dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir) 

II - Görev ve yetkiler 

Bankacılık 
BEŞİNCİ MADDE — Banka, deniz ulaştırmasiyle doğrudan doğruya veya do-

layısiyle ilgili hususlarda her türlü Banka muamelelerini yapmaya ve bilhassa 
gemi inşa, tamir ve mubayaa eden veya deniz işletmeciliği yapan gerçek veya tü
zel kişilere kanuni hadler dairesinde ve Bankalar Kanununda sayılan karşılık
lardan başka gayrimenkul veya gemi ipotekleri mukabilinde krediler açmaya, 
vadeli vadesiz her türlü tasarruf ve diğer mevduatı kabul etmeye ve çeşitli banka 
muameleleri yapmaya yekitlidir. 

(Hükümetin beşinci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

( S. Sayısı: 276 ) 
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Türhiye kıyılarında ve yabancı denizlerde nakliyat 

ALTINCI MADDE — Banka, Türkiye kıyılarında muntazam posta se
ferleri yaparak yolcu taşımakla görevli ve Türk ve yabancı sularda her türlü 
yolcu, yük ve hayvan taşımasını yapmaya yetkilidir. 

Banka seyrüsefer güvenliği bakımından idaresi Bakanlar Kurulu karariyle 
kendisine bırakılacak geçit mahiyetindeki boğazlarla Türkiye kıyılarında mun
tazam posta seferlerinin uğrağı olan yerlerdeki iskele, rıhtım ve kanallardan 3004 
sayılı Kanun gereğince kendisine verilecek olanları işletmekle görevlidir. Banka 
Van Gölü işletmesini özel kanununa göre işletmekle görevlidir. 

(Ulaştırma Komisyonunun altmcı maddesi aynen kabul edilmiştir). 

Şehir hatları 
YEDlNCl MADDE — Banka, Küçükçekmece ile Trilya arasındaki mevhum 

hattın doğusunda kalan Marmara bölgesiyle Karadeniz Boğazı ve Haliç'te ve Fo
ça ile Ahırlı arasındaki mevhum hattm güneyinde bulunan izmir Körfezinde 18 
rüsum tonilâtosundan yukarı makinalı ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araba 
vapurları, feribotlar ve benzeri özel araçlarla yük nakli işlerini tekel şeklinde 
yapmakla görevlidir. 

Liman işleri 
SEKİZİNCİ MADDE — Banka, Türkiye limanlarında : 
a) Yolcuların beraberindeki zat ve ev eşyasiyle 300 rüsum tonilâtosundan 

aşağı gemilerdeki eşya hariç olmak üzere deniz yolu ile gelen ve giden bütün emti
anın her türlü yükleme ve boşaltma ve aktarma işlerini yapmaya; 

b) 300 rüsum tonilâtosundan yukarı gemilere tatlı su verme, ıhrakiy elerini. 
yükleme, boşaltma ve aktarma işlerini yapmaya ve bu işler için gerken tesisleri 
vücuda getirmeye ve işletmeye; 

c) Denizyolu ile gelen ve giden eşya için deniz kıyısında antrepolar, ambar
lar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalar ve deniz yolcu salonları tesis edip işlet
meye; 

ç) Bu kanun gereğince devralacağı rıhtımlarla ilerde tevsi ve yeniden tesis 
edeceği rıhtımları işletmeye; 

d) Denizyolu ile gelen maden kömürü ve bu cins yakıtlar ile her nevi akar
yakıtları alma, verme bölgelerini deniz kıyısında tesis edip işletmeye; 

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

yetkilidir. 
Banka, bu hizmetleri istanbul, izmir ve Trabzon limanları ve Bakanlar Ku

rulu kararı ile kendisine tevdi edilecek diğer limanlarda tekel şeklinde yapmakla 
görevlidir. 

Şu şarttaki c ve d fıkralarında mevzımbahis olan hizmetlerden deniz kıyısında 
gerçek, veya tüzelkişilere ait depo, antrepo, sundurma gibi yerlerde yapılan işler 
valnız kendi ihtiyaçları için mevzuubahis olduğu takdirde tekel harici addedi
lir. 

Banka, tekel içi veya dışı limanlarda tekeli tazammun etmemek şartiyle römor-
körcülük, dalgıçlık işlerini yapmaya ve birinci fıkrada yazılı hizmetler için aynı 
fıkrada mevcut tahdidat dışında kalan aynı çeşit hizmetleri veya bu hizmetlerle 
ilgili diğer işleri de görmeye yetkilidir. 

Umumi mağazalar hakkında 13 ncü madde hükümleri uygulanır. 
( S. Sayısı : 276 ) 
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Denizde can ve mal güvenliği işleri 

DOKUZUNCU MADDE — Banka, Türkiye kıyılarında kurulmuş bulunan ye 
ilerde kurulacak olan fenerleri, radvofarları, deniz işaretlerini, sis düdüklerini 
ve benzeri kıyı emniveti cihaz ve tesislerini ve can kurtarma istasyonlarını tekel 
şeklinde isletmekle görevlidir. 

Bu tesislerin inşa, tamir, yenileme, tevzi ve teçhizleri banka tarafından yapılır. 
(Hükümetin dokuzuncu maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

Benizde gemi "kurtarma işleri 
ONUNCU MADDE — Banka, bütün denizlerde gemi kurtarma ve yardım işle

rini vanmaya yetkilidir. 
Banka. Karadeniz'de ^üe feneri ile Karaburun feneri arasındaM Türk kara 

suları ile E^e Denizinde Bozcaada ve îmroz adası sahilleri de dâhil olmak üzere 
Babahuruu ile Saroz körfezinde kilimli mevkii arasındaki Türk kara sularında 
ve bu iki hudut arasında kalan Karadeniz ve Çanakkale boğakları ile Marmara de
nirinde kazava uprıvan harb. gemileri hariç 300 rüsum tonilatosundan vukarı p*e-
milerin ve yüklerinin kurtarma, yardım işlerini tekel şeklinde yapmakla görevli
dir. 

Fabrika ve Havuzlar 
ON BİHRÎNCt MADDE — Banka, p-emi ve diğer deniz araçları inşa, tamir, ta

dil ve havuzlama işlerini yapmaya yetkilidir. 

Çeşitli işler 
ON ÎKÎNCÎ MADDE — Banka, görev ve yetkileri içine giren hizmetlilerin 

ifasında: 
*0 Oerek bankanın ve gerekse diğer srercek veya tüzel kişilerin mâruz kala

cakları her türlü rizikolara karsı her n^vi sigorta muamelelerini doğrudan doğ
ruya ve^a di&er sisrorta sirketlerivle birlikte yanmava: 

b) Turizm ve spor islerinin denize ait kısımlarivle ilpilenmeve; 
c) Deniz sağlık ve sosyal yardım müesseselerini kurup işletmeye yetkilidir. 

Bankanın diğer iştirakleri 
ON ÎTnTTNrîîî MADDE — Banka veva kuraca m ortaklıklar görev ve vetH-

le-H ile ilcili islerin p-örüsülmesine ve tesislerin isletilmesine dair mercek vevn tü
zel kişilerle süresi dO") vılı gecmiven anlaşmalar yapabilirler. Avnı ce*it islerin 
resmî daire ve müesseselerce dop-mdan do^ruva yapılmasına lüzum ^örülen hal
lerde banka veva kuracağı ortaklıklara verilmesi gereken tazminat ile gerekli di
ğer sar+lar bu daire ve müesseselerle banka veya kuracağı ortaklıklar arasında 
yarılacak anlaşmalarla tesbit olunur. 

Bankanın tekel sahasında kurulmuş ve kurulacak umumi marazaların antre
n ö r l ü k ve d^noculuk ve benzeri differ isleri ifa, edebilmeleri Dem'zbankm mü
talâam abnmok suretimle Ekonnmi ve Ticaret. Ulac+ırma ve îslp+m^ler bakanlık-
lar ,Tlr'a evvelden tesbit olunaeak umumi esaslar dâhilinde mümkündür. 

Po-nirovnn fpV l̂ pah^^nda fiktif autreno açmak istivenler (Tümrük Kanu-
Tu-ımm nükümlerini ifa etmekle beraber, avrıca, banka ile anlaşma yapmaya mec
burdurlar, '*«** "* 

( S. Sayışa : 276 ) 



— 40 — 
Devlet Demiryollarının hakları 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun yayımı tarihinde Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından idare olunan liman, 
rıhtım ve iskelelerle buralarda mevcut ve yeniden yapılacak tesisata mütaallik 
haklar mahfuzdur. 

(Hükümetin on beşinci maddesi on dördüncü madde olarak kabul edilmiştir.) 

III - Malî hükümler 

Sermaye 
ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bankanın itibari sermayesi her biri (100) lira kıy

metinde nama muharrer (3) milyon hisseye ayrılmış (300) milyon Türk lirasıdır. 
Mütaaddit hisseleri ihtiva etmek üzere çıkarılacak hisse senetlerinden her biri
nin ihtiva edeceği hisse miktarı ile her tertibin mecmu miktarı ana sözleşmede 
gösterilir. 

Hisse senetleri 
ON ALTINCI MADDE — Hisse senetleri (A) ve (B) gruplarına ayrılmış 

olup bunlardan : 
A grupu sermayenin % 51 ini, 
B grupu sermayenin % 49 unu, 

teşkil eder. 
A grupu Hazineye, 
B grupu gerçek veya tüzel kişilere tah sis edilmiştir. 
B Grupu hisse senetleri gerçek veya tüzel kişilerden isteklisi çıktığı zaman sa-

tümak üzere Hazine tarafından deruhte olunur. 
(Hükümetin on yedinci maddesi on altıncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Hazine hisselerinin karşılığı 
ON YEDÎNCÎ MADDE — Hazine tarafından taahüt olunacak hises senetleri: 
a) Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün bu kanu

nim geçici 1 nci maddesi gereğince tanzim olnunacak devir bilançosunda tesbit edi
lecek sermayenin bankaya intikali; 

b) Bakanlar Kurulu kararivle Bankaya verilmesi uygun görülecek Hazineye 
ait menkul ve gayrimenkul malların devri; 

c) Bankanın dağıtacağı yıllık kârlardan Hazine hissesine düşen miktarın tah
sisi; 

ç) Hazine tarafından deruhde olunan (B) hisse senetlerinin satılması halinde 
tutarlarının Bankaya tevdii, suretiyle ödenir. 

(Hükümetin on sekizinci maddesi on yedinci madde olarak kabul edilmiştir). 

Tahvil ve kredi 
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE— Banka en az (20) yılda itfa edilmek şartiyle ve 

Hazine kefaletiyle tahvil çıkarabilir. Tahvillerin ihraç şekil ve şartları Maliye Ba
kanlığının muvafakati ile tesbit olunur. â ' r* A ' 'f 

Bankanın akdedeceği kısa ve uzun vadeli kredilere de Maliye Bakanlığı kefalet 
etmeye yetkilidir. 
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d^c&k, çütei»eak tahvillerle akfcedîteöek kısa ve uzun vadeli istikraz v̂e kreıitte-

rin sekteni Jüçbfe* sattıan bankanın ödenmiş £erj»ay«eBİni tecavüz «demez. 
(Hükümetten İm &ok«2itaöu maddesi ön sekMnoi madde olarak tobul 'edilmiş

tik) 

Kârın dağıtımı ^ 
ON DOKUZUNCU MADDE — Bankanın yıllık safi karından : 
a) % 15 i ödenmiş sermayenin yarısına va rn^ t e kadar Mi fettya^sernmy-eye; 
b) % 10 u ödenmiş sermayenin yarısına varıncaya kadar olağanüstü ihti^-ât 

s'eltfnaJN ê; 
c) % 5 i Genel Kurul tarafından tâyin edilecek nispet ve esaslar dairesinde 

Yöneitiin ̂ Kurulu üyeîeri ife batrka persoifeline; 
ç) Genel Kurulca tâyin edilecek nispetler dairesinde sabit kıymetler karşılık

larına ; 
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri üzerinden his

sedarlara tevzi olunur. 

$erm 
YÎRMÎNCÎ MAtİÖE — Âdi ihtiyat sermaye bankanın ilerde vukuu muhte

mel zararlarmı karşılamak üzere tefrik olunur. Olağanüstü ihtiyat sermayenin 
kullanış tarzı ana sözleşmede gösterilir.Bu sermaye bankada, Bankalar Kanunu
nun 31 n c i maddesinde yazılı ihtiyata da tekabül eder. 

(Hükümetin 21 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

IV - İdari hükümler 

Genel Kurul 
YÎRMt BÎRÎNCÎ MADDE — Genel kurul, banka hisse sahiplerinden kuru

lur. Her (10) hisseye sahip olamn, »V^a l u âüktar hisseyi temsil edenin, genel 
kurulda bir reyi vardır- (10) hisseden fazlaya sahip olanların yukardaki nispe
te göre belli olacak sayıda, tahdide 49&ğk olmaksızın, rey hakkı vardır. 

Yukardaki fıkra hükmü bankanın kuracağı ortakhklara da aynen tatbik .olu
nur. 

^ffiİümeim-22 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul e ^ ^ 

Murdkipldr 
YİRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Bankanın genel kurul toplantısında, ^ ) ^ ü p u 

-ûs. mmmsMp *&«şâı ^ıfct leüç/yede^^^^ -fenel'ku
rula verecekleri yılık rapordan ayrı olarak Banka Yİö^feı ^tttykkıa £HterA$y, 

(Hükümetin 23 ncü maddesi 22 ̂ i madde l * ^ ı ^ ^ 

^ K î ^ t t ^ t B K ^ ^ A i yönütfm ^Ürukı, ^|(ttieî kıfcWtdj>lan-
fS. Sap» i 2T6) 
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tışmdjBL(A) grupu hisse senedi sahibi tarafından seçilecek dört ve (B) grupu his
se senedi sahipleri tarafmdan seçilecek üç kişi olmak üzere yedi üyeden teşek
kül eder. Bankanın genel müdürü yönetim kurulunun tabiî üyesidir. 

Yönetim kurulu üyelerinin hizmet süreleri, nitelikleri, yetki ve sorumluluk
ları ana sözleşmede gösterilir. 

Genel Müdür 
YÎRMİ DÖRDtlNCÜ MADDE — Bankanın genel müdürü, Bakanlar Kurulu 

tarafından tâyin olunur. 
Genel müdürün nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları ana sözleşmede gös

terilir. 
(Hükümetin 26 ncı maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

Personeller 
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıkların personeli husu

si hukuk hükümlerine tâbidir. 3659 sayılı Kanun, banka ve kuracağı ortaklıklar 
hakkmda uygulanmaz. 

Banka ve kuracağı ortaklıkların - î ş Kanununa tâbi personeli müstesna -
bütün personeli hakkmda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulamr. 

Emeklilik keseneğine esas aylıkları 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesiyle 
tesbit edilmemiş bulunanlarını intibakları 3659 sayılı Kanuna göre yapılır. 

iş ve îşçi Sigortaları Kanunu hükümlerine tâbi alup da bankanın katî kuru
luşu tarihinde Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünde 
emeklilik hakkı tanınan ve 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (C) fıkrasın
da yazılı her çeşit hizmetlerden banka ve kuracağı ortaklıklara alınanların emek
lilik hakları devam eder. 

Banka ve kuracağı ortakliklar, personeli hakkında ihtiyaca uygun kadro ve 
statülerin tertip ve tanziminde serbesttir. 

YÎRMÎ. ALTINCI MADDE 
yapılmasında tarife tekniğinin 
nomik bünyeleri ile birlikte 
yac ve gelişme esasları ve memleketin 
önünde tutulur ve bu ihtiyaç, 
de gösterilir. 

Teknik ve malî inikasları 
ği bir suretle tarifelere müessir 
taklıklara tahmil olunamaz. 

Mahiyetleri icabı tarifeleıje 
şartları ticari icaplara ve hususi 
ortaklıklarca tâyin ve tesbit 
Ijr'i "'. 

V - Tarifeler 

Tarifeler 
— Banka ve kuracağı ortaklıkların tarifelerinin 
icapları ve banka ve kuracağı ortaklıkların eko-

pDevletin ulaştırma, millî iktisat, mallî savunma ihti-
iktisadi ve içtimai zaruret ve icapları göz 

icap ve zaruretlere uygun özel hükümler tarifeler-

tanzim ve karşılıkları temin olunmadan her han-
bir hüküm veya bir külfet banka ve kuracağı or-

bağlanmıyan hizmetlerin navlun, ücret ve diğer 
hukuk hükümlerine göre banka veya kuracağı 

olunur. 

Tarifelerin yürürlük şekil ve şartlan 
YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıkların görev ve 
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yetkiJeri içine giren veya bunlarla ilgili olan işlerin halka arz şekil ve şartf&rinâ, 
ücret miktarlariyle cezai şartlarına ve tahsil tarzlarına mütaallik tarif eler, alâkalı 
servis veya ortaklıklarca hazırlanıp, Banka Yönetim Kurulunun kabulü ile te
kemmül eder. • 

Ancak, bu kanunla kabul edilen tekel mevzuuna dâhil hizmetlerle Millî Sa
vunmaya ait nakliyat tarifeleri Maliye, Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlıkla-
riyle Banka tarafmdan müştereken tanzim olunur. 

Tarifeler Resmî Gazete ile yayımlanır ve yürürlük tarihi ğö&^eriulr. Bu suretle 
yayımlanan tarife hükümleri bütün ilgililer hakkında lüzum ifade eder. Muay
yen bir mahallî daha ziyade ilgilendiren tarifeler ayrıca mahallî gazetelerle veya 
sair suretle halka duyurulur. 

Kesirler 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Tarif elere göre alınacak ücretler ile tahsil 

olunacak vergi ve resimler toplamlarında yirmi para ve daha aşağı kesirler atılır 
ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa iblâğ oJunur. 

Şu kadar ki, bu iblâğ ve tenziller toplama dâhil vergilerin asli nispet ve mik
tarlarına müessir olmaz. 

(Hükümetin 30 ncu maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir). 

VI - Çeşitli hükümler • . * - - - , . . - - • . • • , 
; . ' ,f rr>"»*• *!•< s -:>'. " : •- : . „ ~~ .. .. -i .-'•• \ ~ - • -rr: 

Hukuki rejim » ; . . 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıklar bu kanun 

ve ana sözleşmelerinde sarahat olmıyan hallerde hususi hukuk hükümlerine tâbi
dir. 

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

> 
Kuruluş özellikleri 

OTUZUNCU MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıkların ana sözleşmeleri 
Ticaret Kanununda yazılı kuruluş muamelelerine ait şartlar aranmaksızın bu ka
nun hükümleri dairesinde Bakanlar Kurulunca tasdik olunduktan sonra başkaca 
merasime hacet kalmaksızın doğrudan doğruya ticaret siciline kayıt ve ilân olunur. 
Banka ve kuracağı ortaklıkların kesin kuruluşları bu ilân gününden başlar. 

(Hükümetin 32 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

Gümrükle ilgili işler 
OTUZ BÎRlNCft MADDE — Gümrük Kanununda, Devlet Denizyolları ve 

Limanları işletme Genel Müdürlüğü hakkında mevzu hükümler, banka ve kuraca
ğı ortâkJıM^r için de uygulanır. Ancak, Gümrük Kanununun 56 nci maddesi ge
reğince yapılacak denetleme şekil #e usulleri Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile banka 
arasında müştereken tesbit olunur. 

Bâzı ücretlerin tahsil tarzı 
OTUZ IKÎNCÎ MADDE — Tarifelerine göre fener, can kurtarma ve kılavuz 
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üere^ve fezalarını ödemiyen veya teminat gösternüyen gemiler hakkında 618 sa
yılı Limanlar Kanununun 15 nci maddesi uygulanıp tahsil olunan ücret ve ceza
lar ilgili liman dairelerince bankaya yatırılır* 

Vergi ve resimlerin ödeme süresi 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Belli tarifeli taşıtlarla yolculuk yapanlardan alı
nacak nakliyat resmi hakkındaki 472 sayılı Kjanuna ek 2030 sayılı Kanunun bi
rinci ve Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 3478 sayılı Kanu
nun 12 nci ve asker ailelerine yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesinde yazılı süreler Banka ve ortaklıkları için 75 er güne çıkarılmıştır. 

(Hükümetin 35 nci maddeis 33 ncü m^dde olarak aynen kabul edilmiştir). 

P . T: T. Kakları 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıklar kendi ihtiyaç

ları için telsiz telgraf ve telsiz telefon, radar ve benzeri cihazları kurmaya ve işlet
meye ve bunlar için gerekli diğer enerji tesisleriyle umumi telefon bulunmıyan 
aynı sahalarda hususi telefon tesisleri yapmaya yetkilidir. 

Banka ve kuraçagTL ortaklıklar, kendi muamelelerine ait mektup ve çantaları 
P. T. T. İdaresine ücret vermeksizin kendi vasıtaları ile taşımaya ve tesisine yet
kili oldukları telsiz telgraf ve telsiz telefon ve benzerleri cihazlarla telefonları 
ücretsiz kullanmaya yetkilidirler. 

(Ulaştırma Komisyonunun 35 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir). 

I 

Rıhtım Şirketinin borçları 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İzmir Rıhtım Şirketinin Satmalma Sözleşmesine 

göre ödenmesi Hükümetçe deruhde olunan taksitlerle İstanbul Rıhtım Şirketinin 
tahvilât amortismanları ve bunlara merbut kuponların banka tarafmdan alâkalı
lara ve Hazineye ödenmesine devam olunur. 

Bedelleri ödenip istirdat olunan bütün tahvilât ve kuponlar Hazineye verilir. 
(Hükümetin 37 nci maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir). 

Rıhtım Resmi 
OTUZ ALTINCI MADDE — Yabancı memleketlerden İstanbul ve İzmir li

manları vasıtasiyle memlekete ithal olunacak bütün malların Muamele Vergisine 
tâbi olanlarından bu vergi matrahı ve Muamele Vergisine tâbi olmıyanlardan da 
C. 1. F. kıymeti üzerinden % 1 nispetinde Rıhtım Resmi alınır. 

Gümrük İdaresince Gümrük Resmi ile birlikte ve Gümrük Resminin tahakkuk 
ve tahsiline ait hükümler dairesinde tahsil edilecek olan bu resmin bir aylık tutarı 
ertesi ayın sonuna kadar bankaya verilir. 

(Hükümetin 38 nci maddesi 36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir). 
* 

Cem 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bankanın, bu kanunda yazılı tekel mevzularına 

giren işlerini ticaret maksa<üy> ya$anlarj (100} liradan (10 000) liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. 
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Bankanın veya kuracağı ortaklıkların ayrıca zarar ve ziyan talebine mütedair 

hakları mahfuzdur. 
Bu maddede yazılı suçlardan dolayı takibat icrası bankanın veya kuracağı or

tal ıkların Cumhuriyet Savcılığına yazılı şikâyetine bağlıdır. 
(Ulaştırma Komisyonunun 38 nci maddesi 37 nci madde olarak ay-nen ka

bul edilmiştir.) 

îş&mlğ,}ç hq,kk% 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıklar tekel mevzuuna 

giren işlerin görülmesine muktaai gayrimenkullerden belediye hududu dışında bulu
nanlar 1295 tarihli îştimllk Kara^rn^nıesi dairesinde, belediye hududu içinde bulu
nanlar3710 salıU.Belediye İstimlâk Kanununa tevfikan bilcümle istimlâk bedel ve 
m&şrafita banka. veya. kuracağı ortalıklara ait olmak üzere iştimj|,k yapabilirler. 

KMırtiçn veya nygylmmyşcak hükümler 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bankanın kati kuruluşu tarihinden itiba

ren : 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüklerinin Teş

kilât ve Tazifelerine dair 3633 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 5396 sayılı Kanun; 
Devlet Limanları İşletme Müdürlüğünün kaldırılması ve vazifelerinin Devlet 

Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne verilmesi hakkındaki 4517 
sayılı Kanun; 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mürürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4844 sayılı Kanunla bu 
kanunu değiştiren 5074 sayılı Kanun; 

Denizyolları işletmesi hakkmdaki 2239 ve 5604 sayılı kanunlar; 
İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi hakkındaki 3023 sayılı Kanun; 
Fenerler idaresi hasılatından Hazineye ödenecek miktar hakkında 4076 sayılı 

Kanun ile diğer kanunlardı işbu kanuna aykırı hükümleri kaldırılnnştır. 
Şeker fabrikalarına habşolunan imtiyazlar hakkındaki 601 sayılı Kanunun 7 

nci maddesi; 
Islahı hayvanat hakkındaki 904 sayılı Kanunun 30 ncu maddeei; 
2510 sayılı İskân Kanununun 15 nci maddesinin (1) numaralı bendi; 
Sı«ak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 927 

sayılı Kanuna ek 2376 sayılı Kanunun birinci maddesinin (2) nci fıkrası; 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının affma ve bâzılarının indi

rilmesine dair 2864 sayılı Kanun; 
3008 sayılı İş Kanununun 71 nci maddesi; 
3511 sayılı Basm Birliği Kanununun 4932 sayılı Kanunla muvakkaten yürür

lükte kalan 31 nci maddesi; 
Demir ve çelik fabrikalarının haiz olacakları muafiyet hakkındaki 3522 sa

yılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası; 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 23 ncü maddesi; 
Devlet Demiryolları ve Limanları ile Devlet Denizyolları ve Limanlarında ya

pılacak askerî nakliyatta alınacak ücretler hakkmdaki 4004 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddeleri; 

Şehir, kasaba ve köylerin lüzumunda tahliye, seyreMeştirilmesi hakkındaki 
4656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi; 

Köy okulları ile öğretmen, sağlık memur ve ebe evlerinin inşaatında kullanıla-
(S. Ş»w:276) 



— 46 — 
cak malzemenin nakli hakkındaki 5210 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi; 

Bina yapımını teşvik hakkındaki 5228 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi^ 
ile diğer kanunlarda mevcut parasız veya tenzilâtlı navlun ve ücretlerle nakli

yat veya başka hizmetler ifasına mütaailik hükümler banka ve kuracağı ortaklıklar 
hakkında uygulanmaz. 

. ; • ' . . £ ' / & - . ' • - w - V - . - : " : . - • : - - • ; " ' - ' * • • • ' • A - • '>' 

VII - İntikal hükümleri 

Devir bilançosu 
GEÇİCİ MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Mü

dürlüğünün bütün aktif ve pasifi, hak ve borçları ile birlikte Hazine hisse senetle
rinin karşılığı olmak üzere, kesin kuruluşu gününden itibaren bankaya intikal 
eder. 

Geçici 2 nci maddede yazılı kurul tarafından tasfiye bilançosunun aktif ve pa
sifi, bankanın kesin kuruluşu tarihindeki durum ve rayiçlerine göre kıymetlendi
rilerek bir devir bilançosu yapılır ve bunun netiresi Hazinenin sermaye iştirakine 
esas olur. 

Devir bilançosunda gösterilip kesin neticeleri sonradan anlaşılacak olan hesap
lar, sonuçlarına göre devir bilançosunun aktif veya pasifine kaydolunur. 

Banka, kendisine intikal eden aktif ve pasifleri ve bilcümle hak ve borçları ve 
dâva takiplerini kuracağı ortaklıklara, iştirak sermayesi mukabilinde intikal etti 
rebilir. 

Devir bilançosunda takdir veya tesbit edilen değerler Vergi Usul Kanununun 
tatbikatında aynen nazara alınır. 

Tasfiye Kurulu 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdür

lüğünün bankanın katî kuruluşu tarihinden evvelki devirlere ait bilanço ve kesin 
hesaplarını ilgili kanun ve usulleri dairesinde tanzim etmek ve geçici birinci mad
dede yazılı devir bilançosunu yapmak üzere bir tasfiye kurulu teşkil olunur. Bu ku
rul Sayıştay Başkanlığı, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları, Umumi Murakabe 
Heyeti ve banka tarafından seçilecek müsavi sayıdaki temsilcilerden terekküp 
eder. Kurul lüzumu kadar personel kullanabilir. Kurulun masraflariyle kulla
nacağı personelin ücret ve masrafları bankaca kendi usullerine göre tediye he
sabından tediye olunur. Kesin Hesap ve bilançolar, bankanın katî kuruluşundan iti
baren bir sene içinde ikmal olunur, 

intikallerde resim muafiyeti 
GEÇİCİ MADDE 3. — Banka ve kuracağı ortaklıklara intikal eden veyahut 

bu teşekküller arasında yapılacak devirler dolayısiyle mülkiyetlerine geçecek 
olan gayrimenkul, gemi ve diğer deniz vasıtalarının banka veya kuracağı ortak
lıklar namına tescilinden dolayı her hangi bir resim, harç ve İntikal Vergisi 
alınmaz. 

Banka ve kuracağı ortakıkların kuruluş muamelelerine mütaailik her çeşit ev
rak, hisse senet ve tahvilleri Damga Resminden muaftır. 
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— 47 — 
Denizyolları mevzuatının muvakkaten tatbiki 

0EÇ|CI MADDE 4. — iç hizmetler, tarifeler, işletme faaliyetleri ve sair ko
nular ile gümrük murakabe usulleri hakkında, yeni esaslar hazırlanıp tatbikata 
konuluncaya kadar Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğün
ce uygulanmakta bulunan mevzuatm tat bıkma devam olunur. 

(Hükümetin 4 ncü geçici maddesi geçici 4 ncü madde olarak kabul edilmiştir, 

Denizyolları memurlarının muvakkaten istihdamları 
GEÇlCl MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Mü

dürlüğünün Bankanın kesin kuruluş tarihindeki kadrolarmda çalışmakta olanla
rın bu tarihten itibaren (3) ayı geçmemek üzere istihdamlarına devam olunabi
lir. Ancak bu suretle istihdam, bu gibiler hakkında geçici altıncı madde hüküm
lerinin tatbikma mâni değildir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü memurlarının durumu 
GEÇlCl MADDE — Banka ve kuracağı ortaklıklar kadrolarına alınmıyan 

personelden memur olanlara beher hizmet senesi için son aldıkları ücretin bir ay
lığı nispetinde ve müstahdem olanlara da yarım aylığı nispetinde bir tazminat, 
tasfiye hesabına geçirilmek kaydiyle banka tarafından defaten ödenir. 

Ancak bunlardan emeklilik hakkını kazanmış olanlara tazminat verilmez-
Tazminata esas olacak hizmet yıllarının hesabında (6) ay ve daha fazla kesir

ler seneye iblâğ olunur, (6) aydan aşağı kesirler nazara alınmaz. 
KIRKINCI MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(Hükümetin 42 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
KIRK BÎRlNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
(Hükümetin 43 ncü maddesi 41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
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