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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Telgraflar 
1. — Yıllık ücertli izin Kanununun ka

bulü münasebetiyle Türkiye İşçi Federas
yon ve Sendikaları tarafından Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderilen te
şekkür telgrafları 136:137 

5. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-
miyeye mâruzâtı 137 

1. — Münakalât Vekili Semi Ergin'in, 
Posta Tasarruf Sandıkları kanunu lâyi
hasının kurulacak muvakkat bir encümen
de müzakeresine dair takriri (1/424, 4/200) 137 

2. —Nafıa Vekili Tevfik îleri'nin, 
köy içme suları hakkındaki kanun lâyiha
sının kurulacak muvakkat bir encümende 
müzakeresine dair takriri (1/436, 4/201) 137: 

137:138 
3. — Adliye Encümeni Riyasetinin, 

encümene havale edilmiş bulunan 
Tapulama Kanununun 13 ncü maddesi

nin (D) fıkrasının tadiline, 137:138 
Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Ta

pulama Kanununun §4 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine. 4 '* 137:138 

Sayfa 
Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tapulama 

Kanununun bâzı maddelerinin tadiline, 137:138 
§.' 

Giresun Mebusu Doğan -Köymen'in, 
Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının tadiline, 137:138 

Ankara 'Mebusu Selim Soley'in, Ta
pulama Kanununun 13 neü maddesinin (D) 
fıkrasının tadiline 137,138 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, 
Tapulama Kanununun 13 ncü maddesi
nin (D) fıkrasında değişiklik yapılması
na dair lâyiha ve tekliflerin, 137:138 

Tapulama kanunu lâyihasının müzake
resi için kurulmuş Muvakkat Encümene 
havalesi hakkında tezkeresi (1/285, 2/40, 
2/121, 2/126, 2/165, 2/174, 3/600) 137:138 

6. — Müzakere edilen maddeler 138 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban

kamı kanun lâyihası ve Muvakkat En
cümen mazbatası (1/493) 138:155 

7. — Sualler ve cevaplar 
A — Tahrirî sualler ve cevapları 
1. — Ankara Mebusu Nuri Cirit oğ

lu 'nun, Ankara şehri suv ihtiyacının Sa
karya nehrinden temini hususunda ne 
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Sayfa 
yapıldığına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/898) 155:156 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Oe-
ritoğlu'nun, Ankara'nın bâzı semtlerinde

ki şu, sıkıntısının bertaraf edilmesi hu1 

susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü 
dair sualine Dâhiliye Vekili Namık GcJ 
dik'in tahrirî cevabı (7/864) 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayfa 

156 

Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 
Tapulama Kanununun 6335 sayılı Kanunla mu
addel 13 ncü maddesiyle 35 nci maddesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin evvel
ce kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene hava
lesi kabul olundu. 

Arzuhal Encümeninin, Emine Dudu Grülkan 
hakkındaki 1960/1925 sayılı Kararma dair maz
batasının verilen takrir üzerine mezkûr encümene 
iadesi kabul edildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı Ey
lül - Kasım ayları hesabı hakkında Meclis Hesap
larının Tetkiki Encümeni mazbatası okundu. 

Yıllık ücretli izin Kanunu kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
nu lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde] 
şüldü. 

13 . IV. 1960 Çarşamba günü saat 15 tje top
lanılmak üzere İnikada nihay'et verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusju 

İbrahim Kirazoğlu İhsan Güle» 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

kanu-
görü-

SUALLER 

Şifahî sualler 
1. — Hatay Mebusu Ahsen Aral'ın, C. H. P. 

Hatay il İdare Kurulunca hazırlanan broşür ile 
Antakya'da çıkan Sabah gazetesinin 20.11.1960 
tarihli nüshasının neşrinin men'i sebebine dair 
şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/490) 

Tahrirî sualler 
1. — Elâzığ Mebusu Nâzım öztürk'ün, Şark 

Kromları Guleman Müessesesinde 1957 - 1958 
yıllarında çalıştırılan işçi adediyle istihsal edi
len krom miktarına dair tahrirî sual takriri Sa
nayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/976) 

2. — Urfa Mebusu Esat Mahmut. Karakurt'-
un, îstinye'deki yüzer havuzun batışından kim
lerin mesul olduğuna dair tahrirî sual takriri 
Münakalât Vekâletine gönderilmiştir. (7/977) 

3. — Maraş Mebusu Emin Soysal'm, Ame-
ka'dan başka bâzı yabancı memleketlerden her 
nevi kitap, dergi ve gazete getirilmesinin yasak 
edildiğinin doğru olup olmadığına dair tahrirî 

sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/978) 
4. 

şehri 
Urfa Mebusu Osman Ağan'm, 

su işinin ne zaman (ikmal edileceğine 
'ekâ-

Urfa 

dair tahrirî sual takriri îmar ve İskân 
letine gönderilmiştir. (7/979) 

5. — Mardin Mebusu Aziz Uras'un, iki tıp 
fakültesi daha açılması hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî sual takriri, Maarif Vekâle
tine gönderilmiştir. (7/980) | 

6. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arık&n'm, 
Midyat kazası içme suyu inşaatının bir an j evvel 
ikmali hususunda ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair tahrirî sual takriri îmar ve îskâk Ve
kâletine gönderilmiştir. (7/981) 

7. — Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'nin 
Bor kazasında Hazineye ait arazinin bâzı şahıslar 
tarafından kullanıldığının doğru olup olma
dığına dair tahrirî sual takriri Başvekâlete)* gön
derilmiştir. (7/982) , ] 

8. — Hatay Mebusu jpsan Ada'nın, Lâstik 
ve kauçuk fabrikalarının sezon tatillerinin kal-
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dırılması hakkında ne düşünüldüğüne dair tahri
rî sual takriri Çalışma Vekâletine gönderilmiştir 
(7/983) 

9. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Ankara'da yapılan D. P. balosu için muh
telif müesseseler tarafından bilet bedeli olarak 
kaçar lira verildiğine dair tahrirî sual takriri 
Başvekâlete gönderilmiştir (7/984) 

10. — Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların iştira
kiyle kurulmuş olan anonim şirketlerin idare 
meclisi azasının vasıflarına dair tahrirî sual tak
riri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir (7/985) 

11. — Adana Mebusu Turgut Yeğenağa'nın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bunların iştira
kiyle kurulmuş bulunan anonim şirketlerin mu-
rakiplerine dair tahrirî sual takriri Maliye Ve
kâletine gönderilmiştir (7/986) 

12. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, Rize 
vilâyeti Çayeli kazasına bağlı Musadağı köyü 
C. H. P. ocak binasını tahribedenler hakkında ne 
muamele yapıldığına dair tahrirî sual takriri. 
Başvekâlete gönderilmiştir (7/987) 

13. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmazın, Şar
kışla kazası Cemel köyündeki Kanak boğazı çayı 
üzerinde bir baraj inşası için ne düşünüldüğü
ne dair tahrirî sual takriri. Nafıa Vekâletine 
gönderilmiştir (7/988) 

14. —- Sivas Mebusu Ahmet Yılmazın, Şar
kışla kazası Ağcakışla nahiyesi yolunun yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir 
(7/989) 

15. — Sivas Mebusu Ahmet Yılmazın, Şar
kışla kazası Çayırşeyhi köyünün ve arazisinin 
sel taşkınından korunması işinin bu sene yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir 
(7/990) 

16. — Ankara ^Mebusu Mustafa Yeşilin, Çel
tikçi • Güdül yolu inşaatı esnasında mağdur olan 
vatandaşlara tarla bedellerinin ödenmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual takri
ri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir (7/991) 

17. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nm, 9 Ocak 
1960 günü polisin İstanbul Üniversitesine gir
mesinin üniversite muhtariyetini ihlâl edip et
mediğine dair tahrirî sual takriri Dahiliye Ve
kâletine gönderilmiştir (7/992) 
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18. — Hatay Mebusu İhsan Ada'nın, 9 Ocak 
1960 günü polisin İstanbul Üniversitesine gire
rek bâzı hâdiselere sebebiyet vermesi (Jolayısiyle 
ne gibi bir takibat yapıldığına dair tahrirî sual 
takriri Dahiliye Vekâletine gönderilmiştir 
(7/993) 

19. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Kestel gölü sahasının yeniden göl haline gelmesi 
dolayısiyle zarar gören çiftçilere yardım yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair tah
rirî sual takriri Ziraat Vekâletine gönderilmiş
tir (7/994) 

20. — Gümüşane Mebusu Sabahattin Kadir-
beyoğluiıun, Gümüşane Öğretmen Okulu bina
sı inşaatının 1960 malî yılı içinde yeniden iha
lesi hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir 
(7/995) 

21. — Gümüşane Mebusu Sabahattin Kadir-
beyoğluiıun, Gümüşane'de lise binası inşaatı
nın 1960 malî yılı içinde yeniden ihalesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual tak
riri Maarif Vekâletine gönderilmiştir (7/996) 

22. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Burdur pancar ekicileri alacaklarının bir an 
önce ödenmesi hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tahrirî sual takriri Sanayi Vekâletine gön
derilmiştir (7/997) 

23. — Burdur Mebusu Âlim Sipahiirin, Bur-
dur'un Eğneş, Mürseller ve Bademli köylerinin 
yakacak odun ihtiyaçlarına dair tahrirî sual tak
riri Ziraat Vekâletine gönderilmiştir. (7/998) 

24. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, pan
car müstahsili alacaklarının bir an evvel verilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî sual 
takriri Sanayi Vekâletine gönderilmiştir. (7/999) 

25. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Gölhisar kazası Hükümet konağı inşasının geri 
bırakılması sebebine dair tahrirî sual takriri 
Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/1000) 

26. — Burdur Mebusu Osman Eroğlu'nun, 
Burdıır'un Bucak kazasmdaki ilk ve ortaokul yap
tırma derneğine verilen paraya dair tahrirî sual 
takriri Maarif Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/1001) 

27. — Sivas Mebusu Şinasi Moranin, PTT 
Umum Müdürlüğüne ait otomobillerden birinin 
mevzuata aykırı olarak Ankara - Sivas arasında 
kullanılıp kullanılmadığına dair tahrirî sual tak-
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riri Münakalât Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/1002) 

28. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, Çu
buk kazasının Bavlı nahiyesi ile Budiz köyünün 
su taşkınından korunması hususunda ne düşünül
düğüne dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâleti
ne gönderilmiştir. (7/1003) 

29. — Adana Mebusu Hamdi öner'in, Ada
na C. H. P. İstiklâl İlçesi Başkanının 6/7 Şubat 
gecesi karakola götürülerek dövülmesi dolayısiyle 
vâki şikâyet üzerine ne muamele yapıldığına dair 
tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönderil-
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mistir. (7/1004) ; 

30. — Sivas Mebusu Halim Ateşalpj'in, Sivas'
ta Niyazi Eeevit adındaki bir şahsın bil' aylık ha
pis cezasının infaz edilmemesi sebebine dair tah
rirî sual takriri Adliye Vekâletine gönderilmiş
tir. (7/1005) 

31. — Sivas Mebusu Halim Ateşalpfin, Sivas'
ta Niyazi Eeevit adındaki bir şahsın|ıbir aylık 
hapis cezasının, hastaneden rapor verilmek sure
tiyle infazına mâni olunduğunun doğru olup ol
madığına dair tahrirî sual takriri Sıh^t ve İçti
mai Muavenet Vekâletine gönderilmiştir (7/1006) 

2. ~ HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbata 
1. — Ankara vilâyetine bağlı Güdül kazası 

adının (Oüdûlbey) ve Çankın vilâyetine bağlı 

Ovacık kazası adının (Gümüşler) olarak değişti
rilmesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1/505) (Rııznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Celse açılmıştır. Yoklama yapıla- i çaktır, 

YOKLAMA 

(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı.) 

REİS — Ekseriyetimiz var, müzakereye baş
lıyoruz, efendim. 

4. — TELGRAFLAR 
1. — Yıllık ücretli izin Kanununun kabulü 

münaseebtiyle Türkiye îşçi Federasyon ve Sen
dikaları tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilen teşekkür telgrafları 

REİS — Telgrafları okuyoruz : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

Son 1.0 yıldan beri Büyük Mecliste çıkarı
lan kanunlar ve kanunların arasında Türk işçi
siyle ilgili olanlar değerli mebusların daima sı

cak muhabbetlerine mazhar olmuştur. Son ola
rak 11 . IV . 1960 tarihli Celsede kanunlaşan 
ücretli izin tasarısı bundan önceki kanjunlar se
risine eklenmek suretiyle vatansever }şçi arka
daşlarımı minnettar kılmıştır. Sosyal alanda 
geniş faaliyetlere yol açacak olan bu kanunla 
Türk işçileri en derin sevgi ve bağlılıklarını bil
dirmekle bahtiyar bulunmaktadırlar. Bundan 
önce olduğu gibi bundan sonra da Tütfc işçile
rinin refah ve saadetlerini temin maksadı ile 
birçok kanunların çıkarılacağına inanacak tem-
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sil etmekle guru duyduğum arkadaşlarım adına 
muhterem şahsınızla Büyük Meclisini teşkil eden 
çok değerli mebuslarımıza en derin şükranlarımı 
arz ederim. 

Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Başkanı 

Nuri Beşer 

REİS — Efendim, aynı mahiyette Gemlik 
Viskoz Sanayii İşçileri Sendikası, aynı mahiyet-
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te Erzincan Askerî İş Yerleri İşçileri Sendikası, 

Aynı mahiyette Maden Başçavuşları Sendi
kası adına j 

Aynı mahiyette Zonguldak Maden İkileri 
Sendikası adına; 

Aynı mahiyette Türk Maden İşçileri Fede
rasyonu adına gönderilmiş, telgraflar vardır. 

Bu telgrafları ayrı ayrı okumaya lüzum 
görmüyorum, ıttılaınıza arz edilmiştir, bunla'-
da zaptın sonuna geçirilecektir. (1) 

ö. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Münakalât Vekili Semi Ergin'in, Pos
ta Tasarruf Sandıkları kanunu lâyihasının kuru
lacak muvakkat bir encümende müzakeresine da
ir takriri (i/424, 4/200) 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Posta Tasarruf Sandıkları kanunu lâyihası

nın bir an evvel kanuniyet kesbetm esi ıçııı na* 
vale edilmiş olduğu Münakalât Adliye, Ticaret 
ve Bütçe encümenlerinden .seçilecek 4 er aza
dan mürekkep muvakkat bir encümende müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Münakalât Vekili 
Semi Ergin 

REİS —- Posta Tasarruf Sandıkları kanun 
lâyihasının Münakalât, Adliye, Ticaret ve Büt
çe encümenlerinden dörder âza alınmak sure
tiyle muvakkat bir encümende görüşülmesini 
tazanımun eden takriri reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenleı... Kabul edilmiş, 
Muvakkat Encümen kurulmuştur. 

2. — Nafıa Vekili Tevfik İleri'nin, Köy iç
me sulfitrı hakkındaki kanun lâyihasının kurula
cak muvakkat bir encümende müzakeresine dair 
takriri (1/436, 1/201) 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Köy içme suları hakkındaki kanun lâyihası

nın bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ha
vale edilmiş olduğu Dahiliye, Nafıa ve Bütçe 
encümenlerinden seçilecek beşer azadan mü
rekkep muvakkat bir encümende müzakeresini 
arz ve teklif ederim. Nafıa Vekili 

Tevfik İleri 

REİS — Köy içme suları hakkındaki kanım 
lâyihasının Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encümen
lerinden beşer âza alınmak suretiyle muvakkat 
bir encümende görüşülmesine dair takriri rey-
lerinze arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiş, Muvakkat Encümen 
kurulmuştur. 

3. — Adliye Encümeni Riyasetinin, Encüme
ne havale edilmiş bulunan : 

Tapulama Kanununun 13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasının tadiline, 

Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Tapulama 
Kanununun 54 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine, 

Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tapulama Ka
nununun bâzı maddelerinin tadiline, 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Tapula
ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın tadiline, 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Tapulama 
Kanununun 13 ncü maddesinin tadiline, 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'ın, Ta-
puluma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fık
rasında değişiklik yapılmasına, dair lâyiha ve 
tekliflerin, 

Tapulama kanunu lâyihasının müzakeresi için 
kurulmuş bulunan Muvakkat Encümene havalesi 
hakkında tezkeresi (1/285, 2/40, 2/121, 2/126, 
2/165, 2/174, 3/600) 

REİS — Teskereyi, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hükümet tarafından ahiren ihzar kılınan yeni 

Tapulama Kanunu lâyihasının müzakeresi için, 
Umumi Heyetin 27 . I I . 1960 tarihli 49 neu İni-

(1) Telgraflar zaptın sonundadtr. 
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kadında Muvakkat Encümen kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Halen mer'i bulunan Tapulama Kanununun 
jbâzı maddelerinin tadiline mütedair olup encüme
nimize havale buyurulan ve aşağıda gösterilen ka
nun lâyihası ile tekliflerinin de, yeni lâyiha ile 
alâka ve irtibatına mebni mezkûr Muvakkat En
cümene 'havalesi hususunun Umumi Heyetçe ka
rara bağlanmasını arz ve teklif eylerim. 

Adliye Encümeni namına. 
Mazbata Muharriri 

Balıkesir 
Vacid^ Asena 

1. — Tapulama Kanununun. 13 ncü madde
sinin (D) fıkrasının tadili hakkındaki lâyiha 
(1/285) 

2. — Tunceli Mebusu Aralan Bora'nm, Tapu
lama Kanununun 54 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair olan teklifi. (2/40) 

3. — Van Mebusu Sait Erdinç'in, Tapulama, 
Kanununun hâizi maddelerinin tadiline ait teklifi 
(2/12.1) 

4. — Giresun Mebusu Doğan Köymenin, Ta
pulama Kanununun 13 ncü [maddesinin (D) fık
rasının tadili hakkındaki teklifi (2/12-6) 

5. -~ Ankara Mebusu 'Selim Solcy'in, Tapula
ma Kanununun 13 ncü maddesinin (D) fıkrası
nın tadili teklifi, (2/165) 

6. — Mardin Mebıtsu Mehmet Ali Arıkanm, 
Tapulama Kanununun .13 ncü maddesinin (D) 
fıkrasında değişiklik yapılmasına dair teklifi 
(2/174) 

REİS — Efendim, bir lâyiha ve beş. teklifin 
evvelce kurulmuş olan Muvakkat Encümene hava
lesi hiKsUsunu reylerinize arz ediyorum. Kabul 
denler.. Etmiyenler... KaJbul edilmiş, bu lâyiha ve 
teklifler de Muvakkat Encümene -verilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm- Bankan 

kan/unu lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
tası (İ/493) 

REİS — Kanun lâyihasının, heyeti umumiyesi 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

Buyurun Halûk Timurtaş. 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU
HARRİRİ HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki 
toplantımızda müzakeresine başlanılan Türkiye 
Turizm Bankası Kanun lâyihası dolayısiyle muh
terem arkadaşlarımdan bâzı tenkid vo.\ itirazda 
bulunanlar oldu. Müsaade buyurulursa Muvak
kat Encümen adına mütalâalarımı arz etmek is
tiyorum. 

Gerek Muhterem Bekata arkadaşımızın, ge
rekse Atalay arkadaşımızın üzerinde durduk
ları ilk mesele, kurulmakta olan bir teşekkülün 
sermayesi mevzuu idi. Sayın Bekata arkadaşımı
zın kuruluşunu bir özür olarak tavsif ettiği bu 
husus fevkalâde mühim bir husustur. «Hakika
ten bu işleri organize edecek bir teşekkül fi.lh.al 
meydana getirilmektedir. Fakat bu meydana, ge
lecek teşekkülün sermayesi ne olacaktır?» dediler 
ve yaptıkları, izahlarla da bu .sermayeden bilhassa 
en mühim olanının, % 40 Hazine hissesinin öde

nip ödenmiyeeeği hususunda beyanı mütalâa ede
rek bunun ödenemiyeceğini ve ayrıca Maliye Ve
kilinin veya Turizm Vekilinin bu hususta bir 
garanti ifadesinde bulunmasını istediler. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bir defa, ku
rulmakta bulunan bu bankaya ait kanun lâyihası; 
esasen kurulmuş olan Turizm Bankasının yeni
den organize edilmesini icabettiren bir lâyiha
dır. Diğer emsallerinde olduğu gibi, hususi hü
viyette kurulmakta olan bir müessesedir. Meselâ 
bundan bir müddet evvel kurulmuş olan öğret
menler Bankası ve ondan daha evvel kurulmuş 
olan Vakıflar Bankası gibi bu da kuruluşun
da hususiyet arz eden bir anonim şirkettir, bir 
ticari müessesedir. 

Vaziyet böyle olunca, müsaade ederseniz bu 
bankalar için daha evvel kabul edilmiş kanun
ların bir maddesini okuyorum: Meselâ; 7118 
sayılı Türkiye öğretmenler Bankası Kanımuımn 
17 nci maddesini - ki, bu aynı zamanda Vakıflar 
Bankası Kanununun tamamen on dokuzuncu 

I maddesine tekabül eder - aynen okuyorum : 
il (Bankanın esas mukavelenamesi. Ticaret Ka-
': namımda yazılı kuruluş muamelelerine ait şart-
j lar aranmaksızın bu kanun hükümleri dairesinde 

İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunduktan 
j sonra başkaca merasime hacet kalmaksızın doğ-
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rudan doğruya! ticaret siciline kayıt ve ilâve 
olunur. Katî 'kuruluş bu ilân tarihinden başlar.) 

Şimdi arkadaşlarım; muhteren Vekilin geçen 
gün de izah ettikleri gibi, kuruluş formalitesinde 
sürat temini maksadiyle aranan bir formüldür 
bu. Bu formül diğer kanunlarda da ayniyle ipka 
edilmiştir. Huzurunuzdaki lâyihada da aynı 
formül nazarı itibara alınmıştır, emsali kanun
lardaki formüle uygun bir formüldür. 

Arkadaşlarım; bankanın sermayesi mevzuuna 
tekrar avdet ediyorum. 

Arkadaşlarımız derler ki, «Bilhassa Hazine
nin hissesiyle beraber bu % 40 miktar temin 
olunmadıkça yeni kurulmakta olan bu müessese 
çalışamıyacak hale gelecektir.» Değil arkadaş
larım? Şunu arz edeyim; haddizatında mevcut 
Turizm Bankası on milyon lira sermaye ile ku
rulmuştur. . Fakat, biraz sonra gayet vazıh şe
kilde arz edeceğim, bu küçük sermayesiyle bu 
müessese hakikaten iftihar edilecek faalyet gös
termiştir. Bu da aynı şekilde kurulmuş ve diğer 
emsali müesseseler gibi sermayesi temin edilmiş 
vaziyettedir. 

Şimdi tasavvur buyurunuz; yeni kurulacak 
olan bu müesseseye Hazine hissesi olarak, arka
daşlarımızın arzu ettiği gibi, 120 milyon lirayı 
verelim. Yeni kurulmakta olan bu müessese ken
disine verilen 120 milyon lirayı sarf edecek du
rumda mıdır? Elbette değildir. Çünkü bu mü
essese sadece bir finansman ve bir envestisman 
müessesesi değildir, aynı zamanda bir işletmeci
lik yapması gereken bir müessesedir. Daha ta-
azzuv halinde bulunan bu müessesenin eline 120 
milyon lirayı vermek demek, bu paranın dondu
rulması demektir. Zira müessesenin bu parayı 
sarf etmesine maddeten imkân yoktur. Onun 
için bu parayı tedricen vermek, gelişmesini 
beklemek kadar tabiî bir şey tasavvur edilemez. 
Nitekim daha Muvakkat Encümendeki müzake
relerde de Maliye temsilcisinin ifade ettiği gibi, 
ihtiyacı karşılamak için icabederse malî yıl için
de Hâzine bir ek ödenek talebiyle gelebilir ve 
elbette bu,.ihtiyacı karşılar. 

Zaten Muhasebei Umumiye Kanunu sarih
tir. % Atalay arkadaşımız söylemişlerdi : «Efen
dim daha Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin 
Teşkilât Kanunu gelmiş değil, bu müessese ku
rulmadan evvel onu çıkaralım.» Yine arkadaşı
mız, «Bu müesseseye ait 1960 bütçesinde hiçbir 
tahsisat talebi yok.» demişlerdi. 
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Olmasına. imkân yoktur. Kanunu henüz çık

mamış, nasıl tahsisat konulabilir? Ne tahsisa
tın miktarını tâyine imkân vardır, ne de Mu
hasebei Umumiye Kanunu muvacehesinde böyle 
bir tahsisat koymaya imkân bulunabilir. Bu 
imkân olmayınca elbette Muhterem Meclisin tas
vibine iktiran edip bu müessese kurulduktan 
sonra, demin arz ettiğim gibi bu vazifenin yeri
ne getirilmesi imkânları araştırılacaktır. Evve
lâ bütçe içinde araştırılacak, olmazsa bir ek 
ödenek kanun tasarısı ile gelinerek behemehal 
bu imkân sağlanmış bulunacaktır. 

., Muhterem arkadaşlarım, Sırrı Atalay arka
daşımız bâzı hususlarda Yüksek Meclisin dikka
tini çekmek istediler ve dediler ki; «Bu kuru
lan müessese Demokrat Parti mensuplarından 
bâzılarına idare meclisi âzalıkları ve murakıp
lıklar ihdası için düşünülmüştür.» Bu kadar 
ciddî bir kanun dolayısiyle sarf edilen bu gay-
riciddî ifadeleri ben 4şin ehemmiyetiyle telif 
edemediğimden, cevap vermeye lüzum görmüyo
rum. 

Bundan başka, 21 nci madde ile idare mec
lisi azasına kârdan hisse verilmesi hususuna te
mas ettiler. Demin arz ettiğim gibi, meselâ, öğ
retmenler ve Vakıflar bankaları gibi banka diğer 
teselsüllerinde de durum aynıdır. Yalnız bu
rada şu mühim noktayı da gözden kaçırmamak 
iktiza eder. Tahassül edecek safi kârdan ayrı
lıp idare meclisi azalarına verilmesi iktiza eden 
kârın ne suretle tevzi edileceği banka heyeti 
umumiyesinin kararına bağlıdır. Bunun üzerin
de durulması, hattâ metinden çıkarılması müm
kündür. Kaldı ki heyeti umumiye hissedarlar 
mümessillerinden teşekkül eder. Meselâ (C) gru-
pu hükmi ve hakiki şahıslara, (B) grupu ban
kalara ve malî müesseselere tahsis edilmiştir. 
Elbette ki heyeti umumiyeye bütün hissedarla
rın temsilcileri de gelecek, heyeti umumiyeleri 
toplanacak ve bunun hangi nispette, nasıl ayrı
labileceğine karar vereceklerdir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, yine 20 nci 
maddeye temasla hisse senetlerinin Gelir Ver
gisinden muaf tutulacağını arkadaşlarımız söy
lediler. Esasen Vekil Bey de bu hususta cid
den bu maddeye vuzuh vermek için izahlarda 
bulundu. Bâzı arkadaşlarımızın dediği gibi, bu
rada gaye hisse senetlerinin Gelir Vergisinden 
muaf tutulması değildir. Diğer kanunlarda em-
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sali olduğu gibi sadece Damga Resminden mu
afiyettir. Bunun komisyon olarak, bu şekilde 
vuzuhla tadiline iştirak ettiğimizi şimdiden ifa
de edebiliriz. 

Muhterem arkadaşlar, Atalay arkadaşımız 18 
nci maddeyi bir kumar maddesi olarak tavsif 
etti. Biz aynı kanaatte değiliz. Müsaade eder
seniz, kısaca arz edeyim : 

Buradaki maddede, turizmin hakikaten bir 
endüstri olarak kabul edilmiş bulunduğu ve in
kişaf ettiği memleketlerde turizm endüstrisinin 
bir unsuru olarak ele alınan talih oyunlarının 
zapturapta alınması derpiş edilmiştir. Maddede 
bu hususun, Heyeti Vekile tarafından gösterile
cek şekilde ve mahalde yapılması gibi bir tahdit 
esasen mevcut. O maddeyi müsaadenizle okuya
yım : 

(Madde 18. — Banka, Basın - Yayın ve Tu
rizm Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin »edilecek yerlerde, talih 
oyunları oynatılacak mahaller tesis edebilir. 

Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakımla
rından tâbi olacağı şartlar, îcra Vekilleri Heye
tince bir talimatname ile tesbit olunur.) 

Çok muhterem arkadaşlarım; bir de demin arz 
ettim; müsaadenizle Turizm Bankasının durumu
nu belirtmek için bir iki rakam arz edeyim : Bu 
tasarı ile bu banka bütün mevcutlariyle yeni mü
esseseye intikal etmiştir. On milyon serma
ye var, halen. 55 ten bu tarafa yaptığı faali
yetlerde 70 milyonun üstünde plasmanı var. 
En mühim taraf; bitmiş ve bitmek üzere olan te
sisler 45 milyon liralık bir mevcut. Bu mevcudun 
yanında 11 milyon lira gayrimenkul ve menkulle
re ve diğer iştiraklere tahsis edilmiş ve hepsinin 
yekûnu 70 milyonun üzerindedir. Mevcut banka
ya Ziraat Bankası ve İşçi Sigortalarının yatırdığı 
mevduat iyi neticeler vermiştir. 

Bunu şunun için zikrediyorum ki, «Banka ye
ni meydana geliyor, kasasında kırk parası yok» di
ye ileri sürülen iddia yersizdir. Banka 1955 te 
işe başlamış ve bugün 70 milyon liralık bir plasma
nın üstüne çıkmıştır. Yapılan mevduatlardan en 
büyüğü Ziraat Bankasının yaptığı mevduattır. 
Ziraat Bankası bunun karşılığında bankanın B 
hisse senetlerinden alacak ve bu suretle yeni bir 
likidite hâsıl olacaktır. Bu banka aldığı hisse se
netlerini pekâlâ piyasaya arz edebilir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirir
ken tekrar arz edeyim; hakikaten memleketimizin 

1.1960 C : l 
istikbali için çok mühim, bize çok şeyler vjadeden 
bir mevzuda yeniden bir teşekkülün meydana gel
mesini icabettiren bu lâyihanın Yüksek Heclisi-
mizin tasviplerine iktiran edeceğini ümidettiğimi 
arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Asım Eren. (Yok, sesleri) 
Hamdi öner. 

HAMDİ ÖNER (Adana) — Muhterem arka
daşlar, Turizm Bankasının memlekete sağlıyaca-
ğı faydalar tabiî çok büyüktür. Bunu hep kabul 
ediyoruz. Ancak bu müessesenin kuruluşuna ait 
tasarıda, mevzu mesuliyete ve murakabeye ait ge
nel kaidelerin bertaraf edilmesi endişeyi dlavet et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de bankalar ve 
Devlet murakabesine tâbi, yani 3460 sayıli Kanu
nun şümulüne giren müesseseler, biliyoruz) ki, âm
me rejimine ve bâzı murakabelere tabidirler. Me
selâ; evvelâ banka ve devlet müesseseleri nıemur-
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair $659 sa
yılı müşterek bir nizam vardır. Bu kanunun son 

şekline göre, banka personelinin alabileceği en yük-
I sek maaş 1750 liradan yukarıya çıkamaz. | Bu ka-
' nunun 17 nci maddesinde bu teadül Turizm Ban

kası memurları lehine 3659 sayılı Kanunuft şünru-
lü dışına çıkmakla ilüâl edilmiş oluyor. 36(59 sayı-

I lı Kanun memurları 14 dereceye ayırmıştır. 
1 Bu tasarı ile mevcut teadül, Turizm Bankası le

hine beratraf ediliyor. Turizm Bankasının diğer 
müesseselerden ayrı, avantajlı malî bir rejime tâ
bi tutulmasının hikmeti nedir? Bu izahı edilmi
yor. 

Arkadaşlar, teadül bozuldu mu bu feıia emsal 
teşkil eder ve mütemadiyen Devlet Hâzinesi aley
hine genişler. 3659 sayılı Kanun bir teadül nispe
ti kurmuş, Turizm Bankasının bu rejimitı dışına 
çıkarılmasını haklı gösterecek hiçbir sebep yok
tur. Diğer müesseseler de bu yola sapacaklar, 
lüzumsuz bir yarış ve keşmekeş hâsıl olacaktır. 15 
nci madde ile de Turizm Bankası bâzı mesuliyet
lerden azade tutulmuş oluyor. Biliyoruz ki; umu
mi, mülhak ve hususi bütçelerle idare ed|len dai
relerin alım - satımı, kira ve paraya matrjahlık iş
leri 2490 sayılı Kanuna tâbidir. Bu kanun ihale ve 
münakaşaya ait bir rejim kunnuştur. Bıi kanuna 
göre bir taahhüde girişeceklerden evvelâ ehliyet 
aranır, sonra bu işde bir aleniyet sağladır, ilân 
edilir, bu hususta bütün ilgililer, müteşebbisler 
davet edilir. Artırma veya eksiltmeye uajulü. dai-
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resinde girişilir. Turizm Bankasının yapacağı çok { 
muazzam tesisleri bu kanunun hükümleri dışına 
çıkarmakta ne fayda mülâhaza edilmektedir! Son
ra bir âmme kontrolü vardır, teminat alınır. Bi
naenaleyh muazzam malî faaliyetin 2490 sayılı 
Kanunun dışına çıkarılmasında hiçbir isabet ve 
haklı bir sebep yoktur. Keza bu kanuna göre hu
susi fennî şartnameler hazırlanır ve bunlardan do
ğacak ihtilâflar aidolduğu mahkemelerde halledi
lir. Asıl mühim mesele, İhale Kanununa aykırı ha
reket edenler 5 seneden 10 seneye kadar hapse 
mahkûm olur. Meselâ Toprak Mahsulleri Ofisi bir 
taahhüt işinde bir yolsuzluk yaparsa 5 seneden 10 , 
seneye kadar hapse mahkûm olur. 

Fakat Turizm Bankasının yapacağı milyon
luk tesislerinde mümasil bir suiistimal olursa 
nihayet emniyeti suiistimal, yani şikâyete bağlı 
üç aylık hapis cezasını istilzam eder. Bu itibar
la tasarı esaslı tetkik edilmemiştir. Konulan is- ' 
tisnai kaidelerin hakikaten sebepleri izah edile-
miyecek durumdadır. 

Arkadaşlar, yine 15 nei madde ile hiçbir se-
bebolmadan bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan 

bu banka 3460 sayılı Kanunun dışına çıkarılıyor. 
Biliyoruz ki, 3460 sayılı Kanunun 43 ncü mad
desine göre İktisadi Devlet Teşekkülleri para
ya mütaallik meselelerde suiistimal yaparlarsa 
Devlet memurları gibi ceza görürler. Yani tah
sildar zimmetine 100 lira bir para geçirse 7 - 8 
sene ağır hapse mahkûm olur. Halbuki şimdi 
Turizm Bankasının bu gibi fiilleri işliyecek me
murlarına ancak üç aylık hapis cezası verilebi
lecektir. Bu, büyük bir haksızlık, teadülsüzlük 
intacediyor. 3460 sayılı Kanun, murakabe mesu
liyetini asgari derecede tâyin eden bir kanun
dur ve zaten bundan dolayıdır ki, tenkide mâ
ruzdur. Bir tahsildarın elinde ne imkânlar var
dır arkadaşlar? Bu tahsildar 5-10 sene ağır ha
pis cezası tehdidi karşısında bulunuyor. Turizm 
için bu kadar para sarf edilecektir, tesisler ya
pılacaktır. Nihayet insandırlar, suiistimal eden
ler bulunabilir. Bu takdirde ancak üç aydan 
başlamak üzere hapis cezası ile cezalandırılabi
lirler. Bu vaziyet hakikaten anormaldir. 

Sonra 12 nei madde de hakikaten üzerinde 
durulacak bir mevzudur. Arkadaşlar, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine tâyin olunacak idare he
yeti azaları ve reisleri, bugün halli ieabeden bir 
problem mahiyetindedir. Muazzam, milyonluk 
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tesisleri tevdi edeceğimiz şahıslardan, bu tesis
leri tedvir için lâzım olan tecrübe ve kültürü 
aramak zamanı artık gelmiştir. Turizmden an-
lamıyan veya turizmin icabettirdiği kültüre ta-
mamiyle vâkıf olmıyan idare meclisinden, ki bu 
tesisin dimağı mertebesindedir, bundan bir fay
da beklenemez. Bu itibarla bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerine şâmil olmak üzere her tesi
sin taallûk ettiği teknik v$ sosyal ilimlerden 
birinde yüksek tahsil görmesi ve en aşağı mü
masil müesseselerde 5 - 1 0 sene ihtisas yapmış 
olmaları şart olarak konulmalıdır. Bugün ıstı
rabını çektiğimiz yolsuzlukların önlenmesinde bu 
büyük âmil olacaktır. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

REİS — Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Halûk Timurtaş 
arkadaşımızla sermaye meselesinde bir fikir bir
liğine varmamış olduğumuzu beyan etmek iste
rim. Arkadaşım diyor ki; «Kuruluş kanunu gel
mediği için elbette ki, her hangi bir meblâğ 
koymak imkânı yoktur.» Turizm endüstrisi teş
vik Kanununun 30 ncu maddesinde âmir bir 
hüküm vardı. 1953 bütçesi dâhil, takibedilecek 
her yıl en az 2 milyon lira İller Bankasına tev
di edilecekti. İller Bankasında 50 milyon lirayı 
bulacak bir meblâğ ile Türkiye turizm endüstri
sini teşvik edecektik. 

Arkadaşım Timurtaş, komisyon adına mı 
yoksa kendi adına mı konpştu bilmiyorum. Tu
rizm endüstrisini destekliyecek ve teşvik ede
cek unsurları hazırlıyacak olan 6086 sayılı Ka
nunun 30 ncu maddesinde her yıl bütçeye en az 
2 milyon lira konacak ve 50 milyon liralık bir 
fon teşkil edilecekti. Bu meblâğdan ne miktar 
konmuştur ve ne miktar llller Bankasında top
lanmıştır ki, 300 milyon lirayı bakalım Hazine 
koyacak mı koymıyacak mı, bunu burada öğ
renmiş olacağız. 300 milyon liradan 120 milyon 
lirayı Hazine koyacak diyor, arkadaşımız. Hal
buki daha doğuşta bir kuruşu yoktur. 6086 sa
yılı Kanunun 30 ncu maddesi, her yıl umumi 
bütçeden İller Bankasına turizm endüstrisini 
teşvik için 2 milyon lira konacağını âmirdir. En 
az 2 milyon lira. Bu suretle 50 milyon liralık bir 
fon teşkil edilecektir. Ne miktar buna riayet 
etmişiz ki, 300 milyon sermaye vereceğimiz yeni 
kuruluşa emniyetle bakabilelim. 300 milyon li
radan (A) grupunun yüzde kırkını teşkil eden 
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120 milyon lira meblâğı Hazine yerine getirebi
lecek mi? 

Pazartesi günü endişelerimi beyan etmiştim. 
Dedik ki; Maliye Vekili hazır burada iken bu 
meseleyi tenvir ederse memnun oluruz. 120 mil
yon lira, Hazinenin bir tasarrufu olmuş mudur 
ki, bir geliri olmuş mudur ki, ileride bütçeye 
denklik bozulmadan, yeni meblâğı ilâve ede
lim. Bütçe Şubatta bağlandığına göre. 

Şimdi daha başlangıçta tasarruf ve münakale 
imkânı nasıl temin edilecektir, bu .„ bakımdan 
tenvir ederlerse iyi olur. 

Diğer taraftan Ziraat Bankasının 65 milyon 
lira mevduatı % 5 ile işçi sigortalarının para
ları Turizm Bankasında kullanılmışlardır ki, bu 
mühim bir meseledir. Ziraat Bankası îşçi Sigor-
talariyle beraber mevduatını işlemiştir. 

Ben Pazartesi günü endişelerimin izalesi için 
dedim ki; Turizm Bankası; aktif ve pasifleriyle 
Türkiye Turizm Bankasına intikal edeceğine gö
re aktif ve pasiflerinin durumunu bilmemiz lâ
zımdır, siz Timurtaş arkadaşım, yuvarlak olarak 
burada dediniz ki; aktifi 10 milyon lira, gayri
menkulu şu, bu 70 milyon lira.... 65 milyon lira
lık gayrimenkul ve tesisleri vardır. Ama siz söy-
lemediniz, neleri yapmıştır. Hususi hukuk saha
sından gelmiş ve hususi hükümlere tâbi bir şir
ketin aktif ve pasifi şimdi bir kanunla bir âmme 
müessesesi, bir İktisadi Devlet Teşekkülü vas
fında olan Ibir hukuk hüküm ve statüsüne tâbi 
olacak. Böyle bir müessesenin aktif ve pasifini 
bilmekte elbette zaruret vardır. Bunca yıldan 
beri devam eden çalışması sonunda Ziraat Ban
kası mevduatını zirai kredi yolunda kullanma
sına rağmen, sonradan işi politikaya götürmüş 
ve köylüye az kredi vermek suretiyle maksadı 
dışına çıkarak Turizm Bankası mevzuunda kul
lanması mevzuunda kullanmıştır. Bunu bir ta
rafa bırakalım. 

Bilmemiz lâzım; israf var mı, yok mu? Te
sisler yerinde kurulmuş mu, kurulmamış mı? Bu 
yapılan tesisler, anladığımız mânada, turizm en
düstrisini teşvik edecek mahiyette midir? Bu lâ
yihaya rey vereceğiz, bunları bilmemiz lâzımdır. 
Bize yalnız aktif ve pasiften bahsedilmiştir, gay-
rimenkullerden bahsedilmiştir. Bu müessesenin 
malî portesini bilmekte zaruret vardır. Tatmin 
edilmemiz lâzımdır. Ama cevap vermeye dahi lü
zum görmüyorlar. «Böyle ciddî bir müessese ku-
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rulurken meclisi idare reislik ve âzalıklirma şu 
veya bu şahısların tâyin edileceği mühihı değil
dir» diyorlar. ; 

Muhterem arkadaşlar, bunun misalleri görül
müştür. İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanunu, 
yani 3460 sayılı Kanun âmir hükümler yaz'eder, 
der ki; (İdare meclisi reis ve âzalıklarınja yalnız 
üniversite mezunları değil, o mevzularda ihtisas 
sahibi olanlar tâyin edilir.) Tahsil durunjunu bir 
tarafa bırakınız, Toprak Mahsulleri Ofî si İdare 
Meclisi âzalıklarına diş hekimlerinin tâyin edil
dikleri görülmüştür. Toprak Mahsulleri Ofisi ile 
diş hekimliğinin ne alâkası vardır? 

Yine bu kanun üniversite tahsilini şart koş
maktadır. Lise mezunlarının idare meclisine tâ
yin edildiklerini görmekteyiz. Ekserisi de De
mokrat Partinin ya eski mebusları veya yokla
mada kazanamamış adaylarıdır. Bu gib| misal
ler pek çoktur ve bunları gördükten s^nra bu 
mevzudaki mülâhazalarımız gayet yerincfedir ve 
bunu daima ifade edeceğiz. 

Bir taraftan sermayesinin tahakkuk edip et
in iyeceği meşkûk bir müessese, bir taraftan da 
bu sermayenin sarf şekli böyle olacağıia göre 
bunları söyliyeceğiz. Söylemek vazifemizdir. 

Arkadaşım diyor ki, «% 5 meclisi idire reis 
ve azalarına yapılacak tevziattır.» Ama kâr ola
cak mı, olmayacak mı, burası açık! Meclisi idare 
reis ve azalarına % 5 kâr tevzi edilecektir. Son
ra heyeti umumiyede hususi şahıslar da vardır, 
diyor. İyi ama A grupu ortakları sadece Hazi
nedir. B grupu olan bankalar ve malî müesse
seler de yine Devletin sermayesine iştirak ettiği 
müesseselerdir. Eder % 80. Bu vaziyete^ göre 
heyeti umumiye de tamamen Hükümetini elinde 
demektir. Böyle olunca Hükümet Türkiy^ Cum
huriyeti Turizm Bankasının bütün muamjelâtma 
hâkimdir. Bu sebeple arkadaşımızın buraya çı
kıp; «Umumi heyette hususi şahıslar yok mu?» 
demesini hukuk anlayışiyle kabili telif girmem. 

Bir taraftan mebus arkadaşlarımızın JVleclisi 
idare reis ve âzası olduğu malûm, bir taraftan 
bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinde Hazine 
ortak olduğu aşikâr ve bu teşekküllerin IMeclisi 
İdare Reis ve azaları da Demokrat Partili arka
daşlardan teşekkül ettiğine göre, bu müessesenin 
de bâzı zevata bir kazanç da ayrıca bir mjenfaat 
yeri olacağında endişemizi ifade etmek isterim. 

Yine arkadaşım diyor ki, «Vakıflar BJanfeası 
kurulduğu zaman hususi bir muameleye tâbi tu-

— 142 — 



t : 50 13.4 
tulmuş. Ticaret Kanunu hükümleri tatbik edilme- | 
miş.» Dikkat ederse arkadaşımız, bundan evvelki I 
oturumda vazıh olarak (dedim ki; (bir istisna bize I 
umumi kaidelerden ayrılmak bak ve yetkisini ver
mez. I 

HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — İstisna 
bir tane değil, öğretmenler (Bankası da var. t 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Olsun. Va
kıflar Bankası ve öğretmenler Bankasının ser- I 
mayesi bulunmuş ve sermayenin muayyen bir kıs- I 
mı yatırılmış bulunuyordu, Halûk Bey arkada- I 
şım. Burada ise ne kadarı ne kısmı yatırılmıştır? 
Böyle bir müessese, bir banka kurulurken muay- I 
yen bir kısım sermaye ayrılmasını Ticaret Kamı
mı şart koşuyor, işte ayrıldığımız nokta burada, I 
Halûk Bey. Kanım, bankalar kurulurken bir te- I 
minatı şart koyuyor. Muayyen bir miktarı Vakıf- I 
lar Bankası ve Öğretmenler Bankası sermaye ola- I 
rak yatmyorlar. Bu bakımdan ayrılmaktadır, l 
tamamen ayrı bir hüviyeti vardır, yani onlara I 
benzemez bu banka, Günkü öğretmenler Bankası I 
ve Vakurlar Bankası bundan hukuki mahiyet iti
bariyle ayrılmaktadır. Burada Basın - Yayın ve 
Turizm Vekâletinin sarih müdahalesi vardır. Ka- I 
nun metninde açıkça ıgörülüyor : İstikamet vere- I 
çektir, Vakıflar Bank&siyle öğretmenler Bankası I 
âmime hizmetleri gören miüesseelerdir, ama bunun I 
göreceği işler onlarınkinden farklıdır. Bu sebeple I 
Vekâletin istikamet vereceği de getirmiş bulun- I 
duğunuz encümen raporunda açıkça tasrih edil- I 
Idiğine ve Vekâletin Kuruluş Kanunu da gelme- I 
diğine göre niçin farklı olarak mütalâa etmiyor- I 
sunuz? Niçin teşkilât kanunu getirmiyorsunuz? I 

Niçin getirmediğinizin selıebini ıben söyliye- I 
yinı : I 

Muhterem arkadaşlar, 300 milyon liralık ser- I 
mayeli /büyük 'bir müessese kuracağız ve bu mües- I 
seseye vekâlet istikamet verecektir. Bu kanun lâ- I 
yihasiyle bankaya istikamet vermesini istediğiniz I 
bu vekâletin henüz teşkilât kanunu getirilmemiş- I 
tir. Uç yıla yakın ıbir 'zamandan beri bir türlü ku- I 
ruluş kanunu getirilmiyor. Vekil Bey nedense iti- I 
na ile getirilmemesi sebebini söylemiyor. Ben Ve- I 
kil Beyden rica ediyorum, getirilmemesinin asıl I 
sebebini söylesinler. Muvakkat Encümen sözcüsü 
da söylemediler. 300 milyon lira sermayeli büyük I 
ibir müessese kuruluyor, meclisi idare âzalıkları 1 
ve reislerinden bahsediliyor, fakat bu kadar bü
yük müeSseeye istikamet verecek Vekâletin kuru- j 
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luş kanunu niçin getirilmez? Sarih olarak söylen
sin. Getirilmez, çünfiü bu vesileyle Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâletinin münakaşası yapılacaktır. 
Bundan kaçmıyorlar, bu münakaşanın olmasın
dan çekiniyorlar. 

REİS —Sırrı Bey, mevzuun içinde konuşun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Mevzuun 

içindeyim, Reis Bey. 
REÎS — Kendi kendinize mevzu getiriyorsu

nuz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Eğer Türk 

Ticaret Kanununun formaliteye ait, müddet ba
kımından derpiş olunan hükümleri muvacehesin
de bu kadar acele 'ediyor da, 3 yıldan beri kuruluş 
kanununda niçin acele etmiyor? Aynı hassasiyeti 
orada da göstermiyosunuz? Bu bakımdan bu hu
susların tasrih edilmesi lâzımdır ki, salim bir şe
kilde tümü üzerinde rey verebilelim. 

REİS — Burhanettin Onat, 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BURHA
NETTİN ONAT (Antalya) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, T. C. Turizm Bankasının teşekkülü 
hakkındaki kanun lâyihası Heyeti Aliyenize gel
diği zaman evvelâ Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşım 
söz aldılar ve bir teknik mevzu üzerinde mütalâa 
beyan ettiler. 

Hıfzı Oğuz arkadaşım derler ki; «Bir sakat 
nokta vardır, eğer bu halledilmezse bu müessese
nin yürümesine imkân ve ihtimal yoktur.» O sa
kat nokta olarak ileri sürdükleri bankanın ka
nunu geldiği halde bankanın sermayesinin, henüz 
karşılığının konmamış olmasıdır. 

Bir defa şunu ifade etmek isterim ki, bu ban
ka hiç yoktan yeniden kurulmakta olan bir mües
sese değildir. Buna yeni bir tesisten ziyade, bir ' 
istihale denilebilir. Mevcut Turizm Bankasının 
imkânları ve salâhiyetleri tevsi edilmek yoluna 
gidilmiş ve bu maksatla bu kanun Heyeti Aliye-
nize sevk edilmiştir. Bunun için arkadaşlarımız 
ortada hiçbir müessese yokmuş, işliyen hiçbir ma-
kina, elde on para yokmuş gibi bir noktadan ha
reket etmiş oldukları için hataya düşmektedirler. 

İkinci mesele, biz bu kanunu ne yapıp yapıp, 
\ bütçeden evvel çıkartıp -Heyeti Aliyenize sevk 

edip kanuniyet kesbettikten sonra karşılığını da 
bütçeye koymak niyetiyle işe başladık ve bunun 
için, içimizde Hıfzı Oğuz arka daşımızm da bu
lunduğu Komisyon, hakikaten muhterem arka-

! daşlar diyebilirim ki, encümen çalışmalarında bir 
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rekor tesis etti. Büyük bir anlayış havası içinde, 
geniş anlayışlı bir zihniyet içinde kısa zaman 
içinde ve diyebilirim ki, mümkün olduğu kadar 
kusurlardan kaçınmak suretiyle bu lâyihayı en
cümenden çıkarttık. Ama ne yapalım 'ki; araya 
birtakım mâniler girdi, bütçe girdi, bu lâyiha 
da bütçeden sonraya kaldı. Bunun için de büt
çeye karşılığı konamadı. 

Pazartesi günkü konuşmalar esnasında Muh
terem Vekil Beyefendinin de beyan buyurdukları 
gibi, henüz kanuniyet kesbetmiyen bir müessese 
bütçeden nasıl tahsisat alabilirdi. Böyle bir tah
sis- isteseydik yine arkadaşlarımız karşımıza di
kilecek ve «Ortada fol yok, yumurta yok, teessüs 
etmiş bir banka yok. Ne hakla bu tahsisatı koy
dunuz? Ya Heyeti Umumiye bunu kabul etmezse 
ne olacak?» diyeceklerdi. 

Muhterem arkadaşlar, kanuniyet kesbettikten, 
yüksek tasviplerinize iktiran ettikten sonra ne 
olacaktır? Biraz evvelki nâçiz mâruzâtıma bir an 
rücu ederek arz edeyim ki, zaten elde çalışmak
ta olan bir Banka vardır, bir şeyler yürütüyor, 
bir miktar parası vardır. Aktifi var, pasifi, men
kulleri, gayrimenkulleri var. Yeniden kurula
cak bir şey değildir. Bankanın esas sermayesini 
teşkil edecek olan büyük tahsisat gelinciye kadar 
elbette o işi yürütecektir. Duracak değildir, büs
bütün boş vaziyette değildir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biz Demokrat 
Parti iktidarı olarak bugüne kadar yaptığımız 
işlerin hiçbirisinin parasını alıp kasaya koyup 
ondan sonra işe başlamış değiliz. Biz imkânları 
ve ihtiyaçları yanyana koyup kendi ölçümüze 
vurarak hamlelerimizi yapmış, tuttuğumuzu ko
parmış, hedefimize tâyin ettiğimiz zamanda var
mış, elhamdülillah şimdiye kadar hiçbir hesabı
mızda yanılmamış ve yüzümüzün akiyle merhale
lerimize ulaşmış bir iktidarız. Bütün bu işlerde 
olduğu gibi, Hıfzı Oğuz Bey arkadaşım müste
rih olısunlar, kısa bir zaman sonra bu Bankanın 
icabettirdiği ödeneği de' bulup buluşturup, faali
yete geçeceğini göreceklerdir. 

Sonra arkadaşlarım, buna muvazi olarak, rnes-
muu âliniz olmuştur, Almanlarla 50 milyon do
larlık bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Bunun 
35 milyon dolan, başta turizm endüstrisi olmak. 
üzere, memleketin kalkınmasını istihdaf eden iş
lerde kullanılacaktır. Yine İtalyanlarla yalnız 
turizm mevzuuna münhasır olmak üzere çok mü-
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him bir anlaşma yaptık, onlardan da gelecektir. 
Tevfikı ilâhi, hüsnüniyete aşıktır. Allah şimdiye 
kadar verdiği gibi, bu işte de verecektir, belirti
leri, imzalanmış anlaşmalar meydandadır. Hıfzı 
Oğuz Bey arkadaşım mütalâalarını serd ettikten 
sonra «Bu Bankada çalışan arkadaşlara acıyo
rum.» dedi. Vallahi, merhamet iyi bir histir, kinı-
seye zararı dokunmaz, istedikleri kadar acımaya 
devam ederler ama acıdıkları insanlar, bu Ban
kada ilk günden beri büyük bir feragatle, büyük 
bir anlayışla, iman ile, şerefle, gayrette çalışan 
bu arkadaşlar kendilerine muhatabolmasa gerek. 
Ancak dediğim gibi, merhamet iyi bir histir. Biz 
de müsait vakitlerimizde hakikatleri görenıiyen-
lerin gafletine acımaktan geri durmuyoruz. 

Şimdi, ne olursa olsun arkadaşlar, Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşımız bir teknik mevzu üzerinde 
konuşmuş ve mütalâalar ileri sürmüştür. Bunun 
üzerinde durulur, konuşulur ve düşünülür. Tek
nik bir mevzu olur veya olmaz. Bir de Sırrı Ata-
lay arkadaşımızı dinleyin; «Bu Bankaya istika
met verecek olan Turizm Vekâleti Teşkilât Ka
nunu gelmeden bu Banka nasıl kurulur?» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, eğer Turizm Bankası ile; ya
kından uzaktan bilvasıta veya bilâvasıta alâkası 
olan, bütün işleri halledip geçtikten sonra bu 
bankanın kurulması yoluna gideceksek, o takdir
de insan hakları, adlî teminat, üniversite muh
tariyeti, matbuat hürriyeti, ne varsa hepsini ele 
alalım, bunları hallettikten sonra bu işleri konu
şalım. Ne dersiniz arkadaşlarım? 

Şimdi arkadaşlar; bu yeni Turizm Vekâleti
nin Teşkilât Kanunu hazırlanmışken, hakikaten 
büyük bir felâkete kurban giden Server Somun-
cupğlu arkadaşımızın şahadeti üzerine, bir müd
det kaldı. Ondan sonra Turizm Vekâletinin Ba
sın - Yayından ayrılması mevzuubahsoldu. Yep
yeni bir hüviyet alacak olan bu Vekâletin Teşki
lât Kanunu hazırlanırken birtakım etüdler ya
pılması icabetti ve bunların hepsi yapıldı. Ara
ya bütçe girdi. Heyeti Vekilenin imzasından 
çıkmıştır. Çok kısa bir zamanda Heyeti Aliye-
nize gelecektir. Telâş etmesinler, acele etmesin
ler, endişe etmesinler. Farzedin ki, bir müddet 
teehhür etti. Arkadaşlatr, bugün Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti yok mudur? Bu Vekâlet bu
günkü hüviyetiyle bu banka işlerini tedvir ede
mez, yürütemez mi, salâhiyeti dışında mı? Yok, 
pekâlâ yürütebilir. Ama dediğim gibi bir şey 
konuşulacak, bir şey söylenecek. 
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«Şimdiye kadar yapılan masraflar nereye git

ti?» buyurdular, Pazartesi günü de bugün de bu
nu sordular. Acaba paralar mahalline sarf edil
di mi, edilmedi mit 

Bu banka her müessese gibi devamlı, usulü 
dairesinde bir teftişe tâbi tutuldu, yine de tu
tulabilir. Böyle bir kanun tedvin edilirken, vak
tiyle yapılan mevduat yerine sarf edildi mi? Ma
halline masruf oldu mu diye düşünüyorsak bu 
istenildiği şekilde tahkikat mevzuu olabilir. Ban
kanın en ufak memurundan îdare Meclisine ka-
dar herkes tahkik edilebilir. Müsaade buyurun 
da şimdi bu kanunu çıkaralım. «Büyük ümitler 
içinde giriştiğimiz bu bankanın, şimdiye kadar 
ne yaptığını Burhanettin Onat gelsin söylesin» 
buyurdular, bunu ben söylersem Sırrı Atalay'a 
söylemem, sizlere söylerim. (Sağdan, «söyle de 
kime söylersen söyle» sesi) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sen de bana 
sorma. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Şim
diye kadar on sene içinde yaptığımız beher do
lar 2.80 kuruştan olmak üzere 37 milyar liralık 
yatırımın memleket sathında vücuda getirdiği 
yenilikleri, merhaleleri, yükselen fabrika bacala
rını, limanları, elektrik santrallerini kendilerine 
gösterip inandıramadıktan sonra beş milyon li
ralık mütevazi bir kadronun içinde yapılan işle
ri ben nasıl Sırrı Atalay'a gösterir de inandıra
bilirim? Yazık değil mi nefesime? Ama muhte
rem arkadaşlarım; siz ki, yapılan her iyi işten 
ferahlık duymaktasınız, onun için müsaade eder
seniz size Turizm Bankasının şimdiye kadar ne
ler yaptığını kısaca şöyle bir arz edivereyim : 

Yapılıp bitmiş, hizmete girmiş olan sekiz 
otel, ki 462 oda ve* 804 yatağVihtiva etmektedir. 
Bunlar bitmiş ve hizmete girmiştir. Hali inşada 
bulunanlarla beraber bunların miktarı 804 oda 
1 657 yatak olacaktır. 52 adedi plaj evi, 6 tane 
dağ evi, 3 motel, 3 kamp, 24 daireli bir plaj apart

man. 1 988 aded plaj kabini, ayrıca 2 500 kişilik 
bir lokanta ve gazino. 

Şimdi arkadaşlar; bunların içinde büyük tesis
ler var. Mücerredolarak basit bir otel veya ga
zino değil, memleketin tarihini, kültürünü, iste
diğini alâkadar eden mevzulara da hizmet etmiş
tir. Bir Sait Halim Paşa Yalısı satmalınmıştır 
arkadaşlar. Bu, bir devir yaşıyan, bir impara
torluğun bir vezirinin yaşayışını, hayatını te
ferruatına kadar gösteren incelikleri ihtiva eder. 
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Çünkü bizi Orta - Asya'dan kopup Atlantik'e 
kadar yayılmış, her türlü zevkten mahrum, 
güzellik duygularından mahrum, basit yaşayışlı 
insanlar olarak telâkki eden bâzı bedbahtlara 
karşı göstermek istediğimiz şahitler var. işte on
lardan bir tanesi lâzımgelen şekle ifrağ edilerek 
bugün istanbul'un en kıymetli müesseselerinden 
biri haline getirilmiştir. Sonra, Kilyos'ta plaj 
tesisleri kurulmuştur. 

Arkadaşlar, Tokyo'ya gittiğim zaman sefa
retimizin verdiği bir partide, (Burada kartvi
ziti var isterlerse ismini verebilirim.) bir Ame
rikalı al'bayla konuşuyorduk. «Ben dedi, daha 
Türkiye'yi görmedim, fakat bu yaz Temmuz 
ayının 12 sinde gidip Kilyos plâjînda kalaca
ğım.» «Kilyos'u nereden biliyorsun?» dedim. 
«Arkadaşlarını söyledi» dedi. işte arkadaşlar 
Turizm Bankası bir tesis kurmuş ki, şöhreti ta 
okyanusları aşıp Japonya'ya kadar ulaşmış. Bu 
işi yapmış olması dahi başlıbaşma memleket 
turizmine büyük hizmet sayılır. 

Şimdi, yine Sırrı Atalay diyor ki, «Bir te 
reste fabrikası kurulurken bir D. P. linin ara
zisi kıymetlensin diye kurulduğunu ve kurul
ması lâzımgelen yerde kurulmadığını bilirken; 
kim bilir bu banka da ne işler yapacak?» 

SIRRI ATALAY (Kars) — 'Tamam. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, dünyanın neresinde 'böyle bir hükme 
gidilir? Bir banka kurulurken, (bunu bir D. P. 
linin arazisini kıymetlendirmek için 'kuracak
sınız, /ye D. P. me'busu olmıyan eski D. P. me
bus namzetlerini koruyacaksınız. (Soldan, «Bu 
da tamam» sesleri) 

RIZA TEKELİ (Adana) — Göz gördüğün
den korkar. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Onun 
için kuruyorsunuz bunu, diyorlar. Arkadaşlar, 
bunlar burada söylenmemeli ama söylendi. Fa-
\a t söylense "bile bunlar mütalâa edilmez ve 
bunlara kıymet dahî verilmez. 

Şunu da arz edeyim: Sık sik takıldıkları 
bu yerlerde, bu biz sadece D. P. liîleri istihdam 
Emiyor C. H. P. siniri 'birçok Devlet düş
künlerini de 'beslemekteyiz. Muhterem arka
daşlar, şimdi böyle bütün olarak faydalı olabi
lecek 'bir mevzuu politikaya sürükledikleri için 
müteessirim. Ama cevap vermek lâzımdır. Za
ten Sırn Atalay'da her hangi bir mevzuda 
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ben değil, hiç biriıniz mecühiye bekliyemeyiz 
galiba. Polemiğe ne .lüzum var? (Bilmem ki, o 
buraya çıkıp (bu Turizm Bankası ne güzel mü
essese imiş, tebrik -ederim,, fevkalâde iyidir, 
derhal kurulsun deseydi 'ben hemen şüpheye 
düşer ve «Arkadaşlar, 'bunda bir iş var, şıınu 
bir ĉ alha gözden geçirelim hele» diye lâyihanın 
komisyona alınmasını isterdim. 

SIRRI ATALAY (Kara) — işte siz busunuz. 
O sizin karakteriniz. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Şim
di arkadaşlar, Hikmet Bayur Bey arkadaşımı
zın Said Halim Paşa yalısında denize dökülen 
süpürüntüler mevzuundaki mütalâalarına gele
ceğim. Turizm endüstrisini geliştirmek mev
zuunda problemimiz, müşkülümüz yalnız Yeni-
köy'deki Said Halim Paşa yalısının temizliği
ni, inzibatını temin etmekten ibaret olsaydı bu
nu çabucak hallederdik. Ama turizm, endüstri
si turisti tayyareden alana indiği, gemiden li
mana çıktığı, şimendiferden istasyona ayağını 
«bastığı andan memleketi terk ettği ana kadar 
yol sistemi olarak, nafıa hizmetleri olarak, be
lediye hizmetleri olarak, emniyet teşkilâtı ola
rak, sıhhiye teşkilâtı olarak, temizlik işlerini, 
sağlık işlerini takip bakımından, bütün memle
ket idari mekanizmasını sıkı sıkıya alakadar 
eden ve onun ayakta durmasını icabe'ttiren bir 
organizasyondur. Bir turizm endüstrisi mühen
disi, bir mütehassıs veya uzman getirtmek çok 
doğrudur. 'Kendilerinin ve kendileri gibi büyük 
bir 'hüsnüniyete sahibolan zevatın irşatları ve 
bunlardan alınacak dersler ve tecrübelerden 
elde edilecek neticelere göre hareket ederek 
bunlar yoluna konulacak, ıslah edilecektir. 

Şimdi Haindi öner arkadaşımızın beyanla
rına geliyorum: Bir turizm dâvasını bir Ceza 
Kanunu çerçevesi içinde mütalâa etmenin ne 
dereceye kadar doğru olacağını kavrıyamadım, 
beni af buyursunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm işi, bilhas
sa turizm mevzuu bir Ceza Kanunu çerçevesi 
içinde mütalâaya gidildi mi şimdiden tehlikeye 
düşer. «Neden diyor, başkası 2490 sayılı Kanu
na göre hareket edecek de, bu banka 2490 sa
yılı Arttırma eksiltme Kanununa tâbi değil
dir?» 

Arkadaşlar, bugün Devlet müesselerinin 
hepsi bu kanunun baskısı altında bunalmış 
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vaziyettedir. Ben kurmak istediğim yejpyenı 
bir müesseseyi bu kanunun boyunduruğu altı
na nasıl sokabilirim. İktisadi Devlet Teşekkül
leri dahi bundan yakasını sıyırmaya baknifakta-
dırlar. 

Yine bu arkadaşlarımız, «3460 sayılı Kanu
na göre bâzı müesseselerdeki memurlar Memu
rin Muhakemat Kanununa tâbi iken niye bu 
banka mensupları başka bir kanuna tabi ol
sun?» diyorlar. Tekrar teyit edeyim; tjurizm 
işi dar zaviyeden mütalâa edilecek ve dar bir 
yoldan yürünecek bir dâva değildir. Vajkıflar 
Bankası, Öğretmenler Bankası bu gibi peyler
den yakasını sıyırmıştır. «Ben diyor müdürü
me istediğim maaşı veririm.» Su işleri, karayol
ları ücret namı altında memurlarına istediği 
parayı verirken Turizm Bankası gibi bir mü
essese de yarın dışardan bir adam getiriri liya
katli görür, gel otur der, dışarda kazandığının 
bir mislini ben vereceğim der. Kaz -'gelecek yer
den yumurta esirgenmez arkadaşlar. Milyonla
rı, milyarları kazandıracak bir müessesenin ba
şında bulunan bir adama birkaç yüz lira fazla 
aylık vermekle ne -o müessesenin, ne de pevle-
tin bir kaybı olmaz. j 

Nihayet muhterem arkadaşlarını; mehıleke-
timiz için çok hayırlı olacağını tahmin buyur
duğunuz bu müessesenin biran evvel faaliyete 
geçmesi için kıymetli müzaheretlerinizi jesirge-
memenizi rica ederken, diğerlerini görıntye gel
miyorsunuz, ihiç olmazsa turistik tesislerimize 
bir kere uğrayın. j 

• ' I 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizlerden bize 
yer kalmıyor ki. 
, REİS — Sırrı Bey, lütfen müdahale etme

yiniz. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) r - Bu

nu da arkadaşlarımdan hassaten rica ederim. 
REİS — Hırzı Oğuz Bekata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) +- Ar
kadaşlarım, Muhterem Burhanettin Onıit Bey 
bilhassa bir iyma yapmamış olsaydı, maddeler
de konuşacaktım, şimdi söz almıyacaktutı. 

Mevzuu evvelce ârizamik anlattığım için 
bu konuşmamı, sadece bir noktaya teksif ile 
hulâsa edeceğim. 

Fakat önce bir vazifemi yerine getireyim: 
Muhterem Burhanettin Onat arkadaşınız Hü-
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ra yoktur. Fakat 1961 bütçesine kadar da bek
letilemez. Çünkü bankayı hemen faaliyete ge
çirecek kanunu kabul edeceğiz. Bankanın ça
lışabilmesi için Hükümet, meselâ (bir ay zarfın
da şu kadar parayı bankaya sermaye olarak 
Bağlıyacaktır desin. Gönül rahatlığı ile madde
lere geçelim. Hükümet bunu demiyor, diyemi
yor. Sayın Burhanettin Onat arkadaşımızın bul
duğu çareye 'bakın; italyan anlaşması varmış, 
Almanlarla yapılacak anlaşma varmış, bu ümit
lerle bu bankanın 'bâzı imkânları sağlanaeak-
mış. Olur mu böyle şey? Onun için yine sözü
mü basit bir sual halinde Hükümete tevcih edi
yorum. Bir .banka yani para kaynağı olan ve 
para ile işliyen bir müessese, daha kuruluşta 
temeli olan paradan; sermayeden mahrum ola
rak kurulmaz. Hükümet lütfetsin, desin ki, 120 
milyon getiremedim ama, faraza yarısını, 60 
milyonu bulacağım, 'bir ay zarfında vereceğini, 
iki ay zarfında vereceğim, desin. Yani Meclise 

. bir teminat versin. Bunu vermedikten sonra, 
her 'hangi bir 'banka kurma hareketi ciddî olur 
mu? Semnayesi olmıyan bir bankaya, bu kadar 
ağır vazifeler vereceğiz. Bankayı kuracağız ve 
diyeceğiz ki, biz karşılığı olmıyan işleri yapa
rız; muvaffak da oluruz. Bu gibi sözler Büyük 
Millet Meclisinin alacağı kararlara ciddî bir 
mesnet olur mu? Bu itibarla huzurunuzu fazla 
işgal etmeden çok kısa olan sualimi tekrar ede
ceğim: Hükümet bu bankaya 120 milyon lira 
sermaye koymaya kanunen mecburdur ve bunu 
taahhüdediyor. Bunun ne kadarını ne kadar za
manda koyabilecektir? Buna tatmin edici bir 
cevap versin de rahatça maddelerin müzakere
sine geçelim. Ricam budur, arkadaşlar. 

BEİS — Vekil Bey, buyurun. 
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kümeti temsil eder gibi konuştuklarına göre, 
Vekâlet sandalyesine yakın olduğu anlaşılıyor. 
Şimdiden tebrik ederim. Ben Hükümete bir su
al tevcih etmiştim. 

BURHANETTlN ONAT (Antalya) — İlk 
günden 13011 feragat tahtının altında oturuyo
rum, Hıfzı Oğuz Bey... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ben 
Hükümete bir sual sordum. Mevzuun teferru
atına girmeden Hükümetin cevap vermesi lâ
zımdır. Bu cevabı verip beni tatmine ihtiyaç 
yoktur, sizleri tatmin edecek olursa rahatça 
maddelere geçilebilir. 

Suali tekrar edeyim. Turizm Bankası 300 
milyonluk ıbir sermaye ile kuruluyor. Bu bir 
bankadır, sermaye şarttır. Para (bulacak, para
yı kıymetlendirecek, bununla iş yapacaktır. Bu 
sermayenin 120 milyonunu Hazine verecektir. 
120 milyonunu resmî bankalar verecektir. Ge
ri kalan 60 milyonu da hükmi ve hakiki şahıs
lar verecektir. Fakat Hazinenin vereceği 
120 milyon için bir hazırlık yoktur. Büt
çede bir miktar para turizm endüstrisi 
için ayrılması kabil iken bu da ayrıl
mamıştır. Bu suretle Hazinenin koyacağı 120 
milyona karşılık ayrılmış hir lira bahis ımevzu 
değildir. Şu halde bankanın sermayesinin esas 
kısmı yok. 

ikinci kısım ise, mevcut ve hâlen çalışır du
rumda bulunan ve malî takatsizlik içinde olan 
Turizm Bankası ile Ziraat Bankasının bu 'ban
kaya verdiği paralar, gayrimenkuller olarak 
intikal ediyor, mamelek olarak devrediliyor. 
Yine para yok. 

Hakiki ve hükmi şahısların verecekleri pa
rayı ise insafla mütalâa ediniz. Hazine para 
koymaz, bankada para yok. Ama şahıslar böy-, 
le hir bankaya koşacaklar 60 milyon verecek
ler. Bu bir hayali hamdır. Bu ancak, geçende 
arz ettiğim gibi, her hangi bir bankanın bir 
kimseye para verirken, 'biz size 20 bin liralık 
kredi vereceğiz ama bunun meselâ (bin lirası ile 
T. C Turizm Bankasının hisse senedini alacak
sınız, gibi zorlamalar ile mümkündür. O halde? 

Biz kocaman 'bir banka kuruyoruz, bankaya 
son derece ağır yükler ve vazifeler veriyoruz. 
Ama sermaye vermiyoruz, bu olur mu! 

Sualim şudur: Niçin sağa sola, teferruata 
gidelim. Hükümet deseki, 1960 bütçesinde pa-

ÇALIŞMA VEKİLİ VB BASIN - YA
YIN VE TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ HA
LÛK ŞAMAN (Bursa — Muhterem arkadaş
larım, görüyorum ki, müzakeremiz verimsiz
dir. Verimsiz olduğu kadar faydasız bir nok-

* tada geldi düğümlendi. 
Muhalefete mensup arkadaşlarımız der ki, 

«Bir kanun getiriyorsunuz, bununla bir mües
sese kuruyorsunuz. Bu müessesenin sermayesi 
basi mevzuudur. Bütçede niye tahsisat koy
madınız.» Bunun konulmasına hukukaıı ve ka
nunen imkân bulunmadığını izaha çalıştık. 
«Ne zaman koyacaksınız» dediler. 
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Arkadaşlarım, huzurunuza getirdiğimiz ka

nun bir salâhiyet kanunudur. Bir müessesenin 
kurulması için Hükümete yetki veren bir ka
nundur. i Bu yetkiyi ancak Yüksek Heyetiniz 
verebilir. Biz bu yetkiyi istiyoruz sizden. Bu 
yetkyi sizden aldıktan sonra bu müesseseyi kur
mak ve işletmek Hükümetin vazifeleri ıneya-
nmda yer alacaktır. 

Bir an için tasavvur edelim ki, Hükümet 
aldığı bu yetkiyi istimal etmedi ve bu müesse
seyi kuramadı, ona bir an evvel faaliyet imkâ 
nı bahşedemedi. Yüksek Meclis Hükümetin bütün 
faaliyetleri gibi bu faaliyetini de murakabe 
etmek imkânına maliktir, sual müessesesi ile, 
istizah müessesesi, bütçe müzakereleri yolu ile 
murakabesini yapar, bu salâhiyeti neden is
timal etmediniz diye sorar, hangi sebep ve 
zaruretler karşısında istimal edilmemiştir diye 
sigaya çekebilir, tatminkâr cevap alabilirse 
tasvibeder, onun için telâşa ve endişeye lüzum 
yok, 

Sizlerden yetki istenilmektedir, Turizm 
Bankasının kurulmasında lüzum ve zaruret var 
mıdır bunu münakaşa edelim. 

Hayır böyle bir müesseseye lüzum yoktur 
veya vardır denebilir. Bu salâhiyeti verirsek 
kurulacak mı, kurulmıyacak mı, diye bisut bir 
münakaşa içinde beyhude vakit zayi etmiyelim. 

Verdiğiniz vazifeyi yerine getirmek, im
kânların müsaade nispetinde Hükümet için bir 
vecibedir. Çıkın buraya taahhüdedin üç ayda 
mı, iki haftada mı tahsisatı vereceksiniz... Böy
le bir taahhüt mevzuubahsolabilir mi, arkadaş
lar? olmamak lâzımgelir. Biz umumi bir salâ
hiyet istiyoruz; ciddî bir Hükümet olarak böyle 
bir müessesenin kurulmasını salâhiyetini istiyoruz. 
Bu salâhiyeti verirseniz bunu kullanmak im
kânlarını arıyacağız ve bulacağız. Ama ben an
lıyorum ki; bizim muhalefetle bu mevzuda an
laşmamıza imkân yoktur. Büyük bir bedbinlik 
içinde hiçbir işimizin tahakkuk etmiyeeeği-
nc ne zaman peşinen kaani bulunuyorlar. Her 
işimizdo böyle hareket ederek avazelerini ayyu
ka çıkarırlar. İşin garibi odur ki, eserlerin or
taya çıkması onları fazla da sıkıntıya sokmu
yor. Bu mevzuda da başka türlü olmasına im
kân ihtimal yoktur. Bu mâruzâtımın Yüksek 
Heyetinizi tatmin etmiş olacağına kaaniim. 
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REÎS —Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Vekil Bey bir 

hususu gayet iyi bilmelidirler ki, bui-ada ko
nuşan arkadaşlar, parti grupları adıha konuş
madıkça, kendi adına konuşurlar. Biz; burada 
noktai nazarımızı arz ederken hep kdjndi adı
mıza konuşuyoruz, muhalefetin notkal nazarını 
değil, kendi noktai nazarlarımızı aksettiriyoruz. 
Biz burada Anayasa hükümlerine göpe millet
vekilliği vazifemizi yapıyor, fikirlerimizi serbest 
şekilde ifadeye çalışıyoruz. Bir mebus, grup 
adına konuşmadıkça kendi adına konuşuyor 
demektir. Bu konuşmalarımızı Vekil Şeyin mu
halefete mal etmesine hakkı yoktur, i 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ VE BASIN 
VE TURİZM VEKÂLETİ VEKlLl 
ŞAMAN (Bursa) — Değil misiniz ? 

YAYIN 
HALÛK 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhalefete 
mensup milletvekiliyiz. Fakat burada grup adına 
olmadıkça konuşmalarımız kendi nalaımızadır, 
muhalefet adına değil. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Be|ı muhale
fet adına demedim. j 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Karşımız
daki muhalefet dediniz. 

REİS — Sırrı Bey, umumi mânasi.nda ifade 
edilmedi, ben de dikkat ettim. Siz devam bu
yurunuz efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, Burhanettin Onat Bey Mr peşin 
fikrin ve üzerinde dikkatli durulacak bir duy
gunun içerisindedir. Sual soran bir arkadaşınız 
olarak buna lütfedip cevap vermek istemiyor 
ve «Cevabı, Demokrat Parti mebuslah, size ve
receğim» diyor. Burhanettin Bey, bu!memleket
te Vatan Cephesiyle yaptığınız gibi E>üyük Mil-

,let Meclisini de mi ikiye ayrımak istiyorsunuz? 
(Soldan gürültüler) Nasıl olur da seti hakikat
lere... 

BURHANETTİN ONAT (Antaljja) — Sen 
değil siz... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bana cevap 
/ermek nezaketini göstermemenize ifiğmen, fi
kirlerinize bir emsal olsun diye ben size siz di
keceğim Burhanettin Bey . 

REÎS —• Konuşmanıza bu şekilde devam et
meyiniz Sırrı Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakınız n« 
dedi Burhanettin Bey, o zaman ikaz etmedinif 
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«Sırrı Atalay burada söylediği zaman, deseydi 
ki, bu Turizm Bankası çok iyi ve yerindedir, o 
zaman biz bunu, bu teklifi geri alırdık.» Bu ne 
demek? İçinizde ne varsa açık söyleyin! Kasdı-
nız nedir Burhan Bey? Dilinizin altında ne var? 
Ne demek istiyorsunuz? Kasdmız ne? Biz, vatan

perverlikte sizden aşağı mıyız? 
REÎS — Rica ederim, Turizm Bankası lâyi

hasını konuşuyoruz. Ne münasebeti var, bunun 
vatanperverlikle ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey 
Burhanettin Bey bunu söylediği zaman müda
hale etseydiniz. Bunu niçin ortaya attı? Diyor 
ki, eğer Sırrı Atalay, bu kanun iyi bir kanun
dur, deseydi o takdirde geri alırdık. 

REÎS — Efendim, böyle bir şey demedi. Siz 
de devam ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dedi ki, ka
nun lâyihasını geri götüreceğiz. Demediniz mi 
Burhanettin Bey? Demek ki, öyle kanunlar ge
tiriyorsunuz ki, bu kanunlar öyle^ bir hiçten iba
ret ki, benim hayır, dememle alıp götüreceksi
niz. (Gürültüler) 

RElS — Sırrı Bey, Burhanettin Beyin, ne
vama bir espri olarak söylediği bir sözü siz niçin 
bu kadar ciddîye alıyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hakikaten 
ciddîye alınmıj^acak bir söz. 

REÎS — Ne var bu kadar hiddetlenecek? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, ben 

hiddetlenmiyorum. Haklı ve kuvvetli olanlar 
asla hiddetlenmez. (Soldan, gürültüler) Burha
nettin Onat Beyin söylediği bu sözü ciddiye al
mak yerinde değildir, doğru! O bakımdan hak
lısın Reis Bey, ciddiye almıyorum. 

REÎS — Sözümü tefsire de hiç hakkınız yok
tur. Saded dâhilinde konuşun. Aksi takdirde sö
zünüzü kesmek mecburiyetinde kalırım. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hakikaten 
Burhanettin Beyin bu sözünü ciddiye almıyalım 
ve geçelim. 

REÎS — Canınız isterse; bana ne? 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Turizm Ve

kâleti kuruluş Kanunu gelseydi; sermaye ve A 
grupu ile, B grupundaki 120 milyonların kuru
luşa iştirak edip etmemesi hususunda bu müna
kaşalar olmazdı. 

HALÛK TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Geliyor. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Üç yıldır 

gelmemiştir. 
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REİS — Sırrı Bey, siz sözünüze devam edin. 

Herkese cevap vermek mecburiyetinde değilsiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Halûk Ti-

murtaş'a cevap vermiyorum. Ben noktai nazarı
mı ifade ediyorum. Dediler ki, kuruluş kanunu 
bir vekil arkadaşın ölümü üzerine ve bütçelerin 
gelmesi üzerine gecikmiştir. Hem bu kanun ol
masa dahi pekâlâ bugün çalışmakta olan vekâ
letin bünyesi içinde bu meseleyi halletmek müm
kündür. Kanun âmir bir hüküm yüklemektedir, 
icra kuvvetine, yeni bir vekâlet kurabilir, diye 
salâhiyet vermiştir. Ama en kısa bir zamanda 
teşriî organın huzuruna getireceksin, vazifesini 
de vermiştir. Fakat icra organı 3 yıldan beri Ba
sın - Yayın Vekâletinin kuruluş kanununu, âmir 
hükme rağmen, getirmemiştir. Kabahat kimin? 
Tabiî muhalefetin. Ama öyle kanunlar var ki, 
24 saatte getiriliyor, Basın - Yayın Vekâleti ku
ruluş kanunu 3 yıldan beri getirilmez. 

Yine bu sermaye meselesinde gelelim Burha
nettin Bey, biz bunu buluruz, diyorlar. 6086 sa
yılı Kanunun 30 ncu maddesi sarih olarak her 
yıl 1953 ten başlamak üzere bütçelere turizm en
düstrisini teşvik için en az 2 milyon lira konma
sını istemektedir. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM VEKÂLETİ 
VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (BURSA) — Koyma 
salâhiyeti nasıl kendisinde ise, bu sene tehir et
mek de elinde değil mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Çok güzel söy
lüyor Vekil Bey, Acaba 300 milyonu koyacak mı? 
(Soldan, «O Meclise ait» sesleri) 

Eğer kuruluşa ait bir kanun getirilseydi büt
çesine para konabilirdi. Sonra yine Vekil Bey de 
•bilemezler mi ki; teşkilâtları getirilmemiş mevzu
lar için dahi bütçelere para konmuştur. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM VEKÂLETİ 
VEKİLİ HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Meclise 
hata isnadediyorsunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Meclis in
sanların bir topluluğudur. Bugünkü Meclis, Halk 
Partisi iktidarı zamanındaki Meclis, Amerikanda
ki Meclis, Fransa'daki Parlâmento... Hiçbirisi ha
tadan münezzeh değildir. 

REÎS — Rica ederim Sırrı Bey, bu nazariye
lere ne lüzum var, mutlaka her şeye cevap vermek 
mi lâzımdır? Her defasında karşılık vermeyin, bu 
huyu terk edin. Kendi sözünüze devam 'buyurun 
efendim... 
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İBRAHİM ÜS (Kars) — Reis Bey, «iz Vekile 

ısöylesenize, söz kesiyor, Sırrı Bey de ona cevap 
veriyor... 

REÎS — İbrahim Bey, sükûneti 'bozuyorsu
nuz, size bir .ihtar veriyorum... 

SIRRI ATALAY (Kara) — Müdafaasını alırı 
ondan sonra ihtar verin... 

İBRAHİM US (Devamla) — Ayıptır. (Gü
rültüler) 

REtS — .İbrahim Us, Riyasetini! bu ihtarını 
(Ayıptır) demek suretiyle karşılamakla güriutü
ye sebebiyet vermektedir. Kendisine takbih cezası 
verilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müdafaasını 
alın. 

REİS — Müdafaası sizden sorulacak değildir 
Beyefendi. Siz devam buyurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — 40 milyon 
lira Almanya'dan yardım göreceğiz. İtalya'dan da 
yardım görecekmişiz. Burhanettin arkadaşımıza 
göre bunlarla meseleyi halledeceğiz. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Hepsi 
bunlarla değil. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bunlar da 
yardımcı olacak. Müsaade ediniz, şahsi noktai na
zarımı arz edeyim bu hususta. Sanki borçlarımız 
az imiş gibi yeni borçlara gireceğiz. 

Burhanettin Onat Bey, Turizm Bankasının 
bugünkü durumunu izah ederken dediler ki, 
«Gelsinler, başka eserlerimizi görmüyorlar, hiç ol
mazsa bunları görsünler.» Belki bu bir lâtife idi, 
Lâtife lâtif gerek, ama ben de bir lâtife ile cevap 
vereyim. Sizlerden yer kalıyor mu ki? İsteriz, is
temeyiz, bu başka şey. Ama bu latifemle bir ger-
çeği açıkça ifade edeceğim : Sizden yer< kalır mı? 

Turizm Bankasının yaptığı tesisleri burada 
isim olarak zannedersem, Muvakkat Encümen 
adına beyan ettiler, birçok rakamlar verdiler. Fa
kat, endişelerimin ifadesinin cevabı olarak alma
ya imkân yoktur. Dedim ki, aktif ve pasifi ile Zi
raat Bankasının 60 milyon mevduatı ve İşçi Si
gortalarının yatırdığı meblâğları karşılığında 
bunca yıldan beri devam eden Turizm Bankası
nın gördüğü işler, temin etiği menfaat, kâr ve za
rarları nelerdir? Buna yalnız isim verdiler : Otel
ler yapılmış, plajlar yapılmış. 

İç ve dış turizm olarak iki cephesi ile tetkik 
ettiğimiz zaman görürüz ki, Sayın Onat; Ameri
kalı bir albayın Japonya'daki hikâyesi dışında, İs-
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tanıbul'da yapılan turistik tesisler, dış memleket
lerden celbini düşündüğümüz doları temin etmiş 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. Neler olmuş
tur? Munhterem mebus arkadaşlarımızın yazlık 
istirahatlerinin temini dışında neler yapmıştır, 
lütfen 'söyler anisiniz? (Sağıdan, bravo sesleri) 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Bir 
senede iki milyon dolar getirtmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kans) — Muhterem arka
daşlarım, turizmin ıbir memleketin iktisadi haya
tında temin edeceği büyük yardımı, büyük inki
şafı ve ferahlatıcı unsuru müdrikiz. Bunda müş
terekiz. Türkiye'nin, güzellikleriyle, tarihî, millî 
varlığı ile bir turizm bölgesi olarak hakikaten bü
yük bir ehemmiyeti vardır, bunda da beraberiz. 
Ama Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasını ku
rarken karşımızda Turizm Bankası vardır, mev
duatını kullandığımız Ziraat Bankası vardır. Bu 
Kanunun bünyesi içerisine girdiğimiz zaman ar
tık bizim bu kürsüden çıkıp, haydi gidin müfettiş
lere hesap verin 'diyemiyeceğimiz bir durumun 
hâsıl olması mümkün olacaktır. Bu sebeple Tu
rizm Bankasının durumunu bilmek istiyorum. 
Bunu sormak bir milletvekili olarak hakkımdır. 
Turizm Bankasının encamını, öğrenmek istiyo
rum. Lütfedin, izah edin, sadece şunlar yapıl niş
tir deyin. Aktifi ile pasifi ile T. C. Turizm Ban
kasına intikal etirilecek ve artık üzerinde kırmızı 
bir kalemle çizilecek durumu Aktisabeder şekilde 
encamını gayet açık olarak bilmemiz lâzımdır. 

REİS — Buyurun, Vekil Bey, 

ÇALIŞMA VEKİLİ VE BASIN YAYİN VE 
TURİZM VEKÂLETİ VEKİLİ (HALÛK ŞA
MAN (Bursa) — Muhterem arkdaaşlarım, yine 
dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Encamı ne 
olacak? diyorlar. Bunlar ne biçim sözler, nasıl 
sözler? Böyle şey olur mu? 

Bir anonim şirket var, her yıl umumi heyeti 
toplanır, bilançosu neşredilir, gazetelerde ilân 
cdilir,bunun encamı nedir bu bir. Bu (encam) 
kelimesi ne kelimedir? Rica ederim, bir milletve-
kiliııin bu kürsüde bu şekilde konuşması doğru 
mu, bir milletvekiline yakışır mı? Yarın gazete
leri yazacak, encamını sordu, diyecek. Hangi 
encam beyler? 

Mevcut kanunlara, göre bir anonim şirket 
kurulmuştur. Merak ediyorsanız hakikaten bura
da efkârda birtakım teşvişat vücuda getirmek 
niyetiyle değil de, ciddî bir tetkik mahsulü ko-
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nusmak istiyorsanız, bunlar her yerde mevcut. 
Dairelerde mevcut, gazete koleksiyonlarında 
mevcut. Türkiye Turizm Bankası Anonim Şirke
tinin 31 . XII . 1959 tarihli bilançosu aktif ve 
pasifini okuyorum: 
Aktif : 
44 907 000 lira inşâ^hiilindeki tesislerle işlemeye 

açılmış tesisler. 
9 855 000 » Turistik mahallerdeki arsalar. 
1 862 000 » Umum Müdürlük binası ve de

mirbaşları. 
3 360 000 » Muhtelif malzeme stokları. 

847 000 » Kasa ve bankalardaki paralar. 
2 375 000 » İştirakler. 
3 450 000 » İştirakler kredisi. 
1 083 000 » Tesislerin teçhiz ve tefrişi için 

açılmış akreditif bedeli. 
6 688 000 » İhale ve sipariş avansları ile 

sair borçlu hesaplar. 
10, 200 000 » Sair mutavassıt borçlu hesaplar. 

Aktif yekûnu 84 567 000 liradır. Buna muka
bil pasifte 10 270 OOOJira ödenmiş sermaye ve 
ihtiytlar, 68 145 000 lira mevduat vardır. 

Muhterem arkadaşlarımızın burada mütaaddit 
defalar İşçi Sigortalan mevduatı demiş olma
sına karşı tasrih edeyim ki, 68 milyon 745 bin 
lira içinde yalnız bir milyon lira İşçi Sigortaları 
mevduatıdır. Bir tek milyondur... 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Gerisi? 
HALÛK ŞAMAN (Devamla.) — Büyük kıs

mı Ziraat Bankasının mevduatıdır. 
Taahhütler 2 milyon 727 bin lira. Muhtelit' 

alcaklılar 1 milyon 802 bin lira, mutavassıt he
saplar: 1 milyon 222 bin lira, yekûn; 84 milyon 
766 bin lira. 31 . XII . 1959 tarihli vaziyet bu. 

Şimdi arkadaşlarım, bir neticeye bağlamak 
için bir hususu daha arz edeyim: Bu arkadaşlar 
bilmezler mi ki, kurulmuş bütün müesseselerimi
zin, Sümerbank gibi, Etibanfc gibi, Ziraat Ban
kası gibi, Toprak Marsulleri Ofisi gibi müssese-
lerin sermayeleri bu şekilde birden ortaya konul
muş değildir. Bunlar zaman ile ve müesseselerin 
inkişafı ile yıldan yıla itmam edilerek husule 
gelmiştir. Kuruluş kanunu ile itibari bir sermaye 
ortaya konulmuş, ondan sonra yılların geçmesiyle 
sermaye Hazinece müesseselere ödenmiş ve serma
ye teşekkül etmiştir. Bunlar malûm şeyler ama no-
den tekrar edilir durulur? Bundan hususi bir 
zevk mi al yorlar yoksa bir fayda mı mülâhaza 
ederler bilmem? 
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REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka

daşlar; iki celseden beri arkadaşlarımızın Türki
ye Cumhuriyeti Turizm Bankası kuruluş Kanu
nunun müphem hususları hakkında sordukları 
sorulara, ne Muvakkat Encümen adına konuşan 
Halûk Timurtaş ve Bürhanettin Onat arkadaş
larımız ne de Vekil Bey istediğimiz cevabı vereme
diler, bizleri ikna edemediler. 

Biz her şeyden önce şunu soruyoruz : Hazine 
120 milyon liralık hisse senedini satın alabilir mi? 
Arkadaşlarımız sormakta tabiî haklıdırlar. Bür
hanettin Onat diyor ki; kuruluş kanunu olmadan 
nasıl istiyelim Hazineden. Ama onların karşısın
da mevcut kanunlar var. Mevcut kanunlar işliyor 
mu? Hazine daha evvel çıkan birçok kanunların 
icabatmı yerine getirememektedir. Bundan evvelki 
kanunlar işlemediğine göre Hazinenin takati yok. 
Bunu arkadaşlarım sormakta haklı. 

İkincisi; Turizm Bankasının faaliyetleri mev-
zuubahsoluyor. 68 milyon liralık tasarruf hesabı
nın mühim bir kısmı Ziraat Bankasına aittir. Bu 
mevzua mütaaddit defalar temas edildi, Bütçe 
Encümeninde de mevzuubahsoldu. Burada kanun 
dışı birtakım tasarruflar vardır. Bunlar bir tah
kik mevzuu olabilir. Ziraat Bankası Turizm Ban
kasının ortağı olduğu için borç veremiyor. Ziraat 
Bankasının başında Umum Müdür olan zat diğer 
müessesede İdare Meclisi üyesidir. Ziraat Banka
sından, uzun vâde ile % 4 yatırılan mevduattan 
60 milyon lira Ziraat Bankasının kendi sermaye
si yetmiyecek, reiskont yaptıracak, Merkez Ban
kasına % 6 faiz ödiyecek. Onun için ortada tah
kik mevzuu hâdiseler vardır. Bana öyle geliyor ki 
tahkik mevzuu olacak husus da bu suretle bu ka
nun kabul edildiği zaman kapatılacak. Nitekim 
Timurtaş arkadaşımız söylediler, dediler ki, mev
duat karşılığı Ziraat Bankasına hisse senedi veri
lecek. Ziraat Bankası 60 milyon mevduat karşı
lığı otomatikman ortak yapılacaktır. 

Yine diğer önemli bir mevzua cevap vermiyor
lar veyahut verdikleri cevap mukni değil. İstis
nai haller tanınıyor ve 3460 sayılı Kanunun dışı
na çıkılmak isteniyor. Bunun masurlu olduğunun 
örneği var : Türk Havayolları Anonim Şirketi. O 
zaman da aynı beyanlar ileri sürülmüştü. Fakat 
her sene Hazineden 5 - 1 0 milyon yardım almı
yor. örnekleri var ortada. Bu suretle Hazineden 
para alıyorsunuz, yani milletin verdiği vergiler-
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den alıyorsunuz. Resmî müesseseleri yine ortak 
yapacaksınız, hisse senetleri satınaldıraeaksmız 
ama sermayesinin % 50 sinden fazlası Devlete aicl-
olduğu halde Devlet murakabesinin dışında bıra
kacaksınız. Böyle şey olmaz arkadaşlar, Hazine
nin, milletten topladığı paralardan elde ettiği ge
lirleri bu müesseseye vereceksiniz sonra bunu 
Meclisin murakabe yetkisinin dışına bırakacaksı
nız? 

Bunu Yüksek Murakabe Heyetinin murakabe
sinin dışında bırakılmasını bir türlü anlamı
yorum. 

Anonim şirketlerin murakabesini biliyorsunuz. 
Mevcut anonim şirketlerin hesaplarını han
gimiz anlıyabiliyoruz. Anlamaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, Turizm Bankasının 
faaliyetleri methedildi. Şu kadar milyon liralık 
yatırım yapılmış. Boğazda Yeniköy'de eski Os
manlı paşalarından birinin evi alındı, şu oldu bu 
oldu. Ben gördüm yazın, tecessüsü tatmin için. 
Kimler gidiyor buralara? Halk gitmiyor. (Gidemi
yor. (Soldan, gürültüler) Oligarşi sınıfına men
sup insanlar gidiyor. Bir kap yemek 12 liradır. 
Muazzam turistik tesisler yalnız bir kısım halk 
için kurulmaz. Geniş halk kitleleri için kurulur 
bu tesisler. Desinler, bunun için Turizm Bankası 
şuraya şu tesisi yapmıştır, oturduğu yerden Ferid 
Melen ve Sırrı Atalay haklı olarak temas ettiler; 
bu yapılan tesisler ya sizler içindir; yahut muay
yen insanlar içindir. Halk için değildir. Halk için 
yapılmıyan tesisleri buraya gelip medhü sena et
mek... (Soldan, sen gitmişsin ya sesleri) Çıkıp 
desinler ki yaptığımız tesislerin şu kısmına orta 
sınıfta, halk da gidebilir. Şu kısmına varlıklılar 
gidebilir. Hiçbirisine varlıklılardan başkası gide
mez. Neden? Çünkü Kilyos'ta bir gece yatmak 
seksen lira. Yabancılar dahi gitmiyor. Kilyos'ta 
otelin yarısını Ziraat Bankası kiralamıştır. Şun
lara bunlara vermiştir. Oturtuluyor. 

FAHRÎ Köşkeroğlu (Kayseri) — Beyefendi 
muayyen bir zümre için tesis yapılır mı? 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Yeniköydeki lo
kantanın, Kilyos'taki plajın hesaplarına baksın
lar. Hiçbirinde kârlı bir şey yoktur. Bir iki defa 
tecessüs için gittim. (Soldan, ne tecessüsü sesleri) 
Evet tecessüs için gittim. Bir iki defa Yeniköy'-
deki lokantaya tecessüs için gittim, gelenleri 
iki akşam gördüm uzun bir masa etrafında Dev
letin yabancı misafirleri sıralanmışlar ağırlanı-
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yorlardı. Ekserisi meclisi idare azaları şunlar 
bunlar. Burhanettin Bey arkadaşımız di^or ki, 
ben Turizm Bankasının tekâmülünden başka 
bir şey değil. Türkiye Turizm Bankası adına 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası denerek 
bir Cumhuriyet kelimesi ilâve edilmişti*. Mev
cudun tekâmül ettirileceği söyleniyor. jMevcu-
dun elle tutulur tarafı yok ki, tekâmül ettiril
sin. Yalnız 3 mütehassıs getirtmekle buriya ya
bancılar gelecek mi? Boş lâf. Turisti getirecek 
olan şartlar hazırlanmazsa, isterseniz düjnyamn 
en iyi mütehassıslarını getiriniz memlekjete tu
rist gelmez. Sonra bu kanunların dışına Sıkmak 
mevzuunda da dediler ki, yabancı mütehassıs
lar getireceğiz de ondan... Bunlar bahane arka
daşlar. Diğer müesseseler yabancı mütehassısla
rı nasıl getirtiyorlarsa, hangi fasıldan getirti
yorlarsa orası da getirtebilir. Meselâ îıkar ve 
İskân Vekâleti îller Bankası hesabından! getir
tiyor, parasını veriyor. Mütehassıs getirtjne im
kânı başka yollarla da olabiliyor. En j büyük 
hissesi Devlete aidolan JÜU teşekkülün bu mües
sesenin murakabe dışına çıkarılması etıdişeyi 
mucip ve reddetmek için kâfi bir sebeptir. Bu
nun bir daha tetkik edilmesini, geri çevrilme
sini rica ediyorum. 

REÎS — Turgut Yeğenağa; sualiniz kısa ise 
yerinizden sorabilirsiniz efendim. 

TURGUT YEĞENAĞA (Adana) — Kısa de
ğildir, müsaade ederseniz kürsüden sorayim. 

REÎS — Buyurun efendim. 
TURGUT YEĞENAĞA (Devamla) -4 Muh

terem arkadaşlarını, encümen adına kjmuşan 
Sayın Burhanettin Onat arkadaşımız bit* mev
zua temas etti, tenevvür edemedim. Mjüsaade 
ederseniz tekrar sormak istiyorum. 

Almanya'dan elli milyon dolarlık kred} temin 
edildiğini, bunun 35 milyon dolarlık büyjük bir 
kısmının Türkiye Turizm Bankasının sejrmaye-
sini teşkil edeceğini, yani sermayesine aktarıla
cağım söylediler. Ne şekilde artarılaeaktııf, bunu 
ben anlıyamadım. 

Bir de Amerika'dan, İtalya'dan temin edilen 
kredi ile Turizm Bankasının ne alâkası alacak
tır? Bunu da anlamak isterim. 

REÎS — Hamdi Öner. 
HAMDÎ ÖNER (Adana) — Arkadaşlar; bu 

mevzuda arkadaşımız Ferid Melen'in söylediği 
sözler üzerine bir nebze dikkatinizi çeknjıek is
lerini. Geçen sene 30 milyon lira Ziraat Banka-
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smdan Turizm Bankasına para verilmiştir. Bu
nun için Mithat Dülge'yi Bütçe Encümenine ça
ğırdılar. Mithat Dülge dedi k i ; «Bu krediyi aç
tık ve bir bu kadar daha açacağız. Çünkü bun
larla Turizm Bankası 9 motel yaptı. Hepsi işli
yor ve memlekete döviz getiriyor.» Geçen sene 
bunun için Filorya'ya gittim ve bu motellerden 
birisine tâliboldum. Motel Müdürü dedi ki ; «9 
motel var, ama hepsi Cumhur Başkanlığı tara
fından mevsim başında parası peşin verilmek 
suretiyle angaje edilmiştir, yerimiz yok.» 

Arkadaşlar; misafirleri ağırlamak için İstan
bul'da bu kadar saraylar, misafirhaneler var. 
(Soldan, gürültüler) Olabilir arkadaşlar. Mak
sadım, bunların kullanılış gayesi dışında isti
mali üzerine dikkatinizi çekmektir. Bu bakım
dan bu hususu arz etmiş oluyorum. 

Bir de deminki konuşmam] Burhanettin 
Onat arkadaşımız yanlış telâkki buyurdular. Ar
kadaşlar, her salâhiyet bir mesuliyete dayanır. 
Salâhiyet büyüdükçe mesuliyet de ağırlaşır. Bu
gün Sümerbank, Etibank ve diğer İktisadi Dev
let Teşekküleri 3460 sayılı Kanunun murakabe 
mesuliyeti içinde işliyorlar. Bu murakabe ve 
mesuliyetin kâfi olmadığı da tahakkuk etmiştir. 
Turizm Bankası bu mesuliyetlerden sıyrılmış, 
bilâkis ağır mesuliyet yüklenmiş olan bu mües
seselerin temin edemediği avantajları sağlamış 
oluyor. Öteden beri Mecliste fena bir taktik 
kullanılır, iş muhalefet ve muvafakat görüşüne 
döküldükten sonra, parmaklar kalkar... 

Arkadaşlar, ilmî bir mesele ne muvafakat, ne 
de muhalefet meselesidir. Arz ediyorum, Toprak 
Mahsulleri Ofisi veznedarı 500 lirayı zimmetine 
geçirirse 5 ilâ 10 sene ağır hapse mahkûm edi
lir. Halbuki Turizm Bankasının bir personeli 50 
milyon lirayı suiistimal ederse üç ay hapse 
mahkûm edilecek. Bu kadar geniş imkânları ga
ranti edecek teminat lâzımdır. Bu teminatın ber
taraf edilmesini haklı gösterecek ortada ne gibi 
sebepler vardır? Mesele bir muvafakat, muha
lefet meselesi değildir. 

Bir de İhale ve müzayede Kanunu vardır. 
Her şey aleni yapılır, ilân edilir, fennî şartna
meler tanzim edilir. Mütaahhitten ehliyet ara
nır, garanti aranır. Suiistimalleri önliyecek bir
çok esaslar konulmuştur. Her şahıs muteberdir. 
Fakat muteber olan her şahıs, salâhiyet sahibi 
olunca mesuliyet takabbül etmesi lâzımdır. 
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Arkadaşlar, diğer bir mesele var : Meselâ 

50-60 bin liralık küçük bir yol inşaatı için 2490 
sayılı Kanunda mâkul külfetler vardır. Fakat 
Turizm Bankası 50 milyonluk, 60 milyonluk te
sisler kurduğu zaman aleniyet, garantinin aran
ması dolayısiyle murakabe dışında bir hareket 
serbestîsine sahibolacaktır. Bunun zararını iler
de hepimiz acı şekilde duyacağız. Turizm Ban
kasının diğer Devlet iktisadi Teşekküllerinin 
tâbi olduğu murakabe dışına çıkarılmasını 
icabettiren seb^p ve zaruretler nelerdir? Bunu 
izah buyurımadılar. Rica ediyorum arkadaşlar; 
Turizm Bankası bu takrirde umumi murakabe 
heyetinin de kontrolüne tâbi olmıyacak. Çün
kü 3460 sayılı Kanunun şümulüne girmeyince, 
Devletin mal ve sermayesi tamamen mesuliyeti 
bertaraf edilmiş şahısların elinde işlemiş ola
caktır. Sonra, İktisadi Devlet Teşekkülü per
soneli, Devlet memurları gib : bir nizama, bir 
teadüle tâbidir. Muayyen dereceye kadar maaş 
alabilirler. Tahsil esastır. Fakat bunlar bir kay
da da tâbi olmıyarak, Turizm personeli tama
men takdir edilen ücreti alabileceklerdir. Avan
taja mukabil mesuliyetten sıyrılması tamamen 
anormal bir durumdur. Bu, acı sonuçlar verebi
lir. Çünkü aleniyet bertaraf ediliyor, muraka
be bertaraf ediliyor, cezai müeyyideler berta
raf ediliyor. Diğer taraftan milyonluk tesisler 
kurulması için salâhiyet veriliyor. Bunu yük
sek takdirlerinize arz ederim. 

Ben tekrar rica ediyorum: Bu mevaular üze
rinde durulsun. Yarın İktisadi Devlet Teşek
küllerinin hepsi bu yola sapacaklardır. Çünkü 
bu, daima örnek oluyor. Diğer Devlet teşekkül
lerinin memurları maaşlarını emsal göstererek 
yükseltecekler, Müzayede, münâkaşa ve ihale 
Kanunu hükümlerine tâbi olmamak temayülü
nü güdecekler, hulâsa avantajlar bütün İktisa
di Devlet Teşekküllerine sirayet edecektir. 

Hâdiseyi ve durumu bu suretle yüksek tak
dirlerinize arz etmekle beraber encümenin bu 
mevzular üzerinde bir daha tetkik ve mülâha
zada bulunmasını kendilerinden rica ederim. 

İBRAHİM US (Kars) — Reis Bey, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Ne usulü? 
İBRAHİM US (Kars) — Bana verilen ce

zada Nizamnameyi yanlış tatbik ettiniz. 
REİS — Yanlış değil. 
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İBRAHİM US (Kars) — 89 a göre karar 

aldınız Reis Bey. 
REİS — İbrahim Bey, hakkınızda tatbik 

edilecek ceza Meclisten çıkarmaktır, zamanın
da söz istiyem ediniz, ceza kesbikatiyet etmiş
tir. Buyurun Necimi Nuri Bey. 

NECMÎ NURÎ YÜCEL (İstanbul) — Tür
kiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının kurulu
şuna dair salâhiyet kanunu lâyihası huzurunuz
da müzakere ve münakaşa edilirken, bu gayet 
müspet mevzu üzerinde muhalefet sıralarına 
mensup çok muhterem arkadaşlarımızın pek-
çok şeyler söylemiş olmalarına rağmen, hiçbir 
şey söylememiş olmalarını tesbit etmiş olmasay
dım, tahammülünüzü suiistimal ederek huzuru
nuza çıkmıy a çaktım. 

Muhtere n arkadaşlar; bugün müzakere mev
zuu olan kanun tasarısı, tasarının birinci mad
desinde de a.Tıkça ifade edildiği gibi, Hüküme
te turizm teşekküllerini kurmak bahsinde yar
dımcı olacak bu büyük dâvanın tahakkukuna 
hizmet edecek bir bankanın kurma hazırlıkla
rına yetki verilmesini tazammun eden bir ka
nun tasarısıdır. Bu tasarı ile Hükümet ele al
mış olduğu birçok meselelerle turizm dâvasını 
da ele almış tahakkuk etmesi için bu tasarıyı 
getirmiş bulunmaktadır. Bu tasarı ile kurula
cak olan anonim şirketin salâhiyetini ve bâzı 
esaslı prensip maddelerini sevk etmiş bulun
maktadır. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımızın bütün 
bevanlaruıı dikkatle dinledim. Acaba sarih ola
rak bu Turizım Bankasının kurulmasına dair 
olan teklifi kabul ediyorlar mı, etmiyor1ar mı? 
Bunu acık olarak tesbit etmek mümkün olma
dı. Reisicumhurun verdiği ziyafetten, Yeniköy'-
deki vemeğe kadar burada her şey konuşuldu
ğu halde muhterem muhalefet mensubu arka
daşlarımız bu Turizm Bankasının kuruluşunu 
tasvibediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bu noktayı 
açıklamadılar. 

FERİD MELEN (Van) — Bendeniz tasvib-
etmiyorum, lüzumsuz. 

NECMİ NURİ YÜCEL (Devamla) — Lü
zumsuz olduğunu ifade ettiler. 

REİS — Rica ederim, karşılıklı konuşma^ 
vm. Devam buyurun. 

NECMİ NURİ YÜCEL (Devamla) — Bü
tün sözleri ile bunu tasvibetmediklerini ifade 
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ediyorlar. Nitekim, muhterem arkadaşlarımız
dan bâzıları bunu sıralardan tesbit ettjler, işte 
bütün mesele burada arkadaşlar... 

Elimize aldığımız meseleler içerisind^ turizm 
dâvası hakikaten dış ticaret muvazenemizi, dö
viz sıkıntımızı süratle ıslah edecek ve daha iyi
ye götürecek ve bize ecnebi sermayesi temini 
bahsinde büyük kolaylıklar sağlıyacak feir mev
zudur. Maden ve turizm endüstrisi mevzuu Tür
kiye'nin tealisi dâvasını ifade etmektedir. Bu 
mesele karşısında muhterem muhalefet inensubu 
arkadaşlarımın bizi desteklemelerini ve «Mühim 
olan bu meseleyi bir an evvel yapın, fajkat sür
atle yapın, 3 sene vakit geçirdiniz.» defnelerini 
beklerdik. 

Burada, verilen ziyafetleri ve gazinolara de
vam eden müşterileri söylediler. Ecnety serma
ye bahsinde 5 nci maddeye gelindiği za|nan bu
nun nasıl tedarik edileceği (A, B, C) fıkraların
da açıkça görüşülecektir. Ben şahsan bjıgünden 
bu parayı nereden bulacaksınız diye su^ıl sorul
masını mevsimsiz bulurum. Beşinci maddede ser
mayeler (A, B, C) grupu olarak tadagedilmiş-
tir. Yüzde kırk ve yüzde yirmilerinin şekli tes
bit edilmiştir. Henüz bu bir tasarıdır. Huzu
runuzda kanunlaşmadan yüzde kırklar, yüzde 
yirmiler katiyet kesbetmeden bunların | inceden 
inceye hesabı nasıl bilinir? Bu bir hazırlık me
selesidir ve birinci maddede açıkça ifadesini bul
muştur. Basın - Yaym ve Turizm Vekâleti böyle 
bir teşekkül vücuda getirecektir, bunun için sa
lâhiyet verilmesini istiyor. Salâhiyet verildiği 
anonim şirketin kurulmasına müsaade edildiği 
takdirde, hukukçu arkadaşlarımız anojıim şir
ketlerin kuruluş sırasında, tedricî usjulle mi, 
âni usulle mi kurulacağını bilirler. Bullar ku
ruluşlarına göre ayrı ayrı mahiyet arz ederler. 

Muhterem arkadaşlar, siz de memleketin dö
vize olan ihtiyacını kabul ediyorsanız, sij?: de tu
rizmin hayati mahiyette olduğunda bizinjıle müt-
tefikseniz, siz de turizm dâvasının artık tj>u mem
leketin kapılarını şiddetle zorladığını kapul edi
yorsanız bu adımı bizimle beraber destekleyin, 
ki bu kanun bir an evvel çıksın. 

Sizin endişeleriniz yerinde değildir. Böyle 
bir anonim şirketin kontrolü zaten elinizdedir. 
Bunu siz her zaman sık sık yapıyorsunuz. Bu 
kanun bundan bir buçuk sene evvel çıjîan öğ-
retmenlek Bankası Kanunundan farksızdır. Ora-
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burada da göstermeni-
lehde olan reylerinizi 

da gösterdiğiniz alâkayı 
zi, bu husustaki müspet, 
istirham ederim. 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Meclis Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası Ka

nununun sermaye ve idaresinin teminatı bakı
mından, Basın - Yayın Vekâleti Teşkilât Kanu
nunun çıkarılmasını mütaakıp ve önümüzdeki 
bütçe çalışmalarına takaddümen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ankara Mebusu 
Übeyde Elli 

REİS — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban- \ 
kası Kanununun, Basın - Yayın Vekâleti Teş
kilât Kanununun çıkarılmasını mütaakıp görü-
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şülmesini yani talikini teklif eden Ankara Me
busu Übeyde Elli'nin takririnin dikkate alınıp 
alınmaması hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddedil
miştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Encümen mazbatasında müstaceliyet teklifi 
de vardır. Lâyihanın müstaceldi görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler:.. Et
miyenler... Müstacelen görüşülmesi kabul edil
miştir. 

15 Nisan Cuma günü saat 15 te toplanılmak 
üzere İnikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,13 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'nun, 
Ankara şehri su ihtiyacımn Sakarya nehrinden 
temini hususunda n& yapıldığına dair sualine 
Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı 
(7/898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumu Dahiliye Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

3 . I I . 1960 
Ankara Mebusu 
. Nuri Ciritoğlu 

1. Dahiliye Vekili 6 Haziran 1958 tarihli 
İnikatta Ankara şehri suyu ihtiyacının Sakarya'
dan getirilecek su ile karşılanacağını ve ,bunun 
en yakın zamanda Ankara Belediyesine yük ol
madan Devlet bütçesinden tahakkuk ettirileceği
ni beyan etmişti. 

2. Aradan iki yıla yakın bir zaman geçtiği
ne göre bu vaadin gerçekleştirilmesi yolunda ne 
yapılmıştır. 

3. İhalenin dahi yapılmamış olmasının sebe
bi nedir! 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 13.IV.1960 

M. t G. M. 
2. D. Rs. M. Ş. M. 

Sayı : 621-302-10/8845 

Özü : Ankara Mebusu Nuri 
Ciritoğlu'nun sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

15 . I I . 1960 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/898-4391/18929 sayılı ya
zıları ile alınan Ankara Mebusu Nuri Ciritoğlu'
nun Ankara şehri su ihtiyacının Sakarya neh
rinden temini hususunda ne yapıldığına müteda
ir tahrirî sual takriri incelendi : 

Ankara şehrinin içme ve kullanma suyu ihti
yacını karşılamak maksadiyle gerekli etüdler ik-

155 



1 : 56 13.4 
mal edilerek mevzuun halline medar olacak ka- j 
nun lâyihası Nafıa Vekâletince hazırlanmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dahiliye Vekili 
Dr. N. Gedik 

2. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, Ankara'nın bâzı semtlerindeki su sıkıntı
sının bertaraf edilmesi hususunda ne gibi ted^-
birler düşünüldüğüne dair sualine Dahiliye Ve
kili Namık Gedik'in, tahrirî cevabı (7/864) 

23 . I . 1960 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Ankara şehrinin Yenimahalle, Altındağ, Ce
beci, Topraklık, Cincin Bağları, Kalaba, Gülve-
reıl, Abidinpaşa, Ayrancı, Küçük Esat, Büyük 
Esat, Zümrüt Evler, Dikmen ve Aydmlıkevler 
semtlerinde su sıkıntısı şiddetle hissedilmekte ve 
bâzı mahallelerdeki arteziyen kuyularından te
min edilen sular zaman zaman kesilmektedir. 
Yukarda isimleri yazılı semtlerin su ihtiyacının 
bertaraf edilmesi hususunda Vekâletçe ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir'? 

ıeeo c : ı 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
M. 1. G. M. 

2. D . R s . M. Ş. M. 
Say* : 621 - 302 - 7/5846 

Özü : Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nujn, sual 
takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reislisine 
8 . II . 1960 tarihli ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 864/4276 - 18609 sayılı 
yazıları le alman Ankara şehrinin bâzı semt
lerindeki su sıkıntısının bertaraf edilmesi hu
susunda ne gibi tedbirler düşünüldüğüne mü
tedair Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, tahrirî sual takriri inceltendi: 

Ankara şehrine on sene zarfında verilen su 
miktarı dört mislinden fazla artırılmış bulun
maktadır. Nitekim 1950 de şehre günde 33 000 
ton su verilirken, 1959 da bu miktar 130 000 
tona çıkarılmıştır. Bu yıl ise 140 000 tona ula
şacaktır. Büyük su projesi mevzuunda Nafıa 
Vekâletince hazırlanan kanun lâyihası kanu-
niyet kesbettikten sonra bu şehrin su ihtiyacı 
tamamen karşılanmış olacaktır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
13 . IV . 1960 

Dahiliye Vekili 
Dr. Namık Gedik 

TELGRAFLAR 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Ankara 

İşçilere yıllık ücretli izin hakkını tanıyan 
Kanunun kabulünü büyük bir memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Türk işçisinin senelerden 
beri özlemiş olduğu bu hakkın tanınmasından 
dolayı biz Türk işçileri sevinç içindeyiz. 

Bu sevinç ve şükranlarımızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin muhterem azalarına duyurul
masını arz ve istirham ederiz. 

Gemlik Viskoz Sanayi İşçileri 
Sendikası İdare Heyeti adına 

Başkan 
Mehmet Kösemen 

2. •— Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Ankara 

İktidarınız zamanında işçi lehinde alınan isa
betli loararınıza ilâve etmiş olduğunuz ve iş Jıa-
yatmuzda bir merhale saydığımız ücretli İzin 
Kanununun kabulünden duyduğumuz mesuliyeti 
bizlere bahşeden şahsınıza, Hükümetimize ve 
Büyük Millet Meclisimiz muhterem azalarına 
en derin mulıabbet ve şükranlarımızı arz eder
ken hürmelerimizi bildiririz. 

Erzincan Askerî iş Yerleri 
İşçileri Sendikası adına 

İdare Heyeti 
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3. — ikıym Refik Komitan 

T. B. M. M. Reisi 
Ankara 

Türk işçisine bir bayram sevinci yaratan 8e-
neUk ücretli izin Kanunu tasansımn kabulü 
dolaytsiyle Türkiye maden işçil-eri namına en 
derin hürmetlerimizle minnattarlığımızı, şük
ranlarımızı ve bağlılığımızı arz ederiz. Saygıla
rımızla. 

T. Maden işçileri Federasyonu 
Reisi 

Kemâl özer 

4, — Sayın Refik Koraltan 

T. B. M. M. Reisi 
Ankara 

Senelik ücretli izin Kanunu tasarısının ka
nunlaşması bizleri son derece sevindirmiştir. 
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Zonguldak maden işçileri namına en derin hür
met ve bağlılığımızı bildirir, minnet ve şükram-
larımızı arz ederiz. Saygılanmızla. 

Zonguldak Maden İşçüeri 
Sendikası Reisi 

Muzaffer Yılmaz 

5. — Sayın Refik Koraltan 

T. B, M. M. Reisi 
Ankara 

Senelik ücretli isin Kanunu taşımsının ka
bulü bizleri son derece sevindirmiştir. Zongul
dak maden başçavuşları adına minnettarlığımızı 
ve bağlılığımızı arz ederiz. Saygılarımızla, 

Maden Başçavuşları Sendikas-ı 
Reisi 

Kemdi özer 
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