S. Sayısı: 150
Şirkofek Mayriyenin satmalınmasına dair olan Sözleşmenin onan
ması hakkındaki 4697 sayılı Kanunun S nci maddesine Kr' fık
ra eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma, Malîye ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/294)

Başbakandık
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B^yükWiHW'Metlisi Yüksek Başkanlığına
Ula^tnma,iB»^rılı|ajftefl,.haaır^'W^ ve Ba^
Kurulunun 6 . I . 1948 tarihli toplantısında
Yüksek Meclise 9imHtet8mkatfadliniauj Şirketi Hayriyenin satın alırı-"«««luadair olan sö'leşmenin ıpnaama*! haWpDfiftfc»ı4G&gtm&fc lK&nurwja 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun
tas««^nir^<ji»feg8iiyle*fei^
Başbakan
E. Saha

Garakçe.

Şirketi Hayriye'nin satın alınma»^ hakkındaki sözleşmenin -onanmasına dair olan 469T sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi, Ortaklık Emekli- Sandığının kendi tüzüğü hükümleri gereğince tasfiyesi tak
dirinde Devlet Denizyollarıve Liınanlarrîşletıne Genel Müdürlüğüne intikal edecek memur ve müs
tahdemlerin- sandığın- tasfiyesi netieesinde ellerine 'geçecek paraları Devlet Denizyolları ve Limanla
rı Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle ortaklıkta ve Ortaklık Emekli Sandığının devamı esnasın
da geçen hizmetlerini yeni-intisap edecekleri idarede geçecek hizmetlerine eklemekte ve bu suret
le bunların emeklilik kaklarını --korumakta olduğu halde, Ortaklık Emekli Sandığına dâhil bulunan
emekli ve dul veyetimleri ile* malûller kanun hükmünden hariç kalmaktadırlar.
istanbul Bfirinci'IîcaretMattkBmestmn'2 Nisan 1945 tarihli karart üzerine Ortaklık Emekli San
dığının tasfiyesine başlanmış bulunmaktadır. Tasfiye neticesinde emekli ve malûllerin ellerine pek
az bir para geçeceği hesap olunmuş ve bunlarm bu parayı birkaç ay içinde tamamen sarf etmek su
retiyle durumlarının müşkül birsafitaya gireceği anlaşılmıştır.
ömürlerini ve sağlıklarını pek a r tor ücretle önemli -bîr âmme hizmetinin ifasına hasreden or
taklık emekli ve mâlftlieriBİıı^ms^&riyetlerimn1 önüne geçmek için bunların da tasfiye neticesin
de ellörine geçecek parayı- Devlet'DeıriayoHarı ve Limanları Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle
bunların da emekli muamelesin? t$5r tutmalarının çok yerinde olacağı düşünülerek ilişik tasarı
hazırlanmıştır,

- 2 Ulaştırma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Ulaştırma Komisyonu
Esas No. 1/294
Karar No. 8

4 . XI . 1948

Yüksek Başkanlığa
Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair
olan sözleşmenin onanması hakkındaki 4697
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlanarak Bakanlar Kururunun 6 . 1 . 1948 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise sunulması
kararlaştırılan ve Komisyonumuzca havale olu
nan kanun tasarısı Komsyonumıızun 30.1.1948
tarihli toplantısında Ulaştırma Bakanı ile Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol
Genel Müdürü hazır oldukları halde okunup
etraflı bir surette incelendi.
4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin birin-'
ei fıkrasında, ortaklık memur ve müstahdemle
rine ait tekaüt sandığının, sandığa dâhil memur
ve müstahdemlerin muvafakatleri halinde Dev
let Denizyolları ve Limanları tekaüt sandığına
katılacağı ve kendi tüzüğüne bağlı olarak eski
si gibi devam edeceği hükmü mevcut bulun
makta ise de bu muvafakat hâsıl olmadığından
vâki olan müracaat üzerine İstanbul Brinci Ti
caret Mahkemesince 2 Nisan 1945 tarihinde
bu sandığın tasfiyesine karar verilmiş olduğu
anlaşılmıştır.
Şrketi Hayriye memur ve müstahdemleri
tekaüt sandığının tasfiyesine karar verilmiş ol
duğundan 4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki hüküm veçhile Şirketi
Hayriyeden Devlet Denizyolları ve Limanları
İdaresine geçmiş olan memur ve müstahdemle
rin tekaütlük hak ve işlemleri tasfiye tarihi
olan 2 Nisan 1945 den itibaren Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü
memur ve müstahdemleri tekaüt sandığı hak
kındaki 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nun hükümlerine bağlı tutulmuştur.
4697 sayılı
Kanunun
5 nci maddesinin
üçüncü fıkrası veçhile de Şirketi Hayriyeden
Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresine geç
miş olan ve tasfiye edilen Şirketi Hayriye Me
mur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığından al
dıkları parayı Devlet Denizyolları ve Limanla

rı Tekaüt Sandığına Ödiyen memur ve müstah
demlerin Şirketi Hayriye Tekaüt Sandığının
devamı esnasında geçen hizmet müddetlerini
saydırmak hususundaki istekleri de kabul edil
miştir.
Bu izahattan anlaşılacağı üzere Şirketi Hay
riyeden Devlet Denizyolları ve Limanları İda
resine geçmiş olan memur ve müstahdemlerin
Şirketi Hayriyedeki hizmet müddetleri tanın
mış ve emeklilik hakları 4697 sayılı Kanunun
5 nci maddesindeki hükümlere tevfikan tam bir
surette korunmuş bulunmaktadır.
Tasfiye edilmiş olan Şirketi Hayriye Memur
ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığından aylık
almakta olan emekli, sakal, dul ve yetimlere
gelince; adı geçen 4697 sayılı Kanunun 5 nci
maddesinde bunlar hakkında bir hüküm mev
cut bulunmadığından sandığın tasfiyesi üzerine
bu emeklilere ve sakatlara ve ölmüş olanların
dul karılariyle yetimlerine hisselerine düşen
bir miktar para verilmiş ve kendileri aylıkla
rından mahrum kalmış bulunmaktadırlar.
Gerekçesinde de yazılı olduğu üzere Şirketi
Hayriye uzun yıllardanberi İstanbul şehrimizde
Boğaziçi ulaştırması gibi bir kamu hizmeti yap
mış olan ve Balkan Harbinde ve onu takip eden
Birinci Dünya Harbinde memleket savunması
hizmetine canla, başla katılmış bulunan bir müessesemizdir. Bütün hayatlarını ve sağlıklarını
az bir ücretle bu müessesemizde fedakârane bir
surette çalışmaya hasretmiş olan emekli ve sa
kat Şirketi Hayriye memur ve müstahdemlerini
ve bunlardan ölenlerin geride bıraktıkları dul
larını ve yetimlerini aylıktan mahrum ve muztarip bir halde bırakmak caiz olamıyacağından
bunlardan istiyenlerin tasfiye neticesinde aldık
ları parayı Devlet Denizyolları ve Limanları
İdaresi Emekli Sandığına yatırmaları şartiyle
kesilmiş olan aylıklarının ödenmesine devam
olunmasını sağlamak üzere 4697 sayılı Kanunun
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki
Hükümet tasarısı, içtimai şefkat ve atıfete ve
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hak ve. madelet prensipirie uygun ve çok yerin
de bir tedbir olarak Komisyonumuzca da esas
itibariyle muvafık görülmüştür.
Tasarının birinci maddesinde bu emekli ve
sakatlarla, dul ve yetimlerin tasfiye sonunda al
dıkları parayı Devlet Denizyolları ve Limanları
işletme Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına
toptan yatırmaları şartı konulmuş ise de esasen
çok mahrum ve muztarip bir durumda olan bu
emekli ve sakat memur ve müstahdemlerle
ölenlerin bıraktıkları dul ve yetimlerin üç yıl
evvel 1945 senesindeki tasfiye sonunda kendile
rine verilmiş olan paraları şimdi bir defada ve
toptan Denizyolları ve Limanları İdaresi Teka
üt Sandığına yatırmalarını şart koşmak ve ay
lıklarının ödenmesine devam olunmasını bu şar
ta bağlamak Komisyonumuzca doğru görülme
miştir. Gerçekten bu şart konulduğu takdirde
içtimai şefkat ve atıfete lâyık ve müstahak gö
rülmüş olan bu kimselerden birçoğu evvelce al
dıkları paraları toptan ödiyemiyecek bir durum
dadırlar. Böylece de tasarıda mülâhaza edilmiş
olan maksat da tam bir surette sağlanmış olmıyacaktır. Komisyonumuzca bu hususta yapılan
görüşmeler sonunda Ulaştırma Bakanının
ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de muvafakat leriyle tasfiye sonunda Şirketi Hayriye Teka
üt Sandığından alınmış olan paraların aylık
larından dörtte biri kesilmek suretiyle öden
mesi îcra Kanunundaki hükümlere de uygun gö
rülmüş ve bu esas kabul edilmiştir. .
Şirketi'Hayriye Tekaüt Sanıdğının tasfiyesi
üzerine bu sandıktan alınmış olan paralarn

Dâvîet î)enizyolları ve Limanları Tekaüt Saiidığına yatımln-sasında faiz almmıyaeağı esasının
tasarıda da mülâhaza ve kabul edilmiş olduğu
Ulaştırma Bakanı ile Maliye Bakanlığı temsil
cisi tarafından ifade ve beyan olunmuş ve bu
esas Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür.
Ancak bu hususta ilerde tereddütleri ve yanlış
tatbikleri önlemek üzere tasfiye sonunda alman
ve aylıklardan dörtte bir miktarnda kesilmek
suretiyle Denizyolları ve Limanları İdaresi Te
kaüt Sandığına ödenecek olan paralar için ayrıca
faiz yürütülmiyeeeği kaydının da sarih bir su
rette birinci maddeye ilâvesi de kararlaştırılmış
tır.
Tasanın birinci maddesi bu esaslar dâhilinde
yeniden yazılmıştır. Tasarının ikinci ve üçüncü
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir.
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur.
Ulaştrma Komisyonu Başkanı Bu R. Sözcüsü
Çoruh
Niğde
A. R. Erem
Y. Sarıdal
Kâtip
Aydın
Edirne
M. Aydın
M. E. Ağaoğullan
İstanbul
Kayseri
Orgl. C, C. Toydemir
F. geler
Kocaeli
Ordu
F. Balkan
Dr. V. Demir
Ordu
Sivas
Amiral H. Gökdalay
Muhalifm
H. Istk

Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 1/294
Karar No. 28

30. IV .1948

Yüksek Başkanlığa
Şirketi Hayriyenin satınalınmasma dair olan
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayılı
Kanunun 5 nci maddesine bir fikra eklenmesi
hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 6 .1.1948 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise ferzi kararlaştırılan kanun

tasarısı Ulaştırma Komisyonunun raporiyle bir
likte Komisyonumuza havale olunmakla Maliye
Bakanlığının temsilcisinin huzuriyle okunup in
celendi.
4697 sayılı Kanunun 5 nci maddesi, ortaklık
memur ve müstahdemlerine ait tekaüt kanunu-
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iıun tasfiyesi veyahut kendi tüzüğüne bağlı ola
rak eskisi gibi devam etmek şartiyle Devlet De
nizyolları ve Limanları Tekaüt Sandığına katıl
ması için sandık üyelerine hıyar hakkı tanımış,
üyeler ise bu haklarını sandığın tasfiyesi lehinde
kullandıklarından anılan sandık İstanbul Ticaret
mahkemesinin 2 . I V . 1945 tarihli karariyle tas
fiye olunmuştur.
Bu durum karşısında, sandık üyesi olup da
o tarihte Devlet Denizyollarına geçmiş bulunan
memur ve müstahdemler 4697 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden fay
dalanarak ortaklık sandığmdâki mevduatlarını
aynen Devlet Denizyolları ve Limanları tekaüt,
sandığına yatırma suretiyle bu sandığa 1 üye ol
mak hakkını kazanmışlar, fakat o "tarihte esasen
tekaüt olmuş olanlarla, sakat, dul ve yetim aylı
ğı alanlar, kanunen böyle bir imkâna malik ol
madıklarından tasfiye olan sandıktaki hisseleri
ni alıp birkaç ay için olsun bununla geçinme
imkânını temin etmekten başka bir yol bulama
mışlardır.
Tasfiye olunan sandıktan alman paralar,
esasen küçük miktarlar olduğundan bu tekaüt
lerle, sakat, dul ve yetimlerden çoğu bunu da
bitirmiş ve durumları halen çok müşkülleşmiştir.
Uzun seneler dürüst çalışmasiyle mamleketin sevgi ve takdirini kazanan ve* bir âmme hiz
meti gören bu millî müessesemizin yardıma
muhtaç oldukları anlaşılan eski ^ötektarlariyle
onların dul ve yetimlerinin^ bugünkü mfşkül du
rumlarını isimh gayesini güden ve tamamen şef
kat ve atıfet esasına dayanan tasarının esası

Konıisyottunttfzıea da muvafık görülerek eklen
mek istenen 'fttafcttm1 mozakereaine *ge§iiıniştir.
Bu tekaüt* rifticat, dul ve yetimler ortaklık
sandığından atmış: oldukları paraları mvietmiş
olduk lapından • bunu ! defaten ödeme imkânları
bulunmadığı -gibiv ^Uteştıpma Komisyonunun ka
bul;> ettiği şekilde borçlanılan miktarın emekli,
sakat, dul Te-yetim aylıklarının dörtte birinin
kesilmesi' suretiyle * ödettirilmişi > Hali <\e - bun larm zaten mahdut s©lan ve geçinmelerine bile
kâfi -gelmiyen aylık 'îstörfcattlaTmm yüzde yir
mi beş gibi" mübim bir kl&mınin kesilmesini muöip oiacBğından - tatmin edici mahiyette -görü
lememiş ve H^fcümet temsilcisinin de muvafa
katiyle ''bsgı^çlanma' iıçin-4ce«öecek miktar aylık
istihkakın onda fehrme indiHlmişy ölünv halinde
»bfcHran ft«wBüameıis%«lknlası••*?<*> tâpsfiysklen bugü
ne fcadar rdliKÜş*olaiiİB,rın gemide kalan hak sa
hiplerine ide «sandık ' hükümlerine 'göre -geçecek
hakkın 1 laorşl&nmasiz olaı&k intikali kabul edil
miş ve 'taşran bu * easasl ara jgöre tanzim olun muş -tur.
'Havalesi gereğince5 Bütçe Komisyonuna gön
derilmek' üzere Yüksek'Başkanlığa sunulur.
Maliye Komisyonu
Başkanı
Gümü§anc
AILF.
Ataç
'«Ütfttip
Malatya
•AişorL K.
M. S. Eti •.,;.A: tfearirağlu
Kastamonu
Sinob
H. Çelen
L. Aksoy

-Sözcü
Samsun
Ri-Imttim
Elâzığ
'FiKurakaya
Tekirdağ
Z. E. Cezaroğlu

Bütçe Komisyonu Raporu
T.-B..M. M.
Bütçe Komisyonu
Eas No. 1/294
Karar No. 100

M . lîl . 1949

^-%

Yüksek Başkanlığa

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair olan
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697;ı sayılı
Kanunun })eşinci maddesine bir fıkra ^eklenme
si hakkında Ulaştırma Bakanlığınca
hazırla
nıp Başbakanlığın 20 . I . 1948-tarihli ve-.6/19:5

sayılı tezkeresiyle Yüksek nMeclise sunulan ka
nun tasarısı Utaştırnıa ve Maliye komisyonları
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilmekle
Ulaştırma Bakanlığı - Müsteşarı Naki; Köstem
ve Maliye BakanJığı adına Bütçe ve MalîKont-
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S ;müddet asaı^ıada (»takların ikt^ajflajâiı&,karşıhk ai«rakffeec:BHktar avan^da#4»İDflaşÜOHU^ndan^tasliyjffimBtieesmde ia*teklı«in>^liiie' .gcŞirketi Hayriyenin batırt 'alınması hakkında
ki ısözleşmenin onanmasını r e bu ortaklığın bü açen paraLmiktftTHun»bir hayli a n l i f ^ v a l n t t ı a s sa dul ve -yetimlerle emeklilerin vettkügük tmetün mal; hak ve menfaatlerinin ^Devlet?'deniz
murlamnelkrinfi. gfiçen^para b i r ; a ^ ı k ihtİ5»çlayolları ve Limanları İşletme Genel 'Müdürlüğü
5
rana bile tekabül etmekten uzak olduğu öğrenil
ne geçmesini temin ederi %697 sayılt Kanunun 5
miştir.
nci maddesi; ortaklıkta ealışmakta' iken Devlet
Şu izahtan anlaşıldığına göre ortalıktan De
Denizyollarına intikal eden memur ve müstah
nizyollarına
.geçebilen 179t--ikâ9İBİn ı.emeklUik du
demlerin emeklilikleri hakkında nasıl "bir işlem
rumları
düzenlenmiştir.
;Biğer emfkli^idul ve
yapılacağına dair ahkâmı da tesis etmiş bulun
yetimler
aylıktan
da
-saataamJkalîBaktstHHştiyle
maktadır. Bit hükme göre : Ortaklık Tekaüt
büyük bir mahrumiyete »düşmüş, ^ i t t ^ a r ı n d a n
Sandığı kendi tüzüğüne göre devam eder ve şa
Hüküme4e nairacaaila IJU acıklı vaziyetten kur
yet kendi tüzüğüne göre tasfiye edilirse idaretulmalarını dilemişlerdir.
ye^intikal edecek memurlar tasfiye tarihinden
3
•--'Bir.'anonim şirketin tasfiyemeden d^ğan ve
sonra Denizyolla ı*ı Tekaüt Sandığı hakkındaki
tamami^le
hususi bir mahiyet arşeden bu vazi
kanun hükümlerine bağlı tutulurlar ve Şirketi
yetle Hükümetin ve bilhassa bu külfete .«taham
Hayriye Tekaütbandığının tasfiyesrnetieesinde
mül edecek olan Denizyolları Tekaüt .Saatliği
ellerine geçecek parayı, tamamen 'Denizyolları
nin, hukukan ilgilenmelerine bir< fiabep ileri süTekaüt 1 -Bandığına ödemeleri şartiyle '-Ortaklık
rülemezse de, hemen asra lyakın bir. müâdet bu
Tekaüt "Sandığının devamı esnasında geçen hiz
memlekete birümme. hizmeti,yapmış ve bir örnek
metlerini de saydırmak isteğinde bulunabilir
ı n üessese . halinde çalışmış ve »nihayeti^lmtün ma
ler ve bu istekleri de kabul olunur.
liyle,; ;h&klariyle,imtJyazlaB^
»geçmiş ;
Alınan izahlara göre Ortaklık Tekaüt Sandı
bulunan bu lOctâMığınoemektai'latını >ve bunların
ğının devam edip etmemesi, tasfiye edilip edil
dul ve yetimlerininderin >,bir sefalete ş i k e d e n
memesi üzerinde tereddütlü bir devir geçtikten
. hukuki bir muamelenin ilgi yönünden ,<msfcieelesöîıra nihayet tasfiye karnrr alınmış ve netice
rini bir tarafa bırakarak bu kimselere, hiç olmaz
de :
sa sandığın kendi statüsüne göre temin ettiği
Sandığın mevcudu 495 alâkalıya tevzi edil
menfaatler kadar bir hak tanımayı içtimai ada
miştir. Bu tevziatta Denizyollarına intikal eden
lete uygun bulan Hükümetin bu tasarıyı hazır
179 kişinin hissesine 203 192 lira düşmüş ve bu
lamış olduğu anlaşılmıştır.
para Denizyolları Tekaüt Sandığına yatırılarak
Tasfiye neticesinde ellerine geçen parayı de
yukarda adı geçen kanunun 5 nci maddesi hük
faten Denizyolları Emekli Sandığına iade. etmek
mü yerine getirilmiştir.
kayıt ve şartiyle kendi tüzüklerine göre almaları
Ortaklıktan emekli bulunan 79 kişinin hisse
gereken aylıkların tekrar tahsisi esasına göre
sine 99 449 lira, 189 dul ve yetime 71 901 lira ve
tanzim edilen tasarı Ulaştırma Komisyonunda,
işçi kadrosunda bulunan 42 kişiye de 31 197 li
tasfiye neticesinde ellerine geçen paranın borç
ra isabet etmiş, bunlar da tüzük gereğince hisse
landırılmasını ve buna mukabil alacakları aylık
lerini almışlardır.
larının dörtte birinin kesilmesi şartiyle tahsisin
Bunlardan başka yine ortaklık memurların
yapılması şeklini kabul etmiş ve Maliye Komis
dan yaş haddini doldurmalarına rağmen tekaüde
yonu bu hükmü bir az daha genişleterek borçlan
sevkedilmeyip ortaklıkça istihdamlarına devama
dırılacak miktara karşılık olmak üzere aylıkla
karar verilmiş bulunup da satın alma sırasın
rının omla birinin kesilmesi suretiyle tahsisin
da ne tekaüt edilmiş ve ne de yaş sebebiyle De
yapılması ve ayrıca ölenlerin borçlarının tamanizyolları idaresine intikalleri mümkün olmuş
luiyle sakıt olacağını ve tasfiye tarihinden sonra
bulunan 6 kaptan, ve memur da bu tasfiyede his
ölmüş olanların hak sahiplerine verilecek aylık
selerine düşen .10 942 lirayı dmış bulunmakta
ların da borçlanmaksızın tahsis edileceği esaslaın
dırlar.
kabul edilmiştir.
Alınan izahlara göre tasfiyeye kadar geçen
Komisyonunu ı/d a yapılan .görüşmeler sonurol Öeııel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü.
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cunda; tasfiyeden ellerine geçen, cüzî paraları
çoktan tüketmiş olan bu kimselerin bu paraları
defaten iadelerine imkân olmadığından borçlan
dırma esası ve Maliye Komisyonunca kabul edi
len hükme göre bu borcun aylıkların onda biri
kesilmek suretiyle tahsilini ve tekaütlükleri icra
edilemeden yaş haddi sebebiyle yalnız tasfiyeye
giren 6 emektarın da bu atıfetten istifadelerinin
temini esaslar^ Komisyonumuzca- bu konuda en
âdil bir hal şekli olarak uygun görülmüştür.
Maliye Komisyonunca maddeye eklenen ve
ölenlerin dul ve yetimlerini borçlanma hükmün
den istisna eden kaydı bu tasarının'esas ve mak
satlarına uygun mulmıyan Komisyonumuz böy
le bir hükmün kabulünde Denizyolları Emekli
sandığma sebepsiz bir yük tahmilini gerektirdi
ğini de göz önünde tutarak ve bu tasarıdan fay
dalanacaklar arasında müsavatı da temin bakı
mından tasandan çıkarmış bulunmaktadır.
Bunlardan başka Denizyolları idaresine in
tikal eden ortaklık memur ve müstahdemleri
nin ortaklık sandığından Denizyolları Emekli
sandığına ödenen paralar hiçbir vergi kesinti
sine tâbi tutulmadığı halde bu tasarıdan fay
dalanacak kimselerin ellerine geçen paralardan
vergi kesilmiş bulunduğundan miktarı 60 000
liraya yakın bir yekûn tutan bu vergilerin de

{a

Hazinece sandığa iadesi icâp edeceği Komisyon
numuzda görüşme konusu, olmuş ve Denizyol
ları Emekli Sandığının külfetini de azaltacak
böyle bir iadenin doğru olacağına Komisyonu
muzca karar verilerek tasarıya bunu temine ye*
ter bir hüküm ilâve edilmiştir.
Bu esaslar dairesinde yeniden hazırlanan ta
sarı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Mardin
Diyarbakır
R, Erten
î. H. Tigrel
Sözcü
Kâtip
Ankara
Ankara
M. Eriş
F. öymen
Amasya
Ankara
.•l, K. Yiğitoğhı
N. C. Akkermcm
Ankara.
Diyarbakır
İsparta
T. Gölet
V. Dicleli
K. Turan
İstanbul
izmir
Kastamonu
>S'. Bektfr
S. Dikmen
M. Akalın
Kastamonu
Malatya
Manisa
T. Çoşkan
M, 8. Eti
F. Kurdoğlu
Niğde
Bize
Samsun
Ti. Gürsoy
T. B. Balta
M. A. Yöruker
Seyhan
Diyarbakır
A. R, Yüreğir
C, Ekin
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V LAŞTIRMA KOMİSYON UNUN DEĞÎSTİBİSİ

Şirketi Hayriyenin
salınalınmamıa
dair olan
söyleşmenin onanması hakkındaki
1697' sayıl t
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra
eklenmesi
hakkında Kanun tasarısı
MADDE 1. — 15 . 1 . 1945 tarihli ve 4697
sayılı Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.
Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetini aylığı almakta
olanlardan istiyenler, tasfiye sununda sandık
tan aldıkları paraları Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Gene] Müdürlüğü Emekli San
dığına toptan yatırdıkları takdirde bu aylıkla
rının adı geçen emekli sandığınca sandık esas
ve usullerine göre aynen ödenmesine devam olu
nur ve haklarında 15 . 1 1 . 1.9:17 tarihli ve 3137
sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Şirketi Hayriyenin
satma tınmasına dair olun
sözleşmenin onanması hakkındeıki 1697 sayılı
Kanunun 5 'nci maddesine bir fıkra
eklenmesi
hakkında Kanun tasarısı
MADDE J. — 35 . I . 1945 tarihli ve 4Iİ97
sayılı Kanunun 5 nei maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir.
Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetim aylığı almakta
olanlardan istiyenler, tasfiye sonunda sandık
tan aldıkları paraya ayrıca faiz yürütülmeksizin aylıklarından dörtte biri kesilmek suretiy
le Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi ka
bul ve taahhüt ederlerse bu aylıklarının adı ge
cen emekli sandığınca sandık esas ve usulleri
ne göre aynen ödenmesine devam olunur ve hak
larında 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır.

MADDE 2, — Hu kanun yayımı gününde
yürürlüğe girer.
MADDE 3: — Bu kanun hükümlerini' Mali
ye ve Ulaştırma Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı Devlet Bakanı
//. Saka
Başbakan Y.
M. A. Renda
Barutçu
Adalet Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Ş. Devrin
M. Birsel
İrisleri Bakam
Dışişleri Bakanı
.1/. H. Göle
Ar. Sadak
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
II. N. Ke§mir
R. Ş. Sirer
Bavmclırhk Bakam
Ekonomi Bakam
(J. Ekin
Sa. ve So. Y. Bakam
Gümrük ve Tekel Bakam
Dr. B. Uz
Ş. Adalan
Tarım Bakanı
Ulaştırma Bakanı
T. Coşkan
Ş. Koçak
Ticaret Bakanı
Çalışma Bakanı
M. N. Oündüzalp
T. B. Balta

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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B t f f p KOMİSYONUNUN D E Ğ D İ R İ Ş İ

MALİYE KOMİSYONUNUN D E Ö Î Ş T M Ş I
tt Hayriyenin satmahnmasına dair olan
sazlîşmenm onanması hakkındaki 4697 sayüı
Kam<mun 5 nci maddesine bâzı MikMmUr eklen
mesi hakkında Kanun. tasarım
MADDE 1. — 15 . I . 1945 tarihli ve 4697
sayılı Kanunun 5 n d maddesine aşağıdaki hü
kümler eklenmiştir.
Ortaklık emekli sandığından tasfiye tarihin
de emekli, sakat, dul ve yetim aylığı almakta
olanlardan istiyenler, tasfiye sonunda sandık
tan aldıkları paraya ayrıca faiz yürütülmeksiâ n aylıklarından onda biri kesilmek suretiy
le Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme. Ge
nel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi ka
mı} ve taahhüt ederlerse bu aylıklarının adı ge
çen emekli sandığmea sandık esas ve usulleri
ne göre aynen ödenmesine devam olunur ve hak
larında 15 . II . 1937 tarihli ve 3137 saydı Ka
nun hükümleri uygulanır.
Bunlardan Ölenlerin borçlan tamamen sakıt
olacağı gibi, tasfiye tarihinden sonra ölmüş
olanların sandık hükümleri dairesinde hak sa
hibi kimselerine verilecek aylıklarda borçlanmasız olarak bağlanır.

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair olan
sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayüı
'Kamımın 5 nci maddesine bir fıhşa ekletmesi
hak&mda kanım tasana
MADDE 1. — 15.1.1945 tarifi ve 4697 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesine aşaiMteki hüküm
ler eklenmiştir :
Ortaklık Emekli Sandığından emekli, sakat,
dul ve yetim aylığı almakta olanlarla kanunun
neşri tarihinde şirketçe emekliye sevkedümemis;
ve yaş hadleri sebebiyle Devlet Denizyolları ve
Limanları İşletme kadrosuna alınamamış olan
lardan istiyenler tasfiye sonunda sandıktan al
dıkları hakikî tediye miktarını ayrıca faiz yürütülmeksizin aylıklarından onda birit kesilmek snretiyle Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme
O enel. Müdürlüğü Emekli Sandığıa» ödemeyi
kabul ve taahhüt ederlerse bu aylıkları adı geçen
Emekli Sandığınca sandık esası usullerine göre
aynen Ödemeye devam olunur ve haklarında
15. X I . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır.
Şirketi Hayriye Memurları Ettiekli Sandığı
nın tasfiyesi sonucunda ilgililere öNâenmiş bulu
nan paralardan kesilen vergiler Maliye Bakanlı
ğınca Devlet Denizyolları ve Limanları İşletmem
Memurları Emekli Sandığına ödenir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. —• Hükümetin 2 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir.

m*m
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