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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Büyük Millet Meclisinin 1937 yılı ikinci teşrin ayı 
hesabı hakkındaki mazbata okunduktan sonra cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi, 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez İsparta Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

2 — HAVALE : 
Teklif 

1 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1937 yılı 
bütçesinde 3500 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/61) (Bütçe encümenine) 

Tezkere 
2 — Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı lis

telerde yazılı bir kısım eşyanın gümrük resimlerinde 
2294 sayılı kanuna istinaden zam ve tenzil yapıldı
ğından keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/438) (iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

1 — Belediye kanununa ek 2763 sayılı kanun 
ile belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâ
tına aid 3042 sayılı kanunda değişiklik yapılma-
sina ve yeni hükümler ilâvesine dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Br\ ı'.^let 
tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1 - VI - 1937 tarih ve 6/1947 sayılı ^ . s e r e 

mizle Yüksek huzurlarına sunulan 2763 ve 3042 
sayılı kanunların bazı hükümlerinin tadili ve 
yeni hükümler ilâvesi hakkındaki kanun lâyi
hasının geri alınması, Dahiliye vekilliğinin 
16 - XII - 1937 tarih ve 10486 sayılı tezkeresile 
istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü-

•ILEN EVRAK 
ve Millî müdafaa, Maliye, Bütçe ve Divanı muhasebat 
encümenleri mazbataları (1/37) (Ruznameye) 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 ve 
43 ncü maddelerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/231) (Ruznameye) 

5 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddelerine 
müzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/738) (Ruznameye) 

6 — Serbest meslek erbabının 2751 sayılı kanun 
mucibince meslekî teşekküller veya belediye heyetleri 
tarafından tayin olunan smıf derecelerine mükellef
lerin ve varidat idaresinin itiraz edib edemiyeceklerine 
dair Başvekâlet tezkeresi ve iktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (3/250) (Ruznameye) 

saade buyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

C. Bayar 
BAŞKAN — Lâyihayı usulen iade edyoruz. 
2 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 

2223 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
*26 - V - 1937 tarih ve 6/1826 sayılı tezkere

mizle Yüksek huzurlarına sunulan Hariciye vekâ
leti teşkilâtı hakkındaki 2223 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasının geri alınması, Hariciye ve
killiğinin 16 - XII - 1937 tarih ve 26691/724 
sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

B I B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret sılay 

KÂTtBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 
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Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü

saade buyurulmasmı rica ederim. 
Başvekil 

Celâl Bayar 
BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
3 — 1932 yılı muvazenei umumiye kanunu

nun 21 nci miaddesinin tefsirine dair olan tezke
renin geri verilmesi hiakkında Başvekâlet tezke
resi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
31 - XII -1932 tarih ve 6/3229 sayılı tezkere 

ile Yüksek huzurlarına sunulan tefsir talebini 
havil&aliye vekilliğinin 27 - XII -1937 tarih ve 
177 sayılı tezkere suretinin geri almması adı ge
çen vekilliğin 15 - XII - 1937 tarih ve 6284 sa
yılı tezkeresile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen tezkerenin iadesine müsaade bu-
yurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

4 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, Hükü
met tarafından iadesi taleb edilen 1932 yılı mu
vazenesi ıw%umiye kanununun 21 nci maddesinin 
tefsirine dair olan tezkereyi deruhde ettiğine dair 
takriri 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir vardır. 
Ajrzediyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Bu güngü 24 - XII - 1937 ruznamesinde Ri

yaset Divanının maruzatı kısmında 3 numara ile 
•yazılı ve Hükümetçe geri aimmak istenilen 1932 
muvazenei umumiye kanununun 21 nci madde
sinin tefsirine dair talebi aşağıda yazdı sebeb-

1 — Yozgad mebusu Emin Dramünm, Arzu
hal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1003 sayılı kararın Uhnumâ He
yette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal encü
meni mazbatası (d/59) [lj 

BAŞKAN — Mazbatayı arzediyorum. 
J^Lazbata hakkında mütalea var mı? 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Okunan mazba
taya nazaran bendeniz, Şûrayı devlet kararma 
karşı yapılmış bir itirazm sahibi olmak mevki
ine gelmiş bulunuyorum. Bu itibarla bir kaç 
kelime ile izahat vermek mecburiyetini duy
dum. Mesele okundu. Edirnenin istilâsı sırasın
da iki çocuğu ile beraber memleketi terk etmek 
mecburiyetinde kalmış olan bir dul kadmm va
ziyetidir. Bu kadın, bu vaziyet karşısında iki 
çocuğu ile beraber Bulgaristana iltica ediyor. 
Çocukları serpilip büyüyünceye kadar 10 - 11 

[1] 39 sayılı basnmyazı zaptın sonundadır. 

lerden dolayı üzerime alıyorum: 
Mezkûr tefsir talebile alâkalı olarak elyevm 

Bütçe encümeninde bulunmakta olan iki müs-
tediye aid mazbata vardır ve Bütçe encümeni
nin işlerine aid matbua kısmında 388 nci sayı-
fada yazılıdır. 

Bu sebeble mezkûr Hükümet talebini üzeri
me aldığımdan bulunduğu noktadan itibaren 
muamelesinin yürümesini Nizamnamei dahilinin 
68 nci maddei mahsusasma tevfikan arz ve rica 
ederim. 

Yozgad mebusu 
E. Dr aman 

BAŞKAN — Deruhde edilen tefsir encümene 
tevdi edilecektir. 

5 — Sıhhat ve içtim^aî muavenet vekâleti me-
mfrırl-arı için yaptırılmış olan apartmanlardan 
1837 sayılı bina vergisi kanunu hükmüne, göre 
istenilen verginin tayini hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 - XII - 1937 

2 - XII -1936 tarih ve 6/3930 saydı tezkere 
ile yüksek huzurlarına sunulan tefsir talebini 
havi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğinin 
25 - XI - 1937 tarih ve 226/20534 saydı teklifi
nin geri almması adı geçen vekilliğin 
11 - XII -1937 tarih ve 238 saydı tezkeresile ri
ca edilmektedir. 

Bahsi geçen tefsirin iadesine yüksek müsaa
delerini dilerim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Lâyiha usulen iade edilmiştir. 

sene orada kalıyor ve bilâhare memlekete av
det ediyor. Vaktile şehid kocasından kendisine 
tahsis edilmiş olan maaşın tekrar iadeten veril
mesini istiyor. Millî Müdafaa vekâleti ise Lozan 
aJüdnamesinin €1 nci maddesi mucibince mem
lekete demeniz ve iki sene zarfmda hakkı hıyarı
nızı istimal etmeniz lâzım gelirken dönmediği
nizden dolayı hakkmız yoktur diyor. Müstedi al
dığı bu cevab üzerine Büyük MMet Meclisine 
müracaat ediyor. Arzuhal encümeni ise, Millî 
Müdafaa vekâletinden aldığı cevabı Heyeti 
Umumiyeye bildiriyor. Lozan ahMnamesinin hü
kümlerine tevfikan siz hakkı hiyarmızı istimal 
etmediniz, bunun için maaş alamazsınız denili
yor. Bendeniz merak ettim, Lozan muahedena-
mesinin 61 nci maddesi nedir diye tetkik ettim, 
gördüm ki; Lozan muahedesinin 61 %m maddesi 
bu muahedename mucibince ecnebi tabiiyetine 
geçmek mevkiinde kalmış bulunan, yani o mu
ahedenin 30 ve 31 nci maddeleri mucibince mem-

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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leketi düşmana terkedilmiş olan yerler ahali
sinden olan kimseler içindir. Binaenaleyh Edir
ne gibi Türk hududu içinde kalmış ve ilelebed 
kalacak olan yerler ahalisi hakkında verilmş 
olan bu kararı doğru bulmadığım içindir ki, 
istida encümeninin bu esbabı mucibeye istinad 
etmiş olan kararına itiraz etmiştim. Görüyorum 
ki istida encümeni, mazbatasında bir şey daha 
ilâve ediyor. Orada diyor ki; biz bu adamın 
işini inceledik ve gördük ki bunun hakkmda 
Şûrayi devletten de 7 şubat 1937 tarihinde sadır 
olmuş bir karar vardır. Biz bu karar üzerine 
ve Yüksek Meclisin 803 numaralı kararı da 
meydan da olduğu için bir şey söyleyemedik, 
Evvelce arzettiğimiz esbabı mucibe ile karan ver
dik. Eğer sonradan söylenmiş olan bu esbabı mu
cibe o zaman söylenmiş bulunsaydı ben ne tak
rir verirdim ne de Yüksek Meclis bununla işti
gal ederdi. Bu izahatı vermekten maksadım, 
Yüksek Merlisin 803 numaralı kararı ortada 
iken Emin Draman gelipte sizi rahatsız etmiş 
ise sebebi, zikrettiğim esbabı mucibenin önceden 
bildirilmemiş olmasıdır. Onun çin istirham edi
yorum, esbabı mucibe mademki anlaşılmıştır ve 
hakikî sebeblere istinad ediyor, bu şekilde kabul 
edilsin. 

BAŞKAN — Mazbatayı aynen reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Şûranın kararı bo
zuk oluyor. 

2 — Askerî fabrikalar harb sanayii kıtaları 
erlerine verilecek yevmiye hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/775) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine 
verilecek yevmiye hakkmda kanun 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) kadrolarına dahil harb sanayi kıta
ları erlerinden ehliyet gösteren ve mesailerile 
müesseseye menfaat temin edenlere yalnız çalış
tıkları günlere münhasır olmak üzere kanunî 
istihkaklarından başka ayrıca yevmiye verile
bilir. 

Yevmiyeler erlerin kıtalara iltihaklarından 
üç ay sonra başlamak üzere birinci sene en çok 
elli ve ikinci sene yüz kuruşu geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 
yok. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yevmi-

[1] Birinci müzakeresi 17 %ci inikad zaptın-
dadır. 

yeler fabrikaların bağlı oldukları müdür ve 
umum müdürlüklerce takdir ve tesbit olunarak 
Millî Müdafaa vekâleti hava ve deniz kısımları 
bütçelerile askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
bütçesinin amele ücretleri tertibinden verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 —• Devlet hesablarında liranın esas ittihaz 
edilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/731) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Devlet hesablarında liranın esas ittihaz edil
mesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Bilûmum vergi ve resimlerin 
tahakkukuna ve Devlet borçlarmm subutuna 
esas olan mikdar ve nisbetler değişmemek şar-
tile Hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 
hesab kayıdlannda lira esas ittihaz edilerek ku
ruş onun kesri itibar edilir. Tahakkuk, tahsil 
ve tediyede yirmi para ve daha aşağı kesirler 
tay ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa ib
lâğ edilir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

4 — Müteaddid zevata hidematı vataniye ter
tibinden msaş tahsisi hakkındaki 64$ sayılı ka
nuna müzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe encüme

ni mazbatası (1/742) [2] 

[1, 2] Birinci müzakereleri 17 nci inikad zap-
tındadır. 
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BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresi

dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Müteaddid zevata hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisi hakkındaki 649 numa

ralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Müteaddid zevata hidematı 

vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 22 
nisan 1341 tarih ve 649 numaralı kanuna bağ
lı cetvelde yazılı maktu kaydi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MSADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

5 — Türk Hava kurumu tarafından Millî Mü
dafaa vekâletine teberru edilen mebaliğin sureti 
sarfına dair olan 1831 sayılı kanuna Hr madde 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/748) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. Birinci maddeyi arzediyoruz. 

Türk Hava kurumu tarafından Millî Müdafaa ve
kâletine teberru edilen mebaHğin sureti sarfı 
hakkındaki 1831 numaralı kanunu değiştiren 

kanun 
MADDE 1 — Türk Hava kurumu tarafından 

Millî Müdafaa vekâletine teberru edilen meba
liğin sureti sarfı hakkındaki 20 haziran 1931 
tarih ve 1831 numaralı kanunun birinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Türk Hava kurumunun, hava kuvvetleri 
işlerine sarf olunmak üzere Millî Müdafaa vekâ
leti emrine vereceği mebaliğ bir taraftan varidat 
bütçesine irad kayid ve diğer taraftan Millî 
Müdafaa vekâleti hava bütçesine tahsisat ola
rak ilâve edilerek nâzmı varidat ve masraf he-
sablarmda tedvir olunur). 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikad zaptın-
dadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum ... Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

6 — Denizbank kanunu lâyihası ve İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/847) [1] 

BERÇ TURKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaşlar; Saym Hükümetimiz tarafından 
bu gün Kamutaya teklif edilen Denizbank ka
nununa dair mülâhazalarımı muhtasar surette 
arzetmek isterim 

Denizbank bütün deniz işlerile alâkadar olan 
bir takmı müesseselerin birleştirilmesi maksa-
dile kurulacak bir bankadır. 

Ancak bir banka teessüs ederken, en evvel 
düşünülecek şey nakdî sermayedir ve bu da 
hisse senedi veyahud tahvil çıkarmak suretile 
olur. 

Bu gün, işe başlıyacak olan Denizbankm ser
mayesi bir takım eski gemilerden, dubalardan, 
fabrikalardan, rıhtımlardan, demirbaş eşyadan 
ibaret olub nakdî sermayesi de, devredilecek mü
esseselerin kasalarında bulunan ihtiyaca kifa
yet etmiyecek, az mikdarda nakitten ibarettir. 

Hükümet diyebilir ki; Denizbank sırf Hü
kümet müessesesidir, hisse senedi çıkarmak 
lüzumu yoktur. O halde niçin Hükümet muay
yen nakdî bir sermaye tahsis etmiyor. Hiç ol
mazsa «fonds de roulement» için mühim nakid 
paraya ihtiyaç vardır. 

Kanunun sekizinci maddesinde deniyor ki, 
Denizbank, Hükümetin teklifi ile tahvilât çıkara
bilecektir. 

Eğer tahvilât çıkarmak şimdilik kabil değilse, 
Hükümet nakdî yardımda bulunamaz mı?. 

Denizbank işe başladığı zaman, kasasında, 
mühim mikdarda nakdî sermaye bulunmalıdır ki, 
kendisine terettüb eden işleri bihakkın.başara-
bilsin. Acaba buna dair Saym Hükümetimizin 
mülâhazası nedir?. Bunu söyledikten sonra bir İM 
noktaya da temas etmek isterim. 

Denizbank, bir takım işler yaparken deniz 
ticaretile de meşgul olacaktır. Bir Hükümet mü
essesesi olmak hasebile elbette ki büyük işlere 
girişir, fakat bunu yaparken bu gün deniz tica
reti yapan halkm aleyhine rekabet etmiş olmaz
ını? Bu nokta üzerine saym Hükümetimizin 
nazarı dikkatmı celbetmeği bir borç bilirim. 

Sonra, deniyor ki Denizbankm merkezi An
kara olacaktır. Bu pratik bir karar mıdır? Sü-

[1] 38 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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merbankın ve Etibankm ve diğer bankaların 
merkezi Ankara olabilir, fakat sırf deniz işleri-
le meşgul olacak Denizbankm tabiî merkezi İs
tanbul olmalıdır. 

Merkezi Ankara olursa, bir takım fuzulî mas
raflara, harcırahlara yol açılacak ve direksiyon 
noktai nazarından dahi işlerin muntazam ve 
seri surette intaç edilmesine mâni teşkil edecek
tir. 

Biz bol bol harcırah vermeğe alıştık, bazı iş
ler için «Bu gün olmazsa yarın olsun» diyoruz. 
Eğer bu düstura göre Denizbank iş görecekse 
merkezinin Ankarada bulunmasında bir beis 
yoktur. 

Biz bir tecrübe devri geçiriyoruz. 
Sayın Hükümetimiz, memleketimizin kalkın

ması için yeni teşebbüsler ihdas ediyor. 
Denizbankm teessüsü de bu teşebbüsler me-

yanında olduğundan, sayın Hükümetimizi tebrik 
eder ve Denizbanka muvaffakiyetler dilerim. 

İk. V. SAKİR KESEBİR (Tekirdağ) — 
Dinlediğimiz mütalealar arasmda muhterem ha-
tib biraz yanlış tasvirde bulundular. Teşkili mev-
zubahs olan Denizbankm hiç bir parası olmaksı
zın, eski, işe yaramaz bazı dubalarla ve vapur
larla işe başlayacağını işaret etmiş oluyorlar. 

Hakikat böyle değildir. Arzetmiş olduğu
muz lâyiha Denizbanka 50 milyon lira serma
ye tahsisini ihtiva ediyor. Bu sermayenin 27 
milyon lirası bu gün bu yeni bankanın bünyesin
de toplanacak olan muhtelif deniz müesseselerinin 
getirecekleri ekseriyetle ayin, bir mikdar da 
nakidden teşekkül ediyor. Bu mikd*Tm hari
cinde daha 23 milyon liralık sermaye farkı kal
maktadır ki, bunu da yine kanunun maddesin
de göreceğimiz gibi müessese tedricen kârmdan 
ilâve edeceği paralarla ve bütçenin yardımlarile 
temin edecektir. Bu itibarla müessese daha do
ğarken merhamete şayan bir vaziyette imiş gi
bi arkadaşımızın burada bir mikdar para iste
meğe kalkışmasını yerinde bulmayorum. 

Diğer maddelere aid olan mütalealara gelin
ce; bunları maddelerinde tekrar görüşebiliriz. 
Yalnız * umumiyetle şunlara işaret etmiş olayım 
ki, banka merkezinin Ankarada bulunması ka
nunun ilk şeklinde îstanbulda merkezin bulun
ması yolundaki noktai nazarlarımızın tadilini 
icab ettirir yapılmış bazı tetkikler neticesidir. 
Kendileri de görmüş olacaklardır ki, lâyiha bü
yük Meclise arzolunduğu zaman merkezinin İs-
tanbulda olması esasen bu teşekküllerin kısmı 
küllisinin îstanbulda olması itibarile daha uy
gun olacağı nazarı itibare alınarak o yolda tan
zim edilmişti. Fakat o zamandanberi geçen 
müddet zarfmda yapılan yeni tetkikat, merke
zin Ankarada kurulmasında büyük faydalar 
olacağını gösterdi ki, bunun üzerine merkezin 
Ankaraya getirilmesini Hükümet namma alâ

kadar encümen nezdinde rica ettim ve o yolda 
tashih edilmiştir. 

Merkezin Ankarada bulunması; lüzumsuz 
harcırah verilmesine ve bu günün işini yarma 
bırakmak gibi alışılmış olan bazı fena hallerin 
devamına sebeb olur tarzındaki işaretlerini te
essürle karşıladım. Hiç bir işimizde ne fazla 
harcırah, vermek, ne de bu günün işini yarma 
bırakmak gibi bir itiyad yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Her kanun bir 
ihtiyacın ifadesidir ve her kanun bundan evvelki 
mevcud kanunu ikmal eder. Bu noktai nazardan 
Denizbankı, muhtelif şubelere ayrılan ve deniz 
işlerile meşgul olan muhtelif müesseseleri bir 
noktada toplamak itibarile hakikaten çok güzel 
ve faydalı bir müessese olarak telâkki ederim. 
Bunun merkezine, veya şuna, buna taallûk eden 
keyfiyetler bence maddelerde hallolunabilir. 
Yalnız sözümün mebdeinde söylediğim gibi, her 
kanun yeni bir ihtiyacın mütekâmil bir şekilde 
edası ve ifadesi olduğuna göre, Denizbank ida
resinden bu memleketin isteyeceği çok yenilikler 
vardrr. Bu gün deniz yollarının elinde bulunan 
vesaitin noksanlığından doğan zaruretlere şahid 
olmayan arkadaşlarımız hemen yok gibidir. 
Haftalarca Karadeniz sahillerinde çoluğu ile ço
cuğu ile bekleyen memurlar, yığılmış olan mal
larını çrkaramamasmdan tüccarlar için doğan 
zarar ve ziyanların hepsinin esbabı, idarenin fe
na işlemesine atfedilemez. Ancak vesaitinin nok
sanlığına hamlolunabilir. Çok temenni ederim 
ki Denizbank milletin yeniliğe doğru beslemekte 
olduğu heyecan ve arzu ile nıütenasib bir şekilde 
az zamanda bu ihtiyacı tatmin edecektir. Yalnız 
vesaiti teminle iktifa etmiyerek onları daha 
mükemmel bir hale koyduğunu görmek saadeti 
bizim için çok faydalı olacaktır. 

İktisad vekili arkadaşımıza, malûmu ilâm 
kabilinden olmakla beraber, bu gün deniz vesa
itinin noksanlığından doğan ıztrabm ifadesi 
olmak üzere söylediğim sözlerle, zaten kendisinin 
pek yakından malûmu olan bu ciheti işaret et
miş olmak, ve bu yeni müessesenin memleket 
için yeni ve meşkûr bir adım olacağmı bildir
mek isterim. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında başka söz isteyen var mı? 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlar, deniz kıyıları çok olan ve halkının pek 
çoğu da denizci bulunan biz Türklerin en çok 
muhtaç olduğumuz şey denizciliktir. Denizban
km teşekkülü de doğrudan doğruya deniz ida
relerinde görülen noksanların ikmali için atıl
mış bir adımdır. Fakat Vekil burada bu banka
nın sermayesinden bahsederken 27 milyon lira
lık ayniyat ve bunun içinde biraz da nakdî ser
maye vardır, üst tarafı da Kazancdan gelecek 
ve yahud Hükümetten yapılacak yardımla dol
durulacaktır dediler. 
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Mefrüz kârlardan sermaye teşekkülüne akıl 

erdiremedim. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Sümerbank 

var. 
AHMED ÎHSAN TOKGÖZ (Devamla) — 

Başka misallerle meşgul değilim. Mevzuubahis 
müessese çok mühimdir. Çünkü denizciliğe çok 
muhtacız. Ta çocukluğumdanberi yeni bir uzak 
deaiz gemisine binmedim. Yoktur ki bineyim. 
Karadenize, îzmire işleyen, 30 - 40 yaşında a'm 
mış gemilerdir. Yeni olarak ya Şirketi hayri-
yenin, yahud tdarei mahsusanm, Seyrisefainiıı 
vapurlarını gördüm. Bundan sonra ise hepsi 
yeni olacaktır. Bu ise büyük sermayeye muhtaç
tır. 50 milyona değil belki 100 milyona ihtiyaç 
gösterecektir. Hükümetin yardımı lâzımdır. Fa
kat kârla toplanacak sermaye ile diye başlarsak 
bu işin iyi inkişaf edeceğine kani değilim. 

Bu noktai nazardan muhterem Vekil bu Lu-
susu iyice izah ederlerse minnettar olurum. 

ÎKTISAD V. SAKİR KESEBlR (Tekirdaj) 
— Maddesinde arzederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
ZIYA GEVHER' ETİLİ (Çanakkale) — Bi

zim ananelerimizden biri olan denizcilik, ümid 
ediyorum ki bu yeni kanun ile yeni bilgi ile bu 
müessese yeni baştan memlekette teessüs ede
cektir. Fakat benim saym bakandan sormak 
istediğim bir sual var. Şimdi hepimiz itiraf et
meliyiz ki denizcilik, uzun senelerin ihmal ve 
teseyyübünden dolayı bizde çok düşmüştür. Yal
nız elimizdeki malzeme değil, elimizdeki malze
meyi işleteceklerin derecelerini dahi bu günkü 
fennin ve dünyanm denizcilik sanatmm icabet-
ürdiği mevkie çıkarmak için acaba bu yeni 
müessesede mütehassıslar düşünülüyor mu? Ge
rek idare işlerinde ve gerek işletmede mütehas
sısın yeri inkâr edilemez. Hattâ kamarotun da 
hi denizcilikte mühim bir işi olduğu malûmdur. 
Ahmed İhsan arkadaşımızın sözlerindeki şikâ
yetlerin esasmı da bu teşkil ediyor zannederini. 
Gerçi biz kendisi gibi değiliz. Karadenize de, 
Akdenize de bu gemilerle gidiyoruz. Fakat şi
kâyetin esbabı mucibesini teşkil eden, asrm ica-
bettirdiği en mütekâmil şekilde bir müesess 
yaptığımıza göre, elbette ki asrm her icabma 
uyacağız. Elimizde kâfi derecede eleman oldu
ğunu iddia edecek mevkide değiliz. Acaba bu 
müessese için mütehassıs getirilecek midir? Av-
rupaya yetiştirmek üzere adam gönderecek mi
yiz? 10 tane yeni gemi geliyor. Bu 10 gemiye 
yeni fikir, yeni kafa ve yeni eleman lâzımdır. 
Saym bakandan bunu rica edivorum. 

Ik. V. ŞAKIR KESEBİR (Tekirdağ) — Ah
med ihsan arkadaşımız sermaye hakkmda biraz 
daha izahat vermemi arzu ettiler. Arzettiğim gibi 
bankaya 50 000 000 lira sermâye tahsis edilmiştir. 
itibarî olan bu sermaye ihtiyaca göre - madde
lerinde göreceğiz ki - Umumî Heyet karan ile ve 
Hükümetin tasvibi ile bir misli kadar tezyid olu

nabilir. Yine lüzumu halinde tediye edilmiş ser
maye mikdarmda obligasyon da çıkarmak için 
bu müesseseye salâhiyet vermekteyiz. Şu hal
de 125 000 000 liraya kadar kendiliğinden geniş
lemesi mevzubahs olan bir sermaye temini im
kânı karşısında bulunuyoruz. Bu günkü ihtiyaç 
mevzubahs olurken 27 000 000 diye arzetmiş 
olduğum ayniyatın içerisinde 10 000 000 nun, si
parişi verilmiş ve yakm zamanda memlekete gel
melerini beklemekte olduğumuz yeni gemilerin 
de dahil olduğunu tasrihe lüzum görmüyorum. 
Bu gemiler birer birer ticaret filomuza iltihaka 
başlayınca yeni bir gemiye binmek zevkine de 
nail olacaklarını şimdiden kendilerine tebşir et
mek istiyorum. 

Denizbankm deruhde ettiği hizmetlerin geniş
liği ile mütenasib olarak yeni bir ruh alması ye
ni bir idare kurması Ziya Etili arkadaşımız tara
fından ileri sürülmüş oldu. Kendilerini tatmin 
etmiş olacağımı zannediyorum. Bir taraftan ye
ni vapurlar düşünülürken gerek deniz ticaret 
mekteble gerek hariç memleketlere gönderdiği
miz talebelerle muhtaç olduğumuz yeni eleman
ları da bir taraftan hazırlamayı ihmal etmiş de
ğiliz. Bu gün hizmette bulunan personelimizde 
de emniyet etmelerini de ayrıca rica ederim. 
Kendi vazifelerini hakkile ve takdirinizle lâyik 
olacak veçhile ifa etmektedirler, işin genişliği-
le mütenasib olarak yeni ihtiyaçları da düşüne
rek daima elemanları kuvvetlendirmek ve mik-
darlarmı arttırmak, daha ziyade ihtiyaca uygun 
bir vaziyete sokmak yolundayız. Bu maruzatım
la kendilerini tatmin ettiğimi zannediyorum. 

ZİYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Sa
ym bakanm izahatına teşekkür ederim. Elbette 
mutmainim. Yalnız bir noktayı tasrih edeceğim. 
Mevcud elemanlara itimad. Ben hem bir deniz 
çocuğuyum. Hem de dairei intihabiyem deniz 
üzerindedir, ve yaz tatilini denizde geçiririm. 
Ahmed Ihnan Tokgöz gibi mevcud gemilere bin
mekten çekinmedim. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Ben de 
çekinmedim, 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Ne ise. 
Mevcud elemana itimad meselesinde ben itimad 
etmem demedim. Bulundukları seviyenin çok 
yükseğine benim söylediğim - ki mevcud ele
man da bu fikirdedir - bulundukları seviyeden 
çok yükseklere hamle ile atlamalarıdır. Benim 
kasdim budur. Ben, bu çürük addedilen vesa
ite ve mevcud elemanlara güvenen ve onlarm 
fevkalbeşer bir gayret sarfettiğine inanan bir 
insanım. Başka türlü olamaz. Daha evvelki 
gün denizlerde olan facia da bunun birinci mi
salidir. Kendine güvenemeyen adam bu tekne
lerle bu denizlere çıkamaz. Onlar daima benim 
kafamda, en yüksek fedakârlığı yapmış ve ya
par insanlardır. Fakat bu fedakârlık, benim 
burada bu hamleyi söylememe mâni olamama-
lıdrr. Benim söylediğim hamle işi nazarı itiba-
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bare almırsa, bu fedakâr insanların gerek gay
retleri ve gerek memlekete verecekleri faide bu
nun 20 - 30 misline çıkar. Bilgi denilen şeyin 
her gün ilerlemekte olduğunu ve teknik denilen 
şeyin dev adımlarile koştuğunu o insanlar da 
biliyorlar ve benim gibi kendileri de takdir edi
yorlar. Benim arzum, genç elemanları müte
rakki memleketlerdeki gemilerde bilfiil çalıştı
rarak bu görgülerini arttrrsmlar ve bizi de ayni 
vaziyete soksunlar. Benim söylediğim tamami-
le teknik meseledir, itimad meselesi değildir. 
Benim emelim; onların derecesine çıkmaktır. 
İnşaallah Saym bakanımız bu cihetleri nazarı 
itibare alırlar. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Kıy
metli vekilimizin ağzından 125 milyon liraya 
kadar sermayenin çıkacağını işitmek benim için 
bahtiyarlıktır. Çünkü bu böyle taahhüd olu
nan 50 milyon lira ile, 27 milyon liralık ayni
yatla, yeniden gelecek vapurların 10 milyon li
rası mı hazır sermaye gibi kaydetmekle bu iş 
döndürülemez. Yeni vapurlar gelecektir fakat 
onlar da taahhüdat karşılığıdır. Onun için ga
yet cesur, çalışkan büyük milltten ve bu ve
rimli işi getiren Hükümetten beklediğimiz, de
nizciliği kurarken sağlam yollardan, sağlam ve 
maddî sermayeler üzerinde yürümektir. 

Bunu 125 milyon liraya çıkarmak çok yerin
de olur. Tahvil çıkarılırsa millet bunu seve se
ve verir, çünkü denizcilik çok kârlı bir iştir. 
Deniz aşıkı bir de Başvekilimiz vardır. Kendi
sinin denize olan aşkı ile onun yanında maddî 
işteki vukufları da çok büyüktür. Onun için 
tekrar söyliyeyim, tahvilât çıkarmak çok iyi bir 
iştir. Halk da bunun kârlı bir iş olduğunu bi
lir ve verir. Fakat böyle 50 milyon lira serma
yenin 27 milyon lirası ayniyattır, yani vapurlar 
sipariş ettik, 10 milyon lira kıymeti dahildir 
diye bunları sermaye olarak tutmak zannederim 
biraz tereddüdü mucib olur. 

Bu gün gazetede okudum, Galata rıhtımın
dan Haydarpaşaya giden bir mavna içindeki 
bir kaç sandalı dalga denize almış. Bu hiç bir 
yerde görülmüş değildir. Liman da bu idarenin 
içine giriyor, bunların hepsi için, çalışan, 
kontrollü ve büyük sermayeli, kuvvetli bir ida
reye raptetmek lâzımdır. 

Başbakanımızın kurduğu müessese gibi De-
nizbankında randman ve materyal noktalar için
de yapıldığını isterim. 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Giresun) — 
Arkadaşlar; ben bankanın teşkilâtından bahse
decek değilim. Benim dikkatimi celbeden mese
le; bu bankanın ismidir. Biliyorsunuz ki Türk 
lisanı tebellür etmiş, gayet vazih gramer ka
idelerine maliktir. Türk lisanı dünya lisanla^ 
içinde en çok işlenmiş bir lisandır, bunu hepi 
miz biliyoruz, Türk lisanında hiç bir vakit hiç 
bir terkip, denizbank, sümerbank şeklinde ola
maz. Türk lisanı icabatmdan olarak, Sümer sanat 

demekse Sanat bankası, Deniz bankası olur. 
Fakat katiyyen Denizbank isminde bir kelime 
Türk lisanında yer bulamaz. Eğer bu doğru ise 
Merkez bankasını değiştirerek, Merkezbank, iş 
bankası yerine de îşbank demek lâzımdır. Bun
ların içinde İş bankası kelimesi tamamen doğ
rudur, gayet isabetle bu isim verilmiştir. Mer
kez bankası doğrudur, Türkçedir. Sümerbank, 
Denizbank hiç bir vakit gramer kaidelerine uy-
mıyan bir garibedir. 

İSMAİL MÜŞTAK MAYAKON (Siird) — 
Hiç bir vakit garibe değildir, pek âlâ olabilir. 

SADRI MAKSUDÎ ARSAL (Devamla) — 
Olamaz, onun için ben Denizbank yerine, Deniz 
bankası tabirini teklif ediyorum. 

ÎSMAlL MÜŞTAK MAYAKON (Siird) — 
Bu garibe değil, dilin inceliğidir. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında başka mutalea yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

SADRI MAKSUDİ ARSAL (Giresun) — 
Bu hususta bir takrir veriyorum. 

BAŞKAN — Maddenin müzakeresi sırasında 
da verirsiniz. 

Denizbank kanunu 
MADDE 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve Iktı-

sad vekâletine merbut olmak ve merkezi Anka-
rada bulunmak üzere (Denizbank) adile bir 
banka kurulmuştur. Bu bankanm yapacağı mu
ameleler bu kanun ile hususî ve ticarî hukuk 
hükümlerine tâbi olup bunlar hakkmda Miuha-
sebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale ka-
nunlarile Divanı muhasebat vize ve murakabesi 
usulleri cereyan etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalean var 
mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir ufak itiraz 
oldu. Bu, Denizbankın merkezi Ankara imiş 
gibi. Yani bu, Devletin kendisine tevdi ettiği 
bir vazifeyi görmek üzere teşekkül eden mües
sesenin merkezini kanun meselesi yapmak doğ
ru mudur? Bu gün için o makinenin iyi işle
mesine Ankara muvafık görülür. Teşkilât ol
duğu gibi Ankaraya getirilir. Yarın bu teşki
lât merkezinin Ankarada bulunmasının fayda
lı olmıyacağı, İstanbulda daha faydalı olacağı 
görülür. Binaenaleyh bu sefer, haydi bakalım 
Denizbank kanununun birinci maddesinin ta
dili için gelir, merkez Ankaradan İstanbula 
kaldırılmıştır, denir. Beş sene sonra da mer
kez için başka bir yer münasib görülebilir. 

Bence, tensib buyurulursa, İnhisarlar umum 
müdürlüğü İstanbulda oturacaktır diye kanun
da bir madde yoktur zannederim. Yani bu gün 
İnhisarlar umum müdürlüğünün merkezi İs
tanbul olduğuna dair bir kanun hatırlamıyo-
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rum. Yarm Ankaraya getirilebilir, bunun için 
de bir kanun yapılacağını hiç hatırıma getir
mem. Tensib buyurursanız makinenin işleme
sine en muvafık görülecek yerde o makinenin 
elemanlarını çalıştırmak Hükümetin vazifei as
liyesi meyanmda bulunduğu için ben buradan 
«Ankara» kelimesinin kaldırılmasını ve Hükü
metin muvafık bulacağı yerde merkezin bu
lundurulmasını teklif edeceğim. îcab ederse 
bu gün Ankarada, yarın îstanbulda, obürgün 
başka yerde olsun. Bu teklifimi eğer encümen 
kabul ederse beni takrir zahmetinden kurta
rırlar. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu kanun, yeni kurulacak olan Deniz-
bankın istatüsü makammdadır. Heyeti umumi
ye nasıl teşekkül eder, nasıl karar verir gibi 
şekiller, bütün istatülerde bulunması lâzımge-
len hükümler münderiç olduğu gibi bu şahsi
yeti hükmiyenin yani bu ticarî şahsiyetin ka
nunen ikametgâhının neresi olduğunun istatüde 
belli olması lâzımdır. Arzettiğim gibi müza
kere ettiğimiz bir istatü olduğuna nazaran De-
nizbank merkezinin, onunla münasebattar olan
ların bilmesi için, kanunda gösterilmesi lâzım
dır. Binaenaleyh mesele Refik ince arkadaşı
mızın dediği gibi değil, bilâkis gösterilmesi 
zaruridir. 

BAŞKAN — Tadil teklifi vardır, okuyaca
ğız: 

Başkanlığa 
«Denizbank» yerine «Deniz bankası» denil

mesini teklif ederim. 
Sadri Maksudi Arsal 

BAŞKAN — Encümen ne diyor? 
BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab

zon) — Denizbank olarak kalmasını muvafık 
görüyoruz. Çünkü Etibank, Sümerbank gibi 
emsali vardır. 

BAŞKAN — Tadil teklifini reyinize arzet-
mek mecburiyetindeyim. Takriri nazarı dikka
te alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alın
mıştır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Riyasetin bundan haberi yok
tur. 

(Yanlış anlaşıldı, takrir kabul edilmemiştir 
sesleri). 

BAŞKAN — Takrir kabul edilmiş ve bu da 
heyeti umumiyeye ifade edilmiştir (Yanlış anla
şıldı sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) — Takririn encümene verilmesini istiyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi takrirle birlikte encü
mene veriyoruz. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Takrir kabul edil
medi. 

BAŞKAN — Edildi efendim, bu şekilde teb
liğ de edilmiştir. 

Bütün lâyihada bu isim geçmektedir. Bina
enaleyh maddeyi nazan dikkate alman takrir
le birlikte encümene verirken diğer maddeleri 
de veriyoruz. Bu sebeble lâyihanın müzakeresei 
tehir edilecektir. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ MÜKERREM UN
SAL (İsparta) — Bendenize kalırsa bu, yalnız 
unvana aid bir tadil teklifidir. Maddelerin mü
zâkeresine mâni değildir. 

BAŞKAN — Encümen kabul edecek veya et
meyecektir. Muayyen olmryan bir şey üzerinde 
müzakere yürütmemek lâzımdır. 

BAŞKAN — Ruznamede Türkiye - Sovyet 
Rusya arasmda münakid ticaret muahedelerine 
dair lâyiha vardır, fakat bu gün tevzi edilmiş
tir. Henüz 48 saat geçmemiştir. Ruznamede 
müzakere edilecek madde kalmamıştır. Pazar
tesi saat 15 te toplanılmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 15,50 
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S. Sayısı: 38 
Denizbank kanunu lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/847) 

T. C. 
Başvekâlet 24 - V - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1799 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekileri Heyetince 11 - V - 1937 tarihinde Yükcek Mec
lise arzı kararlaştırılan Denizbank kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam 

Denizbank kanun projesi esbabı mucibe lâyihası 

Memleketlerin ekonomi hayatında alelumum münakalâtın ve bilhassa üç bucağı denizle çev
rilmiş memleketimizin ekonomik kalkınmasında deniz işlerinin ehemmiyeti izahtan müstağni bu
lunmaktadır. v 

Memleketin en hayati menfaatlerile alâkadar bu ekonomi şubesinin ancak Devlet sermaye ve 
otoritesi ile kurulabileceğini bilen Cumhuriyet rejimi, deniz işlerimizde de filomuzu yenileştirmek 
için tahsisat vermek bir kısım deniz teşekküllerini etatize etmek gibi mühim adımlar atmış bulun 
maktadır. 

Ancak memleketin ziraî ve sınaî hayatındaki inkişaf ve memleket iç piyasalarının tedricen 
deniz kıyılarına bağlanmasındaki ilerleyiş, hem memleket sahilleri arasında ve hem de memleket
ten dışarıya ve dışardan memlekete münakale ihtiyacını halen artırdığı gibi günden güne art
tıracaktır. 

Bu itibarla münakale ve muvasale icablarından emin muntazam ve ayni zamanda ihtiya
ca cevab verecek şekilde tanzimi zamanı, gelmiş bulunmaktadır ki, bu ihtiyaç yalnız denizde 
münakalenin emin ve muntazam unsurlar çalıştırmak suretile temininden ibaret olmayıb muh
telif şubelere inkısam eden bütün deniz hizmetlerinin biri birini tamamlayarak muhtaç oldu
ğumuz münakale icablarından bir kül halinde ve muayyen bir sistem dahilinde tanzim ve yek
diğerine muvazi olarak inkişaf ettirilmesi için bir noktada teksifi icab etmektedir. 

Diğer taraftan deniz işlerimize aid teşkilâtın bir kısmı halen Devletleştirilmiş bulunmasına rağ
men bunların Devlet idaresi, Devlete aid ticarî müessese, hususî sermayeli ve imtiyazlı müessese 
gibi muhtelif ve bir birinden mahiyeten ayrı şekillerle idare edilmesi, birleştirilmekten jnaksad 
olan hedef ve gayeyi temin edememektedir. 

Bu günkü vaziyet bu şekilde olduğuna göre deniz teşkilâtımızın plânlı ve şuurlu çalışabilmesi 
için bütün bu işlerin bir,, elde toplanmasına ihtiyaç olduğu kanaatine varılmış ve böyle bir 
teşekküle ise ancak uhdesine verilecek hizmetlerin ayni zamanda mühim olan finansman ve kredi 
işlerini tanzim ve idare edebilecek. kabiliyette olması düşünülerek kendisine hakikî bir banka mahi
yeti verilmesi zarurî görülmüş ve bu maksadla da (Denizbfink kanunu) projesi hazırlanmıştır. Ku
ruluşundaki sebeb ve zaruretlerin ana hatları bu şekilde arz ve izah edilmiş olan bankanın temin 
edeceği başlıca faydalar şu suretle mülâhaza edilmiştir: 

1 - îktısad vekâletinin bu günkü kadrosu ile kâfi derecede kontrol edilmesine imkân olmayan de-
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niz teşekküllerinin Denizbank vâsıtasile bir elden ve ayni zamanda hem daha iyi ve hem de ticarî, 
malî ve teknik icablar dairesinde idaresi imkânları elde edilmiş olacaktır. 

2 -. Ticarî mahiyette ve hükmî şahsiyeti haiz bir teşekkül olarak kurulacak olan Denizbank, Eti ve 
Sümer gibi mümasili bankalarda bittecrübe sabit olduğu veçhile, kendi iş programının tatbiki için 
hariç ve dahilde daha kolay krediler temin edebilecektir. 

3 - Ticaret ve teknik esaslar dairesinde iş görecek olan bu banka Devlet sistem ve formalite
lerine tâbi tutulmayacağından idaresindeki • teşekküllerin işlerini daha geniş ve daha basit imkân ve 
sistemlerle yürütebilecektir. 

4 - Deniz nakliye hizmetleri üzerinde iş birliği vücude getirilmek suretile halkın muhtelif mües
seseler ve mercilerle olan iş irtibat ve münasebetinin doğurduğu müşkilât ortadan kaldırılmış ola
caktır. <•*'- •'" ] 

Bundan başka kendi sahası dahilinde inkişaf etmek zaruretinde olan bu günkü müteferrik teşek
küllerin bu maksadla sarfedecekleri para bir elde toplanarak bütün deniz mevzuunun kül halinde 
mütaleası ve ehemmin mühimme tercihi suretile inkişaf işlerinin pilânlı surette tatbiki ve rantabili-
tesi az ve bu yüzden de kendi bünyesi ve varidatı dahilinde inkişafı kabil olmayan hizmetlerin, diğer 
kısımların fazlai varidatile takviyesi mümkün bulunacaktır. 

Hazırlanan projede yukarıda izah edilen sebeb ve zaruretler yüzünden bankanın umumî heyetile 
idare meclisi teşkilâtı, murakabe sistem ve şekilleri ve mazhar olacağı' müsaadet mümasili millî ban
kalarımızın kanunlarındaki hükümlere göre yapılmıştır. 

Kendisine intikal eden ve âtiyen iltihak edecek veya kendisi tarafından kurulacak olan müesse
selerin mahdud mesuliyeti! şirketler veya hükmî şahsiyeti haiz ticarî teşekküller mahiyetinde idare edi
lebilmesi hususu da hükümetin takdirine bırakılmıştır. 

Bu bankanın sermayesi, kanunun aid olduğu maddesinde de tasrih edildiği üzere, hâlen mevcud 
ve bu lâyiha hükümlerine göre aynen bankaya devredilecek olan müessesatm gerek takdir edilmiş 
ve gerekse de bu proje mucibince takdir edilecek kıymetlerinden teşekkül edecektir. 

Teşkilâtın sahib olacağı haklara mütedair hükümler yine mümasili bankaların kanunlarındaki ah
kâma tevfik edilmiştir. 

Hijkümler meyanmda ayrıca, bankaya intikal edecek memurların mükteseb hukukunu müemmen 
kılacak ahkâma dercedilmis bulunmaktadır. 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/847 

Karar No. 7 

26 - XI -1937 

Yüksek Reisliğe 

Iktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince 11-V-1937 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp encümenimize 
havale buyurulan Denizbank kanun lâyihası Ik
tısad vekilinin ve Deniz ticareti müsteşarının 
huzurile müzakere edildi: 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata nazaran 
üç bucağı denizle çevrilmiş ekonomik kalkınma
sında ve münakalâtın tanziminde ve bu müna
kalâtın, ihtiyacı -karşılayacak şekilde deniz ti

careti filomuzun yenileştirilmesinde ve deniz
le iskeleler arasındaki tahmil ve .tahliye keyfiye
tinin ve alelûmum deniz işlerinin Devlet tara
fından verilecek sermaye ile en medenî vasıta
larla gemini ile cümlesini bir idareye bağlaya
rak teşkilâtlandırılmasını istihdaf ve bu itibar
la da dikkat nazarını celbedecek surette tasar
ruf atı. temin eden işbu kanun lâyihası esas iti-
barile encümenim izce muvafık görülmüştür. 

Lâyihada birinci madde aynen kabul edU-
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miş ve ikinci maddenin (B) fıkrası tahrir şekli 
çok şümullü görüldüğünden, tavzih sadedinde 
ve bu işlerin icrasında inhisarı tazammun eden 
bir fikir bulunmadığı kaydi ilâve edilmiştir. 

(C) fıkrası vuzuh maksadüe iki fıkra halin
de yazılmıştır. 

Üçüncü maddenin tahririnde esasa dokun
mayan bazı tashihat yapılmıştır. 

Dördüncü madde ticaret kanununun tarifa-
tına uygun olmak üzere tahrirde tashihat ya
pılmıştır. 

Beşinci madde lâyihanın tanziminden sonra 
Trabzon liman şirketinin Hükümetçe satın alın
masına binaen bu maddeye mezkûr limanın ismi 
de ilâve edilmiştir. 

Altıncı madde tahrir, şeklinde bazı tadilât 
yapılmıştır. 

Yedinci, madde tahrir şeklinde ufak tadilât 
yapılmıştır. 

Sekinizinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Dokuz ve onuncu maddeler diğer bankaların 

kanunlarındaki esasa uygun olarak tadil edil
miştir. 

Madde on bir ve on iki aynen kabul edilmiştir. 
On üçüncü madde ikramiyelerin bir maaş 

mikdannı tecavüz edemeyeceği kaydi yüzde nis-
betlerini hükümsüz bırakacağına binaen kaldı
rılmıştır. Bu maddenin son fıkrasındaki (safî 
kârın bakiyesi itibarî sermaye tamamlanıncaya 
kadar) kaydi itibarî - sermayenin Hükümetin 
ikinci programı mucibince Hazineden alınacak 
tahsisatla kısa bir zamanda tamamlanacağı an
laşılmasına ve bankanın üzerine aldığı kredi iş
lerini yapabilmesi için muhtaç olduğu nakdî 
sermayeden mahrum olarak teessüs etmekte ol
masına binaen gerek bu kredi işlerini yapabil
mesi ve gerekse inkişafına kâfi nakde sahib ola
bilmesi için kaldırılmıştır. 

On dört ve on beşinci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

On altıncı madde açıkta kalacak memurlara 
verilecek ikramiyenin müesseselerin Devlete 
bağlı bulundukları zamana hasrı esasına göre 
tadil edilmiştir. 

On yedinci madde -: Bu maddenin tahriri da
ha vuzuhlu olarak âtiyen de tatbikatta müşkülâ
tı bais olmayacak şekilde ıslah edilmekle bera
ber Tahlisiye idaresinden müntekil memurların 
mükteseb haklarını da derpiş edecek şekilde ta
dil edilmiştir. 

Madde on sekiz: Bu maddenin yalnız tahriri 
düzeltilmiştir. ....-

Madde 19, 20r 21 aynen kabul, edilmiştir. . . . . . 
Madde yirmi iki: Bu maddenin sondan bir ev

velki fıkrası lüzumsuz görülerek kaldırılmıştır. 
Madde yirmi aç .-Hükümetin teklifinde nok

san kalan bu husus tatbikatı kolaylaştırmak için 
encümenimizce ilâve olunmuştur. 

Madde yirmi dört : Hükümetin teklifindeki 
ilga maddesi kanunların isimleri de ve noksan 
görülen bazı hususlar da ilâve suretile tadil 
edilmiştir. 

Muvakkat birinci madde aynen kabul ye 
verilen izahata nazaran lâyihada noksan oldu
ğu anlaşılan hükümleri ihtiva etmek üzere en
cümenimizce muvakkat mahiyette olarak ikinci 
bir madde ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 24 ve 25 nci maddeleri 25 ve 26 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
kılındı. 

îk. En. Rs. Bu M. M. Kâtib 
îzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. E. F. Talay Dr. B. F. Talay 
Maraş Afyon K. Kocaeli 

K. Kusun İzzet Akosman I. Dıblan 
Aydın Zonguldak Zonguldak 

İV. Topcoğlu Ragıb II. Karabacak 
îzmir Gümüşane 

Benal Artman Edib Tör 

Denizbank kanununun altıncı maddesinde, 
bankanın sermayesinden bahsediliyor. İtibarî ser
maye şimdilik elli milyon lira tesbit edilmiş ve 
bunun nısfı olan yirmi beş milyonu Deniz banka 
devredilecek bir takım müesseselerin, mallarından 
ve kasalanndaki az mikdarda bir nakdi mevcut
tan mürekkeb olduğu ve ayrıca Devletçe de veri
lecek tahsisattan ibaret olduğu tesbit edilmiştir. 

Atide yapılacak işler için, Devletçe verile
cek tahsisatın, bankanın işe başlayacağı vakit ko
nulmuş nakdî bir sermaye addedilemez. 

Binaenaleyh, Daniz bankın nakdî bir serma
ye ile muameleye başlaması esas teşkil ettiğinden, 
nakdî bir meblâğın Devlet bütçesinden tahsis edil
mesi lâzımgelir. Her halde bu meblâğ hiç olmazsa : 
bir milyon liradan dun olmamalıdır. 

Eğer bidayette, Deniz bankın nakdî sermaye 
ve «fonds de roulement» tedariki faizli istikraz
larla temin edilecekse, bu tedbir banka prensible-
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rine uygun bir muamele sayılamaz. 

Kanunda, Deniz bankın deniz tiearetile de 
meşgul olacağı yazılmıştır. Temenni olunur ki 
elyevm deniz ticareti yapan Türk yurddaşlarm 

işlerine sekte getirmeyecek tarzda bankanın mü-
amleleri idare edilecektir. 

Afyon Karalı işar 
Bere Türker 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/847 
Karar No. 6 

30-XI -1937 

Yüksek Reisliğe 

İktısad vekilliğince hazırlanarak İcra Vekil
leri Heyeti tarafmdan Yükigek Meclise arzı ka
rarlaştırılan Denizbank kanunu lâyihası Baş
vekâletin 2 4 - V - 1937 tarih ve 6/1799 numa
ralı tezkeresile Yüksek Reisliğe sunulmuş ve İk
tısad encümeninden geçtikten sonra encümeni
mize havale buyurulmuş olduğundan İktısad ve
kâleti namına Deniz Nakliyat işleri umum mü
dürü ve Maliye vekâletinin de memuru hazır 
olduğu lı aide mezkûr lâyiha ve İktısad encümeni 
mazbatası encümenimizde okundu ve görüşüldü: 

Bunlarm mütalea ve tetkikinden ve verilen 
izahattan anlaşıldığına nazaran; elyevm Deniz
yolları işletme idaresi; Akay, Fabrika ve ha
vuzlar idaresi, İstanbul ve İzmir liman işletme 
idareleri, Tahlisiye umum müdürlüğü, Kılavuz
luk ve romörköreülük müdürlüğü, Van gölü iş
letme idaresi gibi deniz nakliyatı işlerile veya 
bu nakliyata müteferri işlerle meşgul olan ve 
her biri hususî kanunlarile ayrı ayri birer şah
siyeti hükmiye halinde idare edilmekte bulu
nan muhtelif müesseseler işbu kanunla (Deniz
bank) diye ihdas edilecek olan yeni bir şahsiyeti 
hükmiyenin bünyesine girmekte ve hâiz olduk
ları şahsiyeti hükmiyelerini kaybetmektedirler. 
Bu müesseseler bir araya gelirken haiz bulunduk
ları haklar, imtiyazlar ve vecibeler de yeni mü
esseseye intikal etmekte olduğu cihetle her birinin 
haklan mahfuz bulunmakla beraber üçüncü şa
hısların zarar görmelerine de mahal kalmamak
tadır. 

Yeni tesis edilecek Denizbank idaresinin iş
bu kanun ile haiz olacağı vazife ve salâhiyetler; 
sadece nakliyat ve kılavuzluk ve romörköreülük 

umurundan ibaret olmayıb nakliyat işlerile alâ
kadar rıhtım, liman, tahmil, tahliye, tahlisiye ve 
iskelelere mücavir şehirler arasındaki yollarda 
otobüs servisleri ihdası gibi hepsi de deniz nak
liyat işlerile yakından alâkası bulunan ve he
yeti mecmuası bir kül halinde mütalea ve bir 
elden idare edilmesi icab eden işlerin tamamı işbu 
müesseseye verilmektedir. 

Bu işlerin manzume halinde bir tek idareye 
tevdii memleketin iktisadî kalkınması için tedbir 
ahnakta daha sühuletbahş olacağı gibi bu tevhid 
dolayısilc maaş ve masraf hususatında dahi ta
sar uf u istilzam edeceği cihetle encümenimiz tek
lif olunan kanun lâyihasını faydalı görerek esas 
itibarile kabul etmiştir. 

Kanun lâyihasında gerek' Hükümetin teklifi 
ve gerek iktısad encümeninin tadilâtı tetkik edi
lerek maksadı vuzuhu temineıı bazı maddeler 
yeniden yazılmış ve bazı maddelerde dahi lüzum
suz görülen hükümler kaldırılmıştır. 

Bu meyanda 14 ncü madde üzerinde duruldu. 
Bu maddenin sebebi şevki banka menafii aleyhi
ne hareketle suç işleyen memurların görecekleri 
cezaları tayin olduğu halde buna (Denizbanka 
aid mallar Devlet malıdır) cümlesi de ilâve edil
miştir. Bankanın tesisinden istihdaf edilen ga
yeler arasında kendi iş programının tatbiki için 
hariç ve dahilde krediler temini keyfiyeti de 
mevcud olub halbuki bu kayid icra ve iflâs ka
nunu hükmünce banka mallarının gayri kabili 
haciz bir mahiyet iktisab etmesine sebeb olarak 
banka itibarı üzerinde menfi bir tesir yapmakla 
en mühim gayenin tahakkukuna esaslı bir mâni 
teşkil edeceği ve bu fıkranın kanuna dercedilme-
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iniş olması Devlet teşekkülü olan bankaya aid 
mallar üzerindeki hususiyete tesiri olamayacağı 
mütalea olunarak 14 ııcii maddeye konulan mez
kûr Mera- tayycdilmiştir. 

Diğer maddelerde yapılan değişiklikler tav
zihten ve tahrir şekillerinin tebdilinden ibaret 
bulunduğu cihetle bunların ayrı ayrı mazbatada 
zikrine lüzum görülmemiştir. 

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankm Yozgad 
îhsan Tav M. Önsay E. Dramın 

Diyarbekir İstanbul Gümüşane 
Huriye öniz A. Bayındır Ş. Öndersev 

Tekirdağ içel Manisa 
ftmk Öztrak E. înanhur Tahir Hitit 

Mardin izmir 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edil- O. Dinçer Kâmil Dursun 
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Yüksek Reisliğe 

Denizbank kanunu hakkında olub Başvekâle
tin 24 - V - 1937 tarih ve 6/1799 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası îktısad 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Îktısad vekili 
Şakir Kesebir hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu: 

Müstakil müesseseler halinde idare edilmekte 
ve bir çok hususlarda yekdiğerile ilgili bulun
makta olan muhtelif deniz teşekküllerini bir ma
lî müessesenin bünyesinde toplayarak muhtelif 
hizmetlerin idaresini bir elde bulundurmak ve 
bu hizmetlerin daha kolay ve intizamla ifasmı 
temin eylemek, işletme idare masraflarında ta
sarruf temin etmek ve bu sayede bunların malî 
murakabe ve kontrollarını ve inkişaflarına yarı-
yacak kredi bulabilmelerini kolaylaştırmak mak-
sadlarile sevkedildiği anlaşılan lâyiha encümeni-
mizee de yerinde görülmüş ve bu idarelerin bu 
yolda birlestirilmelerile bu maksadlarm temin 
edilebileceği düşünülerek esas itibarile kabul edil
miştir. 

Müzakereye Maliye encümeni metni esas tu
tulmuş olup teşekkül hükmünü koyan birinci 
madde ile banka merkezi istanbul olarak teklif 
edilmiş ise de Hükümetin bütün banka merkezle
rinin Ankarada bulundurulması prensibine sa
dık kalmak maksadile bu teşekkül merkezinin de 
Ankarada bulundurulması hakkında lâyihanın 

encümenimizde müzakeresi sırasında Hükümet 
tarafından vuku bulan teklif encümenimizce ka
bul edilerek mezkûr madde ibareye aid bazı de
ğişiklik yapılmak suretile yeniden yazılmıştır. 

ikinci maddenin B fıkrasının inhisarı tazam-
mun etmemek kaydinin hudud ve şümulü üzerin
de durulmuştur. Yapılan müzakere neticesinde 
maksadın kanunlarımızın muhtelif amme mües-
seselerile şirketlere vermiş olduğu inhisar ve im
tiyaz haklarına tecavüz olmayıp bu fıkrada an
cak denizbankm vazifelerine işaret edilmiş olduğu 
anlaşılmış ve fıkranın yazılış tarzı da bu mak
sadı ifadeye kâfi görülerek gerek bu fıkra ge
rekse diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninin aynen kabul eylediği îk
tısad encümeninin üçüncü maddesinde (amme 
hizmetleri) tabirindeki (amme) kaydinin bazı 
yanlış telâkkilere meydan verebileceği düşünüle
rek (amme) kaydi çıkarılmak suretile (Denizban
km uhdesinde bulundurduğu hizmetler), tabirile 
maksad ifade edilmiş ve (umumî direktif) tabi
rindeki (umumî) kaydi fazla görüldüğünden 
maddeden çıkarılmış ve bu şekilde madde yeni
den yazılmıştır. 

Bankanın hakikî veya hükmî şahıslarla müşte
reken girişeceği teşebbüsleri îktısad vekâletinin 
müsaadesile yapmasj daha münasib görülerek 
beşinci maddenin son fıkrası o yolda değiştiril
miştir . 

* ( S. Sayısı : 38 ) 



'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanu
nunda umumî heyetin toplanabilmesi için müza
kere nisabı umumî hükümlere . bırakılmayarak 
ayrıca tayin edilmişti. Bu usulün temin eylediği 
kolaylıktan istifade için ayni esasın bu banka 
umumî heyet içtimalarında da kabulü münasib 
görülerek 9 ncu.maddeye bunu temin için bir 
fıkra eklenmiştir. 

İdare meclisi azasından birinin Umumî He
yetçe intihabı usulüne encümen azalarından bir 

kısmı taraftar olmamış, fakat bu Ve emsali idare
lerin idare ve murakabe tarzları hakkında ana 
bir kanunun pek yakında Meclise derdesti tak
dim olduğu ve bu kanunda idare meclislerile 
umumî ve murakabe heyetlerinin teşkili şekil
leri ayrıea derpiş edileceği îktısad vekili tara
fından beyan eclilmiş olduğundan encümenimiz 
bu mesele üzerinde durmağa lüzum görmemiştir. 

ikramiyelerin birer maaş mikdarmı geçmeme
si esası kabul edilmiş ve ancak fevkalâde yarar
lıkları görülenlere iki maaş mikdarma' kadar ik
ramiye verilmesi bu müesseseye bağlı teşekkülle
rin hususiyetlerine uygun görüldüğünden 13 ncü 
madde bu esas dairesinde yeniden yazılmıştır. 

Denizbanka aid malların Devlet malı olması 
ve kabili haciz bulunmaması tabiî görüldüğünden 
bunu temin eden Hükümetin 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

3137 sayılı kanunla Denizyolları ve Akay iş-
letmelerile fabrika ve havuzlar idareleri memur 
ve müstahdemleri için kurulmuş olan tekaüd 
sandığı bu lâyiha ile Denizbanka intikal- ettiğin
den yeni bünyesine göre idare heyetinde değişik
lik yapılması 'zarureti hâsıl olmuş ve bunu temin 
için müzakere sırasında Hükümetçe teklif edilen 
şekil 18 nci madde olarak encümenimizde kabul 
ve lâyihaya ilâve edilmiştir. 

21 nci madde olarak kabul eylediğimiz Hükü
metin 20 nci (maddesindeki (her ne mahiyette 
olursa olsun arsa ve binalar) kaydi gayri vazih 
görüldüğünden maddeden bu fıkra çıkarılmak 
ve ancak Denizbaukrn deruhde eylediği hizmet
lerin ifası için bazan da arazi istimlâkine mecbur 

olabileceği düşünülerek maddeye arsa ve binalar
dan başka (arazi) tabiri de konulmak sur etile 
yeniden yazılmıştır. 

Bankaca ifa edilen bütün hizmetlere aid 
ücret tarifelerinin Iktısad vekâletince tesbiti her 
zaman faydalı olmıyacağından bu hüküm encü
mence, lüzum görülecek hizmetlere aid ücret tari
felerinin vekâletçe yaptırılması ve yalnız banka
cılık işlerinin bu kayidden büsbütün hariç bıra
kılması şeklinde değiştirilmiş ve 23 ncü madde bu 
esas dairesinde yeniden yazılmıştır. 

Mevcud hükümlerden bir kısmının, ilgasına 
aid olan maliye encümeninin '23 ncü maddesine 
meriyetten kalkması icab eden bazı hükümler de 
ilâve edilmiş ve mezkûr madde 24 neü madde ola
rak yeniden yazılmıştır. 

Mevcud teşekküllerin Denizbanka bağlanma
sını malûm bir tarihe raptetmiş olmak için ka
nunun meriyeti 1 kânunusani 1938 olarak tesbit 
edilmiş ve bu değişikliklerle hazırladığımız lâ
yiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Denizbank kanun lâ/yîhast 

MADDE 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve îktı-
sad vekâletine merbut olmak ve merkezi îs-
tanbulda bulunmak üzere «Denizbank, tesis edil
miştir. Bu banka ticarî usullerle idare olunur. 
Muhasebe! umumiye, eksiltme ve - arttırma ve 
ihale kanunlarile Divanı muhasebatın vize ve 
murakabesine tâbi değildir. 

MADDE 2 — Denizbankm yapacağı işler aşa
ğıda yadılıdrr: 

a - Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride 
uhdesine verilecek inhisar ve imtiyazları işlet
mek, 

b - Deniz, göl, nehir ve limanlarda ve bun
ların kıyılarında deniz ticareti, sanayi ve inşa-

atile denizcilik mevzularma dahil her türlü işleri 
yapmak ve bu mey anda yapacağı deniz, göl, 
nehir ve liman münakalâtının mütemmimi ad
dolunacak ve îcra Vekilleri Heyeti kararile 
zarurî görülecek iskele ve şehirler arasmda 
kamyon ve otobüs nakliyatı yapmak ve bu işler 
için taahhüdata girişmek, 

c - Denizcilik işlerinde kredi açmak ve her 
türlü banka muameleleri yapmak, 

d - Turizim işlerinin denize aid kısrmlarile 
uğraşmak, 

ç - Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 
mütaleanamesile deniz sıhhî ve içtimaî yardım 
teşkilâtı kurmak ve işletmek, 

f - Bilûmum işletme, inşaat ve müteferrik 
masrafları mukabili tktısad vekâleti bütçesinde 
her sene konulacak tahsisatı toptan almak 
üzere Devlet reisine aid deniz vasıtalarını idare 
etmek ve işletmek. 

MADDE 3 — Denizbank uhdesinde bulun-. 
durduğu amme hizmetlerini Îktısad vekâletinin 
alacağı umumî emir ve direktiflere ve ihtiyaca 
göre tayin ve tesbit ve icra eder. 

MADDE 5 — Deniz yolları ve akay işletme-
lerile fabrika ve havuzlar idaresi, İstanbul ve 
îzmir liman işletme idareleri, tahlisiye umum 
müdürlüğü, kılavuzlık ve römörkörcülük müdür
lüğü ve Van gölü işletme idaresi işbu kanunun 

t neşri tarihinden itibaren Denizbanka intikal eder. 

ÎKTISAD ENÜMENÎNÎN DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

Denizbank kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Deniz bankm yapacağı işler 
aşağıda yazılıdır: 

A) Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride 
uhdesine verilecek inhisar ve imtiyazları işlet
mek, 

B) Deniz, göl, nehir ve limanlarda ve bunla
rın kıyılarında deniz ticareti, sanayü ve inşaati-
le denizcilik mevzularma dahil diğer her türlü 
işleri inhisarı tazammun etmemek şartile yap
mak ve bu meyanda yapacağı deniz, göl, nehir 
ve liman münakalâtının mütemmimi addoluna
cak ve îcra Vekilleri Heyeti kararile zarurî gö
rülecek iskele ve şehirler arasmda kamyon ve 
otobüs nakliyatı yapmak ve bu işler için taah
hüdata girişmek, 

C) Denizcilik işlerinde kredi açmak, 
D) Her türlü banka muameleleri yapmak, 
E) Turizm işlerinin denize ajd kısrmlarile 

uğraşmak, 
F) Deniz sıhhî ve içtimaî yardım teşkilâtı 

kurmak ve işletmek, 
G) Bilûmum işletme, inşaat ve müteferrik 

masrafları mukabili îktısad vekâleti bütçesine 
her sene konulacak tahsisatı toptan alarak Dev
let Reisine aid deniz vasıtalarını idare etmek ve 
işletmek, 

MADDE 3 — Denizbank uhdesinde bulun
durduğu amme hizmetlerini îktısad vekâletin
den alacağı umumî direktiflere göre icra eder. 

MADDE 5 — Denizyolları ve Akay işletme-
lerile Fabrika ve Havuzlar idaresi, İstanbul, İz
mir ve Trabzon Liman işletme idareleri, Tahlisi
ye umum müdürlüğü, Devlet inhisarı altmda bu
lunan İstanbul limanında Kılavuzluk ve römör
körcülük ve diğer Türkiye sahillerinde Kılavuz-

( S. Sayısı : 38 ) 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Denızbank kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve îktı-
sad vekâletine merbut olmak ve merkezi Anka-
rada bulunmak üzere «Denizbank» tesis edil
miştir. Bu banka mûhasebei umumiye, eksilt
me ve arttırma ve ihale kanunlarile Divanı mu
hasebatın vize ve murakabesine tâbi olmayıp ti
carî usullerle idare olunur. 

MADDE 2 — Deniz bankın yapacağı işler 
aşağıda yazılıdır: 

A) Bu kanunla uhdesine geçen ve ileride 
geçecek olan inhisar ve imtiyazları işletmek, 

B) İnhisarı tazammun etmemek .şartile de
niz, göl, nehir ve limanlarda ve bunların kıyıla
rında deniz ticareti, sanayii ve inşaatı ile deniz
cilik mevzularma dahil diğer her türlü işleri ve 
bu meyanda yapacağı deniz, göl, nehir ve liman 
münakalâtmm mütemmimi addolunacak ve îcra 
Vekilleri Heyeti kararile zarurî görülecek is
kele ve şehirler arasmda kamyon ve otobüslerle 
nakliyat yapmak ve bu işler için taahhüdata gi
rişmek, 

C) îktısad encümeninin teklifi aynen, 
D) îktısad encümeninin teklifi aynen, 
E) Îktısad encümeninin teklifi aynen, 

F) îktısad encümeninin teklifi aynen, 

G) Devlet Reisine aid deniz vasıtalarını; bi
lûmum işletme; mubayaat, inşaat ve müteferrik 
masrafları karşılığı olarak Îktısad vekâleti büt
çesine her sene konulacak tahsisatı toptan ala
rak idare etmek. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 4 — Îktısad encümeninin beşinci 
maddesi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve îktı
sad vekâletine merbut olmak ve merkezi Anka* 
rada bulunmak üzere (Denizbank) adile bir 
banka kurulmuştur. Bu bankanın yapacağı mu
ameleler bu kanun ile hususî ve ticarî hukuk 
hükümlerine tâbi olup bunlar hakkmda Muha-
sebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunlarile Divanı muhasebat vize ve murakabesi 
usulleri cereyan etmez. 

MADDE 2 — Maliye encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Denizbank uhdesinde bulun
durduğu hizmetleri îktısad vekâletinden alaca
ğı direktiflere göre ifa eder. 

MADDE 4 — Denizyolları ve Akay işletme-
lerile Fabrika ve huvuzlar idaresi, İstanbul, İz
mir ve Trabzon liman işletme idareleri, tahli
siye umum müdürlüğtÇ Devlet inhisarı altmda 
bulunan İstanbul limanında kılavuzluk ve ro-
morkörcülük ve diğer Türkiye sahillerinde küa-

(S. Sayısı : 38 ) 



-~ - Hü. 

Bu teşekküllere hususî kanunlarla verilmiş 
inhisar ve imtiyazlarla haklar, vecibeler, va
zifeler intikal anındaki bilûmum borç ve ala
cakları bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
Denizbanka intikal eder. 

MADDE 4 — Denizbank beşinci madde 
mucibince kendisine intikal eden Ve ileride ilhak 
edilecek olan müessese ve idarelere aid hizmet
leri tamamen veya kısmen tcra Vekilleri He
yeti kararile kendisine bağlı olmak üzere 
kuracağı hükmî şahsiyeti haiz mahdud mesu-
liyetli ve ticarî usullere tâbi müesseselerle ida
re edebilir. Bu müesseseler Hükümetin teklifi 
ve banka umumî heyetinin kararı ile şirket ha
line dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde hisse
darların Türk olması ve hisse senedlerinin na
ma muharrer olması şarttır. 

Denizbank hakikî veya hükmî şahıslarla 
. müştereken kendi iştigal mevzuuna dahil teşeb
büslere girişebilir. Denizbank memleket dahil 
ve haricinde şubeler ve ajanlılıkîar açabilir. 

MADDE 6 — Denizbankm itibarî sermayesi 
nısfı aşağıda yazdı kiymetlerle tediye edilmiş 
«50 000 000» Türk lirasıdır bu sermaye Iktısad 
vekâletinin teklifi ve umumî heyetin kararı ve 
icra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile bir misline 
kadar arttırdabilir. 

a - Denizyolları ve akay işletmelerile fabrika 
ve havuzlar idaresinin, 

b - îstanbul ve îzmir liman işletme idareleri
nin, 

c - İstanbul deniz ticaret müdürlüğüne bağlı 
olarak idare edilmekte olan kdavuzluk ve ro-
mörkorcülük idaresinin, 

d - Tahlisiye umum müdürlüğünün, 
e - Van gölü işletmesinin, 
Bu kanunun neşri tarihinde ellerinde mevcud 

her türlü kiymetleri ve 
f - Mersin,, Trabzon liman şirketlerile Türk 

gemi kurtarma anonim şirketindeki Devlet his
seleri, 

g -' Deniz ticaret müdürlüğü elinde bulunan 
liman palamar şamandıralarile bu servise 
aid vesaitin kiymeti, 

h - Devletçe verilecek tahsisat ve Mymetler. 

(S . Sa: 

îk. E. 

luk işlerini idare eden Kdavuzluk ve Romör-
körcülük müdürlüğü ve Van gölü işletme ida
resi işbu kanunun neşri tarihinden itibaren De
nizbanka intikal eder. Bu teşekküllere hususî 
kanunlarla verilmiş inhisar ve imtiyazlarla hak
lar, vecibeler, vazifeler ve intikal anındaki bi
lûmum borç ve alacakları bu kanunun neşri ta
srihinden itibaren Denizbanka intikal eder. 

MADDE 4 — Denizbank 5 nci madde muci
bince kendisine intikal eden ve ileride ilhak 
edilecek olan müessese ve idarelere aid hizmetle
ri tamamen veya kısmen icra Vekilleri Heyeti 
kararile kendisine bağlı olmak üzere kuracağı 
hükmî şahsiyeti haiz müesseseler halinde de ida
re edebilir. Bu müesseseler Hükümetin teklif i ve 
Banka umumî heyetinin kararile şirket haline 
dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde hissedarların 
Türk olması ve hisse senedlerinin nama muhar
rer olması şarttır. 

Denizbank hakikî veya hükmî şahıslarla 
müştereken kendi iştigal mevzuuna dahil teşeb
büslere girişebilir. Denizbank memleket dahil ve 
haricinde şubeler ve ajanlıklar açabilir. 

MADDE 6 — Deniz bankm itibarî sermayesi 
(50 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye: 

A) Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabri
ka ve Havuzlar idaresinin, 

B) îstanbul, izmir ve Trabzon Liman işlet
me idarelerinin, 

O) istanbul Deniz ticareti müdürlüğüne bağ
lı olarak idare edilmekte olan Kdavuzluk ve Ro-
morkörcülük idaresinin, 

D) Tahlisiye umum müdürlüğünün, 
E) Van gölü işletmesinin, 
Bu kanunun neşri tarihinde ellerinde mevcud 

her türlü kıymetleri ve; 
F) Mersin liman şirketi ile Türk gemi kur

tarma anonim şirketindeki Devlet hisseleri, 
G) Deniz ticareti müdürlüğü elinde bulunan 

Liman, Palamar şamandıralarile bu servise aid 
vesaitin kıymeti, 
nden teşekkül eder. 

Bunlardan başka Devletçe verilecek tahsisat 
ve kıymetler de sermayeye ilâve edilir. 

Bu sermaye Hükümetin teklifi ve umumî he
yetin kararile bir misline kadar çıkardabilir. 

a : 38);' 



— 11 —. . 
Mal. E. 1 B. E. 

I vuzluk işlerini idare eden kılavuzluk ve romor-
körcüliik müdürlüğü ve Van gölü işletme idaresi, 
hususî kanunlarla kendilerine verilmiş olan in
hisar ve imtiyazlar ve her nevi haklar ye veci-
belerile bu kanunun meriyetinden itibaren De-
nizbanka intikal etmiştir. 

MADDE 5 — Denizbank dördüncü madde 
mucibince kendisine intikal eden ve ilerde ilhak-
edileçek olan müessese ve idarelere aid hizmetle
ri tamamen veya kısmen îcra Vekilleri heyeti 
kararile kendisine bağlı olmak üzere kuracağı 
hükmî şahsiyeti haiz müesseseler halinde de ida
re edebilir. Bu müesseseler Hükümetin teklifi 
ve banka umumî heyetinin kararile şirket ha
line dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde hissedar
ların Türk olması ve hisse senedlerinin nama 
muharrer olması şarttrr. 

Denizbank hakikî veya hükmî şahıslarla 
müştereken kendi iştigal mevzuuna dahil teşeb
büslere girişebilir. Denizbank memleket dahil 
ve haricinde şubeler ve ajanlıklar açabilir. 

MADDE 6 — Iktısad encümeninin altıncı 
maddesi aynen. 

MADDE 5 — Denizbank 4 ncü madde mu
cibince kendisine intikal eden ve ileride ilhak 
edilecek olan müessese ve idarelere aid hizmet
leri tamamen veya kısmen îcra Vekilleri Heyeti 
kararile kendisine, bağlı olmak üzere kuracağı 
hükmî şahsiyeti haiz müesseseler halinde de 
idare edebilir. Bu müesseseler Hükümetin tek
lifi ve banka umumî heyetinin kararile şirket 
haline dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde hisse
darların Türk olması ve hisse senedlerinin na
ma muharrer bulunması şarttrr. 

Denizbank memleket dahil' ve haricinde şu
beler ve ajanlıklar açabilir ve Iktısad vekâle
tinden alacağı müsaade üzerine hakikî veya 
hükmî şahıslarla müştereken kendi mevzuuna 
dahil teşebbüslere girişebilir. 

MADDE 6 — Iktısad encümeninin 6 ncı mad
desi aynen. 
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HADDE 7 — Beşinci madde mucibince ban
kaya intikal edecek kiymetlerden evvelce usulü 
dairesinde takdiri kiymet muamelesine tâbi tu
tulmamış olanların Mymetleri bankanm teşek
külü tarihinden itibaren altı ay zarfında, biri 
îktısad diğeri Maliye vekâletlerile üçüncüsü 
Banka tarafından intihab edilecek üç azadan 
mürekkeb bir heyet tarafından takdir olunur. 

MADDE 8 — Denizbank îktısad vekâletinin 
teklifi ve umumî heyetin kararı ve îcra Vekil
leri Heyetinin tasdiki ile faizli ve faizsiz ikra-
miyeli veya ikramiyesiz, temettü hisselerine 
iştiraki veya iştirâksiz tahvilât çıkarabile
ceği gibi on beş seneye kadar vadeli istikrazlar 
yapabilir. Bunlarm mecmuu tediye edilmiş ser
maye mikdarlarmı tecavüz edemez. Maliye ve
kâleti bankanm çıkaracağı tahvilâta ve akde
deceği istikrazlara kefalete mezundur. 

MADDE 9 — Denizbankm umumî heyeti Bü
yük Millet Meclisinin Bütçe, îktısad ve Divanı 
muhasebat encümenleri azalarmm ve Başvekâlet 
tarafndan Şurayidevlet ve Divanı muhasebat 
reis ve azası arasından intihab edilecek üç mu
rahhasın toplanmasından teşekkül eder. 

MADDE 10 — Denizbank; umum müdür de 
dahil olduğu halde , bir reis ve üç azadan mü
rekkeb beş kişilik bir idare meclisi tarafından 
idare olunur. 

îdare meclisi reisi umum müdür ve azadan 
biri îktısad vekâletinin, azadan ikincisi Maliye 
vekâletinin inhası îcra Vekilleri Heyetinin kara
rı ve Reisicumhurun tasdikile tayin edilir. Üçün
cü aza umumî heyetçe intihab olunur. Tayin 
ve intihab olunan idare meclisi reis ve azalarmm 
bankacılık denizcilik ve iktısad işlerinde tecrü
be ve bilgi sahibi olmaları, lâzımdır. îdare 
meclisi reis ve umum müdürden maada azaları
nın hizmet müddetleri üç senedir. Müddeti bi
tenlerin tekrar tayin ve intihabları caizdir. 
* Umumî müdürün biri işletme biri fen ve di
ğeri de bankacılık kısmalarında bilgili olmak 
üzere üç muavini bulunur. Muavinler îktısad 
vekâletinin inhası, icra Vekilleri Heyetinin ka
rarı ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunurlar. 

.(S. Sa 

îk. E. 

MADDE 7 — 5 nci madde mucibince banka
ya intikal edecek kıymetlerden evvelce usulü 
dairesinde takdiri krymet muamelesine tâbi tu
tulmamış olanların kıymetleri bankanm teşek
külü tarihinden itibaren altı ay zarfmda, biri 
îktısad diğeri Maliye vekâleti ve üçüncüsü ban
ka taraf mdan intihab edilecek üç azadan mürek
keb bir heyet tarafından takdir olunur. 

MADDE 8 — Denizbank Hükümetin teklifi 
ve umumî heyetin kararı ile faizli ve faizsiz ik-
ramiyeli veya ikramiyesiz, temettü hisselerine 
iştirakli veya iştirâksiz tahvilât çıkarabileceği 
gibi on beş seneye kadar vadeli istikrazlar ya
pabilir. Bunlarm mecmuu tediye edilmiş serma
ye mikdarını tecavüz edemez. Maliye vekâleti 
bankanm çıkaracağ tahvilâta ve aktedeceği is
tikrazlara kefalete mezundur. 

MADDE 9 — Denizbankm umumî heyeti Bü
yük Millet Meclisinin Bütçe, îktısad ve Divanı 
muhasebat encümenleri azalarmm ve Başvekâ
letten gönderilecek üç murahhasm toplanmasın
dan teşekkül eder. 

MADDE 10 — Denizbank; umum müdür de 
dahil olduğu halde; bir reis ve üç azadan mü
rekkeb beş kişilik bir idare meclisi tarafmdan 
idare olunur. 

îdare meclisi reisi, umum müdür ve azadan 
biri îktısad vekâletinin, azadan ikincisi Maliye 
vekâletinin inhası ve îcra Vekilleri heyetinin 
kararı ve Reisicumhurun tasdikile tayin edi
lir. Üçüncü aza umumî heyetçe intihab olunur. 
Tayin ve intihab olunan îdare meclisi reis ve 
azalarmm bankacılık, denizcilik ve iktısad işle
rinde tecrübe ve bilgi sahibi olmaları lâzımdır. 
Umum müdürden maada idare meclisi reis ve 
azalarmm hizmet müddetleri üç senedir. Müd
deti bitenlerin tekrar tayin ve intihabları caiz
dir. 

Umum müdürün biri işletme, biri fen ve 
diğeri de bankacılık kısımlarında bilgili olmak 
üzere üç muavini bulunur. Muavinler îktısad 
vekâletinin inhası îcra Vekilleri heyetinin ka-
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MADDE 7 — Dördüncü madde mucibince 
bankaya intikal edecek kıymetlerden evvelce 
usulü dairesinde takdiri kıymet muamelesine 
tâbi tutulmamış olanlarm krymetleri bankanm 
teşekkülü tarihinden itibaren altı ay zarfmda, 
biri tktısad diğeri Maliye vekaleti ve üçüncüsü 
banka tarafından intihab edilecek üç azadan 
mürekkeb bir heyet tarafından takdir olunur. 

MADDE 8 — tktısad encümeninin sekizinci 
maddesi aynen. 

MADDE 9 — tktısad encümeninin dokuzun
cu maddesi aynen. 

MADDE 10 — tktısad encümeninin onuncu 
maddesi aynen. 

B E . 

MADDE 7 — Maliye encümenin 7 nci mad
desi aynen. 

MADDE 8— tktısad encümeninin 8 nci mad
desi anyen. 

MADDE 9 — Denizbankm umumî heyeti 
Büyük Millet Meclisinin Bütçe, tktısad ve Di
vanı muhasebat encümenlerinin mevcud azası 
ile Başvekâletten gönderilecek üç murahhasın 
toplanmasından teşekkül eder. 

Müzakere nisabı müretteb adedin üçte biri
dir. Kararlar mevcudun mutlak ekseriyetile 
verilir, 

MADDE 10 
maddesi aynen. 

tktısad encümeninin 10 ncu 
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Umum müdür muavinleri, idare meclisi içtimala-
rma rey vermemek şartile iştirak edebilirler. 

MADDE 11 — Denzbankm hesabları biri Ik
tısad ve diğeri Maliye vekâletlerince tayin ve 
üçüncüsü Umumî Heyetçe intihab edilecek mura-
kiblerden murekkeb bir heyet marifetile mura
kabe edilir murakiblerin hizmet müddetleri üç 
senedir. Yeniden tayin ve intibahları caizdir. 
Murakiblere verilecek ücret Umumî Heyetçe 
tayin olunur mürakibler bankanm mevcudlarmı 
ve her türlü muamelelerini muntazaman tetkik 
ve murakabe ederek tetkikleri neticesini her 
üç ayda bir Iktısad ve Maliye vekâletlerine birer 
raporla bildirirler. Birer nüshası idare mecli
sine de verilecek olan işbu raporlar sene niha
yetinde umumî raporla birlikte Umumî Heyete 
arzedilir. 

Bundan başka Iktısad vekâleti lüzum gör
dükçe Denizbankın hesab ve muamelelerini her 
zaman teftiş ettirebilir. 

MADDE 12 — Denizbankın hesab senesi tak
vim senesidir. Senelik bilanço, kâr ve zarar hesab
ları muteakib senenin ilk dört ayı zarfmda idare 
meclisi ve mürakibler raporlarile birlikte Iktısad 
vekâletine verilir. Iktısad vekâleti kendisine tev
di edilen bilnço ve kâr ve zarar hesablarmı tev
di tarihinden itibaren iki ay zarf mda tetkik ede
rek icra Vekilleri Heyeti kararile Umumî Hey-

'ete sevkeder. 
Bilanço ve kâr ve zarar hesabları Umumî 

Heyetin tasvibi ve tasdiki ile katileşir. 
işbu tasvib ve tasdik idare meclisi ile alâka

dar memurların o hesab senesi için ibrasını ta-
zammun eder. 

MADDE 13 — Denizbankın senelik safi kâ
rından evvelâ % 10 u ihtiyat akçesine ayrılır. 
ihtiyat akçesi 5 milyon lirayı buluncaya kadar 
bu suretle ayırmaya devam edilir. Geriye kalan
dan banka umumî heyetinin kararile en çok 
% 1 e kadarı idare meclisine ve % 3 e kadarı 
da memurlara ikramiye olarak verilebilir. An
cak bu ikramiyeler reis ve idare meclisi azalarile 
memurların birer aylık maaş veya ücretini te
cavüz edemez. 

Safı kârın mütebaki kısmı, bankanm itibarî 

Ik. E. 

rarı ve Reisicumhurun tasdikile tayin olu
nurlar. Umum müdür muavinleri îdare meclisi 
içtimalarma rey vermemek şartile iştirak ede
bilirler. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 13 — Denizbankın senelik safi kâ
rından evvelâ % 10 nu ihtiyat akçesine ayrılır. 
ihtiyat akçası 5 000 000 lirayı buluncaya ka
dar bu suretle ayrılmaya devam edilir. Geriye 
kalandan Banka umumî heyetinin kararile en 
çok % 1 e kadarı idare meclisine ve % 3 e 
kadarı da memurlara ikramiye olarak verilebi
lir. 

Safi kârın bakiyesi sermaye hesabına geçi
rilir. 
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MADDE 11 — Hükümettik teklifinin on bi 
rinci maddesi aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin teklifinin on ikin
ci maddesi aynen. 

MADDE 13 — Denizbankm, senelik safî kâ
rından evvelâ yüzde onu ihtiyat akçasma ay
rılır. İhtiyat akçası beş milyon lirayı bulunca
ya kadar bu suretle ayırmaya devam edilir. 
Geriye kalandan banka umumî heyetinin kara
rı ile en çok yüzde bire kadarı idare meclisine 
ve yüzde üçe kadarı da memurlara ikramiye 
olarak verilebilir. Ancak bu ikramiyeler bunla
rm ikişer aylık ücretleri mikdarmı tecavüz ede
mez. 

MADDE 11 
aynen. 

Hükümetin 11 nci maddesi 

MADDE 12 
aynen. 

Hükümetin 12 nci maddesi 

MADDE 13 — Denizbankm senelik safi kâ
rından evvelâ % 10. u ihttyat akçasma ayrılır. 
İhtiyat akçesi 5 milyon lirayı buluncaya kadar 
bu suretle ayırmağa devam edilir. Geriye ka
landan banka umumî heyetinin kararile en çok 
yüzde bire kadarı idare meclisine ve yüzde üçe 
kadarı da memurlara ikramiye olarak verilebi
lir. Ancak bu ikramiyeler bunların birer aylık 
maaşları mikdarmı tecavüz edemez. Vazife ku-, 
surları tesbit edilenlere bu ikramiye verilmeye-
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sermayesi tamamlanıncaya kadar bu sermaye 
hesabına geçirilir itibarî sermaye tamamlandık
tan sonra kâr bakiyesi Hazineye verilir. 

MADDE 14 — Denizbanka aid mallar Dev
let malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetlerine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun sui istimal edenler Devlet malları 
hakkında ika olunan bu gibi suçlara müretteb 
cezalara tabidirler. 

MADDE 15 — Denizbank memurları halk ile 
ve mensub oldukları idare ile muamele ve müna
sebetlerinde hususî müesseseler ahkâmına tabi
dir. 

MADDE 16 —Bu kanunla Denizbank bünye
sine ilhak edilen müessesattan açıkta kalacak 
memurların bu kanunun 17 nci maddesi mucibin
ce tekaüd kanunları hükümlerinden istifade ede
ceklerden maadasına mensub oldukları müesse
selerde geçen beher hizmet senesine mukabil 
bir aylık tazminat verilir ve ilişikleri kesilir. 

MADDE 17 — işbu kanunla Denizbanka il
hak edilen denizyolları ve akay isletmelerile 
fabrika ve havuzlar idaresi müstahdemlerinin 
tekaüdlüklerine müteallik hükümler Denizban-
km bütün memurları için meri olacak ve bu 

maksadla kurulacak tekaüd sandığı bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren (Denizban tekaüd san
dığı) admı alacaktır. Şu kadarki işbu kanunla 
Denizbanka intikal eden tahlisiye umum müdür
lüğünün 1683 numaralı kanun hükümlerine tâbi 
memurlarile tekaüd hakkını haiz iken maaşları 
ücrete tahvil edilmiş ve fakat bu kanunun neşri 
tarihine kadar tahlisiye idaresinde müseccel 
ve daimî vazifelerde istihdam edilmiş bulunan 
memurlar hakkında 3028 sayılı kanun hüküm
leri tatbik olunur. Ancak bunlardan tekaüde tâ
bi hizmet müddetleri on beş sene ve daha ziyade 
olanların 1928 senesinden sonraki filî hizmetleri 
eski hizmet müddetlerine ilâve edilerek son al
dıkları aslî maaş üzerinden «Fakat bu maaş 
mikdarı 4000 kuruş dahil ve dört bin kuruştan 
dun olanlara ise bir derece mafevk maaş üzerin-

Ik. E. 

MADDE 14 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 16 — Bu kanunla Denizbank bün
yesine ilhak edilen müessesattan açıkta kalacak 
memurların bu kanunun 17 nci maddesi muci
bince tekaüd kanunları hükümlerinden istifa
de edeceklerden maadasına mensub oldukları 
müesseselerde bu müesseselerin Devlete intikali 
tarihinden itibaren geçen beher hizmet senesine 
mukabil bir aylık tazminat verilir ve ilişikleri 
kesilir. 

MADDE 17 — 15 - II - 1937 tarih ve 3137 
numaralı kanun hükümleri Denizyolları ve 
Akay isletmelerile fabrika ve havuz
lar idaresi memur ve müstahdemleri hakkında 
devam ve Tahlisiye umum müdürlüğü memur 
ve müstahdemleri hakkında mülga Seyrisefain 
idaresinden müntakil memurlara kıyas, İstan
bul, izmir ve Trabzon limanları müstahdemleri 
hakkmda 3023 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
mucibince maaşlarından % 5 kesildiği tarihten 
bed ve Denizbanka iltihak edecek sair memur
lar hakkmda ise bidayet suretile meri olacak 
ve mezkûr kanunla kurulmuş olan tekaüd san
dığı « Denizbank tekaüd sandığı » adım alacak
tır. 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
ay zarfmda Denizbankda istihdamlarına Hükü
met tarafından lüzum ve zaruret görülen maaşlı 
Devlet memurlarının bu müessesede geçecek 
hizmet müddetleri Devlet hizmetinde geçmiş fi
lî hizmetine zammedilerek kendilerile yetimleri 
hakkmda 1683 numaralı kanun mucibince tahsis 
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Safi kârm bakiyesi sermaye hesabına geçi-
rililr. 

MADDE 14 — Deniz banka aid mallan ça
lanlar, ihtilas edenler, zimmetlerine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suistimal eden
ler Devlet malları hakkmda ika olunan bu gibi 
suçlara mürettib cezalara tabidirler. 

MADDE 15 — Hükümetin teklifinin on beşin
ci maddesi aynen 

MADDE 16 — Bu kanunla Deniz bank bün
yesine ilhak edilen müessesattan, intikal dolayı-
sile tevhid ve memur kadrosundan yapılacak ta
sarruf neticesinde, açıkta kalacak memurların, bu 
kanunun on yedinci maddesi mucibince tekaüd 
kanunları hükümlerinden istifade edecekler
den maadasma mensub oldukları müesseselerde 
bu müesseselerin Devlete intikali tarihinden iti
baren geçen beher hizmet senesine mukabil birer 
aylık tazminat verilir ve ilişikleri kesilir. 

MADDE 17 — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 
numaralı kanun mucibince kurulmuş olan teka
üd sandığı bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
(Denizbank tekaüd sandığı) unvanını alır. 

Mezkûr 3137 numaralı kanun hükümleri: 
A) Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabri

ka ve Havuzlar idaresi memur ve müstahdemleri 
hakkmda devam suretile tatbik olunur. 

B) Tahlisiye umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemleri hakkında mülga Seyrisefain ida
resinden müntekil memurlar misillû tatbik edilir. 

C) İstanbul, İzmir ve Trabzon limanları me
mur ve müstahdemleri hakkmda 3023 numaralı 
kanunun yirmi ikinci maddesi mucibince maaşla
rından yüzde beş aidat kesilmeğe başlandığı ta
rihten itibaren tatbik olunur. 

D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
maada Denizbanka intisab edecek sair memur
lar hakkmda da intisab tarihlerinden itibaren 
tatbik olunur. 

Denizbankta istihdamlarına Hükümetçe işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay zar-

B. E. 

ceği gibi fevkalâde hizmet ve yararlığı görülen
lere verilecek ikramiye de iki aylık maaş mik-
darma çıkarılabilir. Safi kârm bakiyesi serma
ye hesabma geçirilir. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

MADDE 16 
maddesi aynen. 

— Maliye encümeninin 16 nci 

MADDE 17 — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 
numaralı kanun mucibince kurulmuş olan teka
üd sandığı bu" kanunun meriyeti tarihinden iti
baren (Denizbank tekaüd sandığı) unvanmı 
alır. 

Mezkûr 3137 numaralı kanun hükümleri : 
A) Denizyolları ve Akay işletmelerile fabri

ka ve havuzlar idaresi memur ve müstahdemleri 
hakkmda devam suretile tatbik olunur. 

B) Tahlisiye umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemleri hakkmda mülga Seyrisefain ida
resinden müntakil memurlar misillû tatbik edi
lir. 

C) istanbul, İzmir ve Trabzon limanları 
memur ve müstahdemleri hakkmda 3023 numa
ralı kanunun 22 nci maddesi mucibince maaşla
rından % 5 aidat kesilmeğe başlandığı tarihten 
itibaren tatbik olunur. 

D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
maada Denizbanka intisab edecek sair memur
lar hakkında da intisab tarihlerinden itibaren 
tatbik olunur. 
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den» kendileri ve yetimleri hakkında 1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
hükümleri dairesinde muamele yapılır. 

İstanbul ve îzmir limanları müstahdemlerin
den Denizbanka geçenlerin 3028 sayılı kanu
nun 22 nci maddesi mucibince maaşlarından 
yüzde beş kesilmeğe başlandığı tarihten iti
baren tekaüdlük hakları tanılır. 

MADDE 18 — Denizbankkm idare ve mu
rakabe şekilleri, idare meclisile umum müdür 
ve muavinlerinin ve murakiblerin vazife ve 
salâhiyetleri hakkmda bu kanunun neşrinden 
itibaren en geç bir sene içinde bir nizamname 
yapılır yine bu müddet içinde Denizbank me
murlarının tayin ve tebdil ve terfi ve tecziye
leri hakkında da bir nizamname yapılır. 

MADDE 19 — Denizbankm kendi işleri için 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi millî ara
zi ve arsalardan Devletin başka bir hizmetine 
tahsis edilmeyenler takdir edilecek kıymetleri 
üzerinden bankanm sermayesine mahs'nb edil
mek üzere bankaya devrolunur. G-erek bu kabîl 
arazi ve arsalar ve gerekse bu kanunun 6 nci 
maddesi hükümlerine göre bankaya intikal ede
cek gayri menkullerle deniz vasıtaları için 
bankadan, intikalden mütevellid hiç bir harç 
ve resim alınmaz. 

îk. E. 

muamelesi yapılır. 

HADDE 18 — Denizbankm idare ve mura
kabe şekilleri, idare meclisi ile umum müdür ve 
muavinlerinin ve murakiblerin vazife ve salâhi
yetleri ve keza memurların tayin, tebdil, terfi, 
mükâfatlandırılma ve cezalandırılma hususları 
birer nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi ayn«n 
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fmda lüzum görülerek Denizbanka intisab ede
cek maaşlı Devlet memurlarının Deniz bankda 
geçecek olan hizmet müddetlerine, bunlarm 
Devlet hizmetinde maaşla geçen hizmet müddet
leri zammedilmek suretile kendilerile yetimle
ri hakkında Devlet hizmetinde aldıkları son 
maaş üzerinden 1683 numaralı -tekaüd kanunu 
mucibince tahsis muamelesi yapılır ve bu tahsis-, 
ler Denizbank tekaüd sandığı tarafından öde
nir. 

MADDE 18 — Iktısad encümeninin on seki
zinci maddesi aynen 

MADDE 19 — Denizbankın kendi işleri için 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi ve ar
salardan Devletin başka bir hizmetine tahsis 
edilmeyenler takdir edilecek kıymetleri üzerin
den bedelleri bankanın sermayesine ilâve edil
mek üzere Bankaya devredilir. Gerek bu kabil 
arazi ve arsalar ve gerekse bu kanunun altmçı 
maddesi hükümlerine göre bankaya intikal ede
cek gayrimenkullerle deniz vasıtaları için inti
kalden dolayı bankadan hiç bir harç ve resim 
alınmaz. 

B. E. 

Bu kanunun meriyetinden itibaren altı ay 
zarfmda Denizbankta istihdamlarına Hükümet
çe lüzum görülerek Denizbanka intisab edecek 
maaşlı Devlet memurlarmm Denizbanka geçe
cek olan hizmet müddetlerine, bunların Devlet 
hizmetinde maaşla geçen hizmet müddetleri zam
medilmek suretile kendilerile yetimleri hakkın
da Devlet hizmetinden aldıkları son maaş üze
rinden 1683 numaralı tekaüd kanunu mucibin
ce tahsis muamelesi yapılır ve bu tahsisler De
nizbank tekaüd sandığı tarafından ödenir. 

MADDE 18 — Denizbank tekaüd sandığının 
idare heyeti; bu sandıkla alâkalı kendi memur
ları arasından Banka umum müdürlüğünce seçi
lecek ve memuriyetleri Iktısad vekâletince tas
dik olunacak beş zattan ve Sandık müdüründen 
mürekkeb altı aza ile Denizbank memurları ara
sından doğrudan doğruya Iktısad vekâletinin 
seçeceği bir reisten teşekkül eder. 

Reislik ve azalık müddetleri bir senedir. 
Müddetleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. 
Reis ve azalar bu vazifelerini aslî vazifelerine 
munzam bir hizmet olarak ve hiç bir para al
maksızın ifa ederler. 

İdare heyeti en az ayda bir defa behemehal 
ve bundan başka lüzum hâsıl oldukça reisin da
veti üzerine toplanır. 

MA.DDE 19 — Denizbankm idare ve mura
kabe şekilleri, idare meclisile Umum müdür ve 
muavinlerinin ve murakıblerinin vazife ve salâ-
hiyetlerile memurlarmm tayin, tebdil, terfi ve 
tecziye usulleri bu kanunun meriyetinden itiba
ren en geç bir sene zarfında birer nizamname ile 
tesbit olunur. 

MADDE 20 -— Maliye encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen 
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MADDE 20 — Denizbankm deruhte ettiği 
hizmetlerin ifasına muktazi arsalarla her ne 
mahiyete olursa olsun arsa ve binalar belediye
lerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanun hü
kümlerine göre istimlâk olunur. 

MADDE 21 — Denizbank Ziraat, Emlâk, ve 
eytam bankalarile Sümer ve Etibanklar gibi 
millî kredi müesseselerinin haiz oldukları umu
mî hukuk ve imtiyazlardan istifade eder. 

MADDE 22 — Denizbankm, bankacılık iş
leri hariç olmak üzere, yapacağı bilumum hiz
metlere aid ücret tarifeleri her sene temmuz 
ayı içinde toplanacak ve îktısad vekâleti ta
rafından kendi memurları arasından intihab 
olunacak bir reis ve bir mütehassıs aza ile 
umum ticaret odaları kongresi tarafından üç 
sene müddetle intihab edilecek üç mütehassıs 
azadan ve Denizbankm kendi memurlarından 
seçeceği bir kişiden mürekkeb olmak üzere ce
man altı kişilik bir komisyon tarafından tesbit 
edilir. 

Gerek îktısad vekâleti ve gerek ticaret oda
ları kongreleri azaları ve gerekse Denizbank, 
işbu kanunla bulundurulması mecburî tutulan 
azalardan maada dilediği kadar da müşavir bu
lundurabilir. Şu kadar ki bu müaşvirlerin mev
cudiyeti istişarî mahiyette olub reye iştirak 
hakkını haiz değildirler. * 

Komisyonca tesbit edilen tarife îktsad ve
kâletinin aynen veya tadilen tasdikile meri 
olur. Tasdik olunan tarife aynen tatbik edilir. 
Yeni tarifenin tasdikine kadar bir evvelki ta
rife muteberdir. 

Tarife, îktısad vekâletinin göreceği lüzum 
veya Denizbankm mucib sebeblerle Vekâlete 
vaki olacak müracaati üzerine muayyen vak
tinden evvel dahi îktısad vekâletince resen 
değiştirilebilir. 

Ancak, şamandıra, kılavuzluk ve romörkör-
cülük hizmetlerine mukabil almacak ücretlere 
aid tariefler îcra Vekilleri Heyetince tasdik edi-, 
lir. 

Umum ticaret odaları kongrelerinin ilk içti
ma ve seçimine kadar geçecek zaman zarfmda 
2239 numaralı kanun hükümlerine göre yine ti
caret odalar kongresi tarafndan seçilmiş eski 

azalar ifayı umur eder. 

( S. Sa 
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MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 21 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 22 — Denizbankm, bankacılık işle
ri hariç olmak üzere, yapacağı bilûmum hizmet
lere aid ücret tarifeleri her sene temmuz ayı 
içinde toplanacak ve îktısad vekâleti tara
fından kendi memurları arasından intihab olu
nacak bir reis ve bir mütehassıs aza ile umum 
ticaret odaları kongreleri tarafından üç sene 
müddetle intihab edilecek üç mütehassıs azadan 
ve Denizbankm kendi memurlarından seçeceği 
bir kişiden mürekkeb olmak üzere ceman altı 
kişilik bir komisyon tarafından tesbit edilir. 

Gerek îktısad vekâleti ve gerek ticaret oda
ları kongreleri azaları ve gerekse Denizbank iş
bu kanunla bulundurulması mecburî tutulan 
azalardan maada dilediği kadar da müşavir bu
lundurabilir. Şu kadar ki bu müşavirlerin mev
cudiyeti istişarî mahiyette olub reye iştirak 
hakkını haiz değildirler. 

Komisyonca tesbit edilen tarife îktısad ve
kâletinin aynen veya tadilen tasdikile meri 
olur. Tasdik olunan tarife aynen tatbik edi
lir. Yeni tarifenin tasdikma kadar bir evvelki 
tarife muteberdir. 

Tarife, îktısad vekâletinin göreceği lüzum 
(veya Denizbankm mucib sebeblerle vekâlete va
ki olacak müracaati) üzerine muayyen vaktin
den evvel dahi îktısad vekâletince resen değiş
tirilebilir. 

(Umum ticaret odaları kongrelerinin ilk iç
tima ve seçimine kadar geçecek zaman zarfmda 
2239 numaralı kanun hükümlerine göre yine ti
caret odaları kongresi tarafmdan seçilmiş eski 
azalar ifayı umur eder). 
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MADDE 20 — Hükümetin teklifinin yirmin
ci maddesi aynen. 

MADDE 21 — Hükümetin teklifinin yirmi 
birinci maddesi aynen 

MADDE 22 — Denizbankm, bankacılık işle
ri hariç olmak üzere, yapacağı bilûmum hizmet
lerin ücret ve tarifeleri her sene temmuz ayı 
içinde toplanacak ve Iktısad vekâletince kendi 
memurları arasından intihab olunacak bir reis 
ve bir mütehassıs aza ile Umum ticaret odaları 
kongreleri tarafından üç sene müddetle intihab 
edilecek üç mütehassıs azadan ve Denizbankm 
kendi memurları arasından seçeceği bir kişiden 
mürekkeb olmak üzere ceman altı kişilik bir 
komisyon tarafından tesbit edilir. 

Bu komisyonda gerek Iktısad vekâleti ve 
gerek Ticaret odaları kongresi azaları ve ge
rekse de Denizbank yukarıda yazılı altı aza
dan maada lüzum gördükleri kadar müşavir 
de bulundurabilirler. Şu kadar ki bu müşa
virlerin mevcudiyeti istişarî mahiyette olup 
reye iştirak hakkını haiz değildirler. 

Komisyonca tesbit edilen tarife Iktısad ve
kâletinin aynen veya tadilen tasdiki ile meri 
olur. Tasdik olunan tarife aynen tatbik edilir. 
Yeni tarifenin tasdikına kadar bir evvelki ta
rife muteberdir. 

Tarife Iktısad vekâletinin göreceği lüzum 
üzerine muayyen "vaktinden evvel dahi Iktısad 
vekâletince resen değiştirilebilir. 

Umum Ticaret odaları kongresinin bu ka
nunun neşrini takib eden ilk içtima ve seçimi
ne kadar geçecek zaman için evvelki kongre 
tarafından bu maksadla seçilmiş olan üç aza
nın, bu komisyona iştirak salâhiyetleri devam 
eder. 

B. E. 

MADDE 2İ — Denizbankm deruhde ettiği 
hizmetlerin ifasma muktazi arazi ve arsalarla bi
nalar belediyelerce yapılacak istimlâk hakkın
daki kanun hükümlerine göre istimlâk olunur. 

MADDE 22 — Hükümetin 21 nci maddesi ay
nen 

MADDE 23 — Denizbankm, bankacılık işle
ri hariç olmak üzere, yapacağı hizmetlerden Ik
tısad vekâletince lüzum görülenlere aid ücret ta
rifeleri her sene temmuz ayı içinde toplanacak 
ve Iktısad vekâletince kendi memurları 
arasından intihab olunacak bir reis ve 
bir mütehassıs aza ile umum ticaret 
odaları kongreleri tarafmdan üç sene müddetle 
intihab edilecek üç mütehassıs azadan ve Deniz
bankm kendi memurları arasmdan seçeceği bir 
kişiden mürekkeb olmak üzere ceman altı kişilik 
bir komisyon tarafmdan tesbit edilir. 

Bu komisyonda gerek Iktısad vekâleti, gerek 
ticaret odaları kongresi azalan ve gerek Deniz
bank yukarıda yazılı altı azadan maada lüzum 
gördükleri kadar müşavir de bulundurabilirler. 
Şu kadar ki bu müşavirlerin mevcudiyeti isti
şarî mahiyette olub reye iştirak edemezler. 

Komisyonca tesbit edilen tarife Iktısad ve
kâletinin aynen veya tadilen tasdikile meri olur. 
Yeni tarifenin tasdikma kadar bir evvelki tari
fe muteberdir. 

Bu tarifeler görülecek lüzum üzerine muay
yen vaktinden evvel dahi Iktîsad vekâletince 
değiştirilebilir. 

Umum ticaret odaları kongresinin bu kanu
nun meriyetini takib eden ilk içtima ve seçimi
ne kadar geçecek zaman için evvelki kongre ta
rafmdan bu maksadla seçilmiş olan üç azanın 
bu komisyona iştirak salâhiyetleri devam eder. 
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MADDE 23 — 2239 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin üçüncü fıkrasile dördüncü, be
şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, on birinci, on 
ikinci, on yedinci, on sekizinci, maddeleri ve 2248 
numaralı kanunun beşinci, altmcı, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on 
üçüncü maddeleri, 3023 numaralı kanunun o-
nuncu, on birincil on ikinci, on üçüncü, on dör
düncü, on beşinci, on yedinci, on dokuzuncu, 
yirminci, yirmi birinci, yirmi ikinci, yirmi 
üçüncü, yirmi beşinci maddelerile on altmcı 
maddesinin birinci fıkrası, 3025 numaralı kanu
nun beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzun
cu, onuncu, on üçüncü, on dördüneü, on beşinci 
maddeleri 2708 sayılı kanunun dördüncü mad
desi, 2070 numaralı kanunun on birinci mad
desi, 1445 numaralı kanunun üçüncü, dördüncü, 
beşinci ve yedinci maddelerile 311 numaralı bi
rinci avans kanununun altmcı maddesi hüküm
lerine göre alınmakta olan şamandıra resmi mül
gadır. 

MUVAKKAT MADDE — Beşinci madde 
mucibince intikal eden idare ve müesseselerin 
şimdiki teşkilâtı, Denizbank tarafından yeni teş
kilât vücuda getirilib faaliyete başlayıncaya ka
dar, Denizbank namına faaliyetlerine devam 
ederler. 

îk. E. 

MADDE 24 — 2239 numaralı Denizyolları 
işletme kanununun birinci maddesinin ' ikinci 
fıkrasile dördüncü, beşinci, altmcı, yedinci, 
sekizinci, on birinci, on ikinci, on altmcı, on 
yedinci, on sekizinci maddeleri Denizyolları ve 
Akay işletmelerile Fabrika ve havuzlar teşki
lâtı hakkındaki 2248 numaralı kanunun birin
ci, dördüncü, beşinci, altmcı, yedinci, sekizinci, 
dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on 
üçüncü maddeleri; İstanbul ve İzmir limanla
rının sureti idaresi hakkmdaM 3023 numaralı 
kanunun yedinci, onuncu, on birinci, on ikinci, 
on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on yedinci, 
on dokuzuncu, yirminci, yirmi birinci, yirmi 
ikinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci maddelerile 
on altmcı maddesinin birinci fıkrası; Van gölü 
işletmesi hakkındaki 3025 numaralı kanunun 
beşinci, altmcı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, 
onuncu, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci 
maddeleri; ve 2708 saydı kanunun on dördüncü 
maddesi ve Türk gemi kurtarma anonim şirketi 
teşkili hakkındaki 2070 numaralı kanunun on 
birinci maddesi, Tahlisiye idaresi teşkilât ve 
vezâifi hakkındaki 1445 numaralı kanunun 
üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci maddeleri, 
Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinin sureti ida
resi hakkındaki 597 numaralı kanunla bu kanu
nun üçüncü maddesini tadil eden 1096 numa
ralı ek kanun mülgadır. 

MADDE 23 — İşbu kanun hükümlerine gö
re Denizbanka intikal edecek olan ve bilançoya 
tâbi bulunan müesseselerin 1937 senesi bida
yetinden intikal tarihine kadar olan muamelâ
tım muhtevi devir bilançoları Denizbankm ilk 
senesi bilânçosile beraber Denizbank umumî he
yetinin tetkik ve tasdilpne arzediür. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Beşinci 
madde mucibince intikal eden idare ve mües
seselerin şimdiki teşkilâtı, Denizbank tarafın
dan yeni teşkilât vücude getirilib faaliyete baş
lanıncaya kadar Denizbank namma faaliyetle
rine devam ederler. 

ÎKÎNCÎ MUVAKKAT MADDE — îşbu ka
nunun beşinci maddesi mucibince Denizbanka 
ilhak edilen ve muvazenei umumiyeye dahil bu
lunan Kılavuzluk ve romörkörculük müdürlüğü-
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MADDE 23 — 2239 numaralı Denizyolları 
işletme kanununun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası ile dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 
sekizinci, on birinci, on ikinci; on altıncı, on 
yedinci maddeleri ve Denizyolları ve Akay iş-
letmelerile fabrika ve havuzlar teşkilâtı hakkın
daki 2248 numaralı kanunun birinci, dördün
cü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, doku
zuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçün
cü maddeleri ve İstanbul ve İzmir limanları
nın sureti idaresi hakkındaki 3023 numaralı 
kanunun yedinci, onuncu, on birinci, an ikinci, 
on üçüncü, on dördüncü, on beşinci, on yedin
ci, on dokuzuncu, yirminci, yirmi birinci, yir
mi ikinci, yirmi üçüncü, yirmi beşinci madde
leri ve on altmcı maddesinin birinci fıkrası 
ve Van gölü işletmesi hakkındaki 3025 numa
ralı kanunun beşinci, altıncı, yedinci, sekizin
ci, dokuzuncu, onuncu, on üçüncü, on dör
düncü, on beşinci maddeleri ve on milyon lira
lık tahsisat hakkındaki 2708 numaralı kanunun 
dördüncü maddesi ve Tahlisiye idaresi teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 1445 numaralı kanu
nun üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci mad
deleri ile bu kanunun hükümlerine, muhalif sair 
ahkâm mülgadır. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — İktısad 
encümeninin yirmi üçüncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Dördün
cü madde mucibince intikal eden idare ve mü
esseselerin şimdiki teşkilâtı, Denizbank tara
fından yeni teşkilât vücude getirilip faaliyete 
başlayıncaya kadar Denizbank namına faaliyet
lerine devam ederler. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — İşbu 
kanunun dördüncü maddesi mucibince Deniz-
banka ilhak edilen ve muvazenei umumiyeye 
dahil bulunan Kılavuzluk ve romorkörcülük mü-

B. E. 

MADDE 24 — Tahlisiye idaresinin teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 1445 sayılı kanunun 4, 
5 ve 7 nci maddelerile mezkûr kanunun üçüncü 
maddesini değiştiren 1755 ve 1955 sayılı kanun
lar; 

Denizyolları işletme hakkındaki 2239 saydı 
kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasile 4, 5, 
6, 7, 8,11,12,16 ve 17 nci maddeleri; 

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika 
ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 sayılı ka
nunun 1, 4, 5, 6, 7, 9,10,11,12 ve 13 ncü madde
lerile mezkûr kanunun 8 nci maddesini değişti
ren 3014 sayılı kanun; 

Denizyolları ve Akay işletme idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 milyon liralık tahsi
sat verilmesi hakkındaki 2708 sayılı kanunun 4 
ncü maddesi; 

İstanbul ve İzmir limanlarmm sureti idaresi 
hakkındaki 3023 sayılı kanunun 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 nci maddeleri 
ile 16 nci maddesinin birinci fıkrası; 

Van gölü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı ka
nunun 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ve 15 nci madde
leri; 

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika ve 
Havuzlar idareleri memur ve müstahdemlerinin 
tekaüdlükleri hakkındaki 3137 sayılı kanunun 
3 ncü maddesile bu kanunun hükümlerine mu
halif sair hükümler mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — îktısad encüme
ninin 23 ncü maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 2 — Maliye encüme
ninin muvakkat ikinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — Maliye encüme
ninin muvakkat 3 ncü maddesi aynen 

(S. Sayısı ; 38 ) 



. • — 24 — 
HtL T îk. B. 

MADDE 24 — Bu kanun hükümleri resmî 
gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe 
başlar. , 

MADDE 25 — Bu kanunun tatbikına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

18-V-1937 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Dâ.V. Ha. V. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf.V. Na.V. îk.V. 

8. Arıkan A. Çetinhaya C. Boyar 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

nün 1937 malî senesi için Fabrika ve havuzlara 
sipariş etmiş olduğu vesaitin bu kanunun neşri 
tarihine kadar, ödenmemiş olan bakiye bedelleri 
1937 bütçesinin 823 ncü faslmdaM tahsisattan 
Denizbanka ödenir. 

MADDE 25 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 26 — îşbu kanunun tatbikine tcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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dürluğunün 1937 malî senesi için fabrika ve 
havuzlara sipariş etmiş olduğu vesaitin bu ka
nunun neşri tarihine kadar ödenmemiş olan 
bakiye bedelleri 1937 bütçesinin 823 ncü fas-
lmdaki tahsisattan Denizbanka ödenir. 

MADDE 24 — îktısad 
beşinci maddesi aynen. 

MADDE 25 — îktısad 
altıncı maddesi aynen. 

encümeninin yirmi 

encümeninin yirmi 

B. E. 

MADDE 25 — Bu kanun 1 ikinci kânun 1938 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

»&<( 
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S. Sayısı: 39 
Yozgad mebusu Emin Daramanm , Arzuhal encümeninin 
8-VI-1937 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1003 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri ve Arzuhal 

encümeni mazbatası (4/59) 

12 - XI - 1937 
Yüksek Reisliğe 

Edirnenin Haei hoşkadm mahallesinden şehid Aliosmaıı karısı Seyyidenin evvelce muhassas ye
tim maaşının iadeten tahsisi hakkında yüksek makamınıza verdiği istida üzerine Arzuhal encüme
nince ittihaz edilip 8 - V I - 1937 tarih ve 26 numaralı haftalık karar cetveline dereolunan 1003 
numaralı kararda: «Edirnenin Yunanlılar tarafından işgali sırasında Seyyidenin Bulgaristana kaç
mış olması neticesi olarak maaşı kesildiği ve Lozan muahedesi mucibince mumaileyhanın iki sene 
zarfında hakkı hıyarını Türkiye lehine istimal etmeyip muahededen ancak on bir sene sonra anava
tana avdet ettiği anlaşılmasına binaen mukaddema kesilen maaşının iadeten tahsisine kanunen im
kân görülemediği» beyan olunmuşsada; Yunan istilâsı sırasında Bulgaristana iltica eden ve Lozan 
muahedenamesince Türk hududları dahilinde bulunan bir şehir halkından bulunan Seyyide hakkın
da, Lozan alıidnamesinin tâbiiyet ve hakkıhıyarı müteallik 30, 31 ve 61 nci maddeleri ahkâmının 
vechi tatbik ve taallûku mezkûr kararda izah edilmemiş ve, 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd 
kanununun 61 nci maddesinin müstedi Seyyide hakkında, mücerred Lozan muahedenamesi ileri sü
rülmek suretile tatbik edilmemesi kanaatbahş bir sebeb telâkki edilememiş olduğundan Dahilî nizam
namenin 57 nci maddesine tevfikan mezkûr karara aid mazbatanın tanzimile Heyeti Umumiyede mü
zakeresini derin hürmetlerimle arz ve rica ederim. 

Yozgad 
Emin Dram an 

Arzuhal encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal encümeni 21- XTI - 1937 
Karar No. 1003 

4/59 

Yüksek Reisliğe 

Edirnenin Hacıhoşkadem mahallesinden Ali 
Osman karısı Seyyidenin yetim maaşmm 
iadeten tahsisi hakkındaki arzuhali üze
rine encümenimizce bu maaşm iadeten tah
sisine imkân görülmediğine dair verilen 
1003 numaralı karar kanaat bahsedecek mahi
yette olmadığından buna dair yazılacak mazba
tanın Umumî Heyette müzakeresi hakkmda Yoz
gad mebusu Emin Dramanm Yüksek Reisliğe 

sunmuş olduğu takrir encümene verilmekle Da
hilî Nizamnamenin 57 nci maddesi hükmüne 
göre bu mazbatamız yazılmıştır. 

Edirnede ikamet etmekte olan Seyyide ko
casından bağlanan maaşı almakta iken Edirne
nin Yunanlılar tarafından işgali dolayısile 336 
tarihinde Bulgaristana kaçmış ve bunun üze
rine maaşı terkin edilmiştir. Edirnenin istirda
dını müteaMb Seyyide ana vatana avdet etmeye-



— 2 — 
rek on dörd sene Bulgaristanda kaldıktan yani Lo
zan muahedesinin akdi tarihinden on bir sene geç
tikten sonra 1934 senesinde Edirneye avdet etmiş 
ve bunun üzerine maaşmın tekrar tahsisi için Şû
rayi "devlete müracaat eylemiştir. Şûrayi devlet 
Deavi dairesince bu işe dair yazılan 10 - II -1937 
tarihli kararda; (Müstedinin Edirnenih işgali sı
rasında .Bulgaristana firar ederek on dörd sene 
orada kaldığı ve bu müddet içinde Türk tabiiye
tini muhafaza ettiğini mahallî konsolosluğuna 
müracaat ederek kaydettirmediği gibi Lozan 
ahidnamesinin tasdikinden itibaren iki sene hak
kı hıyar müddeti içinde Türkiyeye.dönüb Türk 
tabiiyetine geçmediği anlaşılmasına göre esasen 
sakit olan maaş hakkının iadesine imkân olma
dığından davasrnm reddedildiği) yazılı bulun
muştur. Şûrayi devlet Deavi dairesinin kazaî 
vazife gören müstakil mahkeme sıfat ve salâhi-
yetile mücehhez olduğu ve binaenaleyh buradan 
sadır olan kararların encümence tetkikine imkân 
olmadığı Yüksek Heyetin 803 numaralı ka

ran iktizasından olmasma mebni bu işin 
Lozan muahedesine derecei mutabakatı ve bi
naenaleyh Deavi dairesi kararmm isabet ve 
ademi isabeti hakkmda tetkikat icrası encüme
nin salâhiyeti haricinde görülmüş ve bizzarure 
Şûrayi devletin gösterdiği esbabı mucibeye is-
tinad etmek suretile Seyyidenin dileği encümen
ce menfi şekilde karara bağlanmıştır. Mesele
nin cereyan tarzmı gösteren bu mazbatamız 
Umumî heyete arzolunmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 
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