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Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 50 
2 — Havale edilen evrak 50 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

Imaruzatı 50 
1 — Manisa mebusu Refik İncenin, eski as

kerî rüştiyelerin orta tedrisattan sayılıb sayıl-
mıyacağının tefsiri hakkındaki takririnin geri 
verilmesine dair takriri 50 

4 — Müzakere edilen maddeler 51 
1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/941) 51:52,34,57,57:60 

Sayrfa 

2 — Vakıf malların taksitle satılması ve ki
raya verilmesi ve satış paralarının kullanılması 
ve emaneten idare edilen mülhak vakıflardan 
idare ve tahsil masrafı alınması hakkındaki 
2950 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/994) 52:53,54,57,61:64 

3 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve ve mura
kabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Iktısad ve Ad
liye encümenleri mazbataları (1/966) 53:57 
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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı ile ida
re ve murakabeleri» hakkındaki kanun lâyihasının Ik-
tısad, Maliye, Bütçe ve Adliye encümenlerinden seçi
len üçer azadan mürekkeb bir muvakkat encümende 
tedkikı kararlaştırıldıktan sonra 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbata kabul edildi. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi ile 
Kemaliye ve Tercan kazalarının Erzincan vilâye-

Lâyihalar 
1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde giri

şilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1040) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
2 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı 

katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/506) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

Takrirler 
3 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzuhal 

encümeninin 11 - IV - 1938 tarihli haftalık karar cet-

1 —• Manisa mebusu Refik încenin, eski as
kerî rüştiyelerin orta tedrisattan sayılıb sayıhm-
yacağtnm tefsiri hakkındaki takririnin yeri veril
mesine dair takriri. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Eski Askerî rüştiyelerin orta tedrisattan sa

yılıb sayılmadığı keyfiyetinin tefsiren hallini ri-
calamıştrm. Maarif encümeninin Maarif vekâletin
den vaki sualime gelen cevabda mezkûr mekteb-

tine ve Ağın nahiyesinin de Elâzığ vilâyetinin Keban 
kazasına bağlanmaları hakkındaki kanun lâyihası 
müzakere ve kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan sonra 
cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Kütahya İsparta 

Naşid Uluğ Kemal Ünal 

velindeki 1355 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri (4/71) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
4 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanun lâ

yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/938) (Ruzna-
meye) 

5 — Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı büt
çesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1010) (Ruznameye) 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1937 malî yılı bütçesinde 23 650 liralık münakale ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1027) (Ruznameye). 

lerin orta tahsilden sayılmakta olduğu bildiril
diği cihetle artık bir tefsir mevzuu kalmadığını 
gördüğümden mezkûr takririmden sarfınazar 
eder ve vekâletten gelen cevabın bir musaddak 
suretininin tarafınma verilmesini hürmetlerimle 
ricalarım. 

10 - V - 1938 
Manisa 

Refik ince 
BAŞKAN — iade ediyoruz. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTÎBLER — Kemal Ünal (İsparta), Cavid Oral (Niğde) 

mm** 

Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatam (1/941) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler işaret bu
yursunlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir 

Birinci maddeyi okutuyorum 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1938 malî yılı masrafları için ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(494 048) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A - CETVELİ 

Maaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütekaidin, eytam ve era-
mil maaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gece pratikası ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâ-
leme bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
184 544 

113 200 

4 320 

11 000 

20 000 

10 000 

20 000 

12 000 

1 000 

4 000 

3 000 

2 400 

500 

3 019 

1 500 

F. 
16 

Lira 
23 800 

[1] 173 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Muhtelif masraflar 56 176 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Nakil vasıtaları masrafı 51 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Reddiyat ' 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Geçen sene borcu ' 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 1934 yılı borçları karşılığı 197 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 1715 numaralı kanunun 
8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet merkez banka
sına verilecek itfa karşılığı 4 892 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 1938 malî 
yılı masraflarına karşılık olmak üzere (B) işa
retli cetvelde, yazılı olduğu veçhile (594 100) 
liralık varidat tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
467 500 

26 600 

100 000 

1 Adi varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Fevkalade varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Maliyeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde ve cetveli reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İlişik (C) cetvelinde müste-
nidatı gösterilen varidatın 1938 malî yılında da 
tahsiline devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hizmetler ica-
batmdan olarak kadro haricinde muvakkaten 
istihdamına lüzum görülecek ve Sıhhat ve İçti
maî Muavenet vekâleti tarafından tayin edile
cek olan memurların ücretlerile beynelmilel sıh
hî cemiyet ve kongrelere iştirak masrafları ve 
bu cemiyetlere, kongrelere gönderileceklerin 
yol masrafları ve yevmiyeleri masraf bütçesinin 
2 nci ücretler faslmm 2 nci maddesinden tesvi
ye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Hudud ve sahillerde zuhur 

edecek sari ve istilâî hastalıklara karşı ittihazı 
icab eden tedabir ve murakabe masraflarile mü
him limanlarda lüzum görülecek fare itlafı ci
hazını havi müteharrik dubalar iştirası ve Umum 
müdürlük binası ve müştemilâtı ile tahaffuzha
neler. merkez idare ve liman ve şehir bakteriyo-
lijo hanelerinin inşaat veya satın alma masrafı 
ve bu binalar için mubayaa edilecek arsaların is
timlâk bedelleri ve etüv ve bakteriyoloji ve sair 
bilûmum tesisat ve tefrişatı ve 1240 numaralı 
kanun mucibince inşa edilmiş olan binaların 
ilâvei inşaat ve tesisatı ve bütün binalarm 1937 
malî yılma kadar tahakkuk eden vergi bedelleri 
ve 1933 senesi bütçe kanununun 10 ncu madde-
sile verilen salâhiyete binaen istikraz edilen 
(500 000) liranm faizi ile 1938 yılma aid son 
taksit bedeli ve buna müteferri masarifat Umum 
müdürlük fevkalâde varidatmdan ve bütçe ta
sarruf atmdan (200 000) liraya kadar mikdarmm 
masraf bütçesinde açılacak hususî fasla tahsisat 
kaydile sarfına Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve
kili mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasında münakale yapmaya Sıh
hat ve İçtimaî Muavenet vekili mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Fare itlafı ameliyesine tâbi 
tutulan sefinelerde bu ameliyenin icab ettirdiği 
masraflar 1912 senesi Beynelmilel Paris sıhhiye 
mukavelenamesinin 16 ncı maddesine tevfikan 
sefine sahiblerinden istifa olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kabotaj hakkmı haiz 50 safi 
tonilâtoya kadar (50 dahil) olan yelkenli ve 
motorlu gemiler için 500 numaralı rüsumu sıh
hiye kanununun 4 ncü maddesile verilen mücel-
led patentalar 20 sefere mahsus olmak üzere 
verilir. Bu gemilerden kanunun 1 nci madde
sinde gösterilen tonilâto resmi alınmaz. 

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

MADDE 9 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün ücretli memur ve müstahdemlerile 
nakil vasıtaları kadrosu ilişik (D) cetvelinde 
gösterilmiştir. 

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

MADDE 10 — Bu idare memurları maaş
larına aid 3017 sayılı teşkilât kanununa bağlı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 1938 malî yılı 

— 52 

içinde de mevkuf tutulmuştur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta

rihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Vakıf malların taksitle satılman ve ki
raya verilmesi ve satış paralarının kullanılması 
ve emaneten idare edilen mülhak vakıflardan ida
re ve tahsil masrafı alınması hakkındaki 2950 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/994) [1]. 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Abidatın tamiri ve İzmir fuarında vakıflar 
pavyonunun tesis ve idare masrafları hakkın

da kanun 
MADDE 1 — Abidatın esaslı tamirlerine 

sarfedilmek üzere 200 000 ve İzmir fuarında va
kıflar pavyonunun tesis ve idaresine sarfedil
mek üzere de 20 000 liranın faizsiz olarak Va
kıf paralar idaresinden istikrazı için Vakıflar 
umum müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tah
sis edilen paralardan abidatın tamirlerine aid 
olan kısmı 2762 sayılı vakıflar kanununun onun
cu maddesi mucibince elde edilecek paralardan 
ve pavyonun tesis ve idaresine aid olan kısmı da 
Vakıflar umum müdürlüğünün 1938 malî yılı 
bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

[1] Birmci müzakeresi 57 nci inikad zabtın-
dadır. 
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Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
Birinci müzakeresi yapılacak mevadda geçi

yorum. 
3 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka

besi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı madde
lerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâ
vesine dair kanun lâyihası ve İktısad ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/966) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? (Hyır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâ

vesine dair kanun 
MADDE 1 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve 

murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 9, 
10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir: 

Madde 9 — Sigorta şirketleri muamele yap
tıkları sigorta sahihlerine karşı taahhücllerinin 
ifasına teminat olmak üzere Hükümete biri sa
bit, diğeri mütehavvil iki nevi kefalet itasına 
mecburdurlar. 

A - Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve yahud 

yalnız hayat kısmma münhasır olduğu takdirde 
75 000 lira; 

Şirketin faaliyeti her iki krema şamil olduğu 
takdirde 100 000 lira; 

Diğer sigorta muamelelerinden her kısım 
içinde 25 000 er liradan ibarettir. 

B - Mütehavvil kefalet: 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta kısmir 

lan için her sene içinde Türkiyede tahsil ettiği 
bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şirketin 
mezkûr sene içinde yaptığı masraflar ile verdiği 
tazminat ve mükerrer sigorta suretile devir ve 
havale eylediği ücretler tenzil edildikten sonra 
kalacak bakiyenin yüzde 25 sinden ibarettir. 

Müteakib senelerde de işbu kefalet mikdarı 
yukarıdaki fıkraya tevfikan, mezkûr sene içinde 
tahsil edilen ücret ve yapılan masraflara naza

ran vuku bulan tahavvüllere göre tayin ve tes
bit edilir. 

Nakliyat sigortalan için bu nisbet geçen se
ne içinde tahsil edilen ücretlerin yüzde on iki 
buçuğundan ibarettir. İşbu yüzde on iki bu-
çukda yukarıdaki B bendinin birinci fıkrası 
dairesinde hesab edilir. Bir seneye mahsus mü. 
tehavvil kefalet mikdarı evvelki sene için teşkil 
edilmiş bulunan mütehavvil kefalet mikdanndan 

[İJ 174 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

fazla ise aradaki fark şirketçe itmam edilir ve 
noksan ise aradaki fark şirkete iade olunur. 

BAŞKAN — Bu birinci madde, üç maddenin 
tadilini birden ihtiva ediyor. Her üç tadilin 
birden müzakeresi müşküldür. Zaten nizamna-
mei dahilî maddenin fıkra fıkra müzakeresine 
müsaiddir. Bu sebeble evvelâ birinci maddenin 
tadil ettiği (9) ncu maddeyi reye arzediyorum. 
Tadil edilen dokuzuncu madde hakkında müta
lea var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 10 — Sabit ve mütehavvil kefalet 
akçeleri ancak aşağıdaki şekillerde istimal edile
bilir: 

A - Türkiyede gayrimenkul emval iştirası, 
B - Hakikî kıymetlerinin yüzde ellisini teca

vüz etmemek suretile ipotek muamelesi, 
C - Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
D - İktısad vekâletinin muvafakatile Dev

let dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen 
veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve be
lediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse senedleri 
ve tahvilleri, 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet ak
çelerinin (A) ve (B) bendlerinde yazdı şekil
lerde kullanılabilecek mikdarı yüzde elliyi te
cavüz edemez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası gerek 
ipotek muamelelerinde gayrimenkullerin kryme-
ti gayrisafi iradları üzerinden hesab edilir. An
cak İktısad vekâletince lüzumunda yaptmlacak 
ekspertiz neticesinde taayyün eden kıymet gay
risafi irad esasma göre tesbit edilen kıymetten 
aşağı olursa işbu kıymet kabul olunur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden iti
baren on beş gün içinde itiraz eylediği takdirde, 
mahallî ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mah
kemesi bulunmayan yerlerde tiacret davalarına 
bakan mahkeme reisi veya asliye hâkimi, seçe
ceği mütehassıs . bir ehlihibreye kifayeti ted-
kik ettirerek gayrimenkulun gayrisafi irad esa
sma göre tesbit edilmiş olan kıymetinin tenezzül 
etmiş olub olmadığını ve tenezzül etmiş ise 
mikdar ve nisbetini tayin eder. Bu husustaki 
karar katğidir. 

Gayrimenkullerin kıymetlerinde tenezzül vu
ku bulduğu tebeyün ederse İktısad vekâleti
nin tahrirî talebi üzerine azamî otuz gün için
de şirketçe fark kapatdır. 

Bu maddede yazdı gayrimenkullere aid yan
gın poliçeleri İktısad vekâleti namma tanzim 
olunur. 

Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi 
ksımen veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
nedlerinin ve tahvillerinin kıymetleri, bankaya 
tevdi edildikleri tarihe tekaddüm eden günün 
vasati borsa kurlarına nazaran tesbit olunur. 
Bu kıymetlerde her hangi bir sebeble tenezzül 
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vuku bulduğu takdirde, Iktısad vekâletinin tah
rirî talebi üzerine azami otuz gün içinde şirketçe 
fark kapatılır. 

Nakıd ve Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile 
sermayesi kısmen veya tamamen Devlete aid 
müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirket
lerinin hisse senedleri ve tahvilleri Iktisad vekâ
letinin yediemin olarak göstereceği millî ban
kalarda ıktısad vekâleti emir ve namma bloke 
şekilde muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak 
tevdiat mukabilinde iki nüsha olarak tanzim 
edilecek makbuzlardan bir nüshası banka tara
fından Iktısad vekâletine gönderilir. Iktısad ve
kâletinin emir ve müsaadesi olmadıkça işbu tev
diat hiç bir suretle hiç bir tarafa verilemez ve 
iade olunamaz. Millî bankalarda bloke edilmiş 
olan Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile serma
yesi kısmen veya tamamen Devlete aid müesse

selerin ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin 
hisse senedlerinın ve tahvillerinin kısmen veya 
tamamen değiştirilmesi veya satılması alâkadar 
sigorta şirketi tarafından taleb edildiği takdirde 
müstevdi banka bu muameleleri Iktısad vekâ
letinin müsaadesi alınmaksızın yapmağa me
zundur. Şu kadar ki değiştirilen veya satılan 
Devlet dahilî istikraz tahvillerile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
nedlerinin ve tahvillerinin yerine muamele tari
hinde muteber liste yazılı muadil kıymette 
diğerlerinin veya bu mikdara tekabül eden nak
din ikamesi ve keyfiyetin azamî üç gün zarfmda 
Iktısad vekâletine banka tarafından ihbarı ve 
yeni makbuzun irsali şarttır. 

Iktısad vekâletince kabul edilecek olan Dev
let Dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
ned ve tahvillerinin listesi mezkûr vekâletçe 
tesbit ve alâkadar bankalarla sigorta şirketlerine 
bildirilir. 

Bankalara yapılacak tevdiat dolayısile veri
lecek ve alınacak faiz ve komusyonlarla muha
faza ücretleri nisbetlerinde yediemin bankalar
la sigorta şirketleri arasmda ihtilâf çıktığı tak
dirde keyfiyet Iktısad vekâletince tedkik ve ka
rara raptolunur. Bu karar katği ve taraflar için 
muteberdir. 

Gayrimenkul iştirasile ipotek muamelelerine 
aid resmî senedlerin birer tasdikli sureti Iktisad 
vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedlere veya 
tapu dairelerindeki kaydine Iktısad vekâletinin 
müsaadesi olmadıkça ferağ ve mülkiyeti tahdid 
edici hiç bir muamele yapılamryacağma dair 
meşruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayrimenkul em
vale tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler ke-
makân bakidir. 

BAŞKAN — Birinci maddenin tadil ettiği 
(10) ncu madde hakkında mütalea var mı? 
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(Erzurum) — Lâyihanm 11 nci sayrfasmm ikin
ci fıkrasında (Devlete aid müesseselerin ve be
lediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse send ve 
tahvillerinin listesi mezkûr vekâletçe tesbit...) 
denilmiştir. Bu (tesbit edilir) olacaktır. Yani 
bir (dilir) kelimesi ilâve edilecektir. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih ediyoruz. 
Madde hakkmda başka mütalea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reye arzedilen lâyihalara rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Mladde 13 — Sigorta şirketleri, senelik bi
lançolarını ve kâr ve zarar hesablarmı îktısad 
vekâletince tesbit edilecek formüllere muvafık 
olarak tanzime mecburdurlar. Bu formüllere gö
re şirketlerin her sigorta kısımları için ayırmak 
mecburiyetinde bulunacakları bilûmum teknik 
ihtiyatlar kazanç vergisine matrah teşkil etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Türkiye dahilinde hayat üze
rine iş yapan sigorta şirketleri, sigortalılarına 
karşı vaki olan taahhüdlerinin teminatı olmak 
üzere safi primler üzerinden riyazi ihtiyat ak
çesi tefrik ve tesis etmeğe mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçelerinin hesab tarzı ile bu 
hesabda esas ittihaz edilecek faiz nisbetinin ve 
vefiyat cetvellerinin îktısad vekâleti tarafından 
tasdik edilmiş olması şarttır. 

Riyazî ihtiyat akçeleri reasürörlerin hissesi
ni de ihtiya edecektir. Ancak mükerrer sigorta 
hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre Millî 
Reasürans Türk Anonim şirketine verilmesi mec
burî olan hisseye aid riyazî ihtiyat akçeleri 
mezkûr şirket tarafından işbu kanun hükümle
rine uygun olarak aşağıdaki şekilde tesis edi
lecektir. 

Millî Reasürans Türk Anonim şirketine dev-
rolunan hisseye aid olmak üzere işi devreden 
sigorta şirketi ile Millî Reasürans Türk Anonim 
şirketi arasmda mezkûr hisseye mahsus riyazî 
ihtiyat akçeleri teminatı için hususî mukavele
name hükümleri mucibince işbu kanun hüküm
leri dairesinde tesis edilen karşılıklar Millî Re
asürans Türk Anonim şirketi tarafından îktısad 
vekâleti emrine aynen teminat olarak gösteri
lir; bu suretle tesis edilen riyazî ihtiyat akçe
leri karşılıklarının tamamen veya kısmen iade
si hususunda ayrıca îktısad vekâletinin müsa
adesi lâhik olacaktır. Hususî mukavelenameler 
meriyetten sakit olduğu takdirde Millî Reasü
rans Türk Anonim şirketine devrolunan hisse
ye aid riyazî ihtiyat akçeleri hakkmda bu mad
denin evvelki fıkraları hükmü caridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
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arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Riyazi ihtiyat akçelerinin is
timal şekilleri ve bu hususta tatbik edilecek 
hükümler, bu kanunun birinci maddesile değiş
tirilmiş olan 1149 sayılı kanunun 10 ncu madde
sinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri için 
gösterilen şekiller ve hükümler ile hayat muka
velenameleri şartları dairesinde şirketlerin si
gortalılarına yaptıkları ikrazat muamelelerinden 
ibarettir. 

Riyazi ihtiyat hesabları her yılm sonunda 
tesbit edildikten sonra, karşılıkları ve teminat 
şekilleri gösterilmek suretile azamî dört ay için
de İktısad vekâletine tevdi olunur. 

Vekâletçe yapılacak tedkikat neticesinde he-
sab yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği veya istimal 
şekillerinin kanun hükümlerine uymaması se-
beblerile lüzumlu tashihlerin icrası sigorta şir
ketine tebliğ edildiği takdirde azamî iki ay için
de bu tebliğin yerine getirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Riyazi ihtiyat akçesi karşılık
larından hesab senesi içinde her hangi bir se-
beble mehuzatta bulunulamaz. Hesab senesi so
nunda ihtiyat akçelerinden tenzili lazımgelen 
mikdarlar hakkında şirketçe vaki olacak müra
caat iktısad vekâletince tedkik ve icabmda şir
kette yaptıracağı teftiş neticesinde haklı görül
düğü takdirde, tenzili taleb edilen mikdar şir
kete iade ed;lir. 

Şirket fevkalâde sebebler karşısında riya
zi ihtiyat akçesi karşılıklarına müracaat mecbu
riyetinde kaldığını İktısad vekâletine bildirdi
ği takdirde vekâletçe derhal şirketin teknik ve 
malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tutulur. Tef
tiş neticesine göre şirketçe gösterilen zaruret 
yerinde görüldüğü takdirde tensib edilecek mik
dar şirkete iade olunur veyahud şirketin tasfi
yesi resen İktısad vekâletince alâkadar mah
kemeden taleb olunur. 

Bu madde hükümleri mütehavvil kefalet ak
çeleri hakkmda dahi caridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Riyazi ihtiyat akçelerinin kar
şılıklarını teşkil eden bilcümle menkul ve gay
rimenkul kıymetler hayat sigortalarının ala
caklarına karşılıktır; Bu alacaklar istifa edil
medikçe bunlardan hiç bir borç ödenemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hayat üzerine iş yapan sigorta 
şirketleri Türkiye dahilinde akdedecekleri her 
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nevi hayat sigortalarını Türk lirası üzerinden 
yapmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Sigorta şirketleri riyazî ihti
yatlarına müteallik bütün hesab, kayid ve vesi
kaları Türkiyedeki idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. Ecnebi şirketler bun
dan başka Türkiyedeki taahhüdlerine aid olub 
merkezlerince tutulan hesabları, kayıdlar ve 
vesikalar ile karşılık hesablarmı ve envanter 
kartlarmm aynini Türkiyede merkez ittihaz et
tikleri mahalde bulundurmakla mükelleftirler. 

Sigorta şirketleri bu maddede yazılı bilûmum 
hesab ve vesikaları bu kanunun tatbikini mu
rakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bir hayat sigorta portföyü an
cak tazammun ettiği taahhüdatm bu kanun hü
kümleri dahilinde karşılıkları tamamen tesis 
edilmek şartile devralınabilir; devri kabul eden 
şirket yeni iş almış sayılır ve bu kanun hüküm
lerine tâbi olur. 

îflâs vukuunda, hayat sigorta portföyünün 
bütün hukuk ve vecaibile devrini kabul eden 
şirket mevcud bulunduğu takdirde tasfiye neti
cesi beklenmeksizin İktısad vekâletinin muva-
fakatile devir yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ödenmesi lâzım hale gelibde 
istihkak sahiblerince aranmayan paralar öden
mesi icab ettiği tarihten itibaren on senenin 
müruruna kadar sigorta şirketleri nezdinde müs-
tahikleri namma hususî bir hesab da muhafaza 
olunur; işbu paralar sigorta şirketlerince Dev
let tahvillerine plase edilmek suretile işletilir 
ve bu kabîl paraların tafsilâtlı bir listesi her 
sene sonunda şirket bilançosu ile birlikte iktı
sad vekâletine tevdi olunur. 

On senelik müddetin hitamı tarihinden iti
baren altı ay zarfmda sigorta şirketleri tarafın
dan, poliçe sahihlerinin isim ve son adreslerini 
ve poliçe tarih ve numaralarını gösterir bir 
cetvel ile bu paralar veya mukabilleri olan Dev
let tahvilleri faizlerile birlikte Maliye vekâleti 
emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez banka
sına tevdi olunur. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası, tevdi tarihinden itibaren bu paraları 
iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zar
fmda bunların müstahiklerini tahkika çalışmak
la beraber her sene başı müstahikleri namma 
tebligat icra ve gazetelerle de müstahiklerinin 
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bankaya müracaatlarını ilân eder. Mezkûr iki 
senenin hitamında da müstahikleri çıkmayan 
paralar Devlete intikal eyler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 —1149 sayılı kanun ile bu kanun 
hükümlerine aykırı hareket edenler îktısad ve-
vekletinin talebi üzerine vaki olacak takibat ne
ticesinde işledikleri filin derecesine ve bu fiilden 
doğan zararın mikdanna göre elli liradan bin-
liraya kadar ağrr para cezasile cezalandırılırlar. 

Mükerrirler hakkmda verilecek para cezası 
iki kat olarak hükmolunacağı gibi ayrıca bir 
haftadan altı aya kadar da hapis cezası hükmo-
lunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADIDE 11 — Riyazi ihtiyatları, kasden 
yanlış hesab ve tesbit eden bu iş ile vazifeli me
mur ile bu file kasden iştiraki tebeyyün edenler 
fiilleri ceza kanununa göre daha ağır bir suç 
teşkil etmediği takdirde îktısad vekâletinin tale
bi üzerine vukubulacak takibat neticesinde bir 
aydan bir seneye kadar hapis cezası ile ceza
landırılırlar ve bir daha sigorta şirketlerinde 
istihdam olunamazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesile mükellef olanlardan, vazifeleri 
dolayişile ifşasında zarar melhuz olan bir sırra 
vâkıf olupta meşru bir sebebe müstenid olmak
sızın o sırrı ifşa edenler üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istih
dam edilmezler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MSADDE 13 — Aşağıda yazılı hallerde îktı
sad vekâletinin talebi üzerine sigorta şirketle
rinin kapatılmasına da mahkemelerce hüküm 
olunur. 

A - Sabit ve mütehavvil kefaletlerle riyazi 
ihtiyat akçelerini bu kanun ile tesbit edilmiş 
olan zaman zarfında tesis ve irae etmezlerse; 

B - Kiymet sukutlarından doğan noksanları 
kanunen muayyen olan müddet içinde tamam
lamazlarsa. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunda yazılı cürümlerin 
mesulleri şahsen taayyün etmemiş bulunan hal

lerde cezaî mesuliyet, kanun hükmünü yerine 
getirmekle mükellef olan idare meclisi reis ve 
azalarından ve imzalan ile şirketi ilzama sala
hiyetli müdür ve memurlardan cezayi müstelzim 
fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hu
susta emir vermiş olanlara racidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bir sigorta şirketinin iflâsı 
halinde o şirketin idare meclisi reis ve azalari-
le imzaları şirketi ilzam eden memurların kanu
nî hükümlere aykırı hareketleri iflâsa sebeb ol-
muşısa îktısad vekâletinin veya bu vekâleti tem
sil eden makamların talebi üzerine bunların da 
şahsan iflâsına karar verilir ve haklarında if
lâsa müteallik kanunî hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 16 — 1149 numaralı kanunun 14 ve 
21 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1937 senesi so
nundaki kayidlere göre, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren altı ay içinde riyazi ihtiyat 
akçeleri ile karşılıklarının ve iki ay içinde de 
kefalet akçelerinin bu kanun hükümlerine göre 
hesab ve tesbit ve teminat olarak irae edilmiş 
bulunması şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinde katği tasfiye 
dolayişile faaliyetlerine nihayet verilen Föniks 
Dö Viyen Hayat ve Türkiye Millî sigorta şir
ketlerinde sigortalı olanların haklarmr korumak 
gayesile Millî Reasürans Türk Anonim şirketile 
diğer hayat sigorta şirketleri arasmda yapılan 
ve Millî Reasürans şirketince teşkili zarurî ri
yazî ihtiyat akçeleri karşılıklarmm iki senelik 
tecile tâbi tutulmasını mutazammm bulunan an
laşmalar müstesnadır. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hayat kısmmda 
çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faaliyete 
başladıkları tarihtenberi ecnebi parasile akid 
veya Türk portföyüne idhal eylemiş oldukları 
ecnebi parasile münakid hayat sigorta muka
velenamelerinde yazdı ve bu mukavelenamelere 
müsteniden yapılan ikraz ve istikraz muamle-
lerinde mevcud krymetleri, işbu kanunun neşri 
tarihindeki borsa kurları üzerinden Türk pa
rasına tahvile ve ona göre mezkûr mukavelena
meleri Türk parası olarak kıymetlendirmeğe ve 
sigortalılar dahi bu tahvil ve kıymetlendirme 
keyfiyetini kabule mecburdurlar. 

Tahvil ve krymetlendirme muamelesi işbu 
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kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde ifa ve ikmal olunur. 

Bu madde mucibince yapılacak tahvil ve 
kıymetlendirme muameleleri ve bunlarm tevsiki 
için tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak 
ve vesikalar damga resmi ve muamele vergisin
den muaftır. 

Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketleri 
nezdinde hayat cigortası aktedib Türkiye ha
ricinde ikameti ihtiyar eden ecnebi tabiiyetin
deki sigortalılara aid poliçeleri üç ay içinde 
Türk portföyünden ihraca sigorta şirketleri me
zun veya Türk parasma tahvile mecburdurlar. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etaniyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sigorta şirket
leri bu kanunun neşrinden önce Türkiye dahilin
de yapmış oldukları sigorta muameleleri karşı
lığı olarak riyazi ve teknik ihtiyatlarından ya
bancı memleketlerde plâsa ettikleri mikdarları 
döviz veya Maliye ve fktısad vekâletlerinin müş
tereken tayin edecekleri Türk Devlet tahvilleri 
olarak bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı 
ay içinde Türkiyeye getirmeğe mecburdurlar. 
Iktısad vekâletince takdir edilecek mücbir se-
beblerin mevcudiyeti halinde vekâlet bu müddeti 
temdide salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun neş
ri tarihinde mevcud riyazi ihtiyatlarla sabit ve 
mütehavvil kefalet akçelerinin gayrimenkul ola
rak tesis edilmiş karşılıkları 1149 numaralı ka
nunun işbu kanun ile tadil edilen 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında yazdı nisbeti tecavüz et
mekte ise mezkûr maddenin (A) bendinde ya

zılı gayrimenkuller şirketin tasarrufu altınca 
kaldıkları müddetçe ve (B) bendinde yazılı gay
rimenkul ispotekleri, mevcud mukavelenamele
rin devamı müddetince zikri geçen ikinci fıkra 
hükümlerine tâbi değildir. Bundan başka mez
kûr akçeler karşılıkları olarak 1937 senesi ni
hayetinde şirketlerin Türkiyedeki portföylerin
de mevcud ve borsalarda mukayyed her nevi 
esham ve tahvilât azamî üç sene içinde tasfiye 
ve karşılıkları bu kanun hükümlerine göre tesis 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

1938 malî yılı bütçe lâyihasına (263) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (263) 
reyle kabul edilmiştir. 

Abidatm tamiri ve İzmir furrında Vakıflar 
pavyonunun tesis ve idare masrafları hakkında
ki lâyihaya (258) rey verilmiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (258) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 de toplan
mak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,45 

^ • » 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi: 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Berc Türker 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

: 399 
263 
263 

0 
0 

133 
3 

[Kabul edenler] 
Cemal Akçın 
îzzet Akosman 

tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
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Nafiz Aktm 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzun çar
şılı 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Hasan Cemil Ça.mbel 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 
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Çanakkale 

Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tnkad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 

•1938 C : 1 
I Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
GL Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri M.aksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin lnankur 
Fikri Mutlu 

I Hamdi Ongun 
istanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Taşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
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Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Bediz Mor ova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
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Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet inönü 
Mahnrad Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 

Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlı? 

Niğde 
Ahmed Vefik Uiuçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırrm 
Hamdi Yalman 
İsmail Çam aş 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mavakon 
Memed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztckin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mltat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Sev iğ 
Ziya Basara 

T el'ir dağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 

Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arrıt 
Ekrem Pekel 
Emin Dm m an 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldnk 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahısar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
(İzinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Esad Sagay 
Çanakkale 

Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
ismet Eker (izinli) 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
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Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
îstamat özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

Hakkı Saydam 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Eefet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç (izinli) 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
(izinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
(izinli) 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Cemal Tekin 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Muttalib öker 
Osman Taner 
(izinli) 

Manisa 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
(izinli) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
(izinli) 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Ragıb özdemiroğlu 
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izmir fuarmda vakıflar pavyonunun tesis ve idare masrafları hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

: 3Q9 
: 258 
: 258 
: 0 
: 0 
: 138 
: 3 

Abidatm tamiri ve 

Afyon Karahisaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
tzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Abmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıean 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

[Kabul 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

edenler] 
I Atıf Tüzün 

Ilyas Sami Muş 
Çorum 

Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 

I Zülfü Tiğrel 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 

| Şükrü Koçak 

I Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

- Sadri Makşudi Arsal 
CHimüşane 

I Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin tnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 

| Ziya Karamursal 
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İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
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Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Kâzım Gürel 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakır Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
îsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurtoğlu 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
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irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdj Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
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Afyon Karahisar I 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Bsad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
(İzinli) I 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe • 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Enver Adakan 

Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 

[Beye iştirak 
Hasan Cavid I 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 malî yih 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/941) 

T. G. 
Başvekâlet 1-III-1938 

Kararlar müdürlüğü • 
Sayı: 6/744 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İcra Vekilleri Heyetince kabul olunan Hudud ve sahiller sıhhat umum müdür

lüğü 1938 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

*. (7. Bayar 

Masraf bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

Fasıl : 1 - Memurlar maaşı 

1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün merkez ve mülhakat teşkilâtı 3017 sayılı ka
nunla kabul edilen kadro ile çalışmakta olduğundan memurlar maaşatma aid (139 332) liralık tahsisat 
1938 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

Fasû : 2 - Ücretler 

2 — Umum müdürlük merkez kadrosunda müvezziin 45 lira ücretine 5 lira marangozun 60 lira 
ücretine 20 lira ve-İstanbul limanı Sahil sıhhiye merkezi kadrosunda bir aded 40 lira ücretli ateş
çinin ademi kif ay esine binaen 40 lira ücretle bir aded daha ateşçinin, ilâvesi suretile (780) lira 
zam yapılmasına mukabil Umum müdürlük kadrosunda 80 lira ücretli makinist muavininin ücretin
den 20 lira tenzil ve nakil vasıtaları kadrosunda 5 aded 90 lira ücretli kaptandan bir adedinin 
çıkarılmasına ve 35 lira ücretli 24 aded sandalcıdan yedi adedinin vazifeleri hitam bulmasına bineen 
aylığı (245) lira ve Fethiye de 60 lira ücretli tephirciliğe lüzum kalmadığından ceman (4 980) 
liranın tenzilile 1937 yılındaki tahsisata mukabil (4 200) lira noksanile ikinci faslın birinci maddesi 
(103 680) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Muvakkat tazminat 

3 — Bu fasla mevzu tahsisatın 1938 malî yılında da kifayeti anlaşıldığından (4 128) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

' Fasıl: 4 • 788 sayılı kanunun tatbik masrafı 

• 4 — Bu fasılda yazık (3 500) liralık tahsisatın diğer bütçelerde olduğu gibi iki maddeye ayır
mak suretile ayni tahsisat 1938 yılı için de teklif edilmiştir. 
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Fasıl: 5,6,7 

5 — Beşinci fasla mevzu tahsisatın aynen altıncı fasıldaki tahsisatın ademi kifayesine ve ekseri 
vapurların limanlarımıza geceleri gelmekte olmasına binaen bu fasla (2 000) lira ilâve edilmesine zaru
ret hâsıl ölmüş ve yeclinci demirbaş faslına aid tahsisatın 1938 malî yılında da kifayeti anlaşıldığın
dan aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

6 — Bu fasıllara mevzu tahsisatın 1938 malî yılında da kifayet edeceği anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 15 - Mütenevvi masraflar 

7 — Bu faslın birinci icar maddesinden (2 000) lira tenzil ve bu sene deniz üzerinde iş gören memurlar 
için muşamba alınacağından ayni faslın 3 ncü melbusat maddesine (2 000) lira zammedilmiş ve diğer 
maddelere mevzu tahsisatın 1938 malî yılında da kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

Fasıl : 16 - Muhtelif masraflar * ; 

8 — Bu fasılda mevcud sekiz maddede yazılı tahsisatın 1938 malî yılında da kifayeti anlaşıldığın
dan aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 17 - Nakil vasıtaları masrafı 

9 — 1938 malî yılı içinde pratika işlerinin süratle yapılmasını temin için yeniden bir motor yapıl
masına zaruret hâsıl olduğundan birinci mubayaa maddesine (10 000) lira* zammedilmiş ve diğer 
maddelere mevzu tahsisatın 1938 malî yılında da kifayeti anlaşıldığından aynen teklif olun
muştur. >fe 

Fasıl : W, 20 

10 — Bu fasıllara mevzu tahsisatın 1938 malî yılında da kifayet edeceği anlaşıldığından aynen 
teklif olunmuştur. 

:. ' k ' Fasit : 21 - Eski seneler duyunu 

11 —-. 1934 malî yılı sonuna kadar umum müdürlüğümüz bütçesinden idare olunan ve 1935 malî 
yılında umumî muvazeneye nakledilen Haydarpaşa emrazı sâriye ve istilâiye hastahanesine 1934 sene
sinde verdiği erzak bedeli olan (197) lirayi vaktinde müracaat edememesinden dolayı düyuna inkilâb 
eden bu paranın temini tediyesi için yeniden açılan 21 nci fasıl ile (197) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 22 -.1715.,say ılı kanunun 2 nci maddesinin tatbik masrafı 

12 — 1715 sayılı kanun mucibince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı tahsisatı 
1937 malî yılı bütçesine nazaran (82) lira fazlasileteklif edilmiştir. 
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Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl : - 1 Âdı varidat 

1 - Bu fasla mevzu tahsisattan elde mevcud altı aylık tahsilata ve bahrî ticaretin durgunluğuna 
nazaran 1937 malî yılı sonuna kadar fazla bir varidat olmıyaeağı anlaşıldığından 1938 malî yılı içinde 
ayni mikdarm tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 2 - Fevkalâde varidat 

2 - Bu faslın üçüncü maddesini teşkil eden tevdiat faizlerinin 1937/1938 yılı içinde bankada bulu
nacak paralardan (800) lira fazla bir temettü elde edileceği ve beşinci madde hâsılatı muhtelifeden de 
(7 000) lira fazla tahsilat yapılacağı anlaşıldığından bu maddelere konulan fazla mikdarlar ile diğer 
maddelere mevzu. tahsisatın da 1938 malî yılında ayni mikdar olarak tahsil edileceğinden o suretle 
tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Maliyeden yardım 

3 - 1937 «malî yılı bütçe esbabı mueibesinde umum müdürlüğümüzün transit varidatının Montrö 
mukavelesinden dolayı noksan arzettiği ber tafsil gösterilmiş ve 1267 sayılı kanunla idaresi umum 
müdürlüğümüze tahmil edilen Merkez hıfzıssıhha müessesesinin bir senelik masarifat ve memuırin 
ücuratı olan (400 000) lira ile 1933 malî yılı bütçesinin 10 ncu maddesine istinaden yapılan istikraz
dan kalan son taksit bedeli olan (100 000) liranın temini tediyesi için geçen sene olduğu gibi bu se
ne de maliyeden yapılacak yardım ile bu tediyatın yapılabileceğinden 1938 malî yılı için de ayni mik
dar tahmin edilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 112 7JY 11938 
Esas No. 1/941 

Yüksek Reisliğe 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1938 malî yılı bütçesi hakkında 
olub Başvekâletin 1 - I I I - 1938 tarih ve 6/744 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilen kanun lâyihasi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili doktor Hulusi Alataş 
ve Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu. 

1938 senesinde Umum müdürlüğün bütçesine 1937 senesine nazaran 8 097 lira 
bir zam yapılmıştır. Mucib sebeblerile fasıllar arasındaki sureti tevziini arzederiz. 

Bundan başka : I -1267 numaralı T. C. Merkez hif zı. Sıhha müessesesi kanunu
nun 5 nci maddesi; mezkûr müessesenin idaresi 1938 senesi içinde umumî muva-
zenneye alınmış olduğundan hükümsüz kalmış ve bu madde ile emir olunan hizmet 
umumî muvazene kanununa ilâve olunan bir madde ile Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine devredilmiştir. 

I I - Umum müdürlüğün, Bütçe kanun lâyihasında metin itibarile geçen seneye 
nisbetle şu farklar vardır. 

A - Kanunun beşinci maddesinde Hıfzı. Sıhha müessesesinin umumî muvaze
neye alınması dolayisile 1267 numaralı kanunun 5 nci maddesi hükmünün kaldı
rılmış olmasından ve 1937 malî yılma kadar tahakkuk eden vergi bedellerinin bu 
maddedeki tahsisattan ödeneceğine dair bir hüküm ilâvesinden ibarettir. 

B - Aynı maddede 1937 senesinde Umum müdürlüğün fevkalâde varidat ve ta-
sarrufatmdan olarak görünen (600 000) liranın 1938 senesinde (200 000) lira ola
rak görünmesi Hıfzı. Sıhha müessesesinin umumî muvazeneye geçmesinden müte-
velliddir. ., 

Masraf bütçesi 

I — Birinci memurlar maaşı faslı 1937 senesine nazaran ( 7 212 ) fazlasila 
(148 544) lira olarak teklif edilmiştir. Bu fark 3017 numaralı Sıhhiye vekâleti teşki
lât kanununa ek olarak ahiren çıkan kanunda yazılı İzmir liman ve şehir bakteriyo
loji müessesesinin memurlarının ücretten maaşa nakli karşılığıdır. 

I î — Daimî müstahdemler ücreti faslında (10 680) lira tenzilât vardır. Bu ten
zilât birinci maddede arz olunan memurların maaşa geçmelerinden ve bir tebhirci 

(S. Sayısı : 173) 



— 7 — 
bir kâtib ile yedi sandalcının çıkarılmasından, ve'jpratika için Türk vapurlarının 
kendi dokturlarına vazife verildiğinden bu tasarruf husule gelmiştir. 

I I I —Muvakkat tazminat faslına (192) lira zam yapılmıştır. Yeni tayin edilen ve 
merkezi Ankara olan bir mfüfettişin Ankara mesken tazminatı karşılığıdır. 

IV — Dördüncü faslın birinci maddesinde geçen sene yazılı olan (3 500) liralık 
tahsisatın diğer bütçelerde olduğu gibi iki maddeye ayırmak suretile ayni tah
sisat 1938 yılı için de teklif edilmiştir. 

V — Altıncı fasıldaki tahsisatın kifayetsizliğine ve ekseri vapurların limanla
rımıza geceleri gelmekte olmasına binaenbu fasla iki bin lira ilâvesine zaruret hâsıl 
olmuştur.' Bu paranın tevzii 1587 numaralı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 
İcra Vekilleri Heyeti kararile olacaktır. 

VI — 15 nci faslın birinci icar bedeli maddesindeki iki bin lira noksan Çanak-
kalede satın alınan bir binadan husule gelmiştir. 

VII — 15 nci faslın üçüncü melbusat maddesinde görülen iki bin lira fazlalık 
her üç senede müstahdemlere verilecek muşamba bedeli karşılığıdır. 

VIII — 16 mcı faslın dördüncü mad leşinden (926) lira tenzilât yapılmıştır. 
Bu tenzilât fare öldürme ameliyesine aid malzemenin bu sene bir mikdar noksan 
alınacağı anlaşıldığından yapılmıştır. 

IX —.17 inci faslın birinci maddesinde görülen (10 000) lira zam deniz vası
talarının eskimiş olmasına ve pratika işlorinin süratle yapılmasını temin için ye
niden satın alınacak bir aded motor karşılığıdır. 

X — Eski seneler düyunu faslında görülen (197) lira şudur : 1934 malî yılı so
nuna kadar umum müdürlük bütçesile idare olunan ve 1935 malî yılında umumî 
muvazeneye nakledilen Haydarpaşa emrazı sariye hastanesine 1934 senesinde ver
diği erzak bedeli olan (197) lirayı vaktinde müracaat edememesinden dolayı 
düyuna inkilâb eden bu paranın tediyesini temin için yeniden açılan 21 inci fasıl ile 
(197) lira teklif edilmiştir 

XI — 1715 sayılı kanun mucibince Cumhuriyet merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı tahsisatı 1937 malî yılı bütçesine nazaran (82) lira fazlasile teklif edil
miştir. Masraf bütçesinin diğer fasıllarında bir değişiklik olmadığını arzederiz. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

1938 Umum müdürlük varidat bütçesi 1937 yılma nazaran (392 200) lira noksan
dır. . . ' 

I — Birinci fasıldaki tahsisat 1937 senesine nazaran (12 500) lira fazla olarak 
teklif edilmiştir. 1937 senesi 11 aylık hesablan nazarı dikkate alınarak bu zam 
yapılmıştır. 
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I I — İkinci faslın üçüncü maddesini teşkil eden tevdiat faizlerinin 1938 yılı 

içinde (800) lir,a fazla olacağı tahmin edildiğinden arttırılmıştır. Beşinci maddesin
de de (5 500)lira tenzil edilmesinin sebebi Hıfzıssıhha müessesesinin umumî muvaze
neye alınmasından mütevelliddir. 

I I I — Üçüncü fasılda görülen (400 000) lira noksan Hıfzıssıhha müessesesinin 
umumî muvazeneye alınması dolayısiledir. 

IV — Diğer fasıllarda bir değişiklik yoktur. Bu suretle Encümenimizce kabul 
edilen Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1938 yılı bütçe kanunu bağlı 
cetvellerile Umumî Heyetin tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Bütçe En. Us. Rs. V. Bu M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Maraş istanbul Balıkesir GaziAnteb 

M. Şeref Özkan M. Unsal A. Tiridoğlu F.Öymen E.Adakan A. H. Ay er dem 

Gümüşane izmir Malatya Mardin Muş Muş 
D. Sakarya JET. Çakır M. öker R. Erten Ş. Çiloğlu Ş. Ataman 

Ordu Seyhan Sivas Trabzon Trabzon Yozgad 
H. Yalman N: Eldeniz R. Çiner S. Bay R. Karadeniz S. îçöz 
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Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün 1938 malî yılı 
masrafları için ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (494 048) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr müdürlüğün 
1938 malî yılı masraflarına karşılık ol
mak üzere (B) işaretli cetvelde, yazılı 
olduğu veçhile (594 100) liralık varidat 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İlişik (C) cetvelinde 
müstenidatı gösterilen varidatın 1938 
malî yılında da tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — Fevkalâde sıhhî hiz
metler icabatmdan olarak kadro hari
cinde muvakkaten istihdamına lüzum 
görülecek ve Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti tarafından tayin edilecek 
olan memurların ücretlerile beynelmi
lel sıhhî cemiyet ve kongralara iştirak 
masrafları ve bu cemiyetlere, kongra
lara gönderileceklerin yol masrafları ve 
yevmiyeleri masraf bütçesinin 2 nci üc
retler faslının 2 nci maddesinden tesviye 
olunur. 

MADDE 5 — Hudud ye sahillerde 
zuhur edecek sarî ve istilâî hastalıklara 
karşı ittihazı içabeden tedabir ve mura
kabe masraflarile mühim limanlarda 
lüzum görülecek fare itlafı cihazını havi 
müteharrik dubalar iştirası ve Umum-

müdürlük binası ve müştemilâtı ile tahaf
fuzhaneler, merkez, idare ve liman ve şe
hir bakteriyolog ihanelerinin inşaat veya 
satın alma masrafı ve bu binalar için mu
bayaa edilecek arsaların istimlâk bedel
leri ve etüv ve bakteriyoloji ve sair bilû
mum tesisat ve tefrişatı ve 1240 numa
ralı kanun mucibince inşa edilmiş olan 
binaların ilâvei inşaat ve tesisatı ve 
bütün binaların 1937 malî yılına kadar 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞ-
TİRİŞİ 

MADDE 1 — Aynen kabul. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen .kabul. 

MADDE 4 — Aynen kabul. 

MADDE 5 — Aynen kabul. 
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tahakkuk eden vergi bedelleri ve 1933 
senesi feüıbşe kanununaiim W ncu madde-
sile verilen salâhiyete binaen istikraz 
edilen (500 000) liranın faizi ile 1938 
yılma aid son taksit bedeli ve buna 
müteferri nıasarifat Umum müdürlük 
fevkalâde varidatından ve bütçe tasar
ruf atından (200 000) liraya kadar mik-
darının masraf bütçesinde açılacak hu
susî fasla tahsisat kay dile sarf ma Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili mezun
dur. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fa
sılların maddeleri arasında münakale 
yapmaya Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili mezundur. 

MADDE 7 — Fare itlafı ameliyesine 
tâbi tutulan sefinelerde bu ameliyenin 
icabettifdiği masraflar 1912 senesi Bey
nelmilel Paris sıhhiye mukavelename
sinin 16 neı maddesine tevfikan sefine 
sahihlerinden istifa olunur. 

MADDE 8 — Kabotaj hakkını haiz 50 
safi tonilâtoya kadar (50 dahil) olan 
yelkenli ve motorlu gemiler için 500 
numaralı rüsumu sıhhiye kanununun 4 
üncü maddesile verilen mücelled paten-
talar 20 sefere mahsus olmak üzere ve
rilir. Bu gemilerden kanunun 1 nci mad
desinde gösterilen tonilâto resmi alın
maz. 

MADDE' 9 — Hudud ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğünün ücretli me
mur ve müstahdemlerile nakil vasıtala
rı kadrosu ilişik (D) cetvelinde göste
rilmiştir. 

MADDE 10 — Bu idare mamurları 
maaşlarına aid 3017 sayılı teşkilât kanu
nuna bağlı cetvelde yazılı memuriyet
lerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli 
cetvelde derece, aded ve maaşları gös
terilen memuriyetler 1938 malî yılı 
içinde de mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 
1938 tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Avnen kabul. 

MADDE 7 — Aynen kabul. 

MADDE 8 — Aynen kabul. 

MADDE 9 — Aynen kabul. 

MADDE 10 — Avnen kabul. 

MADDE 11 — Ayno:ı kabul \y 
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MÂBDE 12 — Bu kanunun hüküm

lerini icraya Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili memurdur. 

1 mart 1938 
Bş. V. Ad. T. M. M. Y. 

€. Mayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. R. Araş F. Ağralı 

m.Y. Na.V. lk.V.V. 
A. Çetinkaya C. Boyar 

S. 1. M. V. G. t. V. ve ZT. V. V. 
Dr. H. Alataş Rana Tarkan 

MADDE 12 — Aynen kabul. 

A - CETVELİ 

F. M. , Muhassasatın nev'i 

1 Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

2 Ücretler 
1 Daimî müstahdemler ücreti 
2 Muvakkat müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

3 Muvakkat tazminat 
4 Mütekaidin,, eytam ve eramil 

maaşı 
5 Gece pratikası ücröti 
6 Demirbaş 
7 Levaaım 

1 Tenvir ve teshin 
2 Matbu evrak 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

139 382 
2 OÖO 

141 332 

107 880 

16 000 

123 880 

4 128 

11 000 
18 000 
10 000 

12 000 
5 000 
3006 

20 000 
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1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

139 332 
2 000 

143? 332 

103 680 

16 000 

11* 680 

4 128 

ıı ooa 
20 00& 
ıö 000 

12 000 
5 000 
3 000 

20 (m 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

146 544 
2 000 

148 544 

97 200 

16 000 

113 200 

4 320 

11 000 
20 000 
10 000 

12 000 
5 000 
3 000 

20 000 
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fr. M. Muhassasatm nev'i 

8 Müteferrika 
9 Müfettişler harcırahı 

10 Daimî memuriyet harcırahı 
11 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 
12 Resmî telefon masrafı 

1 Tesis masrafı 
2 Mükâleme ücreti 

~ * Fasıl yekûnu 

13 Ücretli muhabere ve mükâle
me bedeli 

14 Posta ve telgraf ücreti 
15 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

16 Mütenevvi masraflar 
1 icar bedeli 
2 Masarifi muhakeme 
3 Melbusat 
4 Kitab ve fennî risaleler muba

yaası ve neşriyat masrafı 
5 Bütün eşyanın nakliye ve am

balaj masraflarile posta ve ban
ka nakli nükud ücreti 

6 Sigorta ücreti 

Fasıl yekûnu 

17 Muhtelif masraflar 
1 Tamir 
2 Meremet 
3 Tebhir, alât ve vasıtaları tamir 

ve işletme masrafı 
4 Tephir, istihmam mevad ve le

vazımı 
5 Tıbbî ecza ve sahil sıhhiye la

boratuarları masrafı 
6 Fakir yolcuların iaşe, tedfin ve 

tekfin masrafı 

1937 1938 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

12 000 12 000 12 000 
1 000 1 000 1 000 
4 000 4 000 4 000 

3 000 3 000 3 000 

400 400 400 
2 000 * 2 000 2 000 

2 400 2 400 2 400 

500 500 500 
3 019 3 019 3 019 

1 500 1 500 1 500 

6 300 4 300 4 300 
300 300 300 

8 000 10 000 10 000 

500 500 500 

5 700 5 700 5 700 
3 000 3 000 3 000 

23 800 23 800 23 800 

22 000 
3 000 

6 000 

13 000 

1 000 

100 

22 000 
3 000 

6 000 

13 000 

1 000 

100 

22 000 
3 000 

6 000 

12 076 

1 000 

100 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Bulaşık masrafı - 6 000 6 000 6 000 
İstanbul ve İzmir liman ve şe-
İıir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafı 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 57 100 57 10Ö 56 176 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 
Kira ile tutulacak vesaiti nak
liye karşılığı 

Fasıl yekûnu 

5 000 
12 000 
20 000 

4 000 

41 000 

15 000 
12 000 
20 000 

4 000 

51 000 

15 000 
12 000 
20 000 

4 000 

51000 

Reddiyat 1 000 1 000 1 000 
Geçen sene borcu 2 500 2 500 2 500 
1934 yılı borçları karşılığı 0 197 197 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 4 810 4 892 4 892 

UMUMÎ YEKÛN 485 969 494 048 494 048 
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Varidatı» nev'i 

Âdi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Müeeİled patente 

Fasıl y« 

Fevkalâde varidat 
Naüdî eeza hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval badeli 
Hasılatı muhtelife 

Fasıl ye 

Maliyeden yardım 

. CETVELİ 

1937 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

kûnu 

kûnu 

450 000 
5 000 

455 000 

2 000 
10 000 

300 
1 000 

18 000 

31 300 

500 000 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümenee 

tahmin edilen talimin edilen 
Lira Lira 

450 0W 
. 5 000 

455 000 

2 000* 
10 000 
1 100 
1 000 

25 000 

39 100 

100 000 

462 500 
5 000 

467 500 

2 000 
10 000 

1 100 
1 000 

12 500 

26 600 

100 000 

UMUMÎ YEKÛN 986 300 594 100 594 100 

O - CETVELİ 

Tekâlif ve rüsumun müste-
nid olduğu kanunların 

No. Tarihi Hulâsası 

500 22 - nisan -1340 Rüsumu sıhhiye kanunu 
2810 14 - haziran -1935 Rüsumu sıhhiye kanununa ek

lenecek maddelere dair kanun 
2864 13 - kânunuevvel -1935 Turist gemilerinden alman re

smilerden bazılarının affine 
ve bazılarının indirilmesine 
dair kanun 

3058 31 - temmuz - 1936 Rüsumu sıhhiye hakkındaki 
500 sayılı kanuna ek kanun 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Umum müdürlük 
Daire müdürü 
Avukat (İstanbul) 
Kâtib 

.» 
Müvezzi 
Odacı 
Makinist muavini (Tenekeci) 
Marangoz ve boyacı 
Bahçıvan 

İstanbul limanı sahü sıhhiye merkezi 
Makine mühendisi 
Kâtib 
Etüv makinisti ve elektrik memuru 
Makinist 
Ateşçi 
Klâyton makinisti 
Odacı 
(rece bekçisi 
Hasta bakıcı 
Tahaffuzhane amelesi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
İ 
5 
1 
1 
4 

İstanbul liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi 
Asistan 
Hademe 

1 
2 

Üoret 

125 
125 
m 
50 
m 
30 
60 
80 m 

175 
80 
90 
60 
40 
50 
30 
35 
35 
35 

1 

60 
35 

İzmir liman ve şehir bakteriyoloji müessesesi 
Kapıcı ve hademe 4 30 

Urla tahaffuzhanesi 
Etüv makinisti ve elektrik memuru 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 
Nakliye otomobili şoförü 

Bagmuhafızlar 
Muhafız 
Transit muhafızı 

1 
1 
3 
1 

10 
40 
15 

90 
40 
35 
50 

40 
35 
35 
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Memuriyetin nevi 

Silifke sahil sıhhiyesinde daimî amele 
Anamur sahil sıhhiyesinde daimî amele 
Enez sahil sıhhiyesinde daimî amele 

Nakil vasıtaları müstahdemleri 
Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 
Tayfa 
Şoför 
Dümenci 
Sandalcı 

NAKİL VASITALARI KADROSU [l] 

Aded Nevi 

Aded 

1 
1 
1 

1 
4 
5 
8 
1 

16 
8 

12 
17 

Ücret 

15 
15 
20 

100 
90 
70 
40 
40 
35 
70 
40 
35 

1 
18 

8 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
2 

Derece 

Hasta hizmet otomobili 
Sandal 
Motörbot 
Taka sistemi motor 
istimbot 
Yük arabası 
Hayvan 
Vidanj makinesi 
Küçük klâyton dubası 
Büyük » » 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

5 Mütehassıs 1 80 
14 Sinob tahaffuzhanesi ambar memuru 1 20 

[l] Nakil vasıtalarının kullanılacağı yerlerin tayin ve 
tebdili ve işe yaramayanların kadrodan ihracı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine aittir. 
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S. Sayısı: 174 
Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki I i49 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad ve 

Adliye encümenleri mazbataları (1/968) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - III - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/890 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı ıntaddelerinin ta
dili ve bazı hükümler ilâvesi hakkında iktısad vekilliğince hazılanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
10 - I I I - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur, 

Başvekil 
C. Bayar 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiştiren ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâve eden kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Memleketimizde sigortacılık faaliyetlerinin murakabesi sahasında ana kanunu 1927 senesinde 
Yüksek Meclisin kabul buyurmuş olduğu 1149 numaralı kanun teşkil etmektedir. O vakittenberi ge
cen on sene içinde, sigorta muameleleri ve millî sigortacılık ehemmiyetli bir inkişaf kaydetmiş ve 
mevcud mevzuatımızın bu inkişafa artık dar gelmeğe başladığı memnuniyetle görülmüştür. Diğer 
taraftan, mevcud mevzuatımız bu on senenin tecrübesinden geçmiş ve bu günkü ihtiyaçlara nazaran 
tabiatile, bazı noksanlıklar ve kifayetsizlikler göstermiştir. 

îşte bu suretledir ki, Hükümet, 1149 numaralı kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu kanu
na bazı yeni hükümler ilâve eden bir kanun lâyihasını yüksek tetkik ve tasdikinize arzetmek ihti
yacını duydu. 

Sigorta ve mükerrer sigortanın içtimaî, iktisadî ve malî sahalardaki inkişafımıza muvazi 
bir tarakkiye mazhar olması bu sahalardaki' teşebbüs ve hareketlerimizde müessir / ve 
kıymetli hizmetlerde bulunması Hükümetimizin takib ettiği bir gayedir. îç ve diş ticare
timizin, sanayi faaliyetimizin ticaret ve istihsal hayatına kredi tevziatının, nakliyat sanayiinin kuv
vetli bir sigorta ve mükerrer sigorta teşkilâtı ile iş beraberliğine ihtiyacı vardır. Bu gaye ise 
ancak sigorta sanayiini memleketimizde de sigorta ilim ve tekniğinin beynelmilel mücerrep esasları 
üzerinde "kurmak ve yürütmekle erişebiliriz. Takdim kılman lâyiha ile 1927 kanununa nazaran bu 
yolda adımlar atılmak istenilmiştir. 

Sigorta sanayii bankacılıktan doha çok geniş mikyasta (itibar, mefhumuna dayanmaktadır. Pe
şinen prim tahsil edip istikbalde tahakkuk etmesi muhtemel bir zarara karşı tazminat vadinde bu
lunan sigortacı hakkında, hasar vukubulmadan veya uzun vadeli hayat poliçesi munkazi olmadan, si
gortalının sarih ve müsbet bir kanaat hâsıl etmesine maddî imkân yoktur. Halbuki, son senelerin 
tecrübesi de göstermiştir ki: Bir sigorta müessesesi « izharı aciz » etmek devresine gelineeye kadar 
bozuk ve sarsılmış vaziyetini uzun yıllar örtmeğe ve idameye muvaffak olabilmektedir. 



Muvazenesi bozulmuş bir vaziyeti, kanunî tasfiyeye kadar sürüklemek pek kolaydır. Fakat tas
fiye yolu ile hüsrandan başka bir teminat istihsal olunamayacağı da muhtelif misallerle tebeyyün 
etmiştir. 

Bundan .dolayı kanunî tasfiye safhasına intikal etmeden zamanında tedbir almak ve böylece sigor
talının hukukunu korumak icab etmektedir. 

Bu suretle sigortalının teminatını arttırmak fikri, takdim olunan kanun lâyihasını ilham eden 
başlım düşüncelerden biri olmuştur. Fakat, diğertaraftan, bu lâyihada, sigortalının emniyeti düşü
nüldüğü kadar, sigorta müesseselerinin, inkişâf halinde olan sigortacılığımızın, teşebbüs kabiliyetini 
felce uğratmamak, rantabilitelerini daraltmamak ve bilâkis, hayatiyet ve inkişaflarını tarsin etmek 
gibi hususlar da göz önünde bulundurulmuştur. Sigortalıların hukukunu korumanın en mühim ça
resinin sigortacıyı kuvvetlendirmek olduğunda şüphe yoktur. 

Sigorta müesseselerinde, sermayenin tâli bir ehemmiyeti haiz olduğu ve yüklendikleri taahhüdler 
ve maruz kaldıkları riskler ile kıyas kabul etmeyecek nisbette mahdud bulunduğu malûmdur. 

Verimli senelerde kârlarından tefrik ederek tesis ettikleri şirket ihtiyat akçalarmm malî bün
yelerini tarsin ve tevzin bakımından büyük ehemmiyeti olmakla beraber, bunların da riyazî ih
tiyatlar sabit ve mütehavvil kefalet akçası suretinde tesis olunan diğer ihtiyatlarla hiç bir müna
sebet ve müşabeheti'yoktur. 

Riyazî ihtiyatlar doğrudan doğruya sigortalıların müşterek hak ve malıdır. Sigorta ve mükerrer 
sigorta müesseseleri bu tasarruf sermayesini işleten mesul bir vekil rolündedirler. Bunları dile
dikleri gibi istimale hiç bir veçhile salahiyetli olmamalıdırlar. 

Diğer taraftan, sigortalıların teminatım teşkn eden kefalet akçalarının da en emîn suretlerle 
plase edilmelerini ve kıymtlerinin sukutlardan muhafazası başlıca emniyet tedbirleri arasına alınmak 
zarureti vardır. 

Bu zaruretler göz önünde bulundurularak ve yukarıda da arzedildiği veçhile, sigortalının 
teminatını arttırmak maksadile, lâyihada bazı hükümlere yer verilmiştir : î lk defa olarak hayat 
sigortalarında ayrılan riyazî ihtiyatların - kefalet' akçalarında olduğu gibi - nerelerde ve ne su
retle istimal edilebileceği tayin edilmiştir. Sabit ve mütehavvil kefalet akçalarına mukabil 
teminat olarak gösterilen gayrimenkuller veya menkul kıymetlerde zaman zaman görülen kıy
met sukutları sigortalıların teminatı üzerinde müessir olmakta ve halbuki, 1149 numaralı ka
nun kıymet sukutlarından mütevellid noksanların meydana çıkarılması ve noksanın sigorta şir
ketine tamamlattırılması hususunda kâfi ve müessir hükmü ihtiva etmemekte olduğundan bu gibi 
ahvalde icab eden tedbirlerin alınmasında büyük müşkülât çekilmekte idi. Bu sebeblerden 
dolayıdır ki, 1149 numaralı kanunun 10 ncu maddesi değiştirilerek, kefalet akçalarını teşkil 
eden gayrimenkullerin kiymetlerinin takdiri hususunda yeni kaideler konmuş, gerek bunlarda ve 
gerek menkul kıymetlerde vukubulacak kıymet noksanlarının süratle tamamlatılmasını kolaylaştıra
cak ve teyid edecek hükümler ilâve edilmiştir. 

Gayrimenkul kıymetlerinin, bilhassa yer yer inşa halinde bulunan şehirlerimizde, sık sık tahav-
vüller geçirmeğe maruz bulundukları görüldüğünden ve ayni zamanda karşılıklarda seyyaliy et in te
mini maksadile, muaddel 10 ncu maddede gayrimenkul halinde tesis edilebilecek teminat mikdarı, 
kefalet akçaları ve riyazî ihtiyatların en çok yarcsıile tahdid edilmiştir. Ancak, gayrimenkul olarak 
tesis edilmiş bulunan teminatlardan bu nisbeti geçenler bulunduğu takdirde, bunlarm derhal kanu
nî nisbete irca edilmesi şirketler için sıkıntıyı mucib olabileceği düşünüldüğünden, ilâve edilen 4 
ncü madde ile, bu nevi gayrimenkuller şirketin tasarrufu altında bulunduğu veya, muaddel 10 ncu mad
denin (b) fıkrasında bahsolun an hallerde mevcud ipotek mukavelelerinin devamı müddet ince bu hük
mün cari olmayacağı tasrih edilmiştir. 

1149 numaralı kanunun 9 ncu maddesinin son fıkrasında şöyle bir hüküm vardır: «Her nevi 
sigortada mütehavvil kefaleti nakdiye sabit kefalet akçasına müsavi bir mikdara baliğ olunca o nevi 
sigortaya mahsus,sabit kefalet akçası nısıf mikdarına indirilecektir.» Bu hüküm, birinci madde ile 
tadil edilen mezkûr 9 ncu maddeden çıkarrlmış ve böylece, şirketlerin temine mecbur oldukları ke
falet akçaları mikdarca da takviye edilmiştir. 
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Zikre değer değişikliklerden birisi de, 1149 numaralı kanunun 9 neti maddesinden İıayât baranşt 
mütehavvil kefalet akçasına dair hükümleri ihtiva eden bir fıkranın çıkarılmasıdır. Bu tadilin ehem
miyeti göründüğünden büyüktür. Mütehavvil kefalet akçası yerine badema, hayat branşında, riyazi 
ihtiyatlar ikame edilmiş ve bunlara dair muhtelif hükümler vazolunmuştur. Bu suretle 1149 numa
ralı ikanuna ilâve edilen yeni hükümler meyanında, lâyihanın iknici maddesi ile, Türkiyede çalışan bü
tün sigorta şirketleri için «tahsil ettikleri gayri safî primler üzerinden, sigortalılarına karşı taahhüd 
eyledikleri müemmen sermayenin teminatı olmak üzere, riyazi ihtiyat akçesi tefrik ve tesis etmek» 
mecburiyeti konmuştur ve böylelikle, riyazi ihtiyat ayırmak memleketimizde, ilk defa, teyid edilmiş 
kanunî bir hüküm haline konmuş bulunmaktadır. 

Riyazî ihtiyatların hesab taızına dair formülün, buna esas olan teknik faiz haddi ve vefiyat cet
velinin intihabi hayat sigortasile meşgul şirketin bünyesinin sağlamlığında mühim bir unsur olduğun
dan, bu hususlarda İktısad vekâletinin murakabesi temin edilmek istenmiştir. Bunun için 2 nei madde
nin ikinci fıkrası ile bu maksadı temin edecek hüküm konmuştur. 

Sigortacının riyazî ihtiyat akçelerine el sürmesi ve diğer taahhüdatını karşılamak için bunlar
dan mehuzatta bulunamaması beynelmilel kabul edilmiş bir sigorta kaidesinin tabiî bir icabıdır. Lâyi
hada da bu esas kabul edilmiştir. Ayni zamanda, sene sonlarında vukubulabilecek müracaatlarda, 
icabında, İktısad vekâleti tarafından şirketin muamelâtı teftiş ettirilerek bu müracaatın haklı olub 
olmadığını tesbit etmek gibi sigortaların emniyetini alâkadar eden bir diğer tedbiri de lâyihanın 4 neü 
maddesine koymuş bulunmaktayız. Nihayet, 5 nei maddede, riyazî ihtiyatlar üzerinde sigortalılar 
lehine bir imtiyaz tesis edilmiştir. 

Hayat sigortalarında riyazî ihtiyatların maruz ehemmiyeti dolayısile, lâyihada, bu branşda sigorta 
portföyünde devri muamelesi daha sıkı bir inzibat altına alınmakta ve bu nevi devir mua
melelerine, ancak portföyün tazammun ettiği taahhüdata tekabül eden teminatın maddî karşılık
ların da aynen devri şartile müsaade edilmektedir (Madde 9). 

Ecnebi sigorta şirketlerinin memleketimizde çalışmalarını, hattâ faaliyetlerini arttırmaları
nı, memnuniyetle telâkki etmekteyiz. Fakat bazı ecnebi şirketlerin memleketimiz dahilinde hiç 
bir aktif bulundurmadan faaliyette bulunmalarına da müsaade ve müsamaha etmemize imkân ta
savvur olunamaz, 

Bu itibarla, ecnebi sigorta müesseselerinin Türkiyedeki portföylerine tekabül eden riyazî ih
tiyatları memleketimizde bulundurmalarını ve bunları millî şirketlerin tâbi oldukları şartlar da
hilinde nemalandırmalarını âmir bir hükme lâyihada yer verilmiştir. 3 neü maddenin birinci fık
rasında, 1149 numaralı kanunun bu kanun ile değiştirilen 10 ncu maddesi hükümlerinin riyazî ih
tiyatlara da tatbik edileceği yazılıdır ki. buna nazaran, Türk şirketleri gibi ecnebi şirketlerin de 
bundan böyle riyazî ihtiyatları memleketimizde plase etmeleri mecburî bulunacaktır. 

Hayat üzerine iş yapan ecnebi şirketlerin, Türkiyedeki portföylerine tekabül eden riyazî ih
tiyatları memleketimizde bulundurmaları yolunda lâyihaya konan bu hüküm beynelmilel bir sigorta 
kaidesine istinad etmektedir. Nitekim bir çok hükümetler ecnebi memleketlerde çalışan müessesele
rine bu hususta kanunen salâhiyet dahi vermiş bulunmaktadırlar. 

Bu lâyiha hükümlerile tamamlamağa çalıştığımız sigorta mevzuatımız riyazî, malî ve hukukî 
bakımlardan esaslı ve ilmî murakabeyi istilzam etmektedir; İlmî ve teknik kifayeti olmayan un
surlarla yapılacak kontrolden müsbet bir netice beklenemeyeceği gibi kontrolün ciddiyeti hakkında 
menfi fikirler vermek gibi tesirleri de gözden kaçırılmamalıdır. Hakikî aktüerlere şiddetle ihtiya
cımız bulunmaktadır. Beynelmilel şöhreti haiz bir ecnebi aktüer getirmek ve Türk aktüerler yetiş
tirmek sigortacılığın murakabesinde birinci plânda bizi düşündüren mevzulardandır. Bu mevzu ile 
alâkadar olarak lâyihaya icab eden teşkilâtın yapılması hakkında bir prensib hükmünü ihtiva 
eden bir madde konmuştur (Madde 16). 

Ana hatları ile arz ve izah olunan lâyiha ile bir (Sigorta kodu) meydana getirilmiş olma
makla beraber, bu lâyiha kabul buyur alır akla, sigortacdık mevzuatımızda ehemmiyetli bir adım 
atılmış olacağını zannediyoruz. T'caret kanununun sigortacılığa dair hükümlerini de ihtida ede-
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cek bir (Sigorta kodu) İ927 denberî sarf edilen mesainin sotmnctı merhalesi olabilir. BJI ttLjr* 
haleye süratle varacağız. Fakat oraya vâkil olmak için 1927 den sonra bir diğer tekâmül merha
lesinden geçmek lâzım idi ki, takdim oluna'- ^âyiua bu merhaleyi fazlasile teşkil edecektir. 

tktıaad encümeni mazbatası 

f\ B. M. M. 
ÎMısdd encümeni 
Esas No. i/966 
Karar No. 38 

19 - IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve bazı hükümler ilâvesi hakkmda îktısad 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetin
ce 10 - III - 1938 tarihinde Yüksek Meclise su
nulmasına karar verilen kanun lâyihası encüme
nimize havale edilmekle îç ticaret umum müdürü 
hazır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu: 

Encümenimizce yapılan uzun tedkikat ve mü
zakere neticesinde lâyihanın bazı maddeleri üze
rinde yine Hükümet muvafakatile bazı tavzih ve 
ilâveler yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak lâyiha ile değişen onun
cu maddenin (Nakid ve dahilî istikraz tahvilleri) 
fıkrasına- belediyelerin çıkaracağı tahviller hük
mü ilâvenedildiği ve tahvillerin iştirası muhafaza
sı ve icabında diğer tahviller ile tebdillerine aid 
yeni bazı hükümlerin de ilâvesi faydalı görülmüş
tür. 

Değişen on üçüncü madde şirketlerin tanzim 
edecekleri blânço ve kâr ve zarar hesablarına aid 
hükmü ihtiva etmekte olub işin mahiyetine naza
ran bunların çıkaracakları teknik ihtiyat hesab-
lan kazanç kanununun istediği bilanço ve kâr ve 
zarar hesabından tamamile ayrı bir mahiyet ar-
zettiğinden hesablarındaki bu teknik. ihtiyatla
rın kazanç vergisine matrah teşkil etmemesi hu
susundaki sigortacıların temennisini encümeni
miz de yerinde bularak maddeye bu yolda bir hü
küm ilâve etmiştir. 

Hayat sigortalarında şirketlerin sigortalıları
na yaptıkları ikrazat hakkında bir hükme tesa
düf edilemediğinden riyazi ihtiyatların hesabında 
bunun nazarı dikkate alınması için lâyihanın 
üçüncü maddesinin birinci fıkrasına küçük bir 
Jıüküm ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesinin son fıkrası bu
radan çıkarıl arak dokuzuncu madde ile birleştiril
miş ve mezkûr madde encümenimizce yeniden ya
zılmıştır. 

Sigorta şirketlerinden on senedenberi istihkak 
sahihleri tarafından aranılmayan hakların banka
lar kanununda olduğu gibi Merkez bankasına 
devrini mecburî kılan lâyihanın onuncu madde
sine gelince: Ticaret kanunu sigorta işlerinde mü
ruru zamanı iki sene olarak kabul ettiğinden şir-, 
ketler bu güne kadar muamelelerini bu madde 
hükmüne göre tanzim etmiş olacaklarından iki se
neden evvelki muamelelere bu madde hükmünün 
teşmilini encümenimiz muvafık bulmamış, ancak 
henüz iki seneyi doldurmayan muameleler ile 
bundan sonra yapılacak işlere tatbikini işin ica
bına daha uygun bularak maddeyi buna göre ta
dil etmiştir. 

On birinci maddenin mükerrirlere aid hük
münde küçük bir değişiklik yapıldığı gibi on ikin
ci maddeye de tavzih yollu bir cümle ilâve edil
miştir. 

Bunlardan başka lâyihanın muvakkat mad
deleri üzerinde de ufak tefek bazı değişiklikler 
yapıldığı gibi bilhassa . muvakkat ikinci madde
nin sonuna bu lâyiha ile Türk parasına tahvili 
mecburî kılınan sigortaların aslı damga resmini 
esasen ödediği için yeniden tahvil edilecek bu ev
rak ve vesaikin damga resminden muafiyetine 
aid bir hüküm konmuştur. % 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi 
İzmir 

B. Köken 

M. M. 
Giresun 

1. Sabuncu 

Kâtib 
Niğde 

Dr. B. F. Tdlay 
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Afyon K. Samsun Seyhan 

Bere Türker ' Ali Tundlı Esma Nayman 
îzmir Konya Maraş 

Bendi Anman H. Dikmen K. Kusun 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadili ve yeniden bazı hükümler ilâvesi hakkında 
îktısad vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
heyetince Yüksek Meclise arzına karar verilen ka
nun lâyihası encümenimize de havale buyurulmuş 
olmakla tedkik ve mütalea olundu. 

Lâyiha, Hükümetin sigorta şirketleri üzerin
deki teftiş ve murakabe salâhiyetini daha mü
essir bir şekle ifrağ etmiş ve sigortalıların hu
kukunu daha ziyade teminat altına almış bulun
mak itibarile kabule şayan görülmüş ve îktısad 
encümenince tesbit edilen şekil müzakereye esas 
ittihaz edilmiştir. 

Sigorta şirketlerinin, riyazi ihtiyatlarını bu 
kanun hükümlerine göre hesab ve tesbit etmek ve 
bundan şahsen mesul olmak üzere bir mütehassıs 
bulundurmağa ve keyfiyeti Îktısad vekâletine 
bildirmeğe mecbur olduklarına dair olan altıncı 
madde, esasen sigorta şirketlerinin riyazi ihtiyat
lara müteallik bütün hesab, kayid ve vesikaları 
Türkiyedeki İdare merkezlerinde bulunduracak
ları ve bunları şirket muamelâtını teftiş ve mu
rakabe ile mükellef olan Îktısad vekâleti memur
larına her zaman irae eylemeğe mecbur oldukları 
yedinci maddede yazılı olmasına ve bu kanun hü
kümlerine aykırı hareket eden sigorta şirketleri 
memurlarının şahsen mesul oldukları gibi mesul 
tayin edilemiyen ahvaldede şirketi idare edenlerin 
mesul tutulacakları ceza hükümleri meyanında 

Gazi Anteb Kocaeli Konya 
B. Kaleli 1. Diblan Kâzım Okay 

Ankara Zonguldak Gümüşane Gazi Anteb 
A. Ulus Esad E. Servet T ör R. Güreş 

gösterilmiş bulunmasına binaen zaid görülerek 
tayyedilmiştir. 

Onuncu maddedeki sigorta şirketi şahsiyeti 
hükmiyesinin de para cezasına' ve tekerrürü ha
linde hapis cezasına çarptırılacağına dair olan 
hüküm ceza prensiplerine uymadığı cihetle mad
de ona göre düzeltilmiş ve sigorta şirketlerinin ka
nuna aykırı olan hareketlerinin mahiyeti ne olursa 
olsun tekerrürü halinde muvakkat veya müebbet 
olarak muameleden menedileceklerine dair olan 
hüküm de bu muameleden ayni zamanda sigorta
lıların da müteessir olacağı ve bazı harekâtın ka
nuna aykırı olmakla beraber bu kadar ağır bir 
muameleyi istilzam edemiyeceği düşünülerek ka
patma keyfiyetinin ne zaman yapılacağı ayrıca 
tesbit edilmiştir. Diğer maddelerde esasa müessir 
olmayan bazı kelime tashihatı yapılmıştır. Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

M. Çağıl 
Kayseri 

I. F. Perker 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Antalya 

N. Aksoy 
Antalya 

T. Ancan 

Bu M. M. 
Erzurum 

F. Sirmen 
Kocaeli 
S. Yargı 

Kocaeli 
R. Akça 

İçel 
H. Ongun 

Kayseri 
R. Ozsoy 

Kâtib 

Ankara 
M. ökmen 
Kocaeli 

H. H. Tan 
Konya 

R. Tüzün 
Erzincan 
A. Fırat 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 9 - V -1938 
Esas No. 1/966 

Kiarar No. 26 
Yüksek Reisliğe 
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HÜtftBflETîN TEKLİFİ 

Siğöriâ şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâ

vesine dair kanun lâyihası 
BÎRÎNCI MADDE — Sigorta şirketlerinin 

teftiş ve murakabesi hakkındaki 1149 sayılı 
kanunun 9, 10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda ya
zılı şekillerde değiştirilmiştir. 

(Hadde 9 : Sigorta şirketleri muamele yap
tıkları sigorta sahiblerine karşı taahhüdlerinin 
if asma teminat olmak üzere Hükümete karşı bi
ri sabit diğeri mütehavvil, iki nevi kefalet ita
sına mecburdurlar. 

I - Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve yahud 

yalnız İıayat kısmına münhasır olduğu takdirde 
yetmiş beş bin lira, 

Şirketin faaliyeti her iki kısma şamil olduğu 
takdirde, yüz bin lira, 

Diğer sigorta muamelelerinden her şube için 
de yirmi beşer bin liradan ibarettir. 

II - Mütehavvil kefalet : 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta şube

leri için her sene içinde Türkiyede tahsil ettiği 
bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şirketin 
mezkûr sene içinde yaptığı masarif ile verdiği 
tazminat ve mükerrer sigorta suretile devir ve 
havale eylediği ücretler tenzil edildikten sonra 
kalacak bakiyenin yüzde yirmi beşinden iba
rettir. 

Miiteakib senelerde de işbu kefalet mikdan, 
yukarıdaki fıkraya tevfikan, mezkûr sene içinde 
tahsil edilen ücret ve yapılan masarife nazaran 
vukübulan tahavvülâta göre tayin ve tesbit edi
lir. i 

Nakliyat sigortaları için bu nisbet mezkûr 
sigorta şirketlerinin geçen sene içinde tahsil 
ettikleri ücretlerin yüzde on iki buçuğundan 
ibarettir, işbu yüzde on iki buçuk da yukarıda-
Jri (II) numaralı bendin birinci fıkrası daire
sinde hesab edilir. 

Miütehavvil kefaletin hesabında, bir sene 
içindeki tediyat o sene tahsil olunan ücretler 
yekûnunu tecavüz eylediği takdirde, îktısad 
vekâletinin müsaadesini evvelden istihsal etmiş 
olmak şartile, aradaki fark ertesi sene ücretle
rinden itası iktiza eden kefalet akçası için esas 
ittihaz olunacak mikdardan tenzil olunur.) 

6 -
I ÎKTISAfi ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 9, 
10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekiller
de değiştirilmiştir: 

Madde 9 — Sigorta şirketleri muamele yap
tıkları sigorta sahiblerine karşı taahhüdlerinin 
ifasına teminat olmak üzere Hükümete biri sa
bit diğeri mütehavvil iki nevi kefalet itasına 
mecburdurlar. 

I - Sabit kefalet, 
Şirketin faaliyeti yalnız yangm ve yahud 

yalnız hayat kısmına münhasır olduğu takdirde 
yetmiş beş bin lira, şirketin faaliyeti her iki 
kısma şamil olduğu takdirde yüz bin lira, 

Diğer sigorta muamelelerinden her kısım için 
de yirmi beşer bin liradan ibarettir. 

n - Mütehavvil kefalet, 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta kı

smaları için her sene içinde Türkiyede tahsil et
tiği bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şir
ketin mezkûr sene içinde yaptığı masarif ile ver
diği tazminat ve mükerrer sigorta suretile de- , 
vir ve havale eylediği ücretler tenzil edildikten 
sonra kalacak bakiyenin yüzde yirmi beşinden 
ibarettir. 

Müteakib senelerde de işbu kefalet mikdan 
yukariki fıkraya tevfikan,, mezkûr sene içinde 
tahsil edilen ücret ve yapüan masarife nazaran 
vukübulan tahavvülâta göre tayin ve tesbit edi
lir: 

Nakliyat sigortaları için bu nisbet geçen se
ne içinde tahsil edilen ücretlerin yüzde on iki 
buçuğundan ibarettir, işbu yüzde on iki buçuk 
da yukarıdaki iki numaralı bendin birinci fıkra
sı dairesinde hesab edilir. 

Bir seneye mahsus mütehavvil kefalet mik
dan evvelki sene için teşkil edilmiş bulunan mü-
tahavvil kefalet mikdarmdan fazla ise, aradaki 
fark şirketçe itmam edilir ve noksan ise aradaki 
fark şirkete iade edilir . 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎ I 

Sigorta şirketlerinin tef fiş ve murakabesi hakkın
daki 1149 sayılı kanunun bazı maddelerinim, tadi
line ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâvesine 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve 

murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 9, 
10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir: 

Madde 9 — Sigorta şirketleri muamele yap
tıkları sigorta sahiblerine karşı taahhüdlerinin 
ifasma teminat olmak üzere Hükümete biri sa
bit, diğeri mütehavvil iki nevi kefalet itasma 
mecburdurlar. 

A - Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın ve^yahud 

yalnız hayat kısınma münhasır olduğu takdirde 
75 000 lira; 

Şirketin faaliyeti her iki kısma şamil olduğu 
takdirde 100 000 lira 

Diğer sigorta muamelelerinden her kısım 
içinde 25 000 er liradan ibarettir. 

B- Mütehavvil kefalet: 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta kısım

ları için her sene içinde Türkiyede tahsil ettiği 
bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şirketin 
mezkûr sene içinde yaptığı masraflar ile verdiği 
tazminat ve mükerrer sigorta suretile değil ve 
havale eylediği ücretler tenzil edildikten sonra 
kalacak bakiyenin yüzde 25 sinden ibarettir. 

Müteakib senelerde de işbu kefalet mikdarı 
yukarıdaki fıkraya tevfikan, mezkûr sene içinde 
tahsil edilen ücret ve yapılan masraflara naza
ran vuku bulan tahavvüllere göre tayin ve tes-
bit edilir. 

Nakliyat sigortalan için bu nisbet geçen se
ne içinde tahsil edilen ücretlerin yüzde on iki 
buçuğundan ibarettir. İşbu yüzde on iki bu- | 
çukdan yukarıdaki B bendinin birinci fıkrası I 
dairesinde hesab edilir. Bir seneye mahsus mü
tehavvil kefalet mikdarı evvelki sene için teşkil 
edilmiş bulunan mütehavvil kefalet mikdarından 
fazla ise aradaki fark şirketçe itmam edilir ve 
noksan ise aradaki fark şirkete iade olunur. 
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Ik. E. 

Hadde 10 : Sabit ve mütehavvil kefalet ak
çaları ancak aşağıdaki şekillerde istimal edile
bilir : 

a) Türkiyede gayrimenkul emval iştirası, 
b) Hakikî kıymetlerinin % 50 sini tecavüz 

etmemek şartile emlâk terhini muamelesi, 
o) Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
d) îktısad vekâletinin muvafakatile Devlet 

dahilî istikraz tahvilleri ve Türk şirketleri his
se senedat ve tahvilâtı. 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet ak
çalarının (a) ve (b) bendlerinde yazdı şekiller
de kullanılabilecek kısmı % 50 yi tecavüz ede
mez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası, gerek 
emlâk terhini muamelelerinde gayrimenkullerin 
krymeti gayrisafi iradları üzerinden hesab edi
lir. Ancak, îktısad vekâletince lüzumunda yap
tırılacak ekspertiz neticesinde teayyün eden 
kıymet gayrisafi irad esasma göre tesbit edi
len kıymetten aşağı olursa işbu kıymet kabul 
olunur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden iti
baren 15 gün içinde itiraz eylediği takdirde, ma
hallî ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mahke
mesi bulunmayan yerlerde ticaret davalarına 
bakan mahkeme reisi veya asliye hâkimi tara
fından seçilecek mutahassıs bir ehli hibreye ted-
kik ettirerek gayri menkulün gayri safî irad 
esasma göre tesbit edilmiş olan kıymetinin te
nezzül etmiş olub olmadığını ve tenezzül etmiş 
ise mikdar ve nisbetini tayin eder. Bu husustaki 
karar katidir. 

Gayri menkullerin kıymetlerinde tenezzül 
vuku bulduğu tebeyyün ederse îktısad vekâleti
nin tahrirî talebi üzerine azamî 15 gün içinde 
şirketçe fark kapatılır. 

Bu maddede yazılı gayri menkullere aid yan-
gm poliçeleri îktısad vekâleti namma tanzim 
olunur. 

îktısad vekâletinin muvafakatile Devlet da
hilî istikraz tahvilleri, Türk şirketleri hisse se-
nedleri ve tahvilâtının kıymetleri bankaya tev
di edildikleri tarihe tekaddüm eden günün va
sati borsa kurlarına nazaran tesbit olunur. Bu 
kıymetlerde her hangi bir sebeble tenezzül vuku-
bulduğu takdirde, tahrirî taleb üzerine azamî 
bir hafta içinde şirketçe fark kapatılır. 

(S. Saj 

Madde 10 — Sabit ve mütehavvil kefalet ak
çeleri ancak aşağıdaki şekillerde istimal edile
bilir. 

a) Türkiyede gayrimenkul emval iştirası, 
b) Hakikî kıymetlerinin yüzde ellisini tecavüz 

etmemek şartile emlâk terhini muamelesi, 
c) Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
d) îktısad vekâletinin muvafakatile Devlet 

dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen ve
ya tamamen Devlete aid müesseselerin ve bele
diyelerin ve Türk şirketleri hisse senedat ve 
tahvilâtı. 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet ak
çelerinin (a) ve (b) bendlerinde yazılı şekiller
de kullanılabilecek mikdan yüzde elliyi tecavüz 
edemez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası gerek 
emlâk terhini muamelelerinde gayrimenkulle
rin krymeti gayrisafi iradları üzerindden hesab 
edilir. Ancak îktısad vekâletince lüzumunda 
yaptırılacak ekspertiz neticesinde taayyün eden 
krymet gayrisafi irad esasma göre tesbit edilen 
kıymetten aşağı olursa işbu krymet kabul olu
nur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden 
itibaren 15 gün içinde itiraz eylediği takdirde, 
mahalli ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mah
kemesi bulunmıyan yerlerde ticaret, davalarına 
bakan mahkeme reisi veya asliye hâkimi tarafın
dan seçilecek mütehassıs bir ehli hibreye tedkik 
ettirerek gayrimenkulun gayrisafi irad esasma 
göre tesbit edilmiş olan kıymetinin tenezzül 
etmiş olub olmadığını ve tenezzül etmiş ise mik
dar ve nisbetini tayin eder, bu husustaki karar 
katğidir. 

Gayrimenkullerin kıymetlerinde tenezzül vu-
kubulduğu tebeyyün ederse îktısad vekâleti
nin tahriri talebi üzerine azamî otuz gün içinde 
şirketçe fark kapatılır. 

Bu maddede yazdı gayrimenkuUere aid yan-
gm poliçeleri îktısad vekâleti namma tanzim 
olunur. 

Devlet Dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi 
kısmen veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketleri hisse sened-
leri ve tahvilâtının kıymetleri bankaya tevdi 
edildikleri tarihe tekaddüm eden günün vasatî 
borsa kurlarına nazaran tesbit olunur. Bu kry-
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Madde 10 — Sabit ve mütehavvil kefalet ak
çeleri ancak aşağıdaki şekillerde istimal edile
bilir. 

A - Türkiyede gayrimenkul emval iştirası, 
B - Hakikî kıymetlerinin yüzde ellisini teca

vüz etmemek suretile ipotek muamelesi, 
C - Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
D - tktısad vekâletinin muvafakatile Dev

let dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen 
veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve be
lediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse senedleri 
ve tahvilleri, 

Şu kadar ki, sabit ve mütehavvil kefalet ak
çelerinin (A) ve (B) bendlerinde yazılı şekil
lerde kullanılabilecek mikdarı yüzde elliyi te
cavüz edemez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası gerek 
ipotek muamelelerinde gayrimenkullerin kıymeti 
gayrisafi iradları üzerinden hesab edilir. Ancak 
tktısad vekâletince lüzumunda yaptırılacak 
ekspertiz neticesinde taayyün eden kıymet gay
risafi irad esasma göre tesbit edilen kıymetten 
aşağı olursa işbu kıymet kabul olunur. 

Şirket bu krymetin kendisine tebliğinden iti
baren on beş gün içinde itiraz eylediği takdirde, 
mahallî ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mah
kemesi bulunmayan yerlerde ticaret davalarına 
bakan mahkeme reisi veya Adliye hâkimi, se
çeceği mütehassıs bir ehlihibreye kifayeti ted-
kik ettirerek gayrimenkulun gayrisafi irad esa
sma göre tesbit edilmiş olan kıymetinin tenezzül 
etmiş olub olmadığını ve tenezzül etmiş ise 
mikdar ve nisbetini tayin eder. Bu husustaki 
karar katğidü*. 

Gayrimenkllerin kıymetlerinden tenezzül vu
ku buluduğu tebeyyün ederse tktısad vekâletinin 
tahrirî tolebi üzerine azamî otuz gün içinde şir
ketçe fark kapatılır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullere aid yan-
gm poliçeleri Iktısad vekâleti namma tanzim 
olunur. 

Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi 
kısmen veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
nedlerinin ve tahvillerinin kıymetleri, bankaya 
tevdi edildikleri tarihe tekaddüm eden günün 
vasatî borsa kurlarına nazaran tesbit olunur. 
Bu kıymetlerde her hangi bir sebeble tenezzül 
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Nakid ve Iktısad vekâletinin muvafakatile 
Devlet dahilî istikraz tahvillerile Türk şirketleri 
hisse senedat ve tahvilâtı Iktısad vekâletinin 
yediemin olarak göstereceği millî bankalarda 
muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak mevduat 
mukabilinde iki nüsha olarak bankadan almacak 
makbuzun bir nüshası, mezkûr mevduatın ve
kâletin emri olmadıkça iade edilemiyeceğine 
dair bir mektubla beraber, Iktisad vekâletine 
tevdi olunur. 

Gayri menkûl iştirasile emlâk terhini mua
melelerine aid resmî senedlerin birer tasdikli su
reti Iktisad vekâletine tevdi edilerek mezkûr 
senedlere ve tapu dairelerindeki kaydına Ikti
sad vekâletinin müsaadesi olmadıkça hiç bir fe
rağ muamelesi kabul edilemiyeceğine dair meş
ruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayri menkul em
vale tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler 
kemakân bakidir.) 

îk. E. 

metlerde herhangi bir sebeble tenezzül vukubul-
duğu takdirde, Iktısad vekâletinin tahrirî tale
bi üzerine azamî otuz gün içinde şirketçe fark 
kapatılır. 

Nakid ve Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile 
sermayesi kısmen veya tamamen Devlete aid 
müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirket
leri hisse senedat ve tahvilâtı Iktısad vekâletinin 
yedi emin olarak göstereceği millî bankalarda 
Iktısad vekâleti emir ve namına bloke şekilde 
muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak tevdiat 
mukabilinde iki nüsha olarak tanzim edilecek 
makbuzlardan bir nüshası banka tarafından Ik
tısad vekâletine gönderilir. Iktısad vekâletinin 
emir ve müsaadesi olmadıkça işbu tevdiat hiç 
bir suretle hiç bir tarafa verilmez ve iade olu
namaz. Millî bankalarda bloke edilmiş olan 
Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi 
kısmen veya tamamen Devlete aid müessesele
rin ve belediyelerin ve Türk şirketleri hisse se
nedat ve tahvilâtının kısmen veya tamamen de
ğiştirilmesi veya satılması alâkadar sigorta şir
keti tarafından taleb edildiği takdirde müstevdi 
banka bu muameleleri Iktısad vekâletinin mü
saadesi alınmaksızın yapmağa mezundur. Şu 
kadar ki, değiştirilen veya satılan Devlet dahilî 
istikraz tahvillerile sermayesi kısmen veya ta
mamen Devlete aid müesseselerin ve belediye
lerin ve Türk şirketlerinin hisse senedat ve tah
vilâtının yerine muamele tarihinde muteber 
listede yazılı muadil krymette diğerlerinin veya 
bu mikdara tekabül eden nakdin ikamesi ve key
fiyetin azamî üç gün zarfında Iktısad vekâletine 
banka tarafından ihbarı ve yeni makbuzun irsa
li şarttır. 

Iktısad vekâletince kabul edilecek olan Dev
let dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen 
veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve be
lediyelerin ve Türk şirketleri hisse esendat ve 
tahvilâtmm listesi mezkûr vekâletçe tesbit ve 
alkadar bankalarla sigorta şirketlerine bildirilir. 

Bankalara yapılacak tevdiat dolayısiie verile
cek ve alınacak faiz ve komusyonlarla muhafaza 
ücretleri nisbetlerinde yediemin bankalarla şir
ketler arasmda ihtilâf çıktığı takdirde Iktısad 
vekâletinin kararı muteberdir. 

Gayrimenkul iştirasile emlâk terhini muame
lelerine aid resmî senedlerin birer tasdikli sureti 
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vuku bulduğu takdirde, İktısad vekâletinin tah
rirî talebi üzerine azamî otuz gün içinde şirketçe 
fark kapatılır. 

NaMd ve Devlet dahilî istikraz tavilleri ile 
sermayesi kısmen veya tamamen Devlete aid 
müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirket

lerinin hisse senedleri ve tahvilleri İktısad vekâle
tinin yediemin olarak göstereceği millî bankalarda 
iktısad vekâleti emir ve namma bloka şeklile 
muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak tevdiat 
mukabilinde iki nüsha olarak tanzim edilecek 
makbuzlardan bir nüshası banka tarafından İk
tısad vekâletine gönderilir, iktısad vekâletinin 
emir ve müsaadesi olmadıkça işbu tevdiat hiç bir 
suretle hiç bir tarafa verilemez ve iade olunamaz. 
Millî bankalarda bloka edilmiş olan Devlet da
hili istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen veya 
tamamen Devlete aid müesseselerin ve belediye
lerin ve Türk şirketlerinin hisse senedlerinin ve 
tahvillerinin kısmen veya tamamen değiştiril
mesi veya satılması alâkadar sigorta şirketi tara
fından toleb edildiği takdirde müstevdi banka 
bu muameleleri iktısad vekâletinin müsaadesi 
alınmaksızın yapmağa mezundur. Şu kadar ki 
değiştirilen veya satılan Devlet dahilî istikraz 
tahvillerile sermayesi kısmen veya tamamen Dev
lete aid müesseselerin ve belediyelerin ve Türk 
şirketlerinin hisse senedlerinin' ve tahvillerinin 
yerine muamele tarihinde muteber listede yazılı 
muaddil kıymette diğerlerinin bu mikdara te
kabül eden nakdin İkamesi ve keyfiyetin azamî 
üç gün zarfında îktısad vekâletine banka tara
fından ihbarı ve yeni makbuzun irsali şarttır. 

iktısad vekâletince kabul edilecek olan Dev
let Dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
ned ve tahvillerinin listesi mezkûr vekâletçe 
tesbit ve alâkadar bankalarla sigorta şirketle
rine bildirilir. 

Bankalara yapılacak tevdiat dolayisile veri
lecek ve alınacak faiz ve ıkomusyonlarla muha
faza ücretleri nisbetlerinde yediemin bankalar- . 
la sigorta şirketleri arasmda ihtilâf çıktığı tak
dirde keyfiyet iktısad vekâletince tedMk ve ka
rara rabtolûnur. Bu karar katği ve taraflar için 
muteberdir. 

Gayrimenkul iştirasüe ipotek muamelelerine 
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(Madde 13 — Sigorta şirketleri senelik plân-
çolarmı ve kâr ve zarar heşablarmı İktiaaa ve
kâletince tesbit edilecek formüle muvafık olarak 
tanzime mecburdurlar.) 

İKÎNCÎ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
hududlan dahilinde hayat üzerine iş yapan si
gorta şirketleri, tahsil ettikleri gayri safi prim 
üzerinden, sigortalılarına karşı teahhüd eyle
dikleri müemmen sermayenin teminatı oîmak 
üzere r-iyazî ihtiyat akçesi tefrik ve tesis etmeğe 
mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçelerinin hesab tarzı ile 
bu hesabda esas ittihaz edilecek faiz nisbetinin 
ve vefiyat cetvellerinin Iktisad vekâleti tarafın
dan tasdik edilmiş olması şarttır. 

Riyazi ihtiyat akçeleri, reassürörlerin hisse
sini de ihtiva edecektir. Ancak mükerrer sigorta 
hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre Millî 
reassürans Türk Anonim şirketine verilmesi mec
burî olan hisseye aid riyazi ihtiyat mezkûr 
şirket tarafından işbu kanun hükümlerine uy
gun olarak tesis edilecektir. 
Türk Anonim şirketine verilmesi mecbur; olan 
hisseye aid riyazî ihtiyat akçeleri mezkûr şirket 
tarafından işbu kanun hükümlerine uygun ola
rak tesis edilecektir. 

Iktısad vekâletine tevdi edilerek mezkûr sened-
lere ve tapu dairelerindeki kaydine Iktısad vekâ
letinin müsaadesi olmadıkça ferağ ve mülkiyeti 
tahdid edici hiç bir muamele yapılamayacağına 
dair meşruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayrimenkul em
vale tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler 
kemakân bakidir. 

Madde 13 — Sigorta şirketleri, senelik bilan
çolarını ve kâruzarar heşablarmı Iktısad vekâle
tince tesbit edilecek formüllere muvafık olarak 
tanzime mecburdurlar. Bu formüllere göre şir
ketlerin her sigorta kısımları için ayırmak mec
buriyetinde bulunacakları bilûmum teknik ih
tiyatlar kazanç vergisine matrah teşkil etmez.. 

MADDE 2 — Türkiye Cumhuriyeti hududlan 
dahilinde hayat üzerine iş yapan sigorta şirket
leri, sigortalılarına karşı taahhüd eyledikleri mü
emmen meblâğın teminatı olmak üzere, safi prim
ler üzerinden riyazî ihtiyat akçesi tefrik ve tesis 
etmeğe mecburdurlar. 

Riyazî ihtiyat akçelerinin hesab tarzı ile bu 
hesabda esas ittihaz edilecek faiz nisbetinin ve 
vefiyat cetvellerinin Iktisad vekâleti tarafından 
tasdik edilmiş olması şarttır 

Riyazî ihtiyat akçeleri reasürörlerin hissesini 
de ihtiva edecektir. Ancak mükerrer sigorta 
hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre Millî 
reasürans Türk anonim şirketine verilmesi mec
burî olan hisseye aid riyazî ihtiyat akçeleri mez
kûr Şirket tarafından işbu kanun hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şekilde tesis edilecektir. 

Millî reasürans Türk anonim şirketine dev-
rolunan hisseye aid olmak üzere işi devreden si
gorta şirketi ile Millî reasürans Türk anonim. 
şirketi arasında mezkûr hisseye mahsus riyazî 
ihtiyat akçeleri teminatı için hsusî mukavele
name hükümleri mucibince işbu kanun hükümle
ri dairesinde tesis edilen karşılıklar Millî reasü

rans Türk anonim şirketi tarafından Iktısad 
vekâleti emrine aynen teminat olarak gösteri
lir. Bu suretle tesis edilen riyazî ihtiyat akçe
leri karşılıklarının tamamen veya kısmen iadesi 
hususunda ayrıca Iktısad vekâletinin* müsaadesi 
lâhik olacaktır. Hususî mukavelenameler meri
yetten sakit olduğu takdirde Millî reasürans 
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aid resmî senedlerin birer tasdikli sureti İktısad 
vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedlere veya 
tapu dairelerindeki kaydine İktısad vekâletinin 
müsaadesi olmadıkça ferağ ve mülkiyeti tahdid 
edici hiç bir muamele yapılamryacağına dair 
meşruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayrimenkul em
vale tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler ke-
makân bakidir. 

Madde 13 — Sigorta şirketleri, senelik bilan
çolarım ve kâr ve zarar hesablarmı İktısad ve
kâletince tesbit edilecek formüllere muvafık 
olarak tanzime mecburdurlar. Bu formüllere gö
re şirketlerin her sigorta kısnnları iğin ayırmak 
mecburiyetinde bulunacakları bilûmum teknik 
ihtiyatlar kazanç vergisine matrah teşkil etmez. 

MADDE 2 — Türkiye dahilinde hayat üzeri
ne iş yapan sigorta şirketleri, sigortalılarına 
karşı vaki olan taahhüdlerinin teminatı olmak 
üzere safi primler üzerinden riyazi ihtiyat ak
çesi tefrik ve tesis etmeğe mecburdurlar. 

Riyazi ihtiyat akçelerinin hasab tarzı ile bu 
hesabda esas ittihaz edilecek faiz nisbetinin ve 

vefiyat cetvellerinin iktısad vekâleti tarafından 
tasdik edilmiş olması şarttır. 

Riyazi ihtiyat akçeleri reasürörlerin hissesi
ni de ihtiva edecektir. Ancak mükerrer sigorta 
hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre millî 
reasürans Türk Anonim şirketine verilmesi mec
burî olan hisseye aid riyazi ihtiyat akçeleri 
mezkûr şirket tarafından işbu kanun hükümle
rine uygun olarak aşağıdaki şekilde tesis edi
lecektir. 

Millî reasürans Türk anonim şirketine dev-
rolunan hisseye aid olmak üzere işi devreden 
sigorta şirketi ile Millî reasürans Türk anonim 
şirketi arasmda mezkûr hisseye mahsus riyazî 
ihtiyat akçeleri teminatı için hususî mukavele
name hükümleri mucibince işbu kanun hüküm
leri dairesinde tesis edilen karşılıklar Millî re
asürans Türk anonim şirketi tarafından İktısad 
vekâleti emrine aynen teminat olarak gösteri
lir; bu suretle tesis edilen riyazî ihtiyat akçe
leri karşılıklarının tamamen veya kısmen iade
si hususunda ayrıca İktısad vekâletinin müsa
adesi lâhik olacaktır. Hususî mukavelenameler 
meriyetten sakit olduğu takdirde Millî reasü-
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Riyazi ihtiyat, akçe
lerinin istimal şekilleri ve bu hususta tatbik 
edilecek hükümler bu kanunun birinci maddesile 
değiştirilmiş olan 1149 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri 
için gösterilen şekillerden ve hükümlerden iba
rettir. 

Riyazi ihtiyat hesabları her yılm sonunda 
tesbit edildikten sonra, bunlarm karşılıkları ve 
teminat şekilleri gösterilmek suretile, azamî üç 
ay içinde Iktısad vekâletine tevdi olunur. 

Vekâletçe yapılacak tedkikat neticesinde, 
hesab yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği veya is
timal şekillerinin kanun hükümlerine uymama
sı sebeblerile lüzumlu tashihlerin icrası sigorta 
şirketine tebliğ edildiği takdirde, iki ay içinde 
bu tebliğin yerine getirilmesi mecburidir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Riyazi ihtiyat ak
çası karşılıklarından hesab senesi içinde her 
hangi bir sebeble mehuzatta bulunulamaz. He
sab senesi sonunda ihtiyat akçalarından tenzili 
lâzımgelen mikdarlar hakkmda şirketçe vaki 
olacak müracaat Iktısad vekâletince tetkik ve 
indelhace şirkette yaptıracağı teftiş neticesinde 
haklı görüldüğü takdirde, tenzili taleb edilen 
maddî karşılık şirket emrine verilir. 

Şayed şirket fevkalâde sebebler karşısında 
riyazi ihtiyat akçesi karşılıklarına müracaat 
mecburiyetinde kaldığını iktısad vekâletine bil
dirdiği takdirde, vekâletçe derhal şirketin tek
nik ve malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tu
tulur. Teftiş neticesine göre şirketçe gösterilen 
zaruret yerinde görüldüğü takdirde tensib edi
lecek mikdar şirket emrine amade tutlur, ve-
yahud .şirketin tasfiyesi resen taleb olunur. 

BEŞİNCİ MADDE — Riyazi ihtiyat akçele
rinin karşılıklarını teşkil eden bilcümle gayri-
menkuUer ve menkul krymetler üzerinde sigor
talılar imtiyazlı alacaklı addolunurlar. İflâs 

(S. Sa; 
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Türk anonim şirketine devrolunan hisseye aid 
riyazi ihtiyat akçeleri hakkında bu maddenin 
evvelki fıkraları hükmü caridir. 

MADDE 3 — Riyazi ihtiyat akçelerinin is
timal şekilleri ve bu hususta tatbik edilecek 
hükümler, bu kanunun birinci maddesile değiş
tirilmiş olan 1149.sayılı kanunun 10 ncu mad
desinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri için 
gösterilen şekiller ve hükümlerile hayat mu
kavelenameleri şartları dairesinde şirketlerin 
sigortalılarına yaptıkları ikrazat muamelelerin
den ibarettir. 

Riyazî ihtiyat hesabları her yılm sonunda 
tesbit edildikten sonra, karşılıkları ve teminat 
şekilleri gösterilmek suretile azamî dört ay için
de Iktısad vekâletine tevdi olunur. 

Vekâletçe yapılacak tedkikat neticesinde 
hesab yanlışlığı karşılık kifayetsizliği veya isti
mal şekillerinin kanun hükümlerine uymaması 
sebeblerile lüzumlu tashihlerin icrası sigorta 
şirketine tebliğ edildiği takdirde azamî iki ay 
içinde bu tebliğin yerine getirilmesi mecburidir. 

MADDE 4 — Riyazî ihtiyat akçesi karşılık
larından hesab senesi içinde herhangi bir sebeb
le mehuzatta bulunulamaz. Hesab senesi sonun
da ihtiyat akçelerinden tenzili lâzmıgelen mik
darlar hakkmda şirketçe vaki olacak müracaat 
îktısad vekâletince tedkik ve indelhace şirket-
de yaptıracağı teftiş neticesinde haklı görüldü
ğü takdirde, tenzili taleb edilen mikdar şirke
te iade edilir. 

Şirket fevkalâde sebebler karşısında riyazî 
ihtiyat akçesi karşılıklarına müracaat mecburi
yetinde kaldığını Iktısad vekâletine bildirdiği 
takdirde vekâletçe derhal şirketin teknik ve 
malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tutulur. Tef
tiş neticesine göre şirketçe gösterilen zaruret 
yerinde görüldüğü takdirde tensib edilecek 
mikdar şirkete iade olunur. Veyahud şirketin 

-tasfiyesi resen Iktısad vekâletince alâkadar 
mahkemeden taleb olunur. 

Bu madde hükümleri mütehavvil kefalet ak
çeleri hakkmda dahi caridir. 

MADDE 5 — Riyazî ihtiyat akçelerinin kar
şılıklarını teşkil eden bilcümle menkul ve gayri
menkul kiymetler üzerinde hayat sigortaları 
imtiyazlı alacaklıdırlar. 

i : 174) 

\ 



— 15 — 
Ad. E. j 

rans Türk anonim şirketine devrolunan hisse- | 
ye aid riyazi ihtiyat akçeleri hakkmda bn mad
denin evvelki fıkraları hükmü caridir. 

HADDE 3 — Riyazi ihtiyat akçelerinin is
timal şekilleri ve bu hususta tatbik edilecek 

hükümler, bu kanunun birinci maddesile deği-
tirilmiş olan 1149 sayılı kanunun 10 ncu madde
sinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri için 
gösterilen şekiller ve hükümler ile hayat muka
velenameleri şartlan dairesinde şirketlerin si
gortalılarına yaptıkları ikrazat muamelelerinden 
ibarettir. 

Riyazi ihtiyat hesabları her yılm sonunda 
tesbit edildikten sonra, karşılıkları ve teminat 
şekilleri gösterilmek suretile azamî dört ay için
de îktısad vekâletine tevdi olunur. 

Vekaletçe yapriacak tedkikat neticesinde he-
sab yanlışlığı, karşılık kifayetsiziği veya istimal 
şekillerinin kanun hükümlerine uymaması se-
beblerile lüzumlu tashihlerin icrasj sigorta şir
ketine tebliğ edildiği takdirde azamî iki ay için
de bu tebliğin yerine getirilmesi mecburidir. 

HADDE 4 — Riyazi ihtiyat akçesi karşılık
larından hesab senesi içinde her hangi bir se-
beble mehuzatta bulunulamaz. Hesab senesi so
nunda ihtiyat akçelerinden tenzili lâzımgelen 
mikdarlar hakkmda şirketçe vaki olacak müra
caat îktısad vekâletince tedkik ve icabmda şir-
ette yaptıracağı teftiş neticesinde haklı görül
düğü takdjrde, tenzili taleb edilen mikdar şir
kete iade edilir. 

Şirket fevkalâde sebebler karşısında riya
zi ihtiyat akçesi karşılıklarına müracaat mecbu
riyetinde kaldığmı îktısad vekâletine bildirdi
ği takdirde vekâletçe derhal şirketin teknik ve | 
malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tutulur. Tef- j 
tiş neticesine göre şirketçe gösterilen zaruret i 
yerinde görüldüğü takdirde tensib edilecek mik
dar şirkete iade olunur veyahud şirketin tasfi
yesi resen Îktısad vekâletince alâkadar mahke
meden taleb olunur. I 

Bu madde hükümleri mütehavvil kefalet ak
çeleri hakkmda dahi caridir. 

MADDE 5 — Riyazî ihtiyat akçelerinin kar
şılıklarını teşkil eden bilcümle menkul ve gay
rimenkul kıymetleri hayat sigortalriarmm ala- | 
caklarma karşddctrr; bu alacaklar istifa edil- | 
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vukuunda, bu karşılıklar, tasfiye neticesi bek
lenmeksizin, mevcud sigortaları bu kanunun 
9 ncu maddesi mucibince kabul eden diğer si
gorta şirketlerine devrolunur. 

ALTINCI MADDE — Sigorta şirketleri ri
yazi ihtiyatlarının bu kanun hükümlerine göre 
hesab ve tesbitinden mesul olmak üzere müte
hassıs bir memur intihab ve iktısad vekâletine 
bildirmeğe mecburdurlar. 

YEDİNCİ MADDE — Hayat üzerine iş ya
pan sigorta şirketleri Türkiye dahilinde akde
decekleri her nevi hayat sigortalarını Türk li
rası üzerinden yapmağa mecburdurlar. 

SEKİZİNCİ MADDE — Sigorta şirketleri 
riyazi ihtiyatlarına müteallik bütün hesab, ka-
yid ve vesikaları idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. 

Ecnebi şirketler, bundan başka, Türkiyedeki 
taahhüdlerine aid olub merkezlerince tutulan 
hesablar, kayıdlar ve vesikalar ile karşılık he-
sablarmı ve bilhassa envanter kartlarmm aynı
nı Türkiyede merkez ittihaz ettikleri mahalde 
bulundururlar. 

Sigorta şirketleri bu maddede yazılı bilû
mum hesab ve vesikaları bu kanunun tatbikini 
murakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe 
mecburdurlar. 

DOKUZUNCU MADDE — Bir hayat sigor
tası portföyü, ancak tezammün ettiği taahhü-
datm bu kanun hükümleri dahilinde tesis edil
miş maddî karşılıklarile beraber devrolunabi-
lir. Ancak devri tekabbül eden şirket yeni iş 
almış sayılır bu kanun hükümlerine tâbi olur. 

16 — 
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- MADDE 6 — Sigorta şirketleri riyazi ihti
yatlarının bu kanun hükümlerine göre hesab 
ve tesbitinden mesul olmak üzere bir müte
hassıs intihab etmeğe ve keyfiyeti üç ay içinde 
İktısad vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. 

MADDE 7 — Aynen. 

MADDE 8 — Sigorta şirketleri riyazi ihti
yatlarına müteallik bütün hesab, kayid ve ve
sikaları Türkiyedeki idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. Ecnebi şirketler bun
dan başka Türkiyedeki taahhüdlerine aid olub 
merkezlerince tutulan hesablar kayidler ve ve
sikalar ile karşılık hesablarını ve bilhassa 
envanter kartlarının aynini Türkiyede merkez 
ittihaz ettikleri mahalde bulundururlar. 

Sigorta şirketleri bu maddede yazılı bilûmum 
hesab ve vesikaları bu kanunun tatbikmı mu
rakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe mec
burdurlar. 

MADDE 9 — Bir hayat sigorta portföyü ancak 
tazammun ettiği taahhüdatm bu kanun hüküm
leri dahilinde karşılıkları tamamen tesis edil
mek şartile devralmabilir; devri kabul eden 
şirket yeni iş almış sayılır ve bu kanun hüküm
lerine tâbi olur. 

İflâs vukuunda, hayat sigorta portföyünün 
bütün hukuk ve vecaibile devrini kabul eden 
şirket mevcud bulunduğu takdirde tasfiye neti
cesi beklenmeksizin İktısad vekâletinin muva-
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medikçe bunlardan hiç bir borcu ödenemez. 

MADDE 6 — Hükümet teklifinin yedinci 
maddesi aynen. 

MADDE 7 — Sigorta şirketleri riyazi ihti
yatlarına müteallik bütün hesab, kayid ve vesi
kaları Türkiyedeki idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. Ecnebi şirketler bun
dan başka Türkiyedeki taahhüdlerine aid olub 
merkezlerince tutulan hesabları, kayidler ve 
vesikalar ile karşdık hesablarmı ve envanter 
.kartlarının aynini Türkiyede merkez ittihaz et
tikleri mahalde bulundurmakla mükelleftirler. 

Sigorta şirketleri bu maddede yazdı bilûmum 
hesab ve vesikaları bu kanunun tatbikini mu
rakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe mec
burdurlar. 

MADDE 8 — Bir hayat sigorta porföyü an
cak tazammun ettiği taahhüdatm bu kanun hü
kümleri dahilinde karşdıkları tamamen tesis 
edilmek şartile devralınabilir; devri kabul eden 
şirket yeni iş almış saydır ve bu kanun hüküm
lerine tâbi olur. 

iflâs vukuunda, hayat sigorta porföyünün 
bütün hukuk ve vecaibile devrini kabul eden 
şirket mevcud bulunduğu takdirde tasfiye neti
cesi beklenmeksizin Iktısad vekâletinin muva-
fakatile devir yapdrr. 

MADDE 9 — ödenmesi lâzım hale gelibde 
istihkak sahiblerince aranmayan paralar öden
mesi icab ettiği tarihten itibaren on senenin 
müruruna kadar sigorta şirketleri nezdinde müs-
tahikleri namma hususî bir hesab da muhafaza 
olunur; işbu paralar sigorta şirketlerince Dev
let tahvillerine plase edilmek suretile işletilir 
ve bu kabil paraların tafsilâtlı bir listesi her 
sene sonunda şirket bilançosu ile birlikte Iktısad 
vekâletine tevdi olunur. 
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ONUNCU MADDE — Sigorta şirketlerin
den (10) senedenberi istihkak sahihleri tarafın
dan aranılmamış haklara tekabül eden mebaliğ, 
2999 sayılı kanunun 41 nci maddesi hükümleri
ne tabidir. 

ON BÎRÎNCI MADDE — 1149 numaralı ka
nun ile bu kanuna aykırı harekette bulunan 
hakikî ve hükmî şahıslar 100 liradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezasma mahkûm edilir
ler. 

Tekerrür halinde, mükerrirler bir haftadan 
altı aya kadar hapis cezasile cezalandırılacak
ları gibi muamele icrasından da men olunurlar. 

Mükerrir hümî şahıs ise, bu kanunun 14 ncü 
maddesinde yazılı mümessil ve mesullerile ka
nuna aykırı fili işlemiş olan şahıs bir haftadan 
altı aya kadar hapis cezasile cezalandırılır ve 
hükmî şahıs muamele icrasından menedilir. 

îk. E. 

fakatile devir yapılır. 

MADDE 10 — İşbu kanunun meriyeti tari-
hindşn sonra vacibüttediye hale gelib sigorta 
şirketlerinden istihkak sahiblerince on sene 
müddetle müstemirren aranılmayan haklara 
tekabül eden meblâğ, poliçe sahiblerinin isim 
ve son adreslerini, gösterir bir cetvelle birlikte 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasına tevdi 
olunur. Cumhuriyet Merkez bankası bu mebaliği 
tevdi tarihinden itibaren iki sene müddetle mu
hafaza ve bu müddet zarfında sahib veya va
risleri tahkika çalışmakla beraber her sene 
başı eshabı namma tebligat ve gazetelerle de 
sahib veya varislerinin bankaya müracaatlarını 
ilân eder. Mezkûr iki senenin hitamında da 
sahibi veya varisi çıkmayan bu kabil haklar 
Devlete intikal eder. 

MADDE 11 — 1149 numaralı kanun ile bu 
kanuna aykırı harekette bulunan hakikî ve hük
mî şahıslar İktısad vekâletinin talebi üzerine 
vaki olacak takibat neticesinde 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasma mahkûm 
edilirler. Tekerrür halinde, mükerrirler 200 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasına 
veya bir haftadan altı aya kadar hapis ile mah
kûm edilirler veya muamele icrasından mu
vakkaten veya müebbeden menolunurlar. Bu 
cezaların tevhidi caizdir. 

Mükerrir hükmî şahıs ise yukarıki cezalar 
bu kanunun 14 ncü maddesinde yazılı mümasil 
ve mesulleri ile kanuna aykırı fili işlemiş olan 
şahıslar hakkında dahi tatbik olunur. 
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On senelik müddetin hitamı tarihinden iti
baren altı ay zarfında sigorta şirketleri tarafın
dan, poliçe sahiblerinin isim ve son adreslerini 
ve poliçe tarih ve numaralarım gösterir bir 
cetvel ile bu paralar veya mukabilleri olan Dev
let tahvilleri faizlerile birlikte Maliye vekâleti 
emrine Türkiye Cumhuriyet merkez banka
sına tevdi olunur. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası, tevdi tarihinden itibaren bu paraları 
iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zar
fında bunların müstahiklerini tahkika çalışmak
la beraber her sene başı müstahikleri namma 
tebligat icra ve gazetelerle de müstahiklerinin 
bankaya müracaatlarını ilân eder. Mezkûr iki 
senenin hitamında da müstahikleri çıkmayan 
paralar Devlete intikal eyler. 

MADDE 10 —1149 sayılı kanun ile bu kanun 
hükümlerine aykırı hareket edenler Ertısad ve
kâletinin talebi üzerine vaki olacak takibat ne
ticesinde işledikleri filin derecesine ve bu fiilden 
doğan zararm mikdarma göre elli liradan bin 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Mükerrirler halâsında verilecek para cezası 
iki kat olarak hükmolunacağı gibi ayrıca bir 
haftadan altı aya kadar da hapis cezası hükmo-
lunabilir. 

MADDE 11 — Riyazi ihtiyatları, kasden yan
lış hesab ve tesbit eden bu iş ile vazifeli memur 
ile bu file kasden iştiraki tebeyyün edenler fiil
leri ceza kanununa göre daha ağır bir suç teşkil 
etmediği takdirde tktısad vekâletinin talebi üze
rine vuku bulacak takibat neticesinde bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
lar ve bir daha sigorta şirketlerinde istihdam 
olunamazlar. 
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ON ÎJKİNOI MADDE — Riyazi ihtiyatları, 
kasden, kanun hükümlerine aykırı surette he-
sab ve tesbit eden mesul mütehassıs ile bu file 
kasden iştiraki tebeyyün edenler bir aydan bir 
seneye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar ve 
bir daha sigorta müesseselerinde ve Devlet hiz
metlerinde istihdam olunamazlar. 

ON ÜÇÜNCÜ HADDE — Bu kanunun tat
bikini murakabe vazifesile mükellef olanlar
dan, vazifeleri dolayisile ifşasında zarar mel
huz olan' bir sırra vakıf olubta makul bir sebebe 
müstenid olmaksızın o sırrı ifşa edenler üç ay
dan bir seneye kadar hapis cezasile cezalandırı
lırlar. Bu gibiler, Devlet hizmetinde bir da
ha istihdam edilemezler. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — 11 nci madde
nin son iîıkrasmda yazılı tekerrür halinde ce
zaî mesuliyet, kanun hükmünü yerine getirmek
le mükellef olan idare meclisi reis ve azaların
dan ve imzaları ile şirketi ilzama salahiyetli 
müdür ye memurlardan cezayı müstelzim fili 
işlemiş veya buna iştirak etmiş veya buhususta 
emir vermiş olanlara racidir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bir sigorta şirke
tinin iflâsı halinde, o şirketin idare meclisi re
isi ve ajsalarile imzaları şirketi ilzam eden me
murların kanunî hükümlere aykırı hareketleri 
iflasa sebeb olmuşsa, tktısad vekâletinin veya 
bu vekaleti temsil eden makamların talebi üze
rine bunların da şahsan iflâslarına karar veri
lir ve hfcklarmda icra ve iflâs kanununun 6 ve 
7 nci babları hükümleri tatbik olunur. 

ON ALTINCI MADDE — Sigorta şirketle
rinin murakabesile mükellef olmak üzere tktı
sad vekâletinde icabeden teşkilât vücuda geti
rilir. 

ON ÎEDtNCÎ MADDE — 1149 numaralı ka
nunun 14 ve 21 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyeti tarihinden itibaren altı ay içinde riyazi 
ihtiyat ikçalarile karşılıklarının ve iki ay için
de de kefalet akçalarının bu kanun hükümlerine 
göre heşab ve tesbit ve teminat olarak irae edil-

Ik. E. 

MADDE 12 — Riyazî ihtiyatları, kasten ka
nun hükümlerine aykırı surette hesab ve tesbit 
eden mesul mütehassıs ile bu file kasten iştiraki 
tebeyyün edenler Iktısad vekâletinin talebi üze
rine vuku bulacak takibat neticesinde bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar 
ve bir daha sigorta müesseselerinde ve Devlet 
hizmetlerinde istihdam olunmazlar. 

MADDE 13 — Aynen. 

MADDE 14 — Aynen. 

MADDE 15 — Aynen. 

MADDE 16 — Aynen. 

MADDE 17 — Aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1937 senesi so
nundaki kayidlere göre, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren altı ay içinde riyazî ihtiyat 
akçeleri ile karşılıklarının ve iki ay içinde de 
kefalet akçelerinin bu kanun hükümlerine göre 
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MADDE 12 — Bu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesile mükellef olanlardan, vazifeleri 
dolayısile ifşasında zarar melhuz olan bir sırra 
vakıf olupta meşru bir sebebe müstenid olmak
sızın o sırrı ifşa edenler üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istih
dam edilmezler. 

MADDE 13 — Aşağıda yazılı hallerde îktısad 
vekâletinin talebi üzerine sigorta şirketlerinin 
kapatılmasına da mahkemelerce hüküm olunur. 

A - Sabit ve mütehavvil kefaletlerle riyazi 
ihtiyat akçelerini bu kanun ile tesbit edilmiş 
olan zaman zarfmda tesis ve irae etmezlerse; 

B - Kiymet sukutlarından doğan noksanları 
kanunen muayyen olan müddet içinde tamam
lamazlarsa. 

MADDE 14 — Bu kanunda yazılı cürümlerin 
mesulleri şahsen taayyün etmemiş bulunan hal
lerde cezaî mesuliyet, kanun hükmünü yerine 
getirmekle mükellef olan idare meclisi reis ve 
azalarından ve imzaları ile şirketi ilzama sala
hiyetli müdür ve memurlardan cezayi müstelzim 
fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hu
susta emir vermiş olanlara racidir. 

MADDE 15 — Bir sigorta şirketinin iflâsı 
halinde o şirketin idare meclisi reis ve azalarile 
imzaları şirketi ilzam eden memurlarm kanunî 
hükümlere aykırı hareketleri iflâsa sebeb ol
muşsa îktısad vekâletinin veya bu vekâleti 
temsil eden makamların talebi üzerine bunlarm 
da şahsen iflâslarına karar verilir ve hakların
da iflâsa müteallik kanunî hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 16 — 1149 numaralı kanunun 14 
ve 21 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 1937 senesi so
nundaki kayidlere göre, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren altı ay içinde riyazî ihtiyat 
akçeleri ile karşılıklarının ve iki ay içinde de 
kefalet akçelerinin bu kanun hükümlerine göre 

( S. Sayısı : 174 \ 



- 2 2 -
Hü. 

mis bulunması şarttır. 
Bu kanunun neşri tarihinde katî tasfiye do-

layisile faaliyetlerine nihayet verilen Feniks dö 
viyen hayat ve Türkiye Millî sigorta şirketin
de sigortalı olanların haklarını korumak gaye-
sile millî Reassürans Türk anonim şirketi ile 
diğer Hayat sigorta şirketleri afasmda yapılan 
ve Millî Reassürans şirketince teşkili zarurî ri
yazi ihtiyat akçaları karşılıklarının iki senelik 
tecile tabiiyetini mutazammm bulunan anlaş
malar müstesnadır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hayat üzerine 
çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faaliyete 
başladıkları tarihtenberi ecnebi parasile akid 
veya Türk portföyüne idhal eylemiş oldukları ha
yat sigorta mukavelenamelerinde yazılı kıymet
leri işbu kanunun neşri tarihindeki T. C. Merkez 
bankası kurları üzerinden, Türk lirasına tahvi
le ve ona göre mezkûr mukavelenameleri Türk 
lirası olarak kıymetlendirmeğe mecburdurlar. 

Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi işbu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde ifa ve ikmal edilmek muktazidir. 

îk. E. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sigorta şirket
leri, gerek sermaye ve ihtiyat akçalarından, ge
rek riyazî ve teknik ihtiyatlarından yabancı 
memleketlerde plase ettikleri paralan döviz ve
ya Maliye ve Iktısad vekâletlerinin tayin ede
ceği Türk Devlet tahvilleri olarak, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren, altı ay zarfmda mem-

hesab ve tesbit ve teminat olarak irae edilmiş 
bulunması şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinde katği tasfiye do-
layısile faaliyetlerine nihayet verilen Foıüks Dö 
Viyen Hayat ve Türkiye Millî sigorta şirketinde 
sigortalı olanların haklarını korumak gayesile 
Millî Reasürens Türk anonim şirketile diğer Ha
ya tsigorta şirketleri arasında yapılan ve Millî 
reasürans şirketince teşkili sarurî riyazî ihti
yat akçeleri karşılıklarının iki senelik tecile 
tabiiyetini mutazammm bulunan anlaşmalar 
müstesnadır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hayat kısmında 
çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faaliyete 
başladıkları tarihtenberi ecnebi parasile akid 
veya Türk portföyüne ithal eylemiş oldukları 
ecnebi parasile münakid hayat sigorta mukave
lenamelerinde yazılı ve bu mukavelenamelere 
müsteniden yapılan ikraz ve istikraz muamele
lerinde mevcud kıymetleri, işbu kanunun neşri 
tarihindeki borsa kurları üzerinden Türk lira
sına tahvile ve ona göre mezkûr mukavelename
leri Türk lirası olarak kıymetlendirmeğe ve si
gortalılar dahi bu tahvil ve kıymetlendirme key
fiyetini kabule mecburdurlar. 

Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi işbu ka
nunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde ifa ve ikmal olunur. 

Bu madde mucibince yapılacak tahvil ve kıy
metlendirme muameleleri ve bunlarm tevsiki 
için tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak ve 
vesikalar damga resmi ve muamele vergisinden 
muaftrr. 

Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketleri 
nezdinde hayat sigortası aktedip Türkiye Cum
huriyeti hududları haricinde ikameti ihtiyar 
eden ecnebi tabiiyetindeki sigortalılara aid poli
çeleri üç ay içinde Türk portföyünden ihraca 
sigorta şirketleri mezun veya Türk parasma tah
vile mecburdurlar. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sigorta şirket
leri bu kanunun neşrinden önce Türkiye Cum
huriyeti hududları dahilinde yapmış oldukları 
sigorta muameleleri karşılığı olarak riyazî ve 
teknik ihtiyatlarmdan yabancı memleketlerde 
plase ettikleri mikdarlan döviz veya Maliye 
ve Iktısad vekâletlerinin tayin edecekleri Türk 
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hesab ve tesbit ve teminat olarak irae edilmiş 
bulunması şarttır. 

Bu kanunun neşri tarihinde katği tasfiye 
dolayısile faaliyetlerine nihayet verilen Föniks 
Dö Viyen Hayat ve Türkiye Millî sigorta ş i r 
ketlerinde sigortalı ojanlarm haklarını korumak 
gayesile Millî reasürans Türk anonim şirketile 
diğer hayat sigorta şirketleri arasmda yapılan 
ve Millî reasürans şirketince teşkili zarurî riyazî 
ihtiyat akçeleri karşılıklarının iki senelik tecile 
tâbi tutulmasını mutazammm bulunan anlaşma
lar müstesnadır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hayat kısmında 
çalışan sigorta şirketleri Türkiyede faaliyete 
başladıkları tarihtenberi ecnebi parasile akid 
veya Türk portföyüne idhal eylemiş oldukları 
ecnebî parasile münakid hayat sigorta muka
velenamelerinde yazılı ve bu mukavelenamelere 
müsteniden yapılan ikraz ve istikraz,muamele
lerinde mevcud kıymetleri, işbu kanunun neşri 
tarihindeki borsa kurları üzerinden Türk pa
rasına tahvile ve ona göre mezkûr mukavelena
meleri Türk parası olarak kıymetlendirmeğe ve 
sigortalılar dahi bu tahvil ve krymetlendirme 
keyfiyetini kabule mecburdurlar. 

Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi işbu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde ifa ve ikmal olunur. 

Bu madde mucibince yapılacak tahvil ve 
kıymetlendirme muameleleri ve bunlarm tevsiki 
için tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak 
ve vesikalar damga resmi ve muamele vergisin
den muaftır. 

Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketleri 
nezdinde hayat sigortası aktedib Türkiye ha
ricinde ikameti ihtiyar eden ecnebi tabiiyetin
deki sigortalılara aid poliçeleri üç ay içinde 
Türk portföyünden ihraca sigorta şirketleri me
zun veya Türk parasma tahvile mecburdurlar. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Sigorta şirketle
ri bu kanunun neşrinden önce Türkiye dahilin
de yapmış oldukları sigorta muameleleri karşı
lığı olarak riyazî ve teknik ihtiyatlarından ya
bancı memleketlerde plâsa ettikleri döviz veya 
Maliye ve îktısad vekâletlerinin müştereken ta
yin edecekleri Türk Devlet tahvilleri olarak bu 
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lekete getirmeğe mecburdurlar. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun neş
ri tarihinde mevcud riyazî ihtiyatlarla sabit ve 
mütehavvil kefalet akçalarının gayrimenkul ola
rak tesis edilmiş karşılıkları 1149 numaralı ka
nunun işbu kanun ile tadil edilen 10 ncu mad
desinin 2 nci fıkrasında yazılı nisbeti tecavüz 
etmekte ise, mezkûr maddenin (a) bendinde ya
zdı gayrimenkuller, şirketin tasarrufu altmda 
kaldıkları müddetçe, ve (b) bendinde yazılı 
gayrimenkul ipotekleri, mevcud mukaveleleri
nin devamı müddetince, zikri geçen ikinci fıkra 
hükümlerine tâbi değildir. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

10 - III - 1938 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
G. Bayar Ş. Saraçoğlu it. Özalp 
Da. V. H. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağrah 
m. V. Na. V. Ik. V. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya O. Bayar 
S. î, M. V. G. î. V. Zr. V. V. 
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Devlet tahvilleri olarak bu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay sonra Türkiyeye getir
meğe mecburdurlar. 

İktısad vekâletince takdir edilecek mücbir 
sebebler karşısında vekâlet bu müddeti temdide 
salâhiyettardn*. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun neşri 
tarihinde mevcud riyazî ihtiyatlarla sabit ve 
mütehavvil kefalet akçelerinin gayrimenkul ola
rak tesis edilmiş karşılıkları 1149 numaralı ka
nunun işbu kanun ile tadil edilen 10 ncu mad
desinin ikinci fıkrasında yazılı nisbeti tecavüz 
etmekte ise mezkûr maddenin (a) bendinde ya
zılı gayrimenkuller şirketin tasarrufu altmda 
kaldıkları müddetçe ve (b) bendinde yazılı gay
rimenkul ipotekleri, mevcud mukavelenamelerin 
devamı müddetince zikri geçen ikinci fıkra 
hükümlerine tâbi değildir. Bundan başka mez
kûr akçeler karşılıkları olarak 1937 senesi ni
hayetinde şirketlerin Türkiyedeki portföylerinde 
mevcud ve borsalarda mukayyed her nevi es
ham ve tahvilât azamî üç sene içinde tasfiye 
ve karşılıkları bu kanun hükümlerine göre tesis 
edilir. 

MADDE 18 — Aynen. 

MADDE 19 — Aynen. 
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kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay için
de Türkiyeye getirmeğe mecburdurlar, îktısad | 
vekâletince takdir edilecek mücbir sebeblerin | 
mevcudiyeti halinde vekâlet bu müddeti temdi-
de salahiyetlidir. | 

HÜVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun neş
ri tarihinde mevcud riyazi ihtiyatlarla sabit ve 
mütehavvil kefalet akçelerinin gayrimenkul ola
rak tesis edilmiş karşılıkları 1149 numaralı ka- | 
nunun işbu kanun ile tadil edilen 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında yazılı nisbeti tecavüz et
mekte iae4 mezkûr maddenin (A) bendinde ya
zılı gayrimenkuller şirketin tasarrufu altmda ı 
kaldıkları müddetçe ve (B) bendinde yazılı gay- I 
rimenkul ipotekleri, mevcud mukavelenamele
rin devamı müddetince .zikri geçen ikinci fıkra 
hükümlerine-tâbi değildir. Bundan başka mez
kûr akçeler karşılıkları olarak 1937 senesi ni
hayetinde şirketlerin Türkiyedeki portföylerin-
de mevcud ve borsalarda mukayyed her nevi j 
esham ve tahvilât azamî üç sene içinde tasfiye j 
ve karşılıkları bu kanun hükümlerine göre tesis 
edilir. 

MADDE 17 — Hükümetin 18 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 18 — Hükümetin 19 ncu maddesi ' 
aynen. 4 i 
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