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1 — Âzayi kiramdau bazı zevatın me

zuniyetleri hakkında B. M. M. Riyaseti 
tezkeresi 

2 — Damga resmi kanununun 32 inci 
maddesinin 38 rakamlı fıkrasına bir mad
de ilâvesi hakkında kanun teklifinin geri 
verilmesine dair Bitlis mebusu Muhittin 
Nami B. in takr i r i 

3 — Veraset ve intikal vergisi kanu-
nunnn ikinci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun teklifinin geri verilmesi 
hakkında Bitlis mebusu Muhittin Nami 
Beyin takr i r i 

— Müzakere edilen maddeler 
— Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 
bütçesine tahsisat verilmesi hak-
2İğ numaralı kanun lâyihası ve 
Encümeni mazbatası 
— Maliye Vekâleti 1928 senesi 

bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında ğ§j numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası 64,82,88 

3 — Maliye ve İktisat Vekâletleri 1928 
senesi bütçesinde münakale yapılması 
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456 
Vekâletleri 1928 senesi bütçelerinde i l 500 
liralık münakale yapılması hakkında_I_ 

J r 467 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti 1928 
senesi bütçesine 22 000 lira muuzam 
tahsisat verilmesi hakkında j^ğ , Dahiliye 

4 
1 

senesi 
kında 
Bütçe 

2 

63 

63 

63 

64 
64 

64,82,83 

Sayfa 
Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasıl
ları arasında 113 000 liralık münakale 
yapılması hakkında _i_, Jandarma Umum 
J e 459 ' 
Kumandanlığı 1928 senesi bütçesinin bazı 
faslları arasında imha münakale yapılmasına 
ve bazı fasıllarına munzam tahisat veril
mesine dair _ İ - »Harita Umum müdürlüğü 

460 
bütçesinde fasıl açılması hakkında 1 , 
Millî Müdafaa Vekâleti 1928 senesi büt
çesinde 188 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1 , Diyanet İşleri Riyaseti 
1928 senesi bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında _İ_ »Maarif Vekâleti 

468 
1928 senesi bütçesinin bazı fasılları ara
sında münakale yapılması hakkında 1 
Maliy« Vekâleti 1928 senesi bütçesine 
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mezuniyet verilen 200 000 liranın 246 000 
liraya iblağı hakkında _|_, Adliye Vekâleti 
1928 senesi bütçesinin bazı fasıl ve madde
leri arasında münakale yapılması hakkında 
_î_. ve Hariciye Vekâleti 1928 senesi büt
çesine 35 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesi hakkında _İ_ numaralı kanun 
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5 — Gedikli küçük zabit melihalarına 

dair olan kanuna bazı fıkraların ilâvesi 
hakkında ğ4g numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 67 

6 — Tapu idarelerine ait muamelât 
harçları hakkında ğ|ğ numaralı kanun lâ
yihası ve Maliye Adliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları 68,75,82,91 

7 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 
Hükümeti İrasında imza edilen uzlaşma 
adlî tesviye ve tahkim mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında j jy numaralı kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni mazbatası 

8 — Esham ve tahvilât ve kambiyo 
ve nukut borsaları hakkında Q|Q numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat ve Maliye Encü
menleri mazbataları, 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetleri le akdolunarak ziraî 
i t ibar ve alım kooperatif leri hakkındaki kanun 
lâyihasının muhtel i t bir encümende müzake
resi kara rğ i r olduktan sonra bir zatın ist iklâl 
madaiyasile taltifi hakkındaki mazbata ve Tah
lisiye İdaresinin teşkilât ve vezaifine dair ka
nun lâyihasüe mezkûr idarenin ve Konya ovası 
Sulama İdaresile Seyrisefain idaresinin 1929 

senesi bütçelerine, Deniz t icaretine ve kaba
hat ler in af ve bazı cezaların teciline müteal
l ik kanun lâyihaları müzakere ve kabul edil
di ve perşembe günü toplanılmak üzere celse 
tatil olundu. 

Kâtip Kâtip Reis 
Denizli Yozgat 

Haydar Rüştü Avni Refet 

2 H A V A L E EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Arazinin kısa bir müddet zarfında 

umumî tahr i r in icrası ile yeni kıymetler üze
r inden vergî alınmasının temini için tecrübe
ler icrası hakkında kanun lâyihası ( Maliye 
ve Bütçe Encümenlerine]) 

2 — Bazı mahalıer menkul mallarında hu
susî o 'arak mevcut bulunan tasarruf şekille
r in in tasfiyesi hakkında kanun lâyihası ( Da
hil iye, Adliye ve Maliye Encümenlerine ) 

3 — Bazı şehir ler arasında telefon tesisatı 
vücude get ir i lmesi için ( Telefon Aksiye 
Bulaget L. M. Er ikson ) ş i rket i ile imza olu
nan mukavelenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ( Dahiliye ve Bütçe Encümenler ine ) 

4 — 1930 senesi nüfus tahr i r i hakkında 
kanun lâyihası (Dahiliye Adi ye ve Bütçe 
Encümenler ine ) 

5 — Deniz ve hava gedikl i küçük zabit 
maaşı hakkında kanun lâyihası ( Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenlerine ) 

6 — Ordu ikramiyesi hakkında kanun 
lâyihası ( Millî Müdafaa ve Bütçe Encümen
lerine ) 

7 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte 
kullanılan mevadı müştaile ve muharr ike ile 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 
kanunu tadil edici kanun lâyihası ( İktisat , 
Adliye, ve Bütçe Encümenlerine ) 

Tezkereler 
8 — Akşehi r in Eriköz köyünden Ahmet 

Haşimin idamı hakkında Başvekâlet tezke
resi ( Adliye Encümenine ) 

9 — Erzincan merkez hekimi Mehmet Derviş 
ve Tokadın Cami içi nahiyesi Müdürü Cevdet 
Beylerin hamil oldukları ist iklâl madalyalar! 
şeridinin kırmızıya tahvil i hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ( Millî Müdafaa Encümenine ) 

10 — Hasan oğlu İbişin idamı hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ( Adliye Encümenine) 

11 — Seyitağaoğlu Topal Akif ve Mandal 
oğullar ından Süleyman oğlu Mustafanm idam
larına dair Başvekâlet tezkeresi (Adl iye 
Encümenine ) 

12 — Bilâvasıta vergi lere munzam kesir
ler in vergi ler in asıilarila tevhidine ve vergi
ler nispetinde icra kılınan tadilâta dair j - ^ 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
Encümenler i mazbataları ( Ruznameye ) 

13 — Maaşatın tevhi t ve teadülüne dair 
4İg numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (Ruznameye ) 

14 — Muamele vergis i kanununun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında ^j numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, Adliye ve Bütçe 
Encümenler i mazbataları ( Ruznameye ) 

15 —. Muamele vergis i kanununun birinci 
maddesinin tefsirine dair ^f j numaralı Baş ve-

62 
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k&let. tezkeresi ve Maliye, Adliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

Mazbatalar 
16 — Sivas mebusu İbrahim Alâettin ve 

İstanbul mebusu Dr. Nurettin Ali Beylerin, 

/ — Azayi kiramdan bazı zevatın mezuni
yetleri hakkında B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

HEYETİ UMUMİYEYE 
Aşağıda isimleri yazılı azayi kiramın hiza

larında muharrer müddetlerle mezuniyetleri 
Riyaset Divanının 8 inci içtimaıııda tensip 
edilmiştir. Heyeti Umumiyenin tasvibine arz 
olunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

Mezuniyetler 
Ali Nazmi B. (Muğla ) 15 gün. Ailevi 

mazeretine binaen 
Muhiddin Nami B. ( Bitlis) 20 gün. Ailevi 

mazeretine binaen 
Süreyya Pş. ( İstanbul ) iki ay. Hastalığına 

binaen 
Nurettin B. ( Maraş ) 15 gün. Hastalığına 

binaen 
Reis — Efendim birer birer reyinize arz 

edeceğim. 
Ali Nazmi B. (Muğla) 15. gün, ailevî 

mazaretine binaen 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Muhittin Nami B. ( Bitlis ) 20 gün, 

Ailevî mazaretine binaen 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Süreyya Paşa (İstanbul) ilci ay, hastalığına 

binaen 
Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Kabul 

meccani leyli talebenin mecburi hizmetlerine 
dair olan kanuna bir madde ilâvesi hakkında 
ğ | numaralı kanun teklifi ve Maarif Encüm-
ni mazbatası ( Ruznameye ) 

edilmiştir. 
Nurittin B. ( Maraş ) 15 gün, hastalığına 

binaen 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Efendim, bu günkü ruznamemizde dahil 

levayihi kanuniyeden eıcserisi dün ve bu gün 
tevzi edilmiştir. Bunların bu gün müzakeresi 
için Heyeti Celilenizin kararı lâzımdır. Bunla
rın bu gün müzakeresini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim vaktimiz yaklaşmıştır. Bayramdan 
evvel bütçeyi ve bütçeye müteallik kanunları 
çıkarmak mecburiyeti vardır. Tensip buyurur
sanız cumartesiden itibaren her gün sabah 
ve öğleden sonra içtima etmek üzere müstacel 
işleri intaç edelim. ( Kabul sesleri ) 

Bu şekli kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 — Damga resmi kanununun 32 inci 
maddesinin 38 rakamlı fıkrasına bir madde 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair Bitlis mebusu Muhittin Nami 
B. in takriri 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Tayyare Cemiyetinin hayır müesseselerinden 

sayılması hakkında takdim ettiğim ve Bütçe 
Encümenine tevdi buyurulan kanunî teklifimin 
geri verilmesine müsaade buyurulmasım dile
rim efendim. Bitlis 

Muhittin Nami 
Reis — Alelusul iade ediyoruz . 

BİHİrVCİ CELHE 
Açılma saati : 14 

ileis — Hasan B. 
Katipler : Süreyya Tevfik B. (TOKAT) Haydar Rüştü B:{ DENİZLİ ) 

Iteis — Celseyi açıyorum efendim. 
3 - RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

6 3 -
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3 — Verûsöt ve'ihtifal'verjçffsi1 kmmhhuW 

ikinci1 maddesine1 bir fikrn Uâvisim^âa^tmfMrt 
teklifinin geri verilmesi hakkında Biffts- mefa 
usu Muhittin Nanıi Beyin 'tafcriri 

YÜKSEK REİSLÎÖE 
Tayyare Cemiyeti emvalinden Devlete 

intikal eden sair emval gibi veraset ve intikal 

vergisf - alinnii&ttâsi hakkındav takdim* ettiğim 
ve Maliye Encümenine tevdi büyrülah kanunî 
teklifimin geri verilmesine müsaade buyrul-
masını rica ederim efendim, 

Bitlis 
Muhittin Natni 

Reis — Bunu da usulen iade edeceğiz 

4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — Evkaf Umum Müdürlüğü 1Q2S 
senesi bütçesine tahsisat verilmesi hakkında 3Jç 
un maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası [1/ 

Kejs — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea varmı? (Hayır sesleri) Maddelere geçi
lmesini kabul edenler ... Kabul etmiyenler 
kabul edilmiştir. 
Erkaf Ümam Mâ1idürlüğaâîttnf 1928-'seaittbfrlçe 

sine tahsisatı muzamma itasına dair kanun 
MADDE l — Evkai Umumi Müdürlüğü

nün 1928 senesi bütçesinin ( 15 ) inci * vilâytet 
müteferrikası fashna ( 3 OOÖ ) lira ve (3 l:)iîici 
gurabat hastanesi masarifi umumiyesi faslına 
( 15 OOO") lira' munzam ' tahsisat ilâve^olun
muştur; 

Re i s — Birinci maddeyi: kabul edenler... 
Kabul etmiyenlerV.-. Kabul edilmiştir . 

MADDE' 2 — Bu* kanun neşri tarihinden 
müteberdhV 

Reis — İkinci maddeyi katJül edenler ... 
Kabul'etnîîyenler:.. KaM edîlmişlrr.; 

MADDE 3 — Bü kanunun ̂ ahkâmım icra
ya Başvekil menfurdun. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul ederler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini es
ami le reye arzediyorum lütfen' reylerinizi 
veriniz 

2 — Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesine' 
fevkalâde tahsisafveHWisi hMlhda gfj numa-
raîtkürûin'İâyİhJâst veBu^e'EhçühûrtirmMzbar 
ta$âf$f 

}1] i7't'nnmamlii mûfiMa zaptın samına 
merbutta. 

[2] lW kamaralı matbua zaptin sonuna 
merbuttur. 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Kabul,etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir . 

Kibrit fabrikası inşası için taahhüt icrasına 
mezuniyeti mutaeajnıadtt kanun 

MADDE 1— Senelik tediye miktarı 300 000 
lirayı geçmemek ve 1929,1930 ve 1931 se
nelerinde Mâliye bütçesinikonulacak tahsisa -
ttaıf tediye olunmak' üzere kibrit fabirikası 
inşası için 800 '000 lirayâ  kadar taahhüt icra
sın* mezuniyet̂  verilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler... 
KSbül etmiyenler:.. Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir'. 

Reis-— İkinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabtıl edimiştir. 

MADDE 3 — Bü kanunun ahkâmını icraya 
Maliye. Vekili memurdur . 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul sdilmiştir; 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami 
i le reyinize ı arzedi leçektir. 

3 — Maliye ve İktisat Vekâletleri 1928 
senisi 'Mtçesâıdemünâkale yapılması hakkında 
jfa,Millt Müdafaa ve Maliye Vekâletleri1928 
senesi bütçelerinde İT 500 UrdtıU münâkale 
yapılması hakkında jfa, Sıhhat ve İçtimaî 
Mmv&fet Vekâleti 1928>1 senesi bütçesine 
22 000 lira munzam tahsisat verilmesi kafa 
kında ^$, Dahiliye Vekâleti 1928- senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında l13000'liralık 
mîinakdle yapılması hakkında •£$, Jandarma 
Umum Kumandanlığı 1928 senesi bütçesinin 
batı fdmtlart arasında imha münakaîe yapılma
sına ve bazı fasıllarına munzam tahsisat veril-
meWİ&:A dair jfai *Hartta* Umum Müdürlüğü 
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bütçesinde fasıl açılması hakkında j | p Afâllî 

Mjfdafaa Vekâleti J 9 28 sefam bütçesinde 188000 
Utaiık münakale tfapıiması hakkında ^ , 
Diyanet isleri Riyaseti 1928$wesi fbiXfçesjfie 
munzam tahsisat verilmesi hakkında jfa.. Ajaa-

;fif Ve/tâtâi:l&28^s£msLhüİ&sMnıhQzı fasıl-
. Lan masında, münakale . yabMması , hakkında 
JIJ, Maliye Vekâleti 1928 ,iSenesi •., pitfçeme 
munzam tahsisat verilmesi hakkında -^t.0.2 
mmm 1928 tarihli, kammlaşjmfına mezutfâet 
. miten0)Q\ OOÛiUnaom 246^000 liraya, Mâğı 
hakkında ^ ; Adliye Vekâfeti JI&28 if$a.çsi 
bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arcsınçla 

rmfiftafmle yapılması jhakfe/fda jf7, ve fîariçfye 
VekğletiJ QQ$,senesiAlm$çeM& $5-000 lif alık 
munzam tahsisat verilmesi hajk^0a1^i numa
ralı kanun iayityıforı ye , Bü\çe } Encümeni 
mazbatası / / / 

R e i s —* Meyetî umumiyesi hakkında mü- | 
talea yoktur. Maddelere geçilmesini kabul j 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, j 

s 
cJŞftfi devairin ;1$£8 ,ş#ne$i :bütçelşrjn&t Ijahs^tı j 
fevkajade ve munzamma , iİ^yş^ine ve bazı 
devair bütçelerinde münâkale icrasına ye ; 
bazılarından tahsisat imhasına ve i£26 numaralı 
kânunun beşinci maddesile Hariciye Vekâieti 

, ejnrine açılmış Q]^U kyrçedi xni|ç|tar)nın tezyidime 
dair kutnun 

BİRİNCİ MADDE — Merbut (Jj)^um^ralı 
cetvelde gösterildiği yzere.ba2! devairin 1928 
senesi ,. bütçelerinde yeniden açılan fasıllara 
ceman 206 .744 lira tahsisatı fevkalade olacak 
komalmuşjur. 

1 NUMARALI CETVEL 

Ura 
Sıhhiye, Vekâleti 

F. 
625 Ecnebî memleketler harcırahı 22. (|OJO 

, I i e i s — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Harita Umum M&cprlüğü 
F. ı^ra 

lOpl Ecnebî memleketler harcırahı 14 244 
j^Hamdi ıB. ^^ogöftl) -H JKertye> veriliyor 

efen$m ? 
Reis- — Ecnebî memleketler.; harcırahı; 3as-

lınavveriliyor. Faslın unvanını okuyoruz efendim 

. 4:1) 174 mmatalı njathm^apitın saçuna 
merbuttur. 

İtiraziifrisn^mı? (ıttigm mlmj) Kabul 
(Sunmuştur. \ 

uMaMye^^el^kti 
F. ,M r a 

226 Kibrit inhisarı muamelâtının^ed-
viri için ij$^iAsarn^yAJ^şılığı i7 000 

j fteis — Kabul edenler .., Etmiyenler,... 
/j^ajjul edilmiştir. 

' -, 4,pfpn.cis ma f̂fe^ekr^rpŞJcundu, ) 
Reis — Birinci maddeyi ka£ul ̂ e^enler... 

Kabul etmiyenler. ...Kabul edilmiştir. 
UKİNÇİ MADDE — Merbut (2) numaralı 

cetvelde gösterildiği {kere, bazı .devairin 1Q28 
.senesi bütçelerinin muhtelifüfasil ve maddele
rine ceman 294 500 Ura tahsisatıimıuızammta 
olarak ilâve olunmuştur. 

F. 

2 NUMARALI CETVEL 
P^ajet î jerjt jRejsjigi 

Lira 
150 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4Hft0O 

Heis — 'KabttUedfiîîler ..4iKabul etmiyen-
.ICT ... tKabul> edilmiştir . 

Mâliye ̂ Vekâleti 
F. ;i¥r a 

1(19 ; i^etkez mefruşat -t verdem^ba,şı . 15MC$p 
t r | ieis -—, J£a^ul edçnler . . . rZtm iy enler ..,. 

|Ç^$u] T ıç4ilrr}|§tir. 
E. Lira 

183 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 25 000 
Heis —Kabul edenler ..,-Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir . 
F. Lirr 

206 * lima^eietfal Cemiyetine 
,ıi|i^Yenet ,6 000 

Reis — Kabul e4^nler...,^tmiy^nler,..|K;a-
bul .edilmiştir. - > 

F- yra 
210 jV^arifi ^müteııevyia , Ll 500 

Reis ~ Kabul edenler... Ştmiy£m>r.r,J£a-
tjul edilmiştir. 

F. Î ra 
211 İnşaat 100^000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler..,fİ£a-
b^fdilmiştir. 

";i'F. Lira 
212 Jtoimllfelbgdelâtı 5 İ ) 0 0 

Reis — Kabul çdgnjer..;.; Etmİyetıler,.4Ka-
bul edilmiştir. 
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Umum Jandarma Kumandanlığı 

F, Lira 
481 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 33 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Haricîye * Vekâleti 
F. \ Lira 

560 Misafirini ecnebiye 35 ÜOt) 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Adlîye Vekâleti 

F . . ...••'•* Lira 
652 Ceraim masarifi umumiyesi 5 000 

Reis —- Kabul edenler <. Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

İktisat Vekâleti 
F. Lira 

809 İslahı hayvanat kanunu mucibince 
alınacak damızlıklar bedeli 55 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
Reis — İkinci maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhtelif devairin 

1928 senesi bütçelerinin merbut (3) numaralı 
cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 
ceman 342 650 liralık münakale icara edil
miştir. 

3 NUMARACI CETVEL 
Dahiliye Vekâleti 

F. Tenzil 
372 Tatbikat kursu masrafı 1 300 

Reis -r- Bu tenzili kabul edenler... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Tenzir 

379 Harcirah 50 0Ö0 
Reis — Kabul edenler U. Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 

380 Masarifi idare 50 000 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

352 Merkez tenvir ve teshini 1 500 
Reis — Bu zammı kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

F. Zam 
356 Vilâyat tenvir ve teshini 500 

Reis — Kabul edenler... etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 
F. Zam 

359 Memurlar ve müfettişler harcirahı 30 000 
Reis —.' Kabul adenler... etmiyenler... 

Kabul edilmimiştir 
F. Zam 

360 Mükâleme bedeli 1 000 
Reis — Kabul edenler.. Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

367 Tayinat 80 000 
R e i s — Kabul edenler. . . Etmiyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 
Umum Jandar kumandanlığı 

F. Tenzil. 
491 Eevrak masarifi sevkıyesi 32 000 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

481 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 17 000 
Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

493 Esliha ve cephane 15 000 
Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. : 

Adliye Vekâleti 
F. Tenzil. 
b34 Vilâyat memurini maaşatı 2 000 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil. 

636 tahsisatı fevkalade 150 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Tenzil 

657 Avrupa harcirahı 150 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Zam 

"637 Uzaklık ve pahalılık zammı 3 500 
Reis — Kabul edenler. . . Etmiyenler . . . 

kabul edilmiştir. 
F, Zam 

654 Avrupadaki talebe masrafı 150 
Reis — Kabul edenler . . V Etmiyenler . . . 

kabul edilmiştir. 
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Maarif vekâleti ı 

E. Tenzil, 
717 Meslek mektepleri masarifi 6 000 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Zam I 
690 Memurlar harcirahı 6 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ... j 
Kabul edilmiştir. j 

M. M. Vekâleti 
F. Tenzil 

867 Faslı mahsusa 188 000 
Reis — Kabul edenler...; etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Zam 

862 Yem ' 188 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. "._',., 
(Üçüncü madde tekrar okundu ) 

Reis —. Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhtelif devairin 
1028 senesi bütçelerinin merbut (4) numaralı 
cetvelde yazılı fasıl ve madcielerinden ceman 
113 744 liralık tahsisat imha edilmiştir. 

Reis — Dördüncü maddeyi merbut cetvelle 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — 22 nisan 1928 tarih 
ve 1225 numaralı kanunun beşinci maddesile 
Türkiyeyi ziyarete gelecek Devlet reislerinin 
masarifi için Hariciye Vekâleti emrine açılmış 
olan 200 000 liralık kıredi miktarı 246 000 
liraya iblâğ edilmiştiş. 

.Reis — Beşinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Altıncı maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icraya Maliye vekili memurdur. 

Reis — Yedinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeni namına Mükerrenı 
R. ( İsparta ) — 1 numaralı cetvelde Ma
liye Vekâletine kibrit İnhisarı muamelatı için 
verilen tahsisatı munzamma 17 000 lira olarak 
yazılmış; Halbuki 170 000 lira olacaktır. Tabı 
hatası vardır. | 

1ST29 C İİ 
Reis — Maliye Vekâleti bütçesinin 226 

inci faslındaki tahsisat 170 000 lira olarak 
tashih edilmiştir efendim. 

Kanunun hey'eti ümumiyesirii tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

' _ 4— Türkiye Cumhur iyetile Almanya Hü
kümeti arasında akit ve imza olunan ikamet 
mukavelenamesine merbut imza protokolünün 
sekizinci maddesine müteferri kısmın ikinci 
mephaşinin tashihi hakkında 5|ğ' numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye Encümeni 
mazbatası [i] (okundu) 

Reis — Bu tashihi kabul edenler . . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tashih edilecektir. 

5 — Gedikli küçük zabit menbalarına dair 
olan kanuna bazı fıkraların ilâvesi hakkında 
ğig numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
Encümeni mazbatası [2] 

Reis — Bu lâyihanın ikinci müzakeresini 
yapacağız . 
Gedikli küçük zabit manbalarına ait 1001 
numaralı kanunun bazı maddelerinin tadiline 

dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — 1001 numaralı 

kanunun dördüncü maddesinin A ve B fıkraları 
aşağıda yazıldığı veçhile tadıl edilmiştir: 

A - Harbiye, deniz harp, askerî tıbbiye ve 
askerî baytar mekteplerinden çıkarılanlar sınıf
ları veya hava kıtaat ve müessesatına verilerek 
gedikli hüçük zabitlikle muvazzaf hizmetleri 
dahil olmak üzere hava ve deniz sınıflarında 
12 diğerlerinde 6 sene müddetle hizmet 
ederler. 

B - Askerî liselerin ve deniz liselerinin 
son altı sınıfından çıkarılanlardan on yedi 
yaşını ikmal etmiş olanlar kıtaata verilerek 
kararnamesine tevfikan gedikli küçük zabit 
olurlar ve Jat'aya duhullerinden itibaren muva
zzaflık hizmeti dahil olmak üzere hava ve deniz 
sıniflarında on beş diğerlerinde dört buçuk sene 
hizmet ederler. Bunlardan velilerine teslim 
edildikleri günden kıt'aya duhulleri gününe 
kaşjar, mektep masraflarını tediye edenler hak
kında yaşıtları efrat gibi muamele olunur,; On 

[If 172 numaralı matbaa zaptın sonuna 
merbuttur. 

')2] Birinci müzakeresi 63 üncü inikat zabıt 
ceridesindedir . 
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yedi yaşında .bulunanlar ihzari küçük zabit 
mekteplerinin son sınıfına naklolunurlar. 

Reis — Tadilrıame yoktur. İVladdeyi re
yinize . arzedi yorum kabul edenler... Etmi-
yeriler... kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE —,Mezkûr kanunun beşinci 
maddesinin C fıkrası şu suretle tadil edilmiştir: 

C - Oedikli küçük zabit olduktan sonra 
hava ve deniz sınıflarında on iki sene ve ı 
diğerlerinde altı sene hizmet bizzat.kendi ve 
ya velisi tarafından kabul ve tahhüt olunmak. 

iteis — İkinci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNÜ MADDE — Mezkûr kanunun 
altıncı maddsindeki hizmet müddeti hava ve 
deniz sınıflarında onbeş senedir. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
•Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. I 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Mezkûr kanunun 
yedinci maddesindeki hizmet müddetleri hava 
ve deniz sınıflarında on ikişer senedir. 

lieis — Dördüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
.BEŞİNCİ MADDE — İşbu kanun neşri j 
tarihinden muteberdir. j 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... i 
Kabul edilmiştir. i 

ALTINCI MADDE — ı Bu kanunun ahkâmı- j 
m icraya Milli Müdafaa ve Maarif vekilleri M 
memurdur. 

Beis —<Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umurniyesini reyinize arz 
ediyorum kabul edenler .. . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Efendim; Askerî memurlar hakkındaki 
kanun lâyihası ve bu baptaki mazbata henüz 
tevzi edilmediği için bunu geçiyoruz 

6 — Tapu.idarelerine ait'muamelât harçları 
hakkında s | ¥ numaralı hanup, lâyihası ve Maliye 
Adliye ve jBütçe Ençumenlet i, mazbataları [1] 

Reis — Bu lâyihanın müstaceliyetle müza
keresi teklif olunuyur. Reyinize arzediyorum 
müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 

[1] 170 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. I 
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I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hey'eti um um iyesi hakkında söz isteyen 
.varını? (Hayır sesleri) Maddelere-geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu harçları kanunu 
BİRİNCİ FASIL 

Harçhır 
MADDE 1 — İvaz mukabilinde, gayri 

menkul temlikinde veya muvazaa tarikiyle vaki 
tescillerin tashihinde kıymet üzerinden binde 
yirmi beş nisbetinde harç alnıır. Bu harcı 
temellük eden taraf verir. 

Trampa edilen gayri menkullerin harcı 
hangisinin kıymeti fazla ise o kıymetten hesap 
edilir ve değiştirenlerden yarı yarıya alınır. 

Alınan harcın yüzde onu vilâyet hissesi 
olarak tefrik edilir. 

İte)s — Birinci maddeyi kabul ebenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hazine, Evkaf, İdarei Husu
siye ve belediyelerin ve Eytam .ve Emlâk Ban-

, kasının taksitle ve arttırma Jle sattıkları gayri 
menkulün temlik harcı her taksit senesi için 
satış bedelinden yüzde beş tenzil , edilerek 
bulunacak miktar üzerinden alınır. Bu suretle 
tenzil edilen miktar bedelin yüzde kırkını 
geçemez. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

; MADDE 3 — Tesisılerin ihdasında ve 
mevcut tesislerin sonradan ; iktisap tarikiyle 

. gayri menkulü temellüklerinde . k i ymetl erinden 
binde yirmi,beş nisbetinde harç; alınır. Umuru 
hayriyeye ve menafii umumiyeye müteallik 
tesisler bu harçtan ve kaydiyeden muaftır. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler .., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — i İvaz mukabilinde ihdas 
edilen gayri menkul hükmündeki daimî ve 
müstakil haklar bir mahal üzerinde veya,altında 
inşaat hakkı ise o.mahallin kıymetinin nısfın
dan, su hakkı ise rub'undan binde yirmi beş 
nisbetinde harç alınır. Bedel kıymetinden fazla 
ise, bu harç bedel,üzerinden alınır. .Bedel kısmen 
peşin, kısmen senelere, taksim edilmiş ise bu harç 
senelere munkasem miktardan her sene için 
yüzde beşi Çenzil edilerek bulunacak miktar 

I ile peşin, miktarın mecmuundan aljnır. Tenzil 

€5 
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edilecek miktar yüzde kırkı geçemez. Bedel, 
müddetle mukayyet olmaksızın--senelere taksim 
edilmiş, ise yirmi senelik miktarı bedel addo
lunarak onunla kıymetin mukayesesinden elde 
edilecek miktarlardan hangisi fazla ise alınacak 
harca, o miktar esas tutulur ve bu hakların< 
muhtesat vücude getirilmeksizin devrinde dahi 
ayni suretle muamele yapılır. 

Bu haklara istinaden vücude getirilen 
muhtesatın devrinden hakkın hini tesisinde 
harca esas tutulan kıymetin bakiyesi umum 
kayitkiymetinden tenzil edildikten sonra kalan 
miktar bedel ile karşılaştırılarak hangisi fazla 
ise harcın istifasına o miktar esas tutulur. 

Ktoiıı B. ( E s k i ş e h i r ) " — Bu madde 
hakkında izahat versinler efendim". 

Re i s — Buyurun Müdür Umumi Bey 
izahat veriniz. 

Knmîıı B. (Kskişchir) — Efendim, ten
zilat, binde kırkı geçemez deniliyor. Niçin, 
izah edermisiniz efendim?... 

Tapu. M ü d ü r ü Umumis i Atıf B . — Efen
dim, maddenin maksadı şudur: taksitle satılan 
gayri menkul harcından bu.nisbet dahilinde 
bir tenzilat yapılması hükümetçe muvafık gö
rülmüştür. Tapu harçlarının taksite raptı sure
ti le muamele ifası Mâliyece müşkilatı dai gö -
rüldü. 

Harçları böyle taksite raptedelim her taksit 
senesi için yüzde beş tenzilat kabul edelim. 
Fakat bu ilanehaye devam edemiyor, sekiz sene 
için yapılmıştır. Sekiz seneden fazla olursa 
kabul edilmiyecektir . 

Be i s — Maddeyi reyinize arzediyorunı 
Kabul edenler... Kabul Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Gayri menkul mükellefiye
tinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
binde yirmi harç alınır. Bu harç mükellefiyet 
yirmi seneden dun-olduğu taktirde tekasit mec
muundan ve yirmi seneden fazla veya müddet 
gayri muayyen ise yirmi seneliğinden alınırı, 
Bedel mükellefiyetten fazla ise bedel harca 
matrah olur. 

Re is — Beşinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE fî — İpotek muamelesinde ve 
ipotekli borç ve irat senetleri ihracında binde 
bir nisbetinde harç alınır. Bu harç, deyin ve 
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kefalet senetlerile taahhüt veya ihraç olunan 
senetlerde1 murakkarn miktardan alınır. Faizler 
harca tabi değildir. Harcın tediyesi medyuna, 
mekftHünlehe, m üteahhide veya • senedatı ihraç 
edenlere aittir. 

Refs •— Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir; 

MADDE 7 — Yeniden tescil edilen ve ya 
malikleri namına kayıtları yürütülen gayri 
menkullerin maliklerinden ve kıymetinden 
binde yirmi beş harç alınır: Evvelki tedavüller 
harç ve kaydiyeye tabi değildir. Veraset ve 
intikal vergisi kanununa tabi olan muameleler
den-bu harç ile kaydiye alınmaz. 

R e i s — Yedinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Mukavelattan mütevellit in
tifa haklarının ivaz mukabilinde tesisinde 
bedelinden binde on harç alınır. Senevi bir 
bedel verilmesi meşrut olupta müddet yirmi 
seneyi mütecaviz ve ya esasen gayri muayyen 
ise taksitleri vasatisinin yirmi misli harca 
matrah ittihaz olunur. 

İrsten mütevellit intifa hakları aşağıdaki 
onuncu madde mucibince kaydiyeye tabidir. 
Bu kaydiye intifa edilen hisse mülkiyetinin 
intikaline ait kaydiye ile birlikte intifa hakkı 
sahibindan istifa olunur. 

Be is — Sekizinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Mesaha icrasile harita tan
ziminde veya hariçte yapılmış olan haritaların 
tetkik ve tasdikinde istihdam olunanların gün 
veya saat hesabite maruf ücretleri alınır, ve 
irat kaydolunur. Ancak bu ücret gayri menkul 
kiymetinin beş bin liraya kadar olanlarında 
binde iki ve daha yokarı kıymetler için her 
bin liraya*bir çeyrek ilâvesinden mütehassıl 
nisbeti geçemez. Nüshaların alâkadarlar ade-
dince teaddüdü halinde ayrıca ücret alınmaz. 
Kopyalar için kıymeti bin s liraya kadar olan
lardan bir lira, beş. bin liraya .kadar olanlardan 
iki lira, daha fazlası için üç lira istifa edilir. 

Be i s — Dokuzuncu maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ FASIİ . 
Kaydiyeler 

MADDE 1 0 — Oayru menkullerin ve 
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mülkiyetten maada aynî hakların bağışlanma- < 
smda veya rucuunda ve kanunî veya mansup 
mirasçılara intikalinde ve vasiyetlerin infazında | 
tescil için kıymetten binde bir kaydiye i 
alınır. Bu meblağ bağışlamada bağışlanana, 
rucularda bağışlayandan, intikalde mirasçılardan) 
ve vasiyetlerde musalehten alınır. 

Re i s — Onuncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. ! 

MADDE 11 — İfraz ve ya taksim mua-
melerinde kıymeti mukayyedenin her parçaya 
isabet eden miktarından binde bir kaydiye 
alınır. İfraz ile yapılan temlikler ayrıca 
harcına tabidir. Bu yolda ifrazda sahibinin 
uhdesinde kalan yer, bir parça halinde ise 
kaydiyeye tabi değildir. 

Re i s — On birinci maddeyi kabul eden -
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 2 — Tapu sicilinde müstakil 
ve daimî hak olarak ayrıca kayit edilmiyen irti
fak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde tesi
sinde belediye hududu haricinde ise maktuan 
bir lira ve beldiye hudutları dahilinde ise baş
kaca bedelinden binde iki kaydiye alınır. 

Senevi bir bedel verilmesi meşrut olupta 
müddet yirmi seneyi mütecaviz ise taksitler 
vasatisinin ve müddet gayri muayyen ise 
senevî taksit miktarının yirmi misli kaydiyeye 
matrah olur. 

Reis —Onikinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 1 3 — İcar ve isticar mukavele
namesinin tapu siciline :erhinde icar bedelinin 
mecmuundan binde bir nisbetinde kaydiye 
alınır . 

Reis — Onüçüncü maddeyi kabul edenler 
... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 4 — Mal birliğinin talep üze
rine tapu siciline şehrinde kıymetten binde bir 
kaydiye alınır . 

Reis — On dördüncü maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 5 — Mal ortaklığının tapu 
siciline şerhinde, aile yurdu tesisinde, muka
veleden mütevellit iştira, şuf'a ve vefa hakla
rının şerhinde, mutlak veya mukayyet mirasçı 
nasbinin tapu siciline şerhinde kiymetten 
binde iki kaydiye alınır. 

Re i s — On beşinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 6 — Kayit tashihinde bir liradan 
aşağı olmamak üzere kıymetin binde biri 
nispetinde kaydiye alınır. Alâkadarlarının sun'u 
taksiri olmaksızın tapu idarelerince vukua 
getirilecek yanlışlıkların tashihinde bir şey 
alınmaz. 

Reis — Onaltıncı maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 7 —- Alâkadarların talebine me-
bni kayit çıkarıldğında binde bir ve tedavül 
kayitlerinde binde iki kaydiye alınır. 

Mahkeme ve icra dairelerile resmî devairden 
istenilen kayit ve tedavül suretlerinden eşhasa 
ait olsa dahi kaydiye alınmaz . 

Re i s — Onyedinci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir . 

MADDE 1 8 — Son kayit evrakı müsbitesi 
suretinin alâkadarına ita veya iraesinde beher 
adedinden yarım lira, evvelki tedavül kayitle-
rinin evarakı müsbiteleri suretlerinin ita ve ya 
iraesinde beherinden bir lira ve kuyudu 
kadimeden çıkarılacak kayit suretlerinin ita ve 
ya iraesinde beheri için beş lira kayidye alınır. 

Mahkeme, icra ve. sair resmî dairelerden 
istenilen evrak suretlerinden kaydiye alınmaz. 

Re i s — Onsekizinci maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1 9 — İntifa ve irtifak haklarının 
ve gayri menkul mükellefiyetinin terkinlerinde 
hini tesislerinde esas ittihaz edilen kiymetten 
binde bir kaydiye alınır. 

Re i s — Ondokuzuncu maddeyi kabul 
edenler . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 0 — Gerek ipotek ve gerek 
ipotekli borç senedinin ve irat senedinin 
cirolarında binde bir ve vade temditlerinde 
maktuan yirmi lira kaydiye alınır. Kiymeti 
yüz liradan dun olanların vade temditlerinde 
kaydiye alınmaz. 

( Varım liradır sesleri) 
Reis — Tashih edilmiştir. « Maktuan yarım 

lira y> dır efendim. Maddeyi kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

- 7 0 -



İ î 6 5 16-5-
MADDE 2 1 —- Tapu kayttlefinde bir hak

kın (tesis, terkin ve tadil edildiğini mutazam-
mm alâkadarlara talep üzerine gönderilecek 
ihbarnameler için gönderilmesini istiyenden 
maktuaiî yarım lira, alınır. 

Beis — Yirmi birinci maddeyi kabul 
edenler.», kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Müteferrik hükümler 

MADDE 22 — Tapu muameleleri vergi, 
belediye resimleri, vakıf icare ve mukataa ve 
resim senevi borçlarının tahsiline talik edilmez. 

Beis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ...Kabul edilmiştir. " 

MADDE 2 3 — Bedel tasrih olunan mua
melâtta bedeİ harcı veya kaydiyeye esas olan 
kiymetlerden fazla ise bedel matrah olur. Resmî 
dairelerce veya Hükümetin hissedar olduğu 
müesseselerce arttırma veya pazarlık suret ile 
ve yahut kiymet takdirile satılan gayri menkul 
mallar ile sair. aynî haklar için alınacak harç
ların veya kaydiyelerin hesabında takarrür 
eden bedeller alınacak harca veya kaydiyeye 
esas olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Türk evrakı nakdiyesinden 
gayri kıymetler veya ayınlar üzerine muamele 
yapıldığı halde bedel türk evrakı nakdiyesine 
tahvil ve kıymeti mukayyede ile mukayese 
edilerek hangisi fazla ise harç ve ya kaydiye 
onun üzerinden alınır. 

Reis — Yirmi dördüncü maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 5 — Madenlere ait tasarruf 
muamelelerinde harca tabi olan kısımlarından 
ruhsatname veya imtiyazrıame harçlarının üçte 
biri, kaydiyeye tabi. olan kısımlardan onda 
biri maktuan alınır 

Reis — Yirmi beşinci maddeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Dalyanlar ve voli mahalleri 
hakkında yapılacak tasarruf muamelelerinde 
vukuf erbabından en az iki zata kıymet 
takdir ettirilir. Takdir kıymetle îtasrih olunan 
bedelden hangisi fazla ise harç ve resim 
hesabına o miktar esas olur. Kıymet takdirinde 
balıkhanede mevcut kayitler nazarı itibara 
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alınır. Gerek tapu memurları ve gerek alâka
darları tarafından bu kıymete itiraz olunursa 
keyfiyet idare heyetleri tarafından ı tetkik ve 
bir karara raptedilir. Kiymeti mukayyet ve 
muayyen olmıyan sular hakkında dahî bu 
yolda muamele olunur. 

Beis"-— Yirmi altıncı maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Bilumum harç-ve kaydiye 
hesabında bedel ve kıymetlerinin on liradan 
dun olan küsuratı on liraya iblağ olu-nur, 

Beis — Yirmi yedinci maddeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir, 

MADDE 2 8 — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrası için bir mahalle azimetin
de harç istifasına esas olan kıymetin binde 
biri mal sandığına emaneten teslim olunur. 
Vazifenin ikmalinden sonra bu meblağın yarısı 
Hazineye irat kayit ve diğer yarısı ücret olarak 
alakadar memurlar ile birlikte maaş nisbetinde 
tevzi edilmek üzre tabu müdürleri ve kaza ve 
nahiyelerde tapu memurları tarafından alınır. 
Sandığa yatırılacak meblağ iki liradan az ve 
yirmi beş liradan çok olmaz. Akit için mahal
line gidilmekten sarfınazar olunursa alınan 
meblağ iade olunur. Mutat vesaiti nakliyenin 
temini talep sahiplerine aittir. İfraz, taksim, 
mesaha ve harita yapmak gibi bir sebeple 
mahallîne gidilmek lâzim geldiği takdirde har
cırah kararnamesi ahkâmı caridir. Bu esnada 
hesbellüzüm alınan kafi alaka takrirleri ayrica 
harç ve ücrete tabi değildir. 

Beis — Yirmi sekizinci maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kbul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanunda tasrih olunan 
ahvalden maada yerlerde, mülkiyet ve intifa 
haklarının harç ve kaydiyelerinin hesabında 
kıymet mecmuunım üçte biri mülkiyete ve 
ikisi de intifaa- tefrik olunur. 

Reis — Yirmi dokuzuncu maddeyi kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 30 — Hazineye veya Hazineye 
izafetle umumi muvazeneye dahil daireler 
namına kayit ve tescil olunacak gayri menkuller 
veya mülkiyetin gayri aynî haklar ve yahut 
şerhi müstelzim muameleler harç ve kaydiyeden 
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müstesnabır. 

Reis — Otuzuncu maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 1 — Yangin yerlerinde ebniye 
kanunu mucibince verilen çaplara binaen 
eshabı namına tesis olunacak kayıtlardan ve 
22 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan ita olu
nan bonolarla arttırmaya iştirak suretile eshabı 
tarafından iştira edilecek arsaların senede rap-
tolunacaklarından harç ve resim alınmaz. Şu 
kadar ki arttırma bedeli bono miktarını müte
caviz olursa fazlası harca tab'dir. 

Reis — Otuz birinci maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Henüz bitmemiş inşaat 
hakkında alâkadar heyetler tarafından bulun
dukları hale göre kıymet takdir olunur. Takdir 
olunan kıymete itiraz vukuunda emanete geçi
rilerek tetkikat neticesi fazla alındığı tahakkuk 
eden miktar iade ve noksanı ikmal edilir. 

Reis — Otuz ikinci maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hasası Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Reis Beyfendi, Tapu Müdürü Umumisi Beyfen-
diden bir noktanın izahını rica edeceğim. Bu 
kanunda bedelden, kıymetten uzun uzadıya 
bahsedildi ve harçlara esas olacak şeyin be
del veya kıymetten fazlası olduğu zikredildi. 
Bedel ve kıymeti belli olmıyan henüz inşaatı 
hitam bulmıyan emvali gayri menkulenin 
kıymeti hangi esas üzerine tahakkuk 
ettirilecektir ? 

Tapu Umum Müdürü Atıf B. -— 
Gerek harçlarımıza ve gerek kaydiyelerimize 
esas olan vergi kıymetidir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüsane ) — 
Vergide de mukayyet değilse ne suretle takdir 
olunur? 

Tapu Umum Müdürü Atıf B. — 
Bununla vergi daireleri meşguldür. Bunun 
için gayri menkulün iradı gayri safiyesinin 
kârgirlerde 17,5 misli, ahşaplarda 12,5 mislile 
zarp edilerek çıkan netice kıymet itibar 
olunur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Müdiri Umumî Beyfendi, bu formül doğru
mudur? bu suretle gayri muharrer olanlar için 
bundan yirmi sene evvel yapılan ve yüze zarp 
ve altıya taksimden hasıl olan rakamın kıymet 

olması hakkındaki formülün, vergiden ahpta 
böyle bir kanun yapılırken, bütün bu hususatı 
bu kanunda tatbik etmek doğru mudur ? Bu 
nokta hakkında mütaleamzı dinlemek isterim . 

Tapu Müdiri Umumisi Atıf B. — 
Formül son vaziyettir. Malûmu devletinizdir ki 
bir gayri menkul ya 328, 331 de veyahut 
341 senesinde meselâ 331 senesinde yapılmış 
ise erazinin kıymeti mevcut kıymetin iki mis
lidir. Çünkü o zaman altın para idi. Erazide 
iki misli, emlakte üç misli; dört, üçe inmiştir. 
Son vaziyette iradı gayri safi esası kabul edil
miştir ki oda malûmu âliniz kârgirlerde 17 
misli, ahşaplarda iradı gayri safinin 12 misli
dir. Bu Devletin vergisine matrah teşkil eder 
Bizde gerek harçlarımıza gerek kaytlarımıza 
esas olmak üzere vergi kıymetinden başka 
ayrıca bir kıymet arayamayız. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Bu izahat bendenizi tatmin etmedi . Esasen 
vergi iradı gayri safi üzerine tahakkuk etti
rilir. Verginin müsakkafat kanunu mucibince 
artık kıymetle münasebeti kalmamıştır. Verginin 
kıymetle münasebeti, yalnız fabrikaların makine 
kısmını tefrik ederek yalnız binalara ait ver

ginin kıymet üzerinden alınacak nisbetindedirki: 
başka hususatta verginin artık kıymetle 
münasebeti kalmamıştır . Meğerki tahrir gör
memiş mahaller ola . Tahrir gören yerlerin 
umumunda - ümit ederiz ki bir kaç sene zar
fında Türkiyede müskkafat tahriri görmiyen 
yer kalmamış olacaktır. İradı gayri safi üzeri
nden tahakkuk eder . Artık vergiyle harç ve 
resmin istifasında tapuda bir kayit mevcut 
ise o kıymeti esasdır. Ferağ edilmiş ise ferağ 
kıymeti esastır . Esasen hiç bir kiymet 
mevcut değilse kıymeti bulmak lazımdır. 
Bu kanun , muhtelif vaziyetlerde bu kıy
metin ne suretle bulunacağını izah etmiştir. 
Yalınız inşaatı cedidede bu kıymetin 
nasıl bulunacağında bu kanun sakit kalmış 
Fabrikaların vergisini tahakkuk ettirmek için 
329 senesinde yapılan bir formüle atfen onunla 
kıymetini bularak harç almaktadır. Bu kanun 
tapu harçlarının bütün açıklarını bertaraf 
etmiş ve tabu muamelatına ait gerek kıymet, 
gerek bedel bilcümle ahkâmı ihtiva ederken arzu 
olunurduki o boşluk da bertaraf edilsin, çünkü 
henüz inşaatı hitam bulmıyan natemam bina
ları tahrnine veriyor. Bunu da talimine versin 
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Veyahut verginin o formülünü terk etmektense-
ki o formülün artık bu gün hiç bir kıymeti-
kalmamıştır .- onu da izah edeceğim. 
yeni formül diğer hususattaki boşlukları imlâ 
ettiği gibi bu kanun da yeni formüle göre 
yapılmış olsaydı daha doğru olurdu. 329 
tarihindeki formülün yüze zarp altıya taksim 
edilmekle hasıl olan kıymetin, kıymet adde
dilmesini ifade eden o formülün bu gün 
kıymeti kalmadığının sebebi şudur: O zaman 
levazımı inşaiye, sayü amel ücretleri, emvali 
gayri menkulenin ipotekli faiz nisbetleri bütün 
başka idi, bu gün de temamen başkadır. 
Bugün hakiki kıymetile o formülün -tespit 
ettiği kıymet arasındaki fark bilâmübaleğa 
bire iki buçuk fazladır. Yüze zarp altıya 
taksimle hasıl olan kıymeti hakikiye yüzde 
bire göre iki buçuk fazlasıdır, ne hacet ser
mayesi tamamen Maliyeye ait olan ve bir çok 
emeklerle' teşkil edilen Resmî Emlâk Bankası
nın faizi resmisi dahi 14 tür. Binaenaleyh 
iradı gayri safiyenin yüzde altısı üzerinden 
kıymet bulmak, yani yüze zarp altıya taksim 
edip kıymet bulmak ciheti bir kere memle
kette faizin yüzde altı olduğunu kabul etmek
ten başka bir mana ifade etmez. 

Halbuki resmî bankamızın sermayesi Dev
lete ait olan resmî bankamızın ipotekli mua
melâtta faizi, faizi mürekkep olmak itibarile 
14 tür. Binaenaleyh bu formül o zamanın 
şeraitine göre yapılmış demektir. Şimdi o 
şerait değiştiği için bugün tapu harçla
rında bütün esasları bertaraf edecek oldukça 
geniş , kanunu medeni, ile ahenktar bir 
kanun yapılırken bu meseleyi de vergi 
noktai nazarından değil; doğrudan doğruya 
yeni tescilde kıymetle münasebeti kalmamış 
olduğundan iradı gayri saf iyeye göre, doğrudan 
doğruya yeni tescilde tapu kayit edilecek bir 
formülün, tapu senedine yazılacak kıymetin 
hakiki bir kıymet olmasını ifade edecek bir 
formül olması lazım gelir. Bu da arzettiğim 
gibidir. Mademki inşaatı cedidede henüz 
natamam olanı tahmine veriyor, bunu da tah
mine versin, mademki tahmine verilmiyor o 
formül değiştirilebilirdi mutlaka değiştirilmesi 
lazım gelmezse tahmine verirdi, şimdi bu 
formülü kabul etmekle tashihi kayit muamelâtı 
muallel bir vaziyete girmiştir ve bu mualleliyet 

•k {tevam eder. Çünkü ıoo kuruşluk malı 300 

I kuruş yazmak için mükellefi sevk ettirecek 
bir mevzu yoktur. Nihayet ihtiyaridir. Tashihi 
kayit muamelatı artık yapılmamalıdır ve yapıl
maz bir hale gelmiştir. Tapunun bunda bir 
şeyi yoktur. Bu nevi muamelat tapu muamela
tının binde biridir. Diğerleri ferağdır, intikaldir 
ve yahut zaten müseccel veya tashihi kayıttır. 
Böyle hiç bir kıymeti olmayıpta yeniden 
muamele görecek olan muamelat çok azdır ve 
bu çok az olan muamelâta da bir suhulet 
göstermek lazım gelir. Buna misal olarak şunu 
gösterebilirim : Yene bu kanunun kabul ettiği 
miz bir maddesinde müzayede ile yani taksitle 
yapılan muamelelerde taksit müddetlerine ait 
faizleri ıskonto etmek gibi oldukça fedakârlık 
denecek bir vaziyeti ifade eden bir mevzuu da 
Maliye Vekâleti kabul etmiş, bu doğrudur, 
Mucibi memnuniyettir. Fakat şimdiye kadar 
taksitli satışlarda senede raptedilmiş olanlar 
bundan müstefit olmadığı halde atiyen yapıla
cak olan bu nevi muamelat için evvelden bu 
suhuleti göstermiştir. Ve bu suhulet ayni ze -
manda bir de hakikat ve hak ifade eden bir 
suhulettir. Çünkü taksitle satiş bedeli ile peşin 
bir bedel arasında elbette tefavüt olması lazım 
gelirdi ki bu nazarı dikkate alınmıştır. Ayni 
zamanda bu forp ülün İslah i lazımdır, veyahut 
tahmine verilmesi icap eder. Nasılki natamam 
inşaatı şimdi kabul ettiğimiz madde ile o usulü 
kabul ettik, diğer kıymeti, mukayyet ve 
muharrer olmıyan sair hususatı da Maliye 
tahmin, ettirsin, yani bir formül vazetsin, bunu 
ikmal etmekle bu kanunun bütün eksiklikleri 
tamam olur. Aksi takdirde belki bir 
sene, belki iki sene sonra Maliye Vekâletinin 
bu eksikliği göreceğini zannediyorum . 

Malîye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Efendim, Büyük Meclise ve 
onun tasdikine arzedilen bu kanunun istihdaf 
ettiği gaye iki olarak hülasa edilebilir. Birisi, 
tapu hakkındaki mevzuatımızı kanunu medenî 
ahkâmile telif etmek ve ona göre bir vaziyet 

| vermektir. 
İkincisi, şimdiye kadar alınmakta olan 

resimlerden yarı yarıya bir tenzilat yapmak 
ve daha bir çok suhuletleri kanunun mevadı 
arasına yerleştirmektir. Hükümet tarafından 
binde elli beş olarak gönderilen resim, encü
menlerde tetkik esnasında - lâyihada görüldüğü 

I veçhile - binde yirmi beşe tenzil edilmiştir, 



İ : 6 5 1 6 - S - 1 9 2 9 
Vanî yandan daha aşağı bir dereceye indiril
miştir. Bu böyle olduktan ve bu noktayı nazarı 
dikkatinize arz ettikten sonra Hasan Beyefen
dinin noktayı nazarına avdet etmek istiyorum. 
Hasan Beyefendi diyorlar ki hre taraf derpiş 
edilmiştir. Bir nokta vardır ki derpiş edilme
miştir. Hali inşada olan hiç bir Kıymette 
yazılı bulumayan yeni inşaat vardır ki, kayıt-
laır bulunmamasından naşi bu kanunun mevzuu 
arasında bir yer bulamiyor. Binaenaleyh buna 
bir yer açalım ve yeri acarken öyle diyelim ki, 
şimdiye kadar diğer hususatta koyduğumuz 
ahkâmın bir misli daha tenziline yol açanın. 

Bir kere Tapu Müdiri Umumisinin söyle
diği gibi - bendenizde o kanaatteyim, - bu 
noktai nazarın yeri bu lâyihayı kanuniye 
değildir. 

Bu, doğrudan doğruya alınacak harçların 
tespiti hakkında bir lâyihai kanuniydin Harç
lar neye istinat edecektir, diyorlar ki hiç bir 
kaydi yoktur ve ondan yüze zarp altıya taksim 
gayet ağır bir kıymet ifade eder. Emlâk ban
kasının faizi resmisi % 14 tür. Ağır bir resmin 
ceryaıı ettiğ bir Wada kiyemeti bu kadar 
yükseğe çikaran hiç bir formülü inşaatta dahi 
tatbik etmek demek bir suhuleti esirgemek ve 
hatta onları ağır bir resim altına koymak 
demektir. Belki bu böyle olabilirdi , 
iradı gayri safi üzerinden almakta olduğumuz 
harçların iradı gayri safisini kiymete tahvil 
ettirirken başka bir formüle tabi bulunsaydi 
iradı ga^ri saf i üzerinden resim alman yerlerde 
bir tapu harcı almak iktiza ettiği zaman doğ
rudan doğruya o iradı gayri safinin istinat 
ettiği yüzdelere istinadendir ki kiymetini bulu
yoruz ve onlar üzerinden harç alıyoruz. Yeni 
yapılan evlere daha hususî vaziyet verelim no
ktasına geliyor. Bu hususî noktaya vardıktan 
sonra nazarı dikkatinizi bir noktaya daha 
celbetmek isterim. Bu gibi inşaatta Türk Hü
kümeti mümkün olduğu kadar azamî suhuleti 
göstermiştir. Alelumum yeni inşaattan iki sene 
resim almamaktayız. Bir gün evel yazılmış 
olan bir şeyden iki misli tapu harcı alarak 
deftere kiymetini kaydetmek bir gün sonra alı
nacağından gösterdiğimiz şekilde ayrı ayrı tenzil 
ettirir bir vaziyet i İka etmek zannedirim 
adalet mefhumiyle kabili telif değildir. Onun 
için eğer bu esas tebdil edilmek isteniyorsa 
İradı gayri safi üzerinden hesap edilerek alınan 

harçların umumu nazara alınarak Meclise yeni 
bir lâyiha sevketmek lâzım gelir; eğer büyük 
bir lâyihayi kanuniye getirilmezse yalnız bu 
münferit kısımla iktifa edilirse ancak küçük 
bir kısmı tashih etmek gibi bir neticeye 
varılmış olacaktır. Onun için madem ki doğ
rudan doğruya müsakkafatımızın kiymetlerini 
tespit etmek incin bir lâyiha ile karşı karşıya 
bulunuyoruz, mademki alacağımız resimler doğ
rudan doğruya harca taallûk etmektedir ve 
bu harçların istinatgahı da aynı esaslara istinat 
etmektedir. Bu esasların dairei şümulü ayrıca 
bir lâyihayi kanuniyede tetkik edilsin. Kendile
rinin söyledikleri sözler içinde büyük bir 
hakikatta mündemiçtir. Ancak bu kıymet 
esasları tespit edilirken umumî surette derpiş 
ve dairei adalete irca edilmek lâzım gelir. 
Onun için arkadaşımdan bu ricalarını tehir 
etmelerini bendeniz de rica edeceğim, çünkü 
muvafık olanı da budur. 

I î a s a n F e h m i B. ( G ü m ü ş i m e ) — 
Bütün inşaatı cedide bu mevzua dahildir; 
kiymeti zaten muharrer ve mevzu olanlar bu 
mevzuun haricindedir. Ben yalnız Hükümetin 
nazarı dikkatini celbetmek istemiştim. 

l ie i s — Hükümetçe icabı nazarı itibare 
alınır. 32 inci maddeyi esasen reyinize arz-
etmiştinı. 

MADDE 3 3 — Harç veya kaydiyeye esas 
tutulan kiymetlere itiraz olunursa tahsil edile
cek harç ve resim emanete alınır. Alâkadar 
dairelerce bu kiymetler tadil olunduğu takdirde 
fazla alman miktar iade ve noksanı ikmal edilir. 

. l ieis — 33 üncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3 4 — Bu kanunda yazılı olan 
muameleler harç ve kaydiyeleri tediye edildikten 
sonra intaç olunur. 

I ie is —- 34 üncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 5 — Hükmî veya hakikî şahıs
lar uhdelerinde bulunan vakıf mahallerin icare 
veya mukataaları vergi kıymetlerine nisbetle 
binde iki buçuktan dun ise o miktara iblâğ 
olunur. 

l i e i s — 35 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tayin esamiyle reye konulan ka
nunlar hakkında reylerini istimal buyurmıyan 
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arkadaşlar reylerini versinler, istihsali âra 
muamelesi hitam bulmuştur. 

MADDE 3CS — 1323 tarihli harç tarifesi 27 
şubat 1329 tarihli harç kanunu ile 17 temmuz 
1323 tarihli teşkilât nizamnamesinin 17,25 
26,27,33 ve 34 üncü maddeleri ve 16 şubat 
1328 tarihli eşhası hükmiyenin emvali gayri 
menkule tasarrufuna dair olan kanunun beşinci 
ve 21 şubat 1328 tarihli emvali gayri men
kule intikalât kanununun Q uncu maddesi, 30 
mart 1329 tarihli emvali gayri menkulenin 
tasarrufuna dâir olan kanunun birinci madde
sinin ikinci fıkrası ile 20 ağustos 1331 
tarihli muvakkat kanun ile tapu idarelerinin 
teşkilâtına dair 17 temmuz 1323 tarihli nizam
namenin 16 inci bendinin ikinci fıkrası ve 
1 ağustos 1329 tarihli muvakkat kanunun 
birinci maddesinin birinci fıkrasının «bunların 
müterakimi ferağ ve intikal vukuunda kemakân 
defterhanece tahsil ve emanet kaydedilerek her 
hafta evkaf idarelerine ita edilecektir» ibaresi ve 
1 ağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun 
7 inci maddesi ve hususî kanunlarla kanun ma
hiyetinde bulunan mukavele ve muahedeler 
ahkâmı mahfuz olmak üzere bu kanun ahkâ
mına mugayir olan sair ahkâm mülgadır, 

Reis — 36 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Bu kanunun mer'iyeti 
tarihinden itibaren üç sene içinde gayrı 
menkullerin yeniden tescilinde veya maliki 
namına kayıtlarının yürütülmesinde yedinci 
maddede muayyen olan harç alınmaz. 

Reis — Muvakkat maddeyi kabul eden
ler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — 37 inci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 8 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

Reis — 38 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arzedeceğim. Lütfen reylerinizi 
veriniz . Ruznamenin dördüncü> beşinci, altın
cı maddeleri tevzi edilmemiştir. Yedinci mad
desinin müzakeresine geçiyoruz, 
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7 — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükü

meti arasında imza edilen uzlaşma, adlî tesviye 
ve tahkim mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
4iT numaralı kanun lâyihası ve Hariciye En
cümeni mazbatası [1] 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı ? ( Hayır sesleri ) 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Gümhuriyetile İsviçre Hükümeti ara
sında imza edilen uzlaşma ve edli tesviye ve 
talikim muahedenamesinin tasdıkma dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Hükümeti arasında Ankarada 9 Kânun-
evvel 1928 tarihinde imza edilen Uzlaşma, 
Adilî tesviye ve tahkim muahedenamesi tasdik 
edilmiştir. 

Reis — Birinci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reijs — İkinci maddeyi kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MAİLDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Hariciyê  Vekili memurdur. 

Reijs — Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Kabul e|tmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci müzakeresine geçilmesini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Ruznamenin 9uncu maddesine geçiyoruz 
8 — Esham ve tahvilât ve kambiyo ve 

nukııt borsaları hakkında -±$ numaralı hanun 
lâvikası ve İktisat ve Maliye Encümenleri 
mazbataları. [2] 

Reis — Eecümen bu lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Müstacelen müza
keresini kabul edenler... kabul etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi hakkında söz ieteyen 
varını? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 173 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

f2] 175 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanunu 

* Fasıl : 1 
Bors'alar ve azaları 

MADDE 1 — Menkul kıymetler ve kambi
yo borsaları Devlet, vilâyet ve belediyeler 
tarafından çıkarılan istikrazlar esham ve tahvil-
lerile hazine bonolarının, Türk antınlm şirketleri 
tarafından çıkarılan esham ve tahvillerin ve 
borsaya kabulüne Maliye Vekâletince müsaade 
edilen ecnebi esham ve tahvillerile nukut ve 
kambiyolarının alınıp satıldığı yerlerdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. . , 

MADDE 2 — Maliye Vekilinin teklifi ve 
İcra vekilleri Heyetinin kararı ile lüzum görü
len yerlerde borsalar açılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
. MADDE 3 — Borsalar Hükümet komiser

lerinin nazaret ve idareleri altındadır. 
Komiserler Maliye Vekâletinin iDİıasi üzerine 

Reisicumhurun tasdikile tayin olunur. 
Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Borsa azaları aslî ve kayitlı 

olmak üzere iki kısımdır. 
Aslî âza, acantalardan ibarettir. Kayıtlı âza, 

coberler (kendi hisabına menkul kıymet alıp 
satanlar), bankalar, bankerler, sarraflar, kulis-
yeler (borsa kulislerinde bulunup acentalara 
alım satım emri verenler) ve senetleri borsade 
kayıtlı şirketlerdir. 

Reis —Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 5 — Acentalar aşağıdaki maddede 
vasıflan yazılı kimseler arasından borsa mecli
sinin intihabı ve komserin inhası üzerine, 
Maliye Vekili tarafından tayin olunurlar. 

Bunlar ticarî sıfatı haiz olmayıp yalnız 
esham ve tahviller ile kambiyo ve nukudun 
alım satımına vasıtadırlar. ... . , 

Acentalann, adedi her yerin ihtiyacına göre 
ikinci mac$de mucibince tayin olunur. 

Reis T- Kabul edenler.. Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. -

MADDE 6 ~- Acenta olmak istiyenlerde 
şu vasıflar aranır: 

1 - Türk olmak: 
2 - 25 yaşmı bitirmiş ve filî askerliğini 

yapmış bulunmak , 

3 - Eti az resmî bir liseden veya orta ticâ
ret mektebinden veyahut Hükümetçe tasdik 
edilmiş ayni derecede bir mektepden mezun 
olmak, 

4 - En az bir sene borsada veya diğer malî 
veya ticarî bir müessesede çalışmış bulunmak , 

5 - Şeref ve haysiyeti muhil bir mahkû
miyeti veya iflâsı olmamak , 

6 - Mahcur veya amme hizmetlerinden 
memnu bulunmamak . 

Reis —kabul .edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Acentalar, borsa işlerinden 
dolayı alâkadarlara yapabilecekleri zarar 
karşılığı olmak üzere, Hükümetçe kabul olunan 
bankalardan birine borsa meclisi namına beş 
bin lira tevdi ve yahut bu miktara müsavi bir 
kefalet mektubunu meclise teslim ederler. Bu 
teminat tayinden itibaren 20 gün içinde 
verilmelidir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Acentalar, her ne suretle 
olursa olsun, başka bir meslek veya ticarette" 
bulunamazlar. Kendi hesaplarına borsa işleri 
yapamazlar. Anonim şirketlerde veya sair mü
esseselerde meclisi idare âzası, murahhas, 
vekil, müdür veya memur olamazlar. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Borsaya girmeğe izinli müs
tahdemlerinin yaptıkları işlerden acentalar 
mes'uldurlar. 

Acentaların kullanacakları müstahdemlerin 
miktar ve vasıfları borsalar nizamnamesinde 
tespit edilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Acentalar kendi aralarında 
şirket yapmaktan memnudurlar 

Hariçten biri ile şirket yaptıkları takdirde 
borsa işleri ve bu işlerden ileri gelecek mes'-
uliyetler yalnız kendilerine ait olur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 -— Acentalardan borsa idare
lerince bir defaya mahsus olmak üzere yüzelli 
lira kayit ücreti ve her sene yîizer lira senelik 
ücret alınır. Müstahdemlerinin her biri için 
ayrıca senede yirmi lira vermekle de mükellef
tirler. 
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Reis - - Kabul edenler .,. Kabul etmiyen

ler .... Kabul edilmiştir 
MADDE 12 — Coberler yalnız kendi 

hesaplarına esham ve tahviller, alıp satabilirler. 
Başka biri hesabına alım satımdan ve mutlak 
olarak kambiyo ve nukut işlerinden memnu
durlar. Bunlardan yetmiş beş lira senelik ücret 
alınır. 

Reis -rr- Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 —- Borsaların bulunduğu şe
hirlerde idare , merkezleri veya şubeleri olan 
bankalar sıfatile borsalara kayit olunmiya 
mecburdurlar. Bunlardan yüz elliden üç yüz 
liraya kadar senelik ücret alınır. 

Ahmet Remzi Ri ( Gâziayintap ) — 
«Bankalar» kelimesinden sorir «kaytli âza» 

tabiri girecektir. 
Reis — Maddeyi bu tashihle kabul eden 

1er... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14 — En az on beş bin liralık 

malî itibar; sahibi olan ve başlıca banka ve 
borsa işleri yapan bankerler, kayitli âza sıfatile, 
borsaya girmeye mecburdurlar. 

Bunlar borsa idaresine elli liradan yüz elli 
liraya kadar senelik ücret verirler. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiye
nler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Perakende olarak esham 
tahvil ve nukut alım satımı ile iştigal eden 
sarraflar on liradan otuz beş liraya kadar 
senelik ücret mukabilinde borsalara kayit 
olunmak mecburiyetindedirler. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Kulisyeler, borsa kulisleri 
içinde bulunup yalnız kendi hesaplarına iş 
yapmak için acentalara emir (Ordino) verebi
lirler. Bunlardan on lira senelik ücret alınır . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 17 — Esham ve tahvilleri borsa 
kotuna giren anonim şirketler elli lira ile üçyüz 
lira arasında senelik ücret vermekle mükellef
tirler. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ,.t Kabul edilmiştir . 

MADDE 18 — Borsadan çekilen bir acen-
taya ait teminatın kendisine iadesi bu acentanın 
İşten ayrıldığının borsa dahiâ ve haricinde ilân 

edilmesine ve bir ay içinde borsaca bir ilişiği 
çıkmamasına bağlıdır . Bu müddet geçtîkiea 
sonra yapılacak müracaatlar, dinlenmez . 

Reis — Kabul edenler ... Kabuletmiyen-v 
ler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Borsa meclisleri; > ? .V 

MADDE 1 $ — Borsaların yedi acentadan 
müteşekkil birer meclisi bulunur. Bu meclis 
acentalar tarafından gizli reyuve ekseriyetle iki - -
sene için intihap- edilir İki sene aeentalıkta 
bulunmıyan kimseler borsa meclislerine âza ^i 
olamazlar. Ancak ilk defa açılacak, bursate .,>••• 
bu kayda tabi değildirler. Meclisin intihap ve 
içtimainin zaman ve merasimi ve çalışma usul-r 
leri borsalar nizamnamesi ile; tayin olunur. 

Re i s -T- Kabul edsnler ... Kabul etmiyen
ler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE. 2 0 — Borsalar hususî bütçelerile 
idare olunurlar. Bütçeler ile hesabı kafileri.;->'. 
borsa meclisleri tanzim ve tertip eder. 

Re is ^ Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 1 — Borsa bütçelerinin varidat 
ve masarifi aşağıda gösterilmiştir: 

A-Varidat 
1 - Borsanın aslî ve kayitlı âzalarının ver- ? 

dikleri ücretler, 
2 -Anonim şirketlerin esham ve tahvilleri

nin kot ücretlerir, 
3 - Fi at cetvel leri abone ücretleri ,-
4 - İaneler ve teberrular, 
5 - Hususî müesseseler ve fertler tarafından 

istenecek fiatlar için alınacak ücretler ( b u üc
retler elli kuruşu geçemez ), > 

6 - Müteferrik hasılat. 
B - Masarif 
1 -Memurlarla müstahdemlerin maaş ve ; 

ücretleri, 
2 - Neşriyat ve matbuat, • "* •: 
3 - Umumî masraflar (Telefon, kırtasiye 

tenvirat, mahrukat,, meremet), 
4 -Müteferrik masraflar (İkramiyeler,; aidat, ^ 

iane ve saire), . ' , 
5 - Gayrı melhuz masraflar. 
Re i s —Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,v . 

Kabul edilmiştir . 
MADDE 2 2 -— Borsa meclislerinin başlıca 

vazifeleri şunlardır: 
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1 - Borsalar kanunile nizamnamesinin tatbi

kine ait tedbirleri müzakere^ 
2 - Borsa işlerinin salim bir şekilde cere

yanı vesilelerini ihzar, 
3 - Bütçe ve hesabı kafiyi tanzim, 
4 - Devlet kadrosuna dahil memurlar müs

tesna olmak üzere, borsa müstahdemlerinin inti
hap ve ücretlerini tespit, 

5 - Borsalara aslî veya kayıtlı âza kabulü, 
6 - Borsa âza ve mensuplarının vaziyet 

ve hareketlerini tetkik, 
7 - Borsa işlerinden çıkacak ihtilâfların 

tetkik ve haili, 
8 - Bütçe dahilinde sarfiyat icrası, 
9 - Kanun ve nizamnameye ve meclis karar̂  

larıım muhalif hareketleri görülen borsa âzasile 
mensupları; hakkında karar ittihazı, 

10 — Abone ücretlerini tayin, 
11 - Kürtaj ( dellâliye ) tarifelerini tertip, 
Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 23 — Borsa meclisleri her acen

teyi davetle kendisinden izahat isteyebilecekleri 
gibi defterleri üzerinde telkikat dahi yapa
bilirler . 

Reis —Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 —Borsa meclislerinin karar
larım icra lâzımdır. Ancak komiser bunlardan 
kanun ve nizamlara muvafık bulmadığını esbabı 
mucibesile beraber bir defaya mahsus olmak 
üzere meclise iade eder. Meclis noktayi nazarın
da israr eylerse komiser keyfiyeti meclisin esba
bı mucibesile beraber Maliye Vekâletine bildi
rir. Maliye vekâletinin karari kafidir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir . 

Fasıl: 3 
Esham ve tahviller 

MADDE 25 — Devlet, vilâyet ve beledi
yelerle Hükümetin kefalet ettiği sair müessese
lerin esham ve tahvilleri Maliye Vekâletinin 
iş'arı üzerine borsa kotuna alınmak mecburidir. 

Bunlardan başka millî veya ecnebi esham 
ve tahvillerin borsa kotuna alınması borsa 
meclisinin kararına ve Maliye Vekilinin tasvi
bine bağlıdır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 0 — Borsa kotunda bulunmıyan 
esham ve tahviller üzerine borsada iş yapılman 
memnudur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Devlet, vilâyet ve beledi
yelerin esham ve tahvillerinin borsaya kabu
lünde hiç bir ücret alınmaz. 

Millî veya ecnebi şirketlerden esas 
sermayelerine göre beher türk lirası için 
borsalar namına iki para kot ücreti alınır. 

Reis —Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 4 
Kambiyo ve nukut 

MADDE 2 8 — Kambiyo ve nukudun 
borsa kotuna alınması borsa meclisinin kara
rına ve Maliye Vekâletinin tasvibine bağlıdır. 
Maliye Vekâleti lüzum görürse doğrudan 
doğruya kabul emri verebilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Kambiyo ve nukut işlerin
de ispekülâsyon memnudur. 

Fertler veya müesseseler ihtiyaçları bulun
madıkça gerek doğrudan doğruya ve gerekse 
vasıta ile kambiyo ve nukut alıp satamazlar. 

Bu ihtiyaçların nelerden ibaret olduğunu 
önceden bir liste ile Maliye Vekâleti tayin eder 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Kambiyo ve nukut işleri 
yapanlara bu işleri kimin için yaptıkları 
sorulduğu zaman borsa komiserlerine bildir
meğe ve iş yaptıranlar da işlerinin hakiki ihti
yaçlardan ileri geldiğini ispat edici evrakı 
istenildiği zaman gösttrmeğe mecburdurlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 1 — Bankalarla bankerlerin 
ecnebi kambiyosu veya nukudunu karşılık 
tutarak türk lirası üzerine avans yapmaları 
memnudur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Bankalarla bankerler bir 
gün içinde tekas yapmak şartile gerek türk 
lirası ile gerekse mübadele suretile kambiyo 
alıp satabilirler. Tekas yapamadıkları işleri 
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borsada karşılayarak neticelendirmeğe mecbur -
dırlâr . 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir 

MADDE 3 3 — Her hangi bir ecnebi 
kambiyosu veya nukudumın borsadan veya 
sair müesseselerden alınması, satılması veya 
arbitrajı Maliye vekâletince lüzumu halinde 
men veya tahdit olunabilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 4 — Bankalara bankerler, Türk 
parasile yaplan tevdiatı kendi namlarına ecnebi 
kambiyosu veya makudu ile değiştirmeyip 
Ayfte» saklarlar. 

Reis '— Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 5 — Hükümetleri tarafından 
tedavülden kaldırılmış olan ecnebi fiukudunun 
Türkiyeye sokulması memnudur. Bu gibi nukut 
gümrüklerle postahanelerce iade ettirilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Borsa işleri 

MADDE 3 0 — Borsa alış verişleri yalnız 
aceritalarla müstahdemleri ve coberler tarafın
dan borsa salonundaki yerlerde arzu talebi 
anlatan yüksek seslerle yapılır. Bu suretle 
biri târafmdan teklif edilip diğeri tarafından 
derhâl kabul olunan ahş veya veriş 
her iki tarafı teahhüde bağlayan ve dönüleme-
yen bir akft olur . Bu akitler acentalar 
tarafından defterlerine yazılacağı gibi borsa 
memurlarınca da kayıt olunmak mecburidir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE '37 — Esham ve tahviller üzerine 
usuli dairesinde yapılan vadeli işlerde tarafeyn 
bir birini ikna edecek miktarda depozito 
istemeğe selâhiyetlidir. 

Depozito miktarına kanaat etmeyen taraf 
meclise müracaat eyler. Bu depozitodan başka 
esham ve tahvillerin fiatın da borsa meclisince 
tayin edileeek miktarda fark hasıl olursa 
farktan istifade eden tarafı bu farkı diğer taraf
tan istemeğe' hakkı olur. Bu taleplere riayet 
edilmediği takdirde meclis icra muamelesi 
yapar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 .— Borsanın aslî ve kayıtlı 
azaları arasında borsa işlerinden dolayı çıka
cak ihtilâfların rüyet ve halli borsa meclisine 
aittir. Hariçten bir müşteri ile borsa âzası 
arasında böyle bir ihtilâf çıkar ve müşteri 
tarafından müracaat olunursa meclis bu ihtilâfı 
da sulhan hal ve tesviyeye selâhiyetlidir . 
Meclisin kararına kanaat getirmeyenlerin bir 
hafta zarfında itiraz hakları vardır. Bu takdirde 
keyfiyet komiserlikçe aşağıda gösterilen heyete 
tevdi olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 9 — İtirazları tetkik ve hal için 
mecliste dahil olmıyan aslî ve kayıtlı azalar 
arasından altı kişilik bir hey'et intihap olunur 
Bu hey'ete komiser tarafından tâyin edilecek 
bir zat reis olur. Hey'etin müddeti iki şene 
olup kararları kafi ve nihaîdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiye-
nler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Borsa işlerinden ileri gelen 
fark ve hesaplar alakadarlarca günü gününe 
tesviye olunmak lâzımdır. Bu fark. ve hesaplarla 
acantaların yapdıkları zararlar rıza ile tesviye 
edilmezse alacaklıların borsa komiserlerine 
müracaatları üzerine mes'ele borsa meclislerine 
havale olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Bir acentanın teminatı 
borçlarım tesviyeye kâfi gelmezse, borsa mec
lisleri bu acentanın vaziyetini ilân ve kendi
sini işten men etmekle beraber borsa işlerine 
ait hesaplarım tetkik eyler. Tetkik neticesinde 
bu acentanın işlerini tasfiye edebilir. Bundan 
başka lüzum görürse borsadan ihraç karan da 
verebilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Bir acenta ölürse, meclis, 
borsa işlerine ait hesaplarını tetkik ve bu 
işlerden dolayı alacaklıların hakkını teminatın
dan tesviye eder ve artan teminatını serbest 
bırakır. 

ıReis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

79 -



İ : 65 16-i 
MADDE 43 — Acentalar alım ve satımı 

bir kürtaj ( dellâliye ) mukabilinde yaparlar. 
Kürtaj tarifesi borsa meclisi tarafından tanzim 
ve Maliye Vekâletince tasdik olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 6 
CO/JX hai ıünıloi ' i 

MADDE 44 — Borsada intizam ve inzi
batı bozan ve borsa işlerini karıştıranlara 
birinci defasında şifahen tenbih, ikinci defasın
da ihtar ve tevbih yapılır. Üçüncü defa bu 
gibi harekette bulunanlara bir hafta müdetle 
borsa sal ununa girmekten men veyahut elli 
liraya kadar para cezası verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Borsada kayıtlı ve kayıtsız 
esham ve tahvillerle kambiyo ve nukut üzerine 
iş -yapmak için borsa salonu haricinde topla
nılması veya toplu olarak iş yapılması mem
nudur. Bujgibi içtimalar zabitaca dağıtılır.;).; 
Borsada mukayyet olanlar bu içtimalarda bu-
lunmuşlarsa on beş güne kadar borsa salonu
na girmekten men olunurlar. Mükerrirler hak
kında iki misil ceza verilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Borsa işlerinin düzenli ve 
mazbut olması için meclis veya komiserlikçe . 
verilen kararlara riayet etmiyenler birinci 
defasında tahriren ihtar ve tevbih, ikinci defa
sında üç gün müddetle borsa salonuna gir
mekten men olunurlar . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Yaptıkları borsa işlerini 
resmî defterlerine kayt etmeyen borsa azasına 
birinci defasında şifahen tenbih yapılır, ve 
defterlerinin noksanlarım ikmâl edinceye kadarj 
salona girmelerine müsaade olunmaz. Bu hare
ketleri ikinci defa görülenler defterlerinde ki 
noksanları ikmâle mecbur tutulmakla beraber 
ayrıca üç gün müddetle salona girmekten men 
edilirler . 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tapu lâyihasına reylerini vermeyen arkd-
aşlar reylerini istimal buyursunlar. 
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İstihsali âra muamelesi hitam bulmuştur . 
MADDE 48 — 30, 31, 32 ve 33 üncü 

maddelerdeki hükümlere riayet etmeyen aslî 
ve kaytlı azalar birinci defasında on beş güne 
kadar, ikinci defasında bir aya kadar borsaya 
girmekten ve iş yapmaktan men olunurlar. 
Üçüncü defasında borsadan ihraç edilirler. 
Bankalarla bankerler ve sarraflar için bu men 
ve ihraç cezaları borsada iş yapmaktan men-
olunmayı ifade eder. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Tarifeden noksan ve ya 
fazla kürtaj 'alan acentalarla tarife haricinde 
acetalara teklifte bulunan banka ve banker
lerden ve borsa menstıblarindari elli liradan 
iki yüz liraya kadar para cezası alınır. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir . 

MADDE 50 .— Bu kanunda bahsolunan 
cezalar, borsa memurları tarafından yapılan 
tetkıkat ve tahkikat üzerine borsa meclisince 

hhükmolunur. 
Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 1 — Her hangi bir acentanm 

[ ceza olarak salona girmesinin men'i müstah-
I demlerinin de girmesini menetmez. Aancak bir 
! acentanm işten men'i halinde müstahdemleri 
' de iş yapamazlar. Acenta müstehdemlerine 

verilen salona girmekten! veya işten men ve 
ihraç cezaları yalnız kendileri hakkında tatbik 
ve para cezalan da kendilerinden tahsil edilir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Bu kanun hükmüne tevfi
kan mahkûm olduğu cezayı vermiyenler borsa 
salonuna girmekten ve iş yapmaktan men 
olunurlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 5 3 — Borsa mensuplarından her 
hangi birinin defterinde bir işin doğru yazıl
madığı veya deftere hiç geçirilmediği anlaşılır 
ve yahut bu defterler memurlara gösterilmek 
istenmezse bunlardan on liradan elli liraya 
kadar para cezası alınır. 

Reis—Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Mliteferi'ik luiküinler 

MADDE 54 — Borsa komiserlerinin refa
kat memurları Maliye Vekâletine merbut Devlet 
memurlarından olup bunların maaşları borsa 
bütçelerinden Maliye hazinesine tevdi ve ken
dilerine tevzi olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Zaruret halinde borsaların 
muvakkaten kapadılmasına İcra Vekilleri Heyeti 
kararile Maliye Vekili salahiyetlidir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Borsaların teşkilâtı, âza 
ve müstahdemlerinin intihap sureti, dahilî 
idaresi ve borsa işleri hakkında bir nizamname 
yapılır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
îer ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — 24 temmuz 1322 tarihli 
esham ve tahvilât ve kambiyo ve mıkut borsası 
nizamnamesile 22 ağustos 1339 tarihli zeyli 
ve bu kanuna muhalif bilcümle mevzuat mül -
ğadır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vikili memurdur. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) -— 
Efendim, lâyihanın hey'eti umumiyesi reye 
konmadan evvel, bir iki noktanın tavzihini 
rica edeceğim. Bu kanunda esham ve tahvilat
tan alınmakta olan harç ve rüsum hakkındaki 
miktarlara tesadüf edemedim. 

Bu kanun tarifelerle cezalardan bahs ediyor. 
Eski nizamnameye merbut olan tarifenin cari 
olacağı istidlal olunuyor. Halbuki bu çok eski 
bir nizamnamedir. Vakıa bundan dokuz sene 
evvel bir tadil görmüşsede o zaman yine harç 
ve resim cihetleri pek de tezyit edilmiş değil
di. Malumualiniz muamele vergisi kanunu 
Mecliste müzakere edildiği zaman borsa mua
melatına ait muamele vergisinin ayrıca bir 
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kanunu mahsusla Meclisi Âliye arz edileceğini 
o zaman Maliye Vekili B. bu kürsüden Heyeti 
Celilenize vadetmişti. Aradan 3-4 sene geçti 
halâ böyle bir kanun ve mevcut olan 
tarifenin tezyidini tazammun eden bir teklif 
gelmedi. Memlekette servet menbalarından , 
gerek gayri menkulden, gerek mevaşiden, gerek 
istihsalât muamelâtından alınan vegilerin °/0de 
nisbetile menkul servet olan borsa muamelâ
tından alman vergiyi mukayese edersek, borsa 
muamelâtında adeta vergi alınmaz derecede 
pek hafif, belki de hiç lisana alınmayacak 
derecede, muaf denecek mahiyette bir vergile 
iktifa edilmiştir. Zan ederim ki bu doğru 
değildir. Bendeniz şimdi esham, tahvilât kısmı 
şuna müsaittir, kambiyo kısmı da şuna 
mütehammildir diye bunlar üzerinde mütaleat 
arzedecek değilim. Böyle bir şeyin senelerden 
beri tasavvur edildiği halde harç ve rüsuma ait 
miktarın bu kanunda dahi görülmediğini der-
hatır ettirmek isterim. Bunun bir takım maha-
ziri de tevellüt eder . Yalınız diğer menabia 
nisbeteıı âz vergi almakla kalmıyor . Aynı 
zamanda ecnebi esham ve tahvilatından da 
gayet dun ve belkide hiç denecek derecede 
bir resim alındığı için Türk servetinin büyük 
bir kısmı ecnebi esham ve tahvilatına kaçıyor. 
Servet kaçıyor efendiler. Binaenaleyh bu boş
luğun bir an evvel doldurulması için nazarı 
dikkati celp ederim . Hükümet buna ait ne 
düşüniyor? Bizi tenvir etsinler. 

Maliye Encümeni namına Ahmet 
Remzi B. ( Gaziayıntap ) — Efendim, 
esham ve tahvilâttan resim alınması için bir 
fasıl mevcutu. Biz tetkikat neticesinde bu resim 
miktarının çok olduğunu gördük ve Hükümet
ten sorduk. Hükümet, bu sualimize cevap 
olarak hakikaten mevzuun tetkika muhtaç oldu
ğunu bildirdi ve resim faslının bilahara 
müzakere ve hal edilmek üzere lâyihadan kal
dırılmasını teklif etti. Bizde kabul ettik. Mes'ele 
hakikaten tetkika muhtaçtır. Esham ve tahvilât 
muamelesi sermaye harekâtının bilhassa tekasüf 
ettiği bir muameledir. Bundan her hangi bir 
santim vergi alınması, bu muamelâtın mem
leket haricine çıkmasını icap ettirir. 

Biz eğer fazla resim almakla onlar bu mu
ameleyi bizde yapmağa mecbur olsalardı 
hiçte korkmazdık. Fakat arzettiğim gibi esham 
ve tahvilât muamelesi nerede serbesti, nerede 

- 8 1 -



I : 65 46-5-1929 C : İ 
suhulet görürse bittabi oraya gider, orada 
tekasüf eder. Bütün Devletler esham ve tah
vilât üzerinden çok resim almazlar. Bu mua
melelerin hakikaten vergiye tahammülü yoktur. 
Şimdi biz bu teklif münasebetile meseleyi hal 
etmenin imkânım göremediğimizdendir ki 
Hükümetle mutabık kalarak bu mevzu üzerin
de tetkikat yapmasını mevzuubahs ettik. Bu 
kanun esham ve tahvilât muamelâtından ve 
diğer borsa muamelatından bahseden bir 
kanundur. Alınacak vergiler ise ayrı ayrı 
mevzulara girebilir ve ayrı ayrıdır. Binaena
leyh bu şekilde hallini tespit etmiştik. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Yani 
böyle bir kanun lâyihası gelecek midir? Resim, 
bilhassa ecnebi esham ve tahvilatile türk esham 
ve tahvilat^ üzerinden alınacağından Hükümet, 
bunun mütefavit olarak nisbetlerini tayin 
edecek bir teklif yapmak tasavvurunda mıdır? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
{ İ zmi r ) — Gönderdiğimiz lâyihanın içinde 
Remzi Beyefendinin işaret ettiği gibi resim 
kısmı da mevcuttur. Yalnız kâfi derecede tekem 
mül etmemiş, tetkikten geçmemiş olduğuna 

müştereken kani olduğumuz için, bizzat çalışmakta 
olan mutahassısm reyi ile bir kat daha kuvvet 
peyda ettikten sonra daha kuvvetli bir teklif 
halinde Heyeti Celilenize takdim edeceğiz. 

Ancak bunun esası, yüzdesi, istinadgâhı, dahilî 
ve haricî esham ve tahvilât arasındaki müna
sebeti ne olacaktır? Bu husus hakkında şimdi
den arzı malûmat edecek olursam hata etmek
ten korkarım . 

Reis — Efendim; kanunun heyeti umumi-
yesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

Ruznamemiz bitti . Aranın neticesini arz 
edeceğim . 

Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi büt
çesine tahsisat verilmesine dair olan kanuna 
208 zat rey vermiştir. Kanun 208 reyle kabul 
edilmiştir. 

Bazı devair bütçelerinde münakale icrasına 
dair olan kanuna 208 zat rey vermiştir. Ka
nun 208 reyle kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanuna 208 
zat rey vermiştir . Kanun 208 reyle kabul 
edilmiştir. 

Tapu idarelerine ait muamelât harçları 
hakkındaki kanuna kezalik 208 zat rev ver
miştir. Kanun 208 reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü öğleden evvel saat 10 da 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum . 

Kapanma saati: 16 
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Evkaf Umum Müdürlüğü 1928 senesi bütçesine tahsisat yerilmesi hakkındaki 

kanunun netice! arası 
[ Kanun kabul edilmiştir \ 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 106 
Münhaller : 2 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar\ 
Ali B. 
Haydar B, 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit .B 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin fikri B. 
Doktor Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 

/ Kabul 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bay az it • 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat £. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB. 
Rifat *B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail kemal B. 

edenler] 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B» 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzim Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Tahsin B. 
Eskişehir 

Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

O azı ûyintap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

öiimüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Makari 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B, 
Hüseyin B. 
Mahmut Celal B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçuraoğİu Yusuf B. 
Doktor Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş •• 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağa oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 



JÖr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lııtfi müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kem alettin B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salahattin B. 

Konya 
Ahmet Ham d i B, 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
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Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Tevfik fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Rağıp B. 

Malatya 
Abdülmııttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B.. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

- 1 9 2 9 C : İ 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 

A 1 * T* Alı B. 
Atıl B. 
Esat B 

Samsun 
Adil B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

Ş, Kara hisarı 
İsmail B. 

Memet Emin B. 
Tevfik B, 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Danış B. 
Nebi Zade Hamdi B 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sah ir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rıfat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

A/yon kara hisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Gazi Mııstaf Kemal 

Pş. [ R. C. ] 
Şakir B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Doktor Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. R. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Muhiddin nami B-

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. [ İ. A. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. [ İ. A. ] 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Corum 
İsmet B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Azız B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. , 
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Gazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakki Tarık B. 

Oumüşane 
Cemal Hüsnü B. [ V. ] 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. [V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mustafa Rahmi B.[ V. ] 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş,. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 
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Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nureddin B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V. 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Mehmet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Konya 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Nuri B. 
Recep B. [ V.} 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. [Bş.V.j 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
KemalB. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtû B. 
Sivas 

Necmeddin Sadık B. 
Tekirdaği 

Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celal B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Ba/4 devair bütçesinde münakale ierasına dair kanunun neticei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 106 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 

İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. ' 
Talat B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B . 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
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Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Doktor Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B, 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
İsmail kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arşları B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayıntap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şajıin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Giımüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celal B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

Doktor Nurettin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kem alettin B. 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salahattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttâlip B. 
Doktor Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Adil B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadüllah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alaettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Rernzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 
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Ş. Kara hisarı 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir lutfi B. 
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Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B, 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sîdkı B. 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal Pş, 
[ R . C ] 
Şakir B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. [ Rs. ] 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B* 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 

Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
İsmet B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B, 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. [V.] 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 

Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B, 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B, 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Oalip B. 

Konya 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Nuri B. 
Recep B. [V.] 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 

İsmet Pş. [ Bş. V. ] 
Manisa 

Akif B. 
Bahri B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
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Tekmdağı 

Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Takat 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah: Bv 
Hsana B. [R. V.] 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip BL 
Ferit Celal B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 

Maliye Vekâleti 1928 senesi btitçısîııe 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalây B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B.. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Art&vin 
Memet Ali B. 

fevkalade tahsisat verilmesi hakkında 
kanunun neticei arası 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 106 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler j 
Aydın Burdur 

Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

: Sadık B 
Bayazıt 

İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolü 
• Dr. Enrira Cemal B̂  

Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalîk B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım Bv 

' 

Emin B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım pş. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B.. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 
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Eskişehir 

Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhdttkı B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümiisane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

riakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

izmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celâl B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nureddin Ali B. 
Fuat B. 
Hamdı B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 

Ziyaettin B. 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Dr. Sabrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Gemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin 8. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemaleltin B, 
Kılıç oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhettin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B, 
Hüsnü B. 
Kâzını Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Tevfik fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 

İsmail Hakkı.©. 
Niyazi Âsim B. 
Rağıp B. 

Malatya 
AbdüliîiUJttaiip.B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Msmn 
Ali Mfinif B. 

•Muğla 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 
mk B. 
aa î ip B, 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdı B. 
Recai B. 
Şevketi. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 

S&msun 
Adil B. , 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullan B. 

Mnop 
Refik İsmail B. 
Musttf fenalB. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettijı B. 

Ş. Karahisan 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Ali becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van ' 
Hakki B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B, 
Memet Nazif B. 
Rıfat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Musa Kâzım B 
Aksaray 

Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
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Süleyman Şevket B. 
Ankara 

Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Rs. C.) 
Şakır B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. ( Rs. ) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 
Mühiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifki B. (İ. A.) 

, Şükrü B. 
Bursa 

Asaf B. 
Muhlis B. 
Senin B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. ( İ . A.) 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talat B. 

Çorum 
İsmet B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Rüştü B. 

İ : 6 5 16 -
Zekâi B. 

dirne 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi ayintap 
Ali Cenani B. 
Kıhç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümiisane 
Cemal Hüsnü B. [V. ] 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Edip Servet B. 
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

- 1 9 2 9 C : 1 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Konya 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Nuri B. 
Recep B.( V. ) 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. [ Bş. V. ] 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

' Mithat B. 
Nurettin B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Fuat B 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Trabızon 
Abdullah B. 
Hasan B. ( R.V. ) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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Tapu idarelerine ait muamelât harçları hakkındaki kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

' 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
EsatB. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın, 
Emin fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 208 

Kabul edenler : 208 
Rettedenler : 0 

Müstenkifler : o -
Reye iştirak etmiyenler : 106 

Münhal : 2 

/ Kabul edenler 7 

Memet AkifB, 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail kemal B. 

Münür B. 
Ziya B, 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf fe. 

Diyaribekir 
Kâzım Pş. 

idirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Zeki Mesut B. 

Elaziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nagittin B. 

Erzincan 
Azız Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Oümüşane 
Halil Nihat ,B. > 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakkâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Mahmut Celal B. 
Münür B. 
Saraç oğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hâkim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars / 
Agaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
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Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kem aletti nb. 
Kıhçoğlu Hakki B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 

I : 6 5 4 â . 5 - 1 9 £ 9 C : 1 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Tevfik fikret B. 
Züiıtü B. 

Kuta'ye 
Cevdet B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B, 
Mahmut Nedim B. 
Yasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kânı B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
NuriB. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 1 

1 Oalip B. 
Halit B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
Hamdi B. 

i'Recai fi. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B; 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Adil B. 
Avni B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat sadullah B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alaettin B. 
Rahmi B. 
Kasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

£. Kara Hisarı 
ismail B. 

Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekirdağı 
\ Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

; Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B 

örf d 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B, 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Af iyon kara hisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Salct B, 
Hasan Şıdkı B. 
Süleyman Şevket fî. 

Ankara 
Oazi Mustafa Kemal 
[ Rs. C. ] 
Şakir B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. [Rs.J 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

P§. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih RıfkıB.[İ. A] 
Şükrü B. 

Bursa 
Âsaf B. 
Muhlis .B 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş 

Çanakkale 
Şükrü B. (1. A. ) 

Ziya Oevher B. 
Çankırı 

Talat B. 
Çorum 

İsmet B. 
Diyarbekir 

İshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâyi B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elsziz 
Fazıl Ahmet :B. 

0 9 
V mi 
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Erzincan 

Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Oireson 
Hakkı Tarık B. 

Oümüşane 
Cemal Hüsnü B.[V.] 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[v.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mustafa Rahmi B. [V] 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Ham it B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. fV.] 
Edip Servet B. 

Hamdullah Suphu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet fuat B. 
Velet B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Yahya Oalip B. 

Konya 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Refik B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Nuri B. 
Recep B. [V.] 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 

Manisa 
Akif B. 

Bahri B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 
Nureddin B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Recep Zühtü B. 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Tekirdağı 

Gelâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Şevki B. 

Tırahzon 
Abdullah B. 
Hasan B. [R. V.] 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B 
Salih B. 

Zonguldak 
Rağıp B. 
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Sıra NQ 171 
EvKaf Umum Müdürlüğü M)28 senesi bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında {m numaralı kanun layihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatasi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 5-5-929 
Şube 
Sayı j jgj 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Evkaf umum müdürlüğü bütçesine tahsisati munzame itası hakkında hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 1-5-1929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş/arma müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1928 senesi bütçesinin 15, 31 inci fası Harındaki tahsisatın 

sene nehayetine kadar tahakkuk edecek ihtiyaca kifayet etmiyeceğı anlaşılması üzerine merbut 
kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 

Müzayede ve münakaşa kanunu mucibince yapılan ilanlar masrafının çok ehemmiyetli bir 
miktara baliğ olmasından dolayı müteferrika faslından ( 3 000 ) lira kadar cüz'î bir tahsisat 
alınmasına zaruret hasıl olmuştur. 

Sarfiyatı vakıaya nazaran bakiyei tahsisatın sene nihayetine kadar hastane idaresine kâfi 
gelmiyeceği ve on beş bin liralık tahsisatı münzamma alınmasına ihtiyaç bulunduğu bildiril
mekte bulunmuş ve bu hastanenin temini idaresi içinde bu miktar /tahsisatın alınmasına 
zaruret hasıl olmuştur. 

Arz ve teklif edilen işbu tahsisatı münzamma bazı aksamı varidatta meşhut olan fazlalıkla 
karşılanacaktır. 

Birinci madde yukarıda arzolunan esbaba binaen arz ve teklif olunmuştur. 
İkinci ve üçüncü maddeler alelusul vazedilmiş olup bunlar hakkında izahat itasına 

mahal görülmemiştir. 
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T .B, M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata K° 77 
Esas M -^ 

Rtyaseti'Celileye 
Evkaf U. M. nün 1928 senesi bütçesine tahsisatı munzamma verilmesi hkkında olup 

encümenimize havale buyrulan kanun layihasi tetkik ve müzakere olundu. Lâyihaya merbut 
esbabı mucibede dahi izah olunduğu üzre işbu tertiblere mevzu tahsisatın sene """nihayetine 
kadar tahakkuk edecek ihtiyaca kifayet etmiyeceği ve bu munzam tahsisatın varidat fazlası ile 
karşılaşacağı encümenimizcede anlaşılmış ve teklif olunan kanun lâyihası aynen kabul olunarak 
Heyeti Celileye arzolunmuştur. 

İsparta 
Mükerrem Faik 

Sivas 
M. Remzi 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Elaziz 
fi. Tahsin 

Kâ. 
Bursa 

Muhlis 
Aydın 

Mühendis Mitat 

13-5-1929 
R. V. Reis 

istanbul Edirne 
Fuat Şakir 
Samsun Kütahya 

Adil Niyazi Asım 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1928 senesi bütçesine tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 1928 senesi bütçesinin (15) iq|| vilâyet müte
ferrika faslına (3 000) lira ve (31) inci guraba hastanesi masarifi umumiyesi fallına (15 000) 
lira munzam tahsisat ilâve olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihînden muteberdir . 
MADDE 3. — Bu kanununun ahkâmım icraya Başvekil memurdur. 

Mf. V Ma. V. Ha. V. V. Da. V, 
Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu £. Kaya 

M. M. V. 
M. Abdülhalik 

S. İ. M. V. 
İçtimada bulunmadı 

1/5/1929 
Ad. V. Bş. V. 
M. Esat İsmet 

İk V. Na. V. 
M. Rahmi Recep 
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Maliye Vekâleti 1928 senesi bütçesine fevkalâde tahsisat 
verilmesi 4ıafck«ıda ^ numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 5-3- 929 
Şube 1 

M. M. M. Yüksök Reisliğine 
Maliye bütçesine tahsisatı fevkalâde verilmesi hakkından Maliye Vê lfeliîfloe haztr&nan 

ve icra Vekilleri Heyetinin 27 - 2 - 929 taritıli içtimamda Yüksek meclise arzı karatflaftifriân 
kanun, lâyihası esbabı mucibe mezbatasıle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyruhrıaşını rica ederim efendim 
Başvekil 
ismet 

Esdabi mucibe 
Memleketimizde Kibrit fabrikası olmadığından İnhisar İdaresince memleket dafeiHnde istimal 

ve istihlâke arzedilen kibritlerin memaliki ecnebiyeden cetoedihnesi mühim miktarda paramızın 
harice çıkmasına sebep olmaktadır. Buna mani olmak üzre inhisar idaresi tarafından rnetîîteke-
timizde bir kibrit fabrikası tesisine lüzum görüldüğünden fabrika inşasına ve aynı zamanda 
İnhisar İdaresi muamelâtının tedvirini temin için bir miktar sermayeye zaruret hasıl olmuş ve 
bu maksatla İnhisar İdaresinin fazlai varidatı karşılık gösterilerek Maliye Vekâleti 1928 senesi 
bütçesinde yeniden açılacak 226 inci fasla yüz elli bin lira tahsisatı fevkaöföe olarak ilâvesine 
ve üç sene zarfında inşaat; için (800 000) liralık taahhûdat icrasına zaruret görülmüş ve merbut 
kanun lâyihası bu esas dairesinde tanzim ve takdim kılınmıştır. 

^:S T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata M 78 

Esas M j j r 
Bütçe Encümeni »tazbalnsı 

RİYASETİ CELİLEYE 
Kibrit inhisarı muamelatının tedviri için 1928 Maliye vekâleti bütçesine tahsisatı fevkalâde 

olarak 150 000 liranın ilâvesi ve fabrika inşası için de 800 000 liraya kadar taahhûdat icrası 
mezuniyetine dair Baş V. en varit olup encümenimize havale buyrulan knnun lâyihası Maliye 
Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu . 1340 senesi bütçe kanununun 8 inci mad-
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desine tevfikan Hükümetçe idare edilmekte olan kibrit inhisarı muamelatı için talep olunan 
tahsisat bazı devaire ait diğer tahsisatı munzammalar ile beraber ayrıca bir lâyiha ile Heyeti 
Celileye arzedilmek üzere bu lâyihadan tefrik edilmiş ve memleketimizde kibrit fabrikası 
inşasının lüzum ve ehemmiyeti hakkında hükümetçe dermeyan olunan esbabı mucibeye encü-
menimizce de iştirak edilerek bu inşaatı teminen 800 000 liraya kadar taahhüdat icrasına 
hükümetin salahiyettar kılınması esas itibarile muvafık görülmüş ve lâyihada ibareye ait bazı 
tadîlat icrası sııretile tadilen tanzim kılınan layihai kanuniye Heyeti Celilenin nazarı tasvibine 
arzolunmuştttr. 14-5-1929 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. R. V. Reis 
Aydın Kütahya Elaziz Erzurum Sivas İsparta Bursa İstanbul Eedirne 

M. Mitat N. Asım M. Tahsin M. Aziz Rasim Mükerrem Muhlis Fuat Şakır 

.11 ükûmetin teklifi 
Kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 340 senesi Muvazene 
kanununun sekizinci maddesi mucibince ema
neten idare edilmekte olan kibrit inhisarı mu
amelatının tedviri ve fabrika inşası için Ma -
Üye Vekâleti 1Q28 bütçesinde yeniden açılan 
226 inci fasla yüz elli bin lira tahsisatı fev -
kalâde olarak vazedilmiştir . 

İKİNCİ MADDE — Karşılığı her sene 
bütçesine konmak üzere fabrika inşası için üç 
sene müddetle sekiz yüz bin liraya kadar taa
hhüdat ierasına Maliye Vekili mezundur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahk
âmım ieraya Maliye Vekili memurdur . : 

27/2/929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü Ş. kaya 
İk. V. Na. V. Mf. V. 

M. Rahmi içtimada bulunmadı H.Vasıf 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Bütçe Fncümeniııin tadili 
Kibrit fabikası inşası için taahhüt icrasına 

mezuniyeti mutazammın kanun lâyihası 
MADDE 1 — Senelik tediye miktarı 

300 000 lirayı geçmemek ve 1929,1930 ve 
1931 senelerinde Maliye bütçesine konulacak 
tahsisattan tediye olunmak üzere kibrit fabrika
sı inşası için 800 000 liraya kadar taahhüt 
icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 



Sıra No i 74 
Maliye ve İktisat vekâletleri 1928 senesi bütçelerinde münakale yapılması 
hakkında 3Jğ, Nillî Müdafaa ve Maliye Vekâletlari 1928 senesi bütçelerinde 
11 5 0 0 liralık münakale yapılması hakkında ^y, Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekâleti 1 9 2 8 senesi bütçesine 22 000 lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında ^ğ, Dahiliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları 
arasında 113 0 0 0 liralık münakale yapılması hakkında ^g, J anda rma 
Umum Kumandanlığı 1928 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında imha 
münakale yapılmasına ve bazı fasıllarına munzam tahsisat verilmesine dair 
3^Ö, Harita Umum Müdürlüğü bütçesinde fasıl açılması hakkında ^ , Millî 
Müdafaa Vekâleti 1928 senesi bütçesinde 188 0 0 0 liralık münakale 
yapılması hakkında •^5. Diyanet İşleri Riyaseti 1928 senesi bütçesine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında j ^ , Maarif Vekâleti 1 9 2 8 senesi 
bütçesinin bazı fasılları arasında münakale yapılması hakkında ^v Maliye 
Vekâleti 1 9 2 8 senesi bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında ^ 
22 nisan 1928 tarihli kanunla sarfına mezuniyet verilen 2 0 0 0 0 0 liranın 
2 4 0 OOO liraya iblâğı hakkında ^ , , Adliye Vekâleti 1928 senesi bütçesinin 
bazı fasıl ve maddeleri arasında münakale yapılması hakkında -fa ve 
Hariciye Vekâleti 1928 senesi bütçesine 3 5 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesi hakkında ^ numaral ı kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni 

mazbatası 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata M 76 
Esas j\? 3ig 

457 
468 
469 
460 
461 
463 
468 
471 
472 
476 
477 
479 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ GELİLEYE 

Muhtelif devair bütçelerine tahsisatı munzamma verilmesine ve bazı bütçe
lerde münakale icrasına ve 1225 numaralı kanunun beşinci maddesile Türkiyeyi 
ziyarete gelecek devlet reislerinin masarifi' için Hariciye vekâleti emrine 
açdmış olan 200 000 liralık kıredi miktarının 246 000 liraya iblağına dair olup 
muhtelif tarihlerde encümenimize havale buyrulan 13 adet kanun lâyihası ayrı 
ayrı tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihalara merbut esbabı mucibelerdeki mütalealara ve devairi aidesinden 
ayrıca alman izahata göre teklifatı vakıa esas itibarile kabul olunmuş ve umumu 
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tevhit edilmek suretile bir kanun lâyihasının ihzarı tensip edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi tahsisatı fevkalâdelere ait olup yekûnu 
206 744 liradır. Bu miktarın 170 000 lirası 1340 senesi bütçe kanununun 8 inci 
maddesi mucibince Hükümetçe emaneten idare edilmekte olan kibrit inhisarı muame
lâtının tedviri için iptidaî sermaye karşılığı olup mazbatası ayrıca Heyeti Celileye 
takdim kılman kanun lâyihasının birinci maddesile teklif olunan 150 000 liralık 
tahsisata 20 000 lira daha ilâvesile kabul olunan tahsisattır. Diğer kısmı Sıhhiye 
vekâletile Harita Umum müdürlüğünün ecnebi memleketler harcırahına mütealliktir. 
Bu kısımdan Sıhhiye vekâletine ait olanı Avrupaya gönderilecek etibba faslına 
tahsisatı munzamma şeklinde ve diğeri harcırah faslında açılacak bir maddeye 
münakale suretile teklif edilmiş isede işlerin mahiyetleri itibarile tahsisatı fevkalâde 
olarak yeniden açılacak fasıllarda iraesi lüzumlu görülmüş ve bu sebeple o kısma 
alınmıştır. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesi muhtelif devair bütçelerine verilecek 
tahsisatı munzammaya ait olup 294 500 liradan ibarettir. 

Her iki madde ile 1928 bütçesine ilâve olunacak olan 501 244 liralık 
tahsisata karşılık olmak üzere muhtelif fasıllardan 113 744 lira imha edilmekte 
ve 387 500 lira karşılıksız kalmakta olup bununda bütçe tasarrufatile temin 
edileceği anlaşılmıştır. 

Lâyihanın beşinci maddesi Türkiyeyi ziyarete gelecek Devlet reislerinin 
masarifi için 1225 numaralı kanunun beşinci maddesile Hariciye Vekâleti emrine 
açılmış olan 200 000 liralık kredi miktarının tahminden fazla zuhur eden bazı 
masraflardan dolayı 246 000 liraya iblağına mezuniyet verildiğini 
mutazammmdır. 

Balâda ârzolunduğu üzere yeniden hazırlanan kanun lâyihası Heyeti Celileye 
takdim kılındı. 

1 4 - V - 1929 
Aza Aza Aza Kâ. Reis V. Reis 

Erzurum Kütahya Aydın Bursa İstanbul Edirne 
N. Atuf Niyazi Asım Mühendis Mitat Fuat Şakır 

Aza Aza Aza Aza Âza Asa Âza 
Erzurum Bursa İsparta Niğde Sivas Sivas Samsun 
H. Aziz Dr. Şefik Lutfi Miikerrenı M. Ata M. Remzi Rasim Adil 
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Bazı devairin 4928 senesi bütçelerine tahsisatı fevkalâde ve munzamına ilave
sine ve bazı devair bütçelerinde münakale icrasına ve bazılarından tahsisat 
imhasına ve 1225 nmmarlı kanunun beşinci ınaddesile Hariciye vekâleti 

emrine açılmış olan kıredi miktarının tezyidine dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Merbut (l) numaralı cetvelde gösterildiği üzere bazi deva
irin 1928 senesi bütçelerinde yeniden açılan fasıllara ceman 206 744 lira tahsisatı 
fevkalâde olrak konulmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Merbut (2)numaralı cetvelde gösterildiği üzere bazı devairin 
1928 senesi bütçelerinin muhtelif fasıl ve meddelerine ceman 294 500 lira tahsi
satı munzamma olark ilâve olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Muhtelif devairin 1928 senesi bütçelerinin merbut ( 3 ) 
numaralı cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında ceman 342 950 liralık müna
kale icra edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhtelif devairin 1928 senesi bütçelerinin merbut (4) 
numaralı cetvelde yazılı fesıl ve maddelerinden ceman 113 744 liralık tahsisat 
imha edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — 22 Nisan 1928 tarih ve 1225 numaralı kanunun beşinci 
maddesile Türkiyeyi ziyarete gelecek Devlet reislerinin masarifi için Harciye 
Vekâleti emrine açılmış olan 200 000 liralık kıredi miktarı 246 000 liraya iblağ 
edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ' 

YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 
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1 Numaralı Cetvel 

F. Muhasebatın nevi Lira 

Sıhhiye Vekâleti 

625 Ecnebi memleketler harcırahı g 22 500 

Harita Umum Müfoürlüğü 

1001 Eecnebî memleketler harcırahı 14 244 

Maliye Vekâleti 

226 Kibrit inhisarı muamelatının tedviri için ibtidaî sermaye karşılığı 17 000 

Umumi yekûn 206 744 
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2 Numaralı cetvel 

M. Muhassesatm nevi 

Diyanet İşleri Reisliği 

150 Merkez mefruşat ve demir başı 

179 
*183 
206 
210 
211 
212 

2 
1 

Maliye Vekâleti 
Merkez mefruşat ve demir başı 
Viiâyat » » » » 
Himayei etfal Cemiyetine muavenet 
Masarifi mütenvvia 
İnşaat 
İstimlâk bedelatı 

Lira 

4 

15 
25 

6 
11 

100 

000 

000 
000 
000 
500 
000 

5 000 

Umum Jandarma Kumandanlığı 

481 Viiâyat mefruşat ve demir başı 

Hariciye Vekâleti 

560 1 Misafirini ecnebiye 

Aadliye Vekâleti 

652 1 Ceraim masarifi umumiyesi 

İktisat Vekâleti 
809 4 İslahı hayvanat kanunu mucibince alınacak damızlıklar 

bedeli 55 000 

Umumî yekûn 29 4500 

33 

35 

5 

000 

000 

000 



F. 

634 
636 
657 
637 
654 

717 
690 

867 
862 

M. 

491 
481 
493 

1 

2 
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3 Numaralı cetvel 

Muhassasatm nev'i 

Umum Jandarma kumandanlığı 
Evrak masarifi sevkiyesi 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
Esliha ve cephane 

Yekûn 

Adliye Vekâleti 
Vilâyat memurini maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Avrupa harcırahı 
Uzaklık ve pahalılık zammi 
Avrupadaki talebe masrafı 

Yekûn 

Maarif Vekâleti 
Meslek mektepleri masarifi 
Memurlar harcırahı 

M. M. Vekâleti 

Tenzili Zammı 
lâzımgelen lâzımgelen 

Lira Lria 

372 
379 
380 
352 
356 
359 

360 
367 

1 
1 
1 
2 

2 
1 

Dahiliye Vnkâleti 
Tatbikat kursu masrafı 
Harcırah 
Masarifi idare 
Merkez tenvir ve teshin 
Vilâyet » » » 
Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Mükâleme bebeli 
Tayinat 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

13 
50 
50 

113 

000 
000 
000 

000 

1 500 
500 

10 000 
20 000 

30 000 

1 000 
80 000 

113 000 

32 000 

32 000 

2 000 
1 500 

150 

3 650 

17 000 
15 000 

32 000 

3 500 
150 

3 650 

6 000 

Faslı mahsus 
Yem 

188 000 

6 000 

188 000 
Umûmi yekûn 342 650 342 659 



F. M. 

145 

176 

473 

474 
475 

636 

717 

866 

983 
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4 numaralı cetvel 

Muhassasatm n e v i 

Diyanet İşleri Reisliği 
Tahsisatı fevkalâde 

Maliye Vekâleti 

Tahsisatı fevkalâde 

Umum Jandarma Kumandanlığı 

Temdidi müddet zamaimi 
Karakol kumandanları tahsisatı munzamması 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Uzaklık ve pahalılık zammı 

Adliye vekâleti 

Tahsisatı fevkalâde 

Maarif Vekâleti 

Meslek mektepleri masrafı 

Nakliyat 

Harcırah 

Mîllî Müdafaa Vekâleti 

Harita Umum Müdürlüğü 

Lira 

4 

40 

15 
3 
18 
5 
10 

5 

6 

11 

14 

000 

000 

000 
000 
0U0 
000 
000 

000 

000 

500 

244 

Umumi vekûn 113 744 



Sıra ̂ 172 
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında akit 
ve imza olunan ikamet mukavelenamesi ve merbut imza 
protokolünün sekizinci maddesine müteferri kısmın 
ikinci mephasının tashihi hakkında 2L numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Hariciye Encümeni mazbatası 

T. C 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 10-2-1929 
SW el7 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hükümeti Cümhuriyemizle Almanya Hükümeti arasında akit ve imza olunup mevkii tatbika 

konulan ikamet mukavelenamesine merbut imza protokolünün sekizinci maddesine müteferri 
kısmın ikinci mebhasının tashihi teklifini havi Hariciye Vekâletinden yazılan ve İcra Vekilleri 
heyetinin 6/2/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan tezkerenin musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Hariciye vekaletinin 30-12-1928 tarih v e 5™ numaralı tezkeresi 
suretidir 

Hükümeti Cümhuriyemizle Almanya Hükümeti arasında akit ve imzajedilüp mevkii tatbika 
konulan ikamet mukavelenamesine merbut imza protokulunda sekizinci maddeye müteferri 
kısmın ikinci mebhasınde ( bir hissi insaniyetle mütehalli alan I Türkiye Hükümeti 1918 
senesinde servetlerini ziyaa maruz bırakarak memleketten ihraç edilmiş olan Almanları temettü 
vergisi bakayasını tediyeden affetmeğe amade bulunduğunu beyan eder ) diye yazılı olduğu 
halde 8 haziran 1927 tarih ve 605 numaralı Resmî Ceride ile neşredilen muahedename 
metninde, İşbu maddede mevcut ( avdet eylemiş olan ) cümlesinin ( avdet eylememış olan ) 
şeklinde muharrer olduğu görülerek tashihi cihetine gidilmesi, Almanya sefaretinden alınan 
20 temmuz 1928 tarih ve A. Jf§3 numaralı takriri şifahî ile iltimas edilmiş ve bu bapta her 
hangi bir yanlişlığa meydan verilmemek üzere keyfiyet müdevvenat müdürlüğüne yazılmıştı. 
Mezkûr müdürlükden alinan cevapta Cumhuriyet Riyasetinden tebliğ buyrulan musaddak suret 
ile kavanin mecmuasının beşinci cildinin 247 inci sayfasında marülarz cümlenin ( avdet 
eylememiş ) şeklinde yazılı olduğu bildirilmiştir. 

Mezkûr muahedenamenin, İşbu vekâlet teşrifat umum müdürlüğündeki Türkçe ve almanca 
olarak imzalanmış metni aslilerinde kaydi maruz (avdet eylemiş) suretinde yazılı olduğu cihetle 
keyfiyetin berayi tashih Büyük Millet Meclisine arzı için İcra Vekilleri Heyetinden bir karar 
İstihsali hususuna mijsaaole tmyrulmasmı istirham eylerim efendim, 
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14-V-1929 

Hariciye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Hükümetimizle Almanya Hükümeti arasında akit ve imza olunup mevkii tatbika konulan 
ikamet mukavelenamesine merbut imza brotokolunun sekizinci mephasına mütefferri kısmın 
ikinci mephasınde ( Avdet eylemiş olan ) cümlesi , Türkçe , Almanca imzalı asıllarında bu 
şekilde doğru olarak yazılı olduğu halde 8 haziran 1927 tarihli ve 605 numaralı Resmî 
Ceride ile neşrinde bir tertip hatasile bu cümlenin « Avdet eylememiş » şeklinde çıkmış olduğu 
anlaşılmış ve bir yanlışlığa mahal kalmamk üzere Resmî Ceridede dahi o yolda tashihata 
müsaade buyurulması Heyeti Celilenin tasvibine arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâtip M. M. H. E. Reisi 
Bursa Trabzon Kocaeli Sivas Edirne Siirt Erzincan 

A. Mîinür ti. Nebizade /. Süreyya Necmeddin Zeki Mesut Mahmut Saffet Ziya 

T. B M. M. 
H. Encümeni 
Eesas X° 21 

Mazbata A* «s 



Sıra No 170 
Tapu idarelerine ait muamelât harçları hakkında^ numaralı 
kanun layihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

I . V*. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 5\3\î929 
Şube l 

Sayı ğf7 

B. M. M. Yüksek Reislisine 
Tapu idarelerine ait muamelât harçları hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra 

Vekileri Heyetinin 27/2/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun layiha
sı esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Tapu harç ve rüsumunun hesap ve istifasına ve bunların nispetlerine dair olup filhal mer'î 

bulunan harç kanunu emlâk ve arazinin nevilerine göre bir takım mütefavit harç ve rüsumu 
ihtiva etmekte ve kanunu medeninin mer'iyeti tarihinden itibaren gayri menkul malların nevileri 
tevhit edilmekle beraber muhtelif bir çok hakların daha tescil ve şerhi ve bunların terkini 
dolayısile yeniden bazı harç ve rüsum ve kaydiyenin ihdası suretile efradını cami ve ağyarım 
mani bir harç hanunu vücude getirilmesi muktazi görüldüğünden zamanı hazırın ihtiyacatına 
muvafik olmak ve gayri menkul mallar nevilerinin mevzu bahs olmaması münasebetile harç ve 
rüsumdan icap edenleri tevhit ve sade bir sekle ifrağ olunmak ve tenzili lazım gelenleri 
haddi lâyikma tenzil ve yeniden ihdası zarurî görülenleri haddi itidalde olarak ihdas edilmek 
üzere İsviçre Hükümetince bu makule harçların hesap ve istifasına mütedair olan kanundanda 
memleketimizde kabiliyeti tatbikıyesi görülenlerin tadilen iktibası suretile bu harç kanunu 
vücude getirilmiştir. 

Zikrolunan harç kanunu mucibince araziden maadasının bey ve ferağı için binde elli ve 
araziden otuz nisbetlerinde harç alınmakta isede kanunu medeniye nazaran arazi ile emlâkin 
emri tasarruf ve intikalinde yekdiğerlerinden farkı olmamasına ve emlâki sırfa ile müsakkafat 
ve müsteğıllâtı mevkufe bu hükümde olan arsalardan ahnmakta olan binde elli Kuruş araziden 
alınan otuza nispetle zait olmakla beraber filhal mer'î bulunan harç kanununun tarihi neşri 
bulunan 329 senesinden mukaddem emlâktan binde on beş ve daha evvel binde on nisbetinde 
harç alınmakta iken birdenbire binde elli nisbetine iblâğ olunmak suretile tahammülünün 
fevkinde bir nisbete tabi tutulması ve bu sebeplerle tedavülâtına mani teşkil etmesi hazineninde 
ziyaı hukukunu müeddi olduğu ve tedavülâtta gösterilecek kolaylıklar daha ziyade varidat 
temin edeceği ve aynı zamanda ahkâm itibarile birleşen emlâk ve arazi de harç nisbetierininde 
tevhidi pek muvafık olacaği teemmül edilmiş ve araziden alınmakta bulunan binde otuzunda 
itidaline binaen tezyidine sebep görülememiş ve bu itibarla ivaz mukabilinde temlikleri için harç 
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üzerinden başkaca yüzde on vilâyet hissesi alınmamak üzere yalnız kıymetinden binde otuz harç 
alınması ve tırampa edilen mallardan da kıymeti fazla olanı harç esas olmak üzere kezalik binde 
otuz harç alınması mavafik görülerek birinci madde kaleme alınmış ve şimdiye kadar harçlardan 
yüzde on nisbetinde alınmakta olan vilâyet hisselerinin badema alınması artık muvafık olmiyaca-
ğmdan nihayetine bu maalde bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Hazinenin taksitle bilmüzayede satışlarında yüzde kırkı tecavüz etmemek üzere taksit senele
rine nazaran harçlardan münasip bir tenzilat icrası muvafıkı madelet görülmüş çünki taksitle 
satış esas rağbeti tezyit ve satışları kolaylaştırmak maksadına mübteni olduğu ve bu itibarla 
bedelatı mukarrere satış gününün hakiki bir kıymeti telakki edilmeyüp vade nisbetinde faiz ve 
resülmâl hesabatına tesiri iktisadî bir mütearife ve henüz resülmali alınmamış bir paranın 
harcını istifa etmek gibi bir haksızlığı refetmek lüzumu da derkâr bulunduğu ve resülmalin 
taksit seneleri itibarile harçlarından mukasseten istifası varidi hatır olmuş isede emri tescil 
ilk taksitin istifasını müteakip icra kılınacağı cihetle bir takım hesap karışıklıklarına mahal 
vereceği düşünülerek ve aynı zamanda bedelatı mukarrerenin mecmuundan hesabı lâzım gelen 
harçlardan her sene için yüzde beş hesabile tenzilat icrası ve fakat bu tenzilatın da züzde kırkı 
tecavüz edememesi esasları tensip edilerek ona göre ikinci madde kaleme alınmıştır. 

Üçüncü maddede muharrer olan tesis yani kanunu medeniye nazaran yeniden vakıf ilıdasi 
demek hukukan bir şahsiyeti maneviyenin vücut bulup gayesine muhassas mallan iktisap etmesi 
demek olduğu cihetle diğer alım ve satım muamelatına kıyasen binde otuz nisbetinde harca 
tabi tutulması muvafık görülmüş ve şukadarki bundan umuru'hayriye ve menafii umurniyeye 
müteallik tesislerin sonradan iktisap edecekleri mallardan yine tam harç alınmak ve yalız bu 
gibi umuru hayriye ve menafii umumiye tesisatını hini ihdasında kolaylaştırılmak gayesile 
asgarî bir kaydiyeye tabi tutularak bu hükümden istisnası tensip edilmiştir. 

Kanunu medenimizin tanıdığı yeni haklardan olan tapu sicillatına gayri menkul hükmünde 
olarak daimî ve müstakil hak namile mahsus bir sahife açılarak her türlü tedavülü kanunen 
tecviz olunan hakların ivaz mukabili ihdasında eğer bu hak teessüs edeceği mahal üzerinde 
veya altında inşaat hakkı ise o mahallin kıymetinin nısfından ve su hakkı ise rubundan binde otuz 
harç alınması ve tesmiye olunan bedeli fazla ise işbu harcin bedelden alınması ve bedel kısmen peşin 

ve kısmen müeccel ve yahut tamamen müeccel ise maddede gösterildiği şekilde mukayeseleri ve bilahare 
devrindede alınacak harca esas olacak matrahı tayin edilerek dördüncü madde tertip olunmuş 
ve hakkın vaziyeti mahsusası ve bilhassa memleketimiz için yeniliği nazarı itibara alınarak bu 
şekil en muvafık olmak üzere kabul edilmiştir, gayri menkul mükellefiyetlerinin ivaz muka
bilinde tesis ve devrinde bir hakkın devri ferağı mahiyeti görülerek ve şukadar ki mahiyeti 
müstekillede bir mülke de kıyas edilmiyerek beşinci maddeye göre harç alınması esası muvafık 
görülmüştür. 

Eski usullerimizde her hangi bir istikraz veya taahhüde mevzu olan rehin muamelâtı beyi-
bilvefa: Teminat şekillerinde cereyan ederek emlâki sırfanın rehinde binde iki buçuk ve maadası 
ile teminat muamelatında binde beş nisbetinde harç alınmakta idi. 

Kanunu medenimiz bu usulleri menederek* gayri menkul rehine mevzu olmak üzere ipotek 
ve ipotekli borç senedi ve irat senedi namiyle münhasıran bu şekilleri kabul etmiş ve bunların 
her birine bir çok kuyut ve şurut vaz ve tedvin etmiştir. Rehin muamelâtının her yüzden 
mazhan teshilat olması gayri menkulâtınıızın kıymetlerinin artmasına sebep ve bu tezayüdün de 

iktisadiyatımıza hüsnü tesiri olacağı aşikâr bulunmasına ve eşkâli maruza rehin mevzuunda biıieşe 
bildikleri nazara alınarak eskisinden daha dun bir nispete tabi tutulması komisyonumuzca 
muvafık görülmesine mebni bu dairede altınci medde kaleme alınmış ve yazılan şekil kabul 
edilmiştir. 

Tapu muamelâtında pek mühim olan işlerden birisi de senetsiz tassarruf muameleleridir. 
Memleketimizde mevcut gayri menkullerin vasatî olarak yüzde ellisinin esasen kayde geçme

diği tahmin olunduğu gibi mevcut kaytilerden bir çoğu da bazı esbabı kanuniye ile hukukî kıy
metlerini zayi etmiş olduğu cihetle bu mevzuda halkımızın rağbetini kolaylaştıracak vesaiti her 



vesile ile ihzar ve izhar etmek hukukî bir vecibe telâkki edilerek kayitlerin tesis ve intizamını 
ve dolayisile hazine ve halk hukukunun teminini komisiyonumuz ehemmiyetle nazara almış ve 
her hangi bir vasıtai kanuniye ile olursa olsun zilyet namına senetsiz tasarruftan olarak yeniden 
kayıt tesisinde veraset ve intikal vergisi kanununun hükümlerine tabi olan muamelât hariç bırakıl
mak şartıyle onlardan maada ahvalde eldeki harç kanunu nisbetlerinden noksan olarak binde 
otuz harç alınmasını ve aynı sebeple bir işten mükerrer harç almamak gay esile evvelki tedavüllerden 
başkaca harç alınmaması esasını kabul etmekle beraber yokarıda arzolunan tergip gayesini temin 
için bir müddeti muayyene zarfında bu kabil muameleler hakkında bir muafiyet usulü kabul 
edilmesi lüzumlu ve muvafık görülmüş ve yedinci madde kaleme ahnmıştir. İşbu harçların 
kanunun meriyetinden bilitbar üç sene bir müddet zarfında muaf tutulması tensip edilmiş ve 
ona göre bir muvakkat madde tertip ve lâyihanın nihayetlerine de otuz dördüncü madde 
olarak gösterilmiştir . 

• Mukavelattan mütevellit ve ivaz mukbilinde tesis olunacak intifa hakları mukayyet ve muvak
kat bir hak olarak teessüs etmekte olduğu ve bu hakkın o emlakin kıymetile mukayesesin de de 
zati hakkın muhtelif şekillere tabi olacak mahiyette blunması itibarile hiç bir isabet olmiyacağı 
ve esasen yeni haklardan bulunduğu cihetle bedelinden yalnız binde on nisbetinde harç 
alınması ve bu bedel muaccel olmadığına göre de gösterilen şekillerde harca matrah ittihaz 
olunması tensip edilmiş ve sekizinci madde, bu esasa göre tertip olunmuştur. 

Tasarruf muamelelerinde teşkilât müsait olsa heman her muamelede bir harita ve yahut hiç 
olmazsa bir kuroki tanzimi ve bunun evrakı müsbitesine raptı şayanı temennidir. Binaenaleyh 
fen memurları bulunan bazı muayyen ve mahdut tapu dairelerinde yapılan haritalardan harita 
ve mesaha harcı olmak üezre temmuz 323 tarihli nizamnameye müsteniden müsakkafat ve bu 
hükümde olan mahallerden binde bir ve arazinin de beher dönümünden on para alınmakta isede 
filhal bu nisbetin lâşey hükmünde olması nazara alınmış ve malıza muamelâtın, selâmeti de 
düşünülerek alelıtlak kıymetlerden binde iki nisbetinde harç alınması ve tadillerde bunun nısfının 
ve kopyalardan da maktu bir ücretin istifası muvafık görülerek dukuzuncu madde kaleme 
alınmıştır. 

İntikalât, hibe, vassiyet muamelâtında elyevm hükmü mer'i bulunan, veraset ve intikal 
vergisi kanununna tebean vergisi alınmakta olmasına ve şu hale göre bu muamelâtın tapuda 
tescili bir muamelei kaydiyeden ibaret bulunmasına mebni bu gibi ivazsız muamelâttan yalnız 
binde bir nisbetinde kaydiye alınması esası muvafık görülmüş ve bu esasa göre onuncu madde 
tertip olunmuştur. Üçüncü madde mucibince harçtan istisna edilen umuru^ hayriye ve menafi i 
umumiyeye müteallik tesisleri ihdas için tesis olunan gayri menkullerden alınacak kaydiyeyi 
gösteren işbu on birinci madde de yazılan şekilde, terttip olunmuştur. 

Kezalik ifraz veya taksim ve ya bilifraz satış muameleleri bu satış için ayrıca harç alınmadığına 
göre yeni bir muamelei kaydiye mahiyetinde görülmek ve binaenaleyh her parçaya isabet eden 
miktar üzerinden, binde bir nisbetinde kaydiye alınmak sureti le on ikinci maddenin tanzimi 
muvafık görülmüştür. 

Tapu sicilinde müstekil ve daimî hak olarak ayrıca kaydedilmeyen irtifak haklarile sükna 
hakkı teallûk ettikleri gayri menkulün mukayyet kıymetlerine nazaran bilfarz yüzde beş nisbetinde 
kalan ve yahut yüzde doksan beş nisbetine çıkan mütefavit kıymetlerde olmak muhtemel bulun
duğuna ve bu itibar ile kıymeti mukayyedeyi esas ittihaz edecek bir nisbet tespit ve kabulü 
müteassir ve belki muhal olduğu ve bu hakların bizzat kendi kıymetlerinin her muamelede 
tayini is^ azim külfet ve teahhurleri mucip bulunduğu ariz ve amik tetkikat neticesinde anlaşı
lmasına mebni bu gibi hakların ivaz mukabilinde tesisinde belediye hududu haricinde ise ma-
ktuan bir lira ve belediye hududu dahilinde ise başkaca bedelinden binde iki nisbetinde harç 
alınması ve senevi bir şey verilmesi meşrut ise andan da gösterilen şekillere göre hesap 
olunması zarurî görülmüş ve bu sebeple on üçüncü madde kaleme alınmıştır . 

İcar ve isticar mukaveleleri ve* mal birliğinin talebe binaen şerhi ve mal ortaklığı ile aile 
yurdu ve mukaveleden mütevellit iştira, şüfa, vefa haklarının ve mutlak ve mukayyet mirasçı 
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nasbının tapu sicillerine şerhlerinde bunlar yeni muamelâtımızdan maclut olmaları ve nazarı 
kanunda işbu şerhaler dolayisiyle bazı menafi ve hukuk temin eylemeleri itibariyle binde iki 
nisbetinde bir kaydiyeye tabi tutulmaları muvafık görülmüş ve bu esbaba binaen 14,15,16 
inci maddeler yazılmıştır. Alâkadaranın sunu taksiri olmayan yanlışlıkların tashihinde hiç bir şey 
alınmamak suretile alelûmum kayit tashihlerinde ve meselâ cins tebeddülü gibi tadilâtta bir 
liradan aşağı olmamak üzere kıymetlerin binde biri nisbetinde kaydiye alınması esası tensip 
edilerek 17 inci madde tertip olunmuştur. 

Alâkadaranın talebiyle kayit ihracında gerek son kaydın ve gerek tedavül kayitleriniıı her 
birinden ve son kıymeti mukayyede üzerinden binde bir nisbetinde kaydiye alınması münasip 
ve eşhasa ait olsa bile mahkeme ve icra dairelerince ve diğer devairi resin iyece istenilen kayıt 
suretlerinden de, bu taleplerin ihkakı hak gayesine matuf olacağı teemmül edilerek hiç bir 
kayıt ve resme tabi tutulmaması muvafık görülmüş ve bu talepler evrakı müsbite suretlerinin 
ita ve iraesine tealluk ettiği takdirde de çünki kanunu medenimiz sicil ve müteferri evrakı-
müsbitenin alâkadarana karşı aleniyet esaeını kabul ettiği cihetle parça üzerine maktu bir-
kaydiye alınması, lüzumlu addedilmiş ve bu sebeplerle 18,19 uncu maddelerin şekli bu minval 
üzere ihzar olunmuştur. 

İntifa hakkının, İrtifak haklarının gayri menkul mükellefiyetinin terkinlerinde hini tesislerinde 
esas ittihaz olunan kıymetlerden binde bir kaydiye alınması tensiben yirminci madde ve ipotek 
ve ipotekli borç senediyle irat senetlerinin cirolarında binde bir ve müddetlerin temdidinde 
maktuan, yarım lira alınması ancak yüz liraya kadar olan muamelelerin temdidinde, bu 
resmin dahi alınmaması esaslarına göre 21 inci madde tertip olunmuş, ve bilhassa bu 
muafiyette ziraat bankası ikrazatmın ekseriyetle fukarayı zurraa tealluk etmesi amil 
olmuştur. Alâkadarlara tapu memurunun kanunen ve vazifeten mecbur olduğu ahvalden 
maada her hangi bir hakkın tesis ve terkin ve tadil edildiğini mübeyyin talep üzerine 
gönderilecek ihbarnamalerden. maktuan yarım lira resim alınması münasip görülmüş ve 22 inci 
madde, kaleme alınmış, ve müteferrik hükümler olarak bu maddeden sonra açılan fasılda, 
eşhası hükmiye uhdesinde bulunan gayri menkuller hükmî şahıslar namlarında, mukayyet 
bulundukça tedavül imkânı azalacağına nevamma bir karşılık olmak üzere ahkâmı sabıkamıza 
göre emlâki sırfada binde yirmi para ve araziden, kırk para ve müsakkafat ve müsteğilatı 
mevkuteden binde on kuruş nisbetlerinde, alınmakta olan resmi senevinin kanunu medeniye 
nazaran artık neviyet farkları üzerine resim vaz'ı muvafık olamayacağı ve nisbetin tevhidi lüzumu 
teemmül edilerek binde bir nisbetinde resim vaz'ı ve bu resim kıymet esasına müstenit olduğu 
ve varidat idaresinde mukeyyet kıymetlerde daima vukuata tabi mütehavvil ve mütemevviç 
bulunduğu cihetle bu resmin vergi idarelerince tahsili lüzumlu görülmüş ve şu kadarki 
müsakkafat ve emlâk vergisine tabi olmiyan gayri menkullerin bu resimden istisnası keyfiyeti de 
muvafık görülerek ana göre 23 üncü madde kaleme alınmıştır. 

Şukakadarki evvelce eşhası hükmiye uhdesinde bulunan vakıf mahallerden alman binde on 
mukataa eşhası hükmiyenin şekli kanunide tasarrufuna cevaz verilmediği ve yahut bu mahaller 
hakikî şahıslar uhdesinde bulunduğu zaman vaktile ne miktar tahsis olunmuş ise bu miktarda 
alma gelmekte iken tevsii intikali icra kılınan mahallerde binde bir kuruş ve bilâhara hükmî 
şahsıların tasarrufunu tecviz eden 17 şubat 327 tarihli kanunun beşinci maddesile bu miktar 
hükmî şahıslar için binde on kuruşa iblâğ etmiş ve fazlai miktarı da hükmî şahislar uhdelerinde 
bulunacak gayri menkullerin ferağ harçlariyla mahlulat bedelatmdan vakfın zayiatına karşılık 
olduğu esbabı mucibe mazbatasında zikir ve tasrih edilmiştir, 

Müteakiben mevkii meriyete geçen 27 Şubat 327 tarihli intikalât kanununun dokuzuncu 
maddesinden de hakikî eşhas uhdesinde bulunacak vakıf mahallerin icare ve mukataaları binde 
iki buçuktan aşağı ise o miktara iplâğı esası kabul olunmuş olduğuna göre vakfın vaktiyle 
rakabe ve tasarruf dolayısıla, hakkı tealluk ettirilen nisbetler binde iki buçuktan ibaret iken hükmî 
şahıslar uhdelerinde bulundukça balâdaki miktara iblağ olunmuş isede ahiren, tapu harçlarından 
evkaf hissesi olarak hiç bir şey ayrılmaması bu senenin bütçe kanunu iktizasından olduğu gibi 
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kanunu medenimizin 448 inci maddesi hükmünce varis terk etmeyenlerin mirasının Devlete kalacağı 
sarihan zikredilmiş bulunmasi ve zaten gerek harçlar ve gerek mahlûl bedelleri Devletin hukuku 
hükümranisine ait nallardan bulunduğu cihetle fertlerden alınan ve işbu harç kanun lâyıhasiha 
münasebeti olmadığından zati meselenin burada mevzubahs olması muvaık görülmeyen binde 
iki buçuk nisbetinde icare veya mukataalarm esas mes'ele halloluncaya değin fertler misilli hükmî 
şahıslardan da, alınması zaruri görülmüş ve maddenin fıkrai ahiresi bu sebple derç ve tezbir 
olunmuştur. 

Bedel kıymetten fazla ise harem bedelden alınması öteden beri cari ve müteameldir. Eldeki 
harç kanunu da bunu amirdir . 

Şu kadar ki devairi resmiye ve ya hükümetin hissedar olduğu müesseselerce, müzayede ve 
yahut pazarlık veya takdiri kıymet suretiyle satılan gayrı menkuller ile sair aynî haklarda hiç 
bir ketmi bedel meselesi mevzubahs, olmayacağı ve esasen bu bedeller o milkin de hakiki 
bir kıymetini irae etmiş olacağı cihetle bunların artık kıymeti mukyyede ile mukayesesine lüzum 
ve ihtiyaç olmayacağı derkâr bölünmüş olduğundan bu gibi muamelâtta bedelin harca esas ve 
matrah ittihaz olunmasi muvafıkı madelet görülmüş ve bu sebeple yirmi dördüncü maddenin 
tarzı tahriri tespit olunmuştur. 

Meskukât veye ecnebi evrakı naktiyesile muamelatı tasarruf iyenin icrası zarureti hasıl 
oldukta bunların evrakı naktiyeye tahvilen kıymeti mukayeseleri ve harç veya kaydiyenin de 
bu hesaba göre alınması ve tahvile esas olarak fiatların da Maliye vekâletince tayin ve tebliği 
muvafık görülmüş ve yirmi beşinci madde bu şekle göre tertip olunmuştur. 

Maden muamelâtında vergice mukayyet bir kıymet olmayacağı ve bunların, kıymet ve 
mahiyetleri esasen maadin idarelerince malûm olacağı cihetle bu idarelerden müsaddak kıymeti 
hazıralarile bedeli müsemmadan hangisi fazla ise ondan harç hesap olunması ve yine vergide 
mukayyet olmayan dalyan ve voli mahalleri ile kıymeti mukayyedesi muayyen olmayan adi 
sular hakkında cereyan edecek ivazlı muamelâtı tasarrufiyede erbabı vukuftan lâakal iki zata 
kıymet takdir ettirilerek bedellerle mukayese olunması nefsülemre ve yalnız kıymet takdirinde 
isabetsizlik ihtimali dahi mevcut olacağından gerek alâkadar, ve gerek tapu dairelerine bir hakkı 
itiraz verilmesi ve itiraz olunursa, idare hey'etlerince derecei saniyede tetkik olunması ve bu 
suretle bedelle, mukayese edilerek hangisi fazla ise ondan harcın alınması muvafık görülmüş, 
ve yirmi altı ve yirmi yedinci maddeler bu esasa göre yazılmıştır. 

Hesabatın kolaylaştırmasını teminen yirmi sekizinci maddede intifa haklarında birde mül
kiyet hakkı mevcut olduğuna ve bu haklar bazan ayrı ayrı şekillerde muameleye tabi tutuldu
ğuna göre bu gibi hallerde kıymetlerin sureti tefriki otuzuncu maddede tasrih edilmiştir. 

İktisadî ve sıhhî sebep ve zaruretlerle ve talep ve arzuya binaen tapu daireleri haricinde 
yapılacak akitlerle vuku bulacak tescil talepleri için memur izamı lâzım geİJikte şimdiye kadar 
mutat olan şekilden ve harcırah, kararnamesine göre alman nispetlerden sarfı nazarla .asgarî ve 
azamî bir miktar tayin edilmek ve her ikisi arasında da bir nispet gözedilmek ve aynı zamanda 
alınan harcın nısıf miktarı hazineye irat kayit olunmak suretiyle bir madde, tedvini elzem ve 
muvafık görülmüş ve bu sebeple yirmi dokuzuncu madde tertip olunmuştur. 

Hazine namına ve hazineye izafetle resmî daireler her hangi bir sebeple olur ise olsun 
kayit ve tescil olunacak mülkiyet veya mülkiyetin gayrı aynî haklardan veyahut şerhi müstelzim 
muamelâttan harç ve rüsum alınmaması, muvafık görülmüş ve otuz birinci madde kaleme 
alınmıştır. 

Yangın yerlerinde belediyelerce verilecek bonolarla müzayedelere iştirak olunduğu takdirde 
işbu bonolar miktarınca harç verilmemesi zaten mevcut bir kanun icabından bulunmuş ve işbu 
kanunda da bu şeklin idamesi muvafık görülerek otuz ikinci madde ve henüz kiymet ve 
varidatı gayri safiye takdir edilmemiş olan mahaller için bu kiymet ve varidatı takdire memur 
komisyonlar, tarafından bulunduğu vaz'iyete göre takdirile bundan harcın alınması, ve itiraz 
vukuunda emaneten alınarak neticei tetkikatta fazlasının ret ve noksanının ikmali lüzumu tensip 
edilerek otuz üçüncü madde kaleme alınmıştır. 



İşbu kanunun hangi kanunları ilga eylediği otuz beşinci ve neşri tarihinden itibaren mer'i 
olduğuna dair otuz altıncı ve icrayi ahkâmına Maliye Vekaletinin memur olduğuna dair de 
otuz yedinci maddeler tertip olunmuştur. 

29 - IV 1929 
Maliye lüncümeııi .mazbatası 

YÜKSEK REİSDİGE 

Tapu idarelerine ait muamelât harçları hakkındaki kanun lâyihası Tapu Umum Müdürü 
Atıf ve muavini Osman Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. Lüzum görülen 
yerl^dre Maliye Varidat şubesi Müdürünün ve Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin 
mütalâası alındı. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de izah olunduğu veçhile bu gün mer'i olan kanun ve nizam
nameler emlâk ve arazinin nevilerine göre mütefavit resimler vazetmekte ve tatbikata lüzum olmayan 
muhtelif hükümleri ihtiva eylemektedir. Mevcut hükümler zamanın ihtiyaçlarına göre kâfi 
değildir. Bu sebeple yeni bir kanuna lüzum hasil olmuştur. Yeni kanunda, hassaten tescil mua
melesinin kolaylaştırılması müteferrik ve muhtelif hükülerin birleştirilmesi ve mümkün mertebe 
tapu işlerinin diğer işlerden ayrılıp tensik edilmesi düşünülmüş ve resim miktarında adalete 
doğru gidilmeğe çalışılmıştır. Kanunu medenî ile kabul edilen hükümler göz önünde tutulup 
İsviçre kanunundan bazı hükümler alınarak asrı esaslara göre tanzim kılınan bu lâyiha encü-
menimizce esas itibarile kabule şayan görülmüştür. 

Maddelerde şu tadiller yapılmıştır: 
Madde l ( İvaz) tabiri yalnızca kâfi olmayup iltibası davet edeceği mülâhazasile bedel veya 

menfaat kelimelerinin ilâvesinde faide düşünülmüştür. 
Vilâyet hissesinin refini istilzam eden fıkranın kaldırılması hükümetin teklifile tensip 

edilmiştir. 
MAdde 2 — Taksitle satışlarda alıcılar faiz hesap ederek malın bedelini hakikî kıymetinden 

ziyadeye çıkardıklarından bunlarda harç hesap edilirken tenzilât yapılması muvafık görülmüş ve 
bu tenzilâtın idarei hususiye ve belediye satışlarına da şamil olması mülâhazasile madde tadil 
ve tavzih olunmuştur. 

Madde 3 — Muafiyetin , hayra ve umumun menfaatma müteallik tesislerin ihdası için 
tahsis olunacak gayrı menkullere hasrını prensip itibarile muvafık görmyen encümenimizin ekse
riyeti bu gibi müesseselere tahsis olunan gayri menkullerin mutlak olarak muafiyetini kabul 
etmiştir. Akalliyet teklifin aynen kabulü reyindedir . 

Madde 4,6 — aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7 — Bu madde daha ziyade vazıh bir şekle ifrağ olunmuştur . 
Madde 8,11 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 12 — İfraz veya taksim muamelelerinde mukayyet kıymet üzerinde binde bir 

kaydiye almak muvafıktır. İfrazla beraber yapılan temlik muamelelerini temlik harcına tabi 
tutmak lâzım olup mevrut hükümler bu ciheti temin eder mülâhazasile bu hususta bir kayit 
konulmamış olduğu anlaşılmıştır. Bu hükmü sarahatle ifade için maddeye bir fıkra ilâve edildiği 
gibi ifraz neticesinde sahibinin uhdesinde kalan kısım bir parça halinde ise kaydiyeye tabi 
olmaması da muvafık görülerek ayrı bir hüküm de bunun için konulmuştur. 

Madde 13,14 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15 — Mal birliğinin sicille geçirilmesi için alınacak harç miktarının binde bire 

tenzili bu kayitları teşvik için muvafık görülmüştür. 

T. m. M. 
Mal Encümeni 

Karar A 31 
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Madde 16,17 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 18 — Bu madde de san kayıt ile tedavül kayitlerinin beherinde tabiri tedavül 

kayitleri talep edilsin edilmesin kaydiyeye tabi olacağı manasına da gelebileceği cihetle «isteni
len» kelimesi ilâve olunmuştur . 

Madde 19,22 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 23 — Hükmî şahıslar uhdelerinde bulunan gayri menkullerden senevi binde bir 

resim alınması keyfiyeti eski mevzular arasında da görülmektedir. Böyle bir teklif münasebetile 
; ileri sürülen mucibi sebsp gayri menkullerin hükmi şahıslar uhdesinde sabit ve daim kalarak 

intikal etmemesi ve bu suretle emsallerinin devir ve intikalinden dolayı alınan resimlerden 
mahrum kalınmasıdır. 

Halbuki: i — Bu şekilde bir mükellefiyet kaydiye ve harç mahiyetini kaybederek senelik 
vergi mahiyetini almakta ve tapu harçları mevzuu içerisine böyle bir verginin ilâvesi usule 
mugayir bulunmaktadır. 

2 - Böyle bir mükellefiyet adilane olmaz, çünki elindeki gayri menkulü için hiç devretmeyen 
hükmî şahıslar bulunduğu gibi her vakit emlâk alım satımile meşgul şirketler de vardır. 

3 - Diğer medenî memleket'erde bu yolda bir mükellefiyet kabul edilmemiştir. 
Bu sebebler dolayısile birinci ve ikinci fıkraları tayyoiunmuştur. Maddenin son fıkrasında 

hükmî şahıslar uhdelerinde bulunan vakıf mahallerden alınacak mukataa ve icare hakkında bir 
hüküm görülmüştür. Tapu muamelelerinin teşvik ve teshili en kafi ve elzem bir esası olarak 
encümenimizce kabul olunmuş bulunduğundan tescil işlerinin diğer alâklardan tecridi nıaksadile 
bu fıkraya da lüzum görülmemiştir. 

Yine ayni sebeple tescil sirasında, vergi, dairesi belediye, idarei hususiye, evkaf gibi.daire
lere muamele evrakının havale olunarak işin aylarca sürünmesi caiz görülmemiş bu gibi 
alacaklıların haklarını istifa için kendi faaliyet ve teşbbüslerini takviye etmeleri daha muvafık 
bulunmuştur. 

2 3 üncü madde bu maksatla yeniden tanzim edilmiştir . 
tanzim edilen bu maddeye göre tahsili emval kanununun vergi tahsilatı noktai nazarından 

ikmale muhtaç cihetleri bulunursa bu cihetlerin ayrıca düşünülerek hükümetin hazırlayacağı 
formül üzerinden müzakere ve intacı ayrıca kabul edilmişti. 

Madde 24 — Aynen kabul edilmiştir . 
Madde 25 — Bu madde mevcut «meskukat veya ecnebi evrakı naktiyesi» yerine daha şamil 

•> bir hükmü ihtiva etmek üzere «kıymetler veya ayinler» tabiri konulmuştur. Şu sebeple ki «Ecnbi 
evrakı naktiyesi » kaydile ecnebi meskukat ve evrakı naktiyeden gayri ecnebi kıymetleri 
hariç kalacağı gibi ayınlarda hariç kalmaktadır. Tahvile esas olacak fiatlann ne suretle tayin 
edileceğini göstermekte olan son fıkra kâfi hükmü ihtiva eylememek ve daha ziyade tatbikata 
mütedair olup bir talimatname ile mesele hallolunabilmek itibarile tayyedilmiştir . 

Madde 26 — Madenlere ait tasarruf muamelelerinde harç ve resimleri maden idarelerince 
tasdik edilecek kıymet üzerinden alınması maden müdürü hazır bulunduğu halde yapılan 
müzakere neticesi muvafık görülmemiştir. Düşünülebilen sebepler şunlardır : 

A - Madenlere kıymet takdir ekseriya imkân haricindedir. 
f- B - Madenler yalnız maden olarak alınıp satılmaz, birlikte bir çok alât ve edevat ile men

kulleri de ihtiva edebilir. 
C - Maden mülkiyeti bir nevi imtiyaz veya ruhsatname mülkiyetidir. Yalnız bu imtiyaz 

veya ruhsatnamenin devrilede iktifa olunduğu vardır. 
D - Madenlerden mukarrer ve nisbî olarak iki türlü resim alındığından burada yüksek bir 

harç istifasına mahal yokur. 
Bu sebepler dolayisiyle imtiyaz veya ruhsatname harçlarına nisbetle harca tabi olan kısım

lardan üçte bir kaydiyeye tabi olan kısımlardan onda bir maktuan alınması muvafık görülerek 
madde bu suretle tadil edilmiştir. 

27 — Dalyanlar ve voli mahalleri haklarında yapılacak tasarruf muamelelerinde kıymet takdir 
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edilirken balıkhanelerde doğrudan doğruya veya kabzı mallar dolayısiyle bilvasıta mevcut 
hasılat kayıtlarının nazarı itibare alınması için bir hüküm konulması muvaîik bulunmuştur. 
28-30- şeklen tadil edilmiştir. 

31 — resmî daireler tabiri içersinde belediye ve hususî dairelerde Ziraat Bankası, inhisar 
idareleri gibi dairelerde bulunmaktadır. Bunların harç ve resimden istisnaları kaydedilmediği 
muafiyet dairesinde mümkün mertebe dar tutulması zarurî olduğu yolunda hükümetçe ileri 
sürülen mülâhazalara iştirak edilerek madde daha vazıh bir şekle konulmuştur. 

32, 33 — Şeklen tadil edilmiştir. 
34 — mukayyet kıymetlerle hakiki bedeller arasında görülmüş tefavüt bazen pek ziyade 

bulunmak itibarile ekseriya tescilden feragati istilzam etmektedir. Bu suretle kıymet üzerinden 
alınacak harç ve resim ancak zaruret saikasile müracaat eyleyenlere münhasır kalmaktadır. Alman 
harç ve resim miktarları ise az değildir. Bu sebeple hem teseil işlerini teşvik etmek hem de 
kıymet tadili zaruretini hissedenlere adilane bir kapu açılabilmek için bu madde tanzim 
olunmuştur. 

35 — Harç ve kayıtlarının ne zaman alınacağını tasrih için dairesinin gösterdiği lüzum 
üzerine bu madde ilâve olunmuştur. 

36 — muvakkat madde : tavzih edilerek yazılmıştır. Hükümleri ilga edilen mevzuları sayan 
37 inci madde bazı ilâveler ve tavzihlerle tadil ve tavzih edilmiştir 

Âza Âza Âza Âza Âza Kâ M. M. Mal. En. Reisi 
Konya Kayseri Konya Elaziz Ankara Gazi ayı ntap Samsun 

T. Fikret A. Hilmi Fuat Mustafa Sami Remzi Ali Rana 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 4-5-1929 

Adliye Hncümoni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Tapu idarelerine ait muamelât harçları hakkında Maliye Vekâleti tarafından hazırlanup Bş. 
V. in 5 \7 1929 tarih ve ¥ | ? numaralı tezkeresiyle Ad. Encümenine havale edilen kanun 
lâyihası Maliye Encümeninin lâyihadaki tadilat ve esbabı mucibe mazbatasıyla birlikte Tapu 
Umum Müdürü Atıf Bey hırzıırııyle tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, tapu işlerinde ahnacak harçların ve kaydiyelcin tenzili esasına istinat ettiği gibi 
kanunu medem ile kabul edilen yeni akit ve muameleleri de ihtiva etmesi noktasından faydalı 
görülmüştür. Bu itibarla lâyihanın esası ile Maliye Encümeninin tadilatı Encümeninıizce kabul 
olunmuştur. 

Ancak kanunun unvanının kısaca ( Tapu harçları kanunu ) olması ve gayri menkullerin 
mesaha ve haritasının tanziminde kıymetleri üzerinden harç alınması muvafık görülmiyerek bu 
işi yapacak memurların mahallerinde çalışmaları itibariyle maruf yevmiye almaları ve hariçte 
yaptırılan haritaların da tetkik ve tasdiki için yine bu suretle ücret alınması ve mahallerine 
azimetlerinde diğer husus memurlarının izamı misillu ayrıca harcırah almaları münasip olacağı 
mülahaza edilmiş ve mahakim ve icra ve resmi dairelerden maada alâkadarların isteyecekleri 
kayit ve tedavül kayitlerinden alınacak harçlar fazla olduğundan lâyihanın bunlara müteallik 
maddelerinde tadilât icra olunmuştur. Bir de bazı tabirler diğer kanunlarda kabul edilen yeni 
şekillere göre tepdil edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadilâtla kabulü ittifakla kararlaştırılmış olmağla havale mucibince Bütçe 
Encümenine tevdii arzolunur. 

Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ad. E. R. 
Sinop Kayseri Zonguldak Yozgat Kocaeli Manisa 
Refik Reşit Nazif A. Hamdi Salâhattin Mustafa Fevzi 



Âza Âza 
Balıkesir Balıkesir 
Sadık 0. Niyazi 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Karar M 75 
Esas M fa 

Âza 
Mardin 
/. Ferit 

Âza 
Konya 
Refik 

Âza 
Edirne 

H. Hayri 
Âza 

' 

Âza 
Çorum 
Münir 

Âza 

Âza 
Manisa 
Kemal 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Tapu muamelatina ait harçlar hakkında Bş. V. en varit olup mal. ve Ad. Encümenlerinin 
mazbataları ile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası Tapu ve Kadastro M. U. Atif 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Kanun lâyihasının muhtelif maddelerinde 
mezkûr olan binde otuz nisbetindeki mükellefiyet ağır görülerek binde yirmi beşe indirilmiş 
ve mezkûr maddeler bu nisbete göre tadil edilmekle beraber gayri menkul ipoteki mukabilinde 
alınması teklif olunan binde iki nisbetinin de binde bire tenzili muvafık görülmüş ve diğer 
bazı maddelerde de cüzî tadilât ve ibareye ait bazı tashihat icrası suretile kanun lâyihası 
kabul edilmiştir. Bu tadilâta göre yeniden ihzar kılınan kanun lâyihası Heyeti Celileye takdim 
kılınmıştır. 

Ispart2' 

Mükerrem 

Mardin 
Mühendis 

Mitat 
Elaziz 

H. Tahsin 

Kâ. 
Bursa 
Muhlis 
Erzurum 
H. Aziz 

12-5-1929 
R. V. 

İstanbul 
Fuat 
Bursa 

Pr: Şefik Lutfi 

Reis 
Edirne 
Şakir 

Samsun 
Adil 
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Hükümetin teklifi 

Tapu idarelerine ait muamelât harçları kanun 
lâyihası 

BİRİNCİ FASIL 
Harçlar 

MUADDEL MADDE 1 — ivaz muka
bilinde gayri menkul temlikinde veya muva
zaa tarikile vaki tescillerin tashihinde kıymet 
üzerinden binde otuz nisbetinde harç alınır. 
Bu harcı temellük eden verir. Tırampa edilen 
gayri menkullerin harcı hangisinin kıymeti 
fazla ise o kıymetten hesap edilir ve değişti
rilenlerden yarı yarıya alınır, harçlar üzerinden 
alınmakta olan yüzde on nisbetinde vilâyet 
hissesi badema alınmaz. 

MADDE 2 — Hazineden taksitle bilmüza-
yede satılan gayri menkulün temlik harcı 
her taksit senesi için bedelinden yüzde beş 
tenzil edilerek bulunacak miktar üzerinden 
alınır. İşbu tenzilât yüzde kırkı geçemez. 

MADDE 3 — Tesislerin ihdas ve sonradan 
iktisap tarikile temellük edecekleri gayri men
kullerin kıymetinden binde otuz nisbetinde 
harç alınır. Umuru hayriye ve menafii umu-
miyeye müteallik tesisleri ihdas için tahsis 
olunan gayri menkuller işbu harçtan müstes
nadır. 

MADDE 4 — ivaz mukabilinde ihdas 
edilen gayri menkul hükmündeki daimî 
ve müstakil haklar bir mahal üzerinden 
veya altında inşaat hakkı ise o mahallin 
kıymetinin nısfından, su hakkı ise rub'un
dan binde otuz nisbetinde harç alınır. Bedel 
kıymetinden fazla ise bu harç bedel 
üzerinden alınır bedel kısmen peşin kısmen 
senelere taksim edilmiş ise bu harç senelere 
munkasem miktarın her sene için yüzde beşi ten
zil edilerek bulunacak miktar ile peşin miktarın 
mecmuundan alınır. Tenzil edilecek miktar 
yüzde kırkı geçemez. Bedel müddetle mukayyet 
olmaksızın senelere taksim edümiş ise yirmi 
senelik miktarı bedel addolunarak onunla 
kıymeti mukayesesinden elde edilecek miktar*-
lardan hangisi fazla ise alınacak harca o 
miktar esas tutulur ve bu hakların muhtesat 

Maliye Encümeninin tadili 
Tapu idarelerine ait muamelât harçları 

kanun lâyihası 
BİRİNCİ FASIL 

Harçlar 
MUADDEL MADDE 1 — İvaz, bedel veya 

menfeat mukabilinde gayri menkul temlikinde 
veya muvazaa tarikile vaki tescillerin tashihinde 
kıymet üzerinden binde otuz nisbetinde harç 
alınır. Bu harcı temellük eden verir, tranpa 
edilen gayrı menkullerin harcı hangisinin kıy
meti fazla ise o kıymetten hesap edilir, ve 
değiştirenlerden yarı yarıya alınır. 

MADDE 2 — hazinenin, evkaf, idarei hu-
susiyenin ve belediyelerin taksitle ve müzayede 
ile sattıkları gayrı menkulün temlik harcı her 
taksit senesi için satış bedelinden yüzde beş 
tenzil edilerek bulunacak miktar üzerinden 
alınır. Bu yüzde beşlerin mecmuu satış bede
linin yüzde kırkını geçemez. 

MADDE 3 — Tesislerin ihdasında ve 
mevcut tesislerin sonradan iktisap tarikile gayrı 
menkule temellüklerinde gayrı menkullerin 
kıymetlerinden binde otuz nisbetinde harç 
alınır. Umuru hayriyeye ve menafii umumiye-
ye müteallik tesisler bu harçtan mauftır. 

MADDE 4 — İvaz mukabilinde ihdas 
edilen gayri menkul hükmündeki daimî ve 
müstakil haklar bir mahal üzerinde veya al
tında inşaat hakkı ise o mahallin kiymetinin 
nısfından, su hakkı ise rub'undan binde otuz 
nisbetinde harç alınır. Bedel kiymetinden fazla 
ise bu harç bedel üzerinden alınır. Bedel 
kısmen peşin kısmen senelere taksim edilmiş 
ise bu harç seneler munkasim miktardan her 
sene için yüzde beşi tenzil edilerek bulunacak 
miktar ile peşin miktarın mecmuundan alınır . 

Tenzil edilecek miktar yüzde kırkı geçemez. 
Bedel, müddetle mukayyet olmaksızın senelere 
taksim edilmiş ise yirmi senelik miktarı 
bedel addolunarak onunla kıymet mukayese
sinden elde edilecek miktarlardan hangisi fazla 
ise alınacak harca o miktar esas tutulur ve 
bu heklann muhtesat vücuda getirilmeksizin 
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Adliye Encümeninin tadili I 
Tapu harçları kanunu lâyihası 

BİRİNCİ FASIL 
Harçlar 

MADDE 1 — İvaz mukabilinde gayri 
menkul temlikinde veya muvazaa tarikiyle vaki 
tescillerin tashihinde kiymet üzerinden binde 
otuz nisbetinde harç alınır. Bu harcı temellük 
eden verir. 

Tırampa edilen gayrı menkullerin harcı 
hangisinin kiymeti fazla ise o kiymetten hesap 
edilir ve değiştirenlerden yarı yarıya alınır. 

Alman harcın yüzde onu vilâyet hissesidir. 

MADDE 2 — Hazine, Evkaf, İdarei hu
susiye ve belediyelerin taksitle ve arttırma ile i 
sattıkları gayrı menkulün temlik harci her j 
taksit senesi için satış bedelinden yüzde beş 
tenzil edilerek bulunacak miktar üzeridden | 
alınır. Bu suretle tenzil edilen miktar bedelin | 
züzde kırkını geçemez. j 

MADDE 3 — Tesislerin ihdasında ve 
mevcut tesislerin sonradan iktisap tarikiyle 
gayrı menkulü temellüklerinde kiymetlerinden | 
binde otuz nispetinde harç alınır. Umuru hay- I 
riyeye ve menafii umumiyeye müteallik tesisler 
bu harçtan muaftır. 

MADDE 4 — İvaz mukabilinde ihdas edi
len gayrı menkul hükmündeki daimî ve müs
takil haklar bir mahal üzerinde veya altında 
inşaat hakkı ise o mahallin kiymetinin nısfın
dan, su hakkı ise rub'undan binde otuz nisbe
tinde harç alınır. Bedel kiymetinden fazla ise 
bu harç bedel üzerinden alınır. Bedel kısmen 
peşin, kısmen senelere taksim edilmiş ise bu 
harç senelere munkasem miktardan her sene 
için yüzde beşi tenzil edilerek bulunacak 
miktar ile peşin miktarın mecmuundan alınır. 

Tenzil edilecek miktar yüzde kırkı geçemez 
Bedel, müddetle mukayyet olmaksızın senelere 
taksim edilmiş ise yirmi senelik miktarı bedel 
addolunarak onunla kiymeti mukayyedesinden I 
elde edilecek miktarlardan hangisi fazla ise 
alınacak harca o miktar esas tutulur ve bu 
hakların muhtesat vücuda getirilmekşizin 1 

Slütçe Encümeninin tadili 
Tapu harçları kanunu lâyihası 

BİRİNCİ EAS1L 
Haıvlar 

MADDE 1 — İvaz mukabilinde, gayri 
menkul temlikinde veya muvazaa tarikiyle vaki 
tescillerin tashihinde kıymet üzerinden binde 
yirmi beş.̂  nisbetinde harç alınir. Bu harcı 
temellük eden taraf verir . 

Trampa edilen gayri menkullerin harcı 
hangisinin kıymeti fazla ise o kıymetten hesap 
edilir ve değiştirenlerden yarı yarıya alınır . 

Alınan harcın yüzde onu vilâyet hissesi 
olarak tefrik edilir. 

MADDE 2 — Hazine, Evkaf, İdarei Husu
siye ve belediyelerin ve eytam ve emlâk ban
kasının taksitle ve arttırma ile sattıkları gayri 
menkulün temlik harcı her taksit senesi için 
satış bedelinden yüzde beş tenzil edilerek 
bulunacak miktar üzerinden alınır . Bu suretle 
tenzil edilen miktar bedelin yüzde kırkını 
geçemez. 

MADDE 8 — Tesislerin ihdasında ve 
mevcut tesislerin sonradan iktisap tarikiyle 
gayri menkulü temellüklerinde kıymetlerinden 
binde yirmi beş nisbetinde harç alınır. Umuru 
hayriyeye ve menafii umumiyeye müteallik 
tesisler.bu harçtan ve kaydiyeden muaftır. 

MADDE 4 — İvaz mukabilinde ihdas 
edilen gayri menkul hükmündeki daimî ve 
müstakil haklar bir mahal üzerinde veya altında 
inşaat hakkı ise o mahallin kıymetinin nısfın
dan, su hakkı ise rub'undan binde yirmi beş 
nisbetinde harç alınır. Bedel kıymetinden fazla 
ise bu harç bedel üzerinden alınır. Bedel kısmen 
peşin kısmen senelere taksim edilmiş ise bu harç 
senelere munkasem miktardan her sene için 
yüzde beşi tenzil edilerek bulunacak miktar 
ile peşin, miktarın mecmundan alınır . Tenzil 
edilecek miktar yüzde kırkı geçemez. Bedel, 
müddetle mukayyet olmaksızın senelere taksim 
edilmiş ise yirmi senelik miktarı bedel addolu
narak onunla kıymetin mukayesesinden elde 
edilecek miktarlardan hangisi fazla ise alınacak 
harca, o miktar esas tutulur ve bu hakların 
muhtesat vücuda getirilmekşizin devrinde dahi 
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vücude getirilmeksizin devrinde dahi ayni 
suretle muamele yapılır. Bu haklara istinaden 
vücude getirilen muhtesatın devrinde hakkın 
hini tesisinde harca esas tutulan kıymetin 
bakiyesi umum kayit kıymetinden tenzil edil
dikten sonra kalan miktar bedel ile karşı laş-
tınlarak hangisi fazla ise harcın istifasına o 
miktar esas tutulur. 

MADDE 5 — Gayri menkul mükellefiye
tinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
binde yirmi harç alınır. Bu harç mükellefiyet 
yirmi seneden dun olduğu taktirde taksit 
mecmuundan ve yirmi seneden fazla ve ya 
müddet gayri muayyen ise yirmi seneliğinden 
alınır, bedel mükellefiyetten fazla ise bedel 
harca matrah olur. 

MADDE 6 — İpotek muamelesinde ve 
ipotekli borç ve irat senetleri ihracında binde 
M nisbetinde harç alınır. Bu harç deyin 
veya kefalet senetlerile taahhüt veya ihraç 
olunan senetlerde murakkam miktardan alınır. 
Faizler harca tabi değildir. Harcın tediyesi 

medyuna, mekfulun lehe, mütahhide veya senedatı 
ihraç edenlere aittir. 

MADDE 7 — Veraset ve intkal vergisi 
kanununa tabi olan ahvalden maada senetsiz 
tasarruf olunan gayri menkullerin tapuya 
raptında maliklerinden binde otuz harç alınır. 
Evvelki tedavüller sebebile başkaca harç alın
maz. 

MADDE 8 — Mukavelâttan mütevellit 
intifa haklarının ivaz mukabilinde tesisinde 
bedelinden binde on harç alınır. Senevî bir 
bedel verilmesi meşrut olupta müddet yirmi 
seneyi mütecaviz. veya esasen gayri muayyen 
ise taksitleri vasatisinin yirmi misli harca 
matı ah ittihaz olunur. İrsten mütevellit intifa 
hakları aşağıdaki onuncu madde mucibince 
kaydiyeye tabidir. Bu kaydiye intifa edilen 
hisse mülkiyetinin intikaline ait kaydiye ile 
birlikte intifa hakkı sahibinden istifa olunur. 

MADDE 9 — Harita ve mesaha harçları 
gayri menkullerin kıymetleri üzerinden binde 
ikidir. Hariçte yapılıp tapu idarelerince tetkik 
ve tasdik edilen haritalar üzerinde tadil ve 
ifraz ve tevhit icrasından binde bir nisbetinde 

devrinde dahi ayni suretle muamele yapılır. 
Bu haklara istinatla vücuda getirilen muhtesa
tın devrinde hakkın hini tesisinde harca esas 
tutulan kıymetin bakiyesi umum kayıt kıyme
tinden tenzil edildikten sonra kalan miktar 
bedel ile kararlaştırılarak hangisi fazla ise 
harcın istifasına o miktar esas tutulur. 

MADDE 5 — Gayri menkul mükellefiye
tinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
binde yirmi harç alınır. Bu harç mükellefiyet 
yirmi seneden dun olduğu takdirde taksit 
mecmuundan ve yirmi seneden fazla ve ya 
müddet gayri muayyen ise yirmi seneliğinden 
alınır. Bedel mükellefiyetten fazla ise bedel 
harca matrah olur. 

MADDE 6 — İpotek muamelesinde ve 
ipotekli borç ve irat senetleri ihracında binde 
iki nisbetinde harç alınır. Bu harç deyin veya 
kefalet senetlerile taahhüt veya ihraç olunan 
senetlerde murakkam miktardan alınır. Faizler 
harca tabi değildir. Harcın tediyesi medyuna, 
mekfulun lehe, müteahhide veya senedatı ihraç 
edenlere aittir. 

MADDE 7 —Yeniden tescil edilen veya 
malikleri namına kayıtları yürütülen gayri 
menkullerin maliklerinden binde otuz harç 
alınır. Evvelki tedavüller harç ve kaydiyeye 
tabi değildir. Veraset ve intikal vergisi kanu
nuna tabi olan muamelâtta işbu harç ile 
kaydiye alınmaz. 

MADDE 8 — Mukavelâttan mütevellit 
intifa haklarının ivaz mukabilinde tesisinde 
bedelinden binde on harç alınır. Senevî bir 
bedel verilmesi meşrut olupta müddet yirmi 
seneyi mütecaviz veya esasen gayri muayyen 
ise taksitleri vasatisinin yirmi misli harca 
matrah ittihaz olunur. İrsten mütevellit intifa 
hakları onuncu madde mucibince kaydiyeye 
tabidir, bu kaydiye intifa edilen hisse mülki
yetinin intikaline ait kaydiye ile birlikte intifa 
hakkı sahibinden istifa olunur. 

MADDE 9 — Harita ve mesaha harçları 
gayri menkullerin kıymetleri üzerinden binde 
ikidir. Hariçte yapılıp tapu idarelerince tetkik 
ve tasdik edilen haritalar üzerinde tadil ve 
ifraz ve tevhit icrasından binde bir nisbetinde 
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devrinde dahi aynı suretle muamele yapılır . 

Bu haklara istinaden vücude getirilen muh-
tesatın devrinde hakkın hini tesisinde harca 
esas tutulan kiymetin bakiyesi umum kayıt 
kıymetinden tenzil edildikten sonra kalan 
miktar bedeli ile kararlaştırılarak hangisi fazla 
ise harcın istifasına o miktar esas tutulur , 

MADDE 5 — Oayrı menkul mükellefiyetinin 
ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde binde 
yirmi harç alınır. Bu harç mükellefiyet yirmi 
seneden dun olduğu takdirde taksit mecmu
undan ve yirmi seneden fazla veya müddet gayri 
muayyen ise yirmi seneliğinden alınır. Bedel 
mükellefiyetten fazla ise bedel harca matrah 
olur. 

MADDE 6 — İpotek muamelesinde ve 
ipotekli borç ve irat senetleri ihracında binde 
bir nisbetinde harç alınır . Bu harç deyin ve 
kefalet senetlerile taahhüt veya ihraç olunan 
senetlerde murakkam miktardan alınır. Faizler. 

.harca tabi değildir . Harcın tediyesi medyuna 
mekfulün leyhe , müteahhide veya senedatı 
ihraç edenlere aittir. 

MADDE 7 — Yeniden tescil edilen veya 
malikleri namına kayıtları yürütülen gayrı men
kullerin maliklerinden binde otuz harç alınır. 
evelki tedavüllerharç kadyiyeye tabi değildir . 
Veraset ve intikal vergisi kanununa tabi olan 
muamelerden bu harç ile kaydiye alınmaz . 

MADDE 8 — Mukavelâttan mütevellit 
intifa haklarının ivaz mukabilinde tesisinde 
bedelinden binde on harç alınır. Senevi bir 
bedel verilmesi meşrut olupta müddet yirmi 
seneyi mütecaviz \reya esasen gayri muayyen 
ise taksitleri vasatisinin yirmi misli harca 
matrah ittihaz olunur. | 

İrsten mütevellit intifa hakları aşağıdaki j 
onuncu madde mucibince kaydiyeye tabidir. 
Bu kaydiye intifa edilen hisse mülkiyetinin 
intikaline ait kaydiye ile birlikte intifa hakkı 
sahibinden istifa olunur. 

MADDE 9 — Mesaha icrasile harita tan
ziminde veya hariçte yapılmış olan haritalrın 
tetkik vt tasdikinde istihdam olunanların gün 
veya saat hesabile maruf ücretleri alınır. Nüs
haların alâkadarlar adedince taaddüdü halinde 

aynı suretle muamele yapılır. 
Bu haklara istinaden vücude getİrileri 

muhtesatın devrinden hakkın hini tesisinde 
harca esas tutulan kıymetin bakiyesi umum 
kayit kıymetinden tenzil edildikten sonra kalan 
miktar bedel ile karşılaştırılarak hangisi fazla 
ise harcın istifasına o miktar esas tutulur . 

MADDE 5 — Geyri menkul mükellefiye
tinin ivaz mukabilinde tesisinde ve devrinde 
binde yirmi harç alınır. Bu harç mükellefiyet 
yirmi seneden dun olduğu takdirde tekasit mec
muundan ve yirmi seneden fazla veya müddet 
gayri muayyen ise yirmi seneliğinden alınır. 
Bedel mükellefiyetten fazla ise bedel harca 
matrah olur. 

MADDE 6 — İpotek muamelesinde ve 
ipotekli borç ve irat senetleri ihracında binde 
bir nisbetinde haç alınır. Bu harç, deyin ve 
kefalet senetlerile taahhüt veya ihraç olunan 
senetlerde murakkam miktardan alınır. Faizler 
harca tabi değildir. Harcın tediyesi medyuna, 
mekfulünlehe, müteahhide veya senedatı ihraç » 
edenlere aittir. 

MADDE 7 — Yeniden tescil edilen veya 
malikleri namına kayıtları yürüdülen gayri 
menkullerin maliklerinden ve kıymetinden 
binde yirmi beş harç alınır. Evvelki tedavüller 
harç ve kaydiyeye tabi değildir. Veraset 
ve intikal vergisi kanununa tabi olan mua
melelerden bu harç ile kaydiye alınmaz. 

MADDE 8 — Mukavelâttan mütevellit intifa 
haklarının ivaz mukabilinde tesisinde bede
linden binde on harç alınır. Senevi bir bedel 
verilmesi meşrut olupta müddet yirmi seneyi 
mütecaviz veya esasen gayri muayyen ise 
taksitleri vasatisinin yirmi misli harca matrah 
ittihaz olunur. 

İrsten mütevellit intifa hakları aşağıdaki 
onuncu madde mucibince kaydiyeye tabidir. 
Bu kaydiye intifa edilen hisse mülkiyetinin 
intikaline ait kaydiye ile birlikte intifa hakkı 
sahibinden istifa olunur. 

MADDE 9 — Mesaha icrasile harita tan
ziminde veya hariçte yapılmış olan haritaların 
tetkik ve tasdikinde istihdam olunanların gün 
veya saat hesabile maruf ücretleri alınır, ve 
irat kaydolunur. Ancak bu ücret gayri menkul 

file:///reya
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harç alınır. Nüshaların alâkadarlar adedince 
taaddüdü halinde ayrıca harç alınmaz. Kopya
lar için kıymeti bin liraya kadar olanlardan 
bir lira, beş bin liraya kadar olanlardan 
iki lira, daha fazlası için üç lira istifa edilir. 

İKİNCİ FASIL 
Kaydiyeler 

MADDE 10 — Gayri menkullerin ve mül
kiyetten maada aynî hakların hibesinde ve ya 
rücuu.nda ve kanunî veya mansup mirasçilara 
intikalinde ve vasiyetlerinin infazında tescil 
için binde bir kaydiye alınır. İşbu meblağ 
hibelerde mevhubünlehlerden, rücularda vahip-
lerden, intikalde mirasçılardan ve vasiyetlerde 
musalehten alınır. 

MADDE 1 1 — Umuru hayriye ve menafii 
umumiyeye müteallik tesisleri ihdas için tahsis 
olunan gayri menkuller binde bir nisbetinde 
kaydiyeye tabidir. 

MADDE 12 — İfraz veya taksim veyahut 
ifraz ile beraber satış muamelelerinde kıymeti 
mukayyedenin her parçaya isabet eden mik
tarından binde bir kaydiye alınır. 

MADDE 13 — Tapu sicilinde müstakil 
ve daimî hak olarak ayrıca kayıt edilmeyen 
irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde 
tahsisinde belediye hududu haricinde ise 
maktuan bir lira ve belediye hudutları dahilin
de ise başkaca bedelinden binde iki kaydiye 
alınır. Senevi bir bedel verilmesi meşrut olupta 

müddet yirmi seneyi mütecaviz ise taksitler vasa
tisinin ve müddeti gayri muayyen ise senevî taksit 
miktarının yirrri misli kaydiyeye matrah olur. 

harç alınır. Nüshaların alâkadarlar adedine 
taaddüdü halinde ayrıca harç alınmaz. Kopya
lar için kiymeti bin liraya kadar olanlardan 
bir lira, beş bin liraya kadar olanlardan iki 
lira, daha fazlası için üç lira istifa edilir. 

MADDE 10 — Oayri menkullerin ve 
mülkiyetten maada ayni hakların hibesinde 
veya rücuunda ve kanunî veya mansup miras
çılara intikalinde ve vasiyetlerinin infazında 
tescil için binde bir kaydiye alınır. İşbu meb
lağ hibelerde mevhubünlehlerden rücularda 
vahiplerden intikalde mirasçılardan ve vasi
yetlerde musalehden alınır. 

MADDE 11 — Umuru hayriye ve menafii 
umumiyeye müteallik tesisleri ihdas için 
tahsis olunan gayri menkuller birde bir nisbe
tinde kaydiyeye tabidir. 

MADDE 12 — ifraz veya taksim muame
lelerinde kıymeti mukayyedenin her parçaya 
isabet eden miktarından binde bir kaydiye 
alınır, Ve ifraz ile yapılan temlikler ayrıca 
harcına tabidir. Bu yolda ifrazda sahibinin 
uhdesinde kalan yer parça halinde ise kaydi
yeye tabi değildir. 

MADDE 13 — Tapu sicilinde müstakil ve 
daimî hak olarak ayrıca kaydediltniyen irtifak 
ve sükna haklarının ivaz mukabilinde 
tahsisinde belediye hududu haricinde ise 
maktuan bir lira ve belediye hudutları dahi
linde ise başkaca bedelinden binde iki kaydiye 
alınır. Senevî bir bedel verilmesi meşrut olup
ta müddet yirmi seneyi mütecaviz ise taksitler 
vasatisinin ve müddet gayri muayyen ise 
senevî taksit miktarının yirmi misli kaydiyeye 
matrah olur. 
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ayrıca ücret -alınmaz. Kopyalar için kıymeti 
bin liraya kadar olanlardan bir lira, beş bi.n 
liraya kadar olanlardan iki lira, daha fazlası 
için üç lira istifa edilir. 

MADDE 10 — Gayri menkullerin ve 
mülkiyetten maada aynî hakların bağışlanma
sında veya rucuunda ve kanunî veya mansup 
mirasçılara intikalinde ve vasiyetlerinin infazın
da tescil için binde bir kaydiye alınır. Bu 
meblağ bağışlamada bağışlanana, rucularda 
bağışlayandan, intikalde mirasçılardan ve vasi
yetlerde musalehten alınır. 

MADDE 11 — İfraz veya taksim mua
melelerinde kıymeti mukayyedenin her parçaya 
isabet eden miktarından binde bir kaydiye 
alınır. Ve ifraz ile yapılan temlikler ayrıca 
harca tabidir. Bu yolda ifrazda sahibinin 
uhdesinde kalan yer bir parça halinde ise 
kaydiyeye tabi değildir. 

MADDE 12 — Tabu sicilinde müstakil 
ve daimî hak olarak ayrıca kaydedilmiyen 
irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde 
tahsisinde belediye hududu haricinde ise 
maktuan bir lira ve belediye hudutları dahi
linde ise başkaca bedelinden binde bir kaydiye 
alınır.. 

Senevî bir bedel verilmesi meşrut olupta 
müddet yirmi seneyi mütecaviz ise taksitler va
satisinin ve müddet gayrı muayyen ise senevî 
taksit miktarının yirmi misli kaydiyeye mat -
rah olur. 

MADDE 13 — İcar ve isticar mukavelena
mesinin tapu siciline şerhinde icar bedelinin ' 
mecmuundan binde bir nisbetinde kaydiye alınır. 

kiymetinin beş bin liraya kadar olanların da 
binde iki ve daha yokarı kıymetler için her 
bin liraya bir çeyrek ilâvesinden mütehassıl 
nisbeti geçemez. Nüshaların alâkadarlar ade-
dinee teaddüdû halinde ayrıca ücret alınmaz. 
Kopyalar için kıymeti bin liraya kadar olan
lardan bir lira, beş bin liraya kadar olanlardan 
iki lira, daha fazlası için üç lira istifa edilir. 

İKİNCİ FASİL 
Kaydiyeler 

MADDE 10 — Gayrı menkullerin ve 
mülkiyetten maada aynî* hakların bağışlanma
sında veya rucuunda ve kanunî veya mansup 
mirascilar intikalinde ve vasiyetlerin infazında 
tescil • için kıymetten binde bir kaydiye 
alınır. Bu meblağ bağışlamada bağışlanana, 
rucularda bağışlayandan, intikalde mirascıladan 
ve vasiyetlerde musalehten alınır. 

MADDE — 11 İfraz ve ya taksim muame
lelerinde kıymeti mukayyedenin her parçaya 
isabet eden miktarından binde bir kaydiye alınır, 
ve ifraz ile yapılan temlikler ayrıca harcına 
tabidir. Bu yolda ifrazda sahibinin uhdesinde 
kalan yer, bir parça halinde ise kaydiyeye 
tabi değildir. 

MADDE 12 — Tapu sicillinde müstakil 
ve daimî hak olarak ayrıca kayt edilmeyen 
irtifak ve sükna haklarının ivaz mukabilinde 
tesisinde belediye hududu haricinde ise maktu
an bir lira ve belediye hudutları dahilinde 
ise başkaca bedelinden binde iki kaydiye 
alınır. 

Senevî bir bedel verilmesi meşrut olupta 
müddet yirmi seneyi mütecaviz ise taksitler 
vasatîsinin ve müddet gayri muayyen ise sene -
vi taksit miktarının yirmi misli kaydiyeye 
matrah olur. 

MADDE 13 — İcar ve isticar mukavele
namesinin tapu siciline şerhinde icar bedeli -
nin mecmuundan binde bir nisbetinde kaydiye 
alınır. 
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MADDE 14 — İcar ve isticar mukavele

namesinin tapu siciline şerhinde icar bedelinin 
mecmuundan binde iki nisbetinde kaydiye 
alınır. 

MADDE 15 — Mal birliğinin talep üze
rine tapu siciline şerhinde kiymetten binde iki 
kaydiye alınır. 

MADDE 16 — Mal ortaklığının tapu 
siciline şerhinde aile yurdu tesisinde muka
veleden mütevellit iştira şüf'a ve vefa hakla
rının şerhinde mutlak veya mukayyet mirasçı 
nasbinin tapu siciline şerhinde kıymetten'binde 
iki kaydiye alınır. 

MADDE 17 — Kayit teshihinde bir lira
dan aşağı olmamak üzere kıymetin binde biri 
nisbetinde kaydiye alınır. Alâkadarlarının sun'u 
taksiri olmaksızın tapu idarelerince vukua 
getirilecek yanlışlıkların tashihinde bir şey 
alınmaz. 

MADDE 18 — Alâkadarların talebine 
mebni kayıt ihracında son kayit ile tedavül 
kayitlarının beheri için binde bir kaydiye 
alınır, ve bu kaydiyeler son kıymeti mukayyede 
üzerinden istifa olunur. Mahkeme ve icra 
dairelerince ve davairi resmiyeden istenilen 
kayit suretleri eşhasa ait olsa dahi kaydiye 
alınmaz. 

MADDE 19 — Son kayit evrakı müsbitesi 
suretinin alâkadarlarına ita veya iraesinde 
beher adedinden yarım lira, evvelki tedavül 
kayitlarının evrakı müsbiteleri suretlerinin ita 
veya iraesinde beherinden bir lira ve kuyudu 
kadimeden çıkarılacak kayit suretlerinin ita 
veya iraesinde beheri için beş lira kaydiye 
alınır. Mahkeme icra ve sair devairi resmiyece 
istenilen evrak suretlerinden kaydiye alınmaz. 

MADDE 20 — İntifa ve irtifak haklarının 
ve gayri menkul mükellefiyetinin terkinlerinde 
hini tesislerinde esas ittihaz edilen kiymetten. 
binde bir kaydiye alınır. 

MADDE 14 — İcar ve isticar mukavele
namesinin tapu siciline şerhinde icar bedelinin 

mecmuundan binde iki nisbetinde kaydiye alınır 

MADDE 15 — Mal birliğinin talep üzerine 
tapu siciline şerhinde kıymetten binde bir 
kaydiye alınır. 

MADDE 16 — Mal ortaklığının tapu sici
line şerhinde aile yurdu tesisinde mukaveleden 
mütevellit iştira, şüf'a ve vefa haklarının şerhin
de mutlak veya mukayyet mirasçı nasbinin 
tapu siciline şerhinde kiymetten binde iki 
kaydiye alınır. 

MADDE 17 - Kayıt tashihinde bir liradan 
aşağı olmamak üzre kıymetin binde biri nisbe
tinde kaydiye alınır. Alâkadarların sun'u taksiri 
olmaksızın tapu idarelerince vukua getirilecek 
yanlışlıkların tashihinde bir şey alınmaz. 

• \ 

MADDE 18 — Alâkadarların talebine 
mebni kayıt ihracında istenilen son kayıt ile 
tedavül kayıtlarının beheri için binde bir 
kaydiye alınır ve bu kaydiyeler son kıymeti 
mukayyede üzerinden istifa olunur. 

Mahkeme ve icra dairelerince ve devairi 
resmiyeden istenilen kayıt suretlerinden eşhasa 
ait olsa dahi kaydiye alınmaz. 

MADDE 19 — Son kayıt evrakı müsbitesi 
suretinin alâkadralarına ita veya iraesinde beher 
adedinin yarım lira evelki tedavül kayitlerinin 
evrakı müsbiteleri suretlerinin ita veya iraesinde 
beherinden bir lira ve kuyudu kadimeden çıka
rılacak kayıt suretlerinin ita veya iraesinde 
beheri için beş lira kaydiye alınır. Mahkeme, 
icra ve sair devairi resmiyece istenilen evrak 
suretlerinden kaydiye alınmaz . 

MADDE 20 — İntifa ve irtifak haklarının 
ve gayri menkul mükellefiyetinin terkinlerinde 
esas ittihaz edilen kıymetten binde bir kaydiye 
alınır. 



- 17 
MADDE 1 4 — Mâl birliğinin talep üze - ı 

rine taptır siciline şerhinde kıymetten binde bir 
kaydiye ahnar. 

MADDE 15 — Mal ortaklığının tapu sici
line şerhinde,aile yurdu tesisinde mukaveleden 
mütevellit iştira şuf'a ve vefa haklarının şerhin
de mutlak veya mukayyet mirasçı nasbinin tapu 
siciline şerhinde kıymetten binde iki kaydiye 
alınır. 

MADDE 16:.— Kay it tashihinde bjr lira -
dan aşağı olmamak üzere kıymetin binde biri 
nisbetinde kaydiye alınır. Alâkadarlarının 
sun'u taksiri olmaksızın taptı idarelerince vukua 
getirilecek yanlışlıkların tashihinde bir şey 
atatmaz. 

MADDE 17— Alâkadarların talebine mebni 
kayıt çıkarıldığında binde bir ve tedavül kayıt
larında binde iki kaydiye alınır. * 

Mahkeme ve icra daireleri le resmî devair -
den istenilen kayit ve tedavül suretlrinden eşhasa 
ait olsa dahi kaydiye alınmaz . 

MADDE 1 8 — Son kayit evrakı müsbi-
tesi suretinin alâkadarlarına ita veya iraesinde 

) beher adedinden yarım lira evvelki: tedavül 
kayitlerinin evrakı müsbiteleri -suretlerinin ita 
veya iraesinde beherinden bir lira ve küyudu 
kadimeden çıkarılacak-kayit suretlerinin ita ve
ya iraesinde beheri için beş lira kaydiye alı
nır. Mahkeme, icra ve sair resmî dairelerden 
istenilen evrak suretlerinden kaydiye alınmaz. 

MafcDDE 4@ — İntifa ve irtifak haklarının 
ve gayrı menkûl mükellefiyetinin terkinlerinde, 
hini tesislerinde esas ittihaz edilen kıymetten 
binde bir kaydiye alınır. 

MADDE 2 0 — Oerek ipotek ve gerek 
ipotekli borç senedinin ve irat senedinin 
e&ofofffHte binde b̂ir ve vade temditlerinde 
maktöan yİFtt*i lira kaydiye alınır. Kıymeti yüz 
liradan dun olanların vade temditlerinde 
kaydiye alınmaz. 

MADDE 1 4 — Mal birliğinin talep üze
rine tapu siciline şerhinde kıymetten binde 
bir kaydiye alınır. 

MADDE 1 5 — Mal ortaklığının tapu 
siciline şerhinde aile yurdu tesisinde mukave
leden mütevellit iştira, şuf'a ve vefa haklarının 
şerhinde mutlaK veya mukayyet mirasçı 
nasbinin tapu siciline şerhinde kiymetten binde 
iki kaydiye alınır. 

MADDE 1 6 — Kayit tashihinde bir liradan 
aşağı olmamak üzere kıymetin binde biri nis
betinde kaydiye alınır. Alâkadarlarının sun'u 
taksiri olmaksızın tapu idarelerince vukua ge
tirilecek yanlışlıkların tashihinde bir şey alın -
maz. 

MADDE 17 — Alâkadarların talebine 
mebni kayıt çıkarıldığında binde bir ve tedavül 
kayıtlarında binde iki kaydiye alınır. 

Mahkeme ve icra daireleri le resmî devairden 
istenilen kayıt ve tedavül suretlerinden eşhasa 
ait olsa dahi kaydiye alınmaz. 

MADDE İH — Son kayıt evrakı müsbitesi 
suretinin alâkadarına ita veya iraesinde beher 
adedinden yarım lira evvelki tedavül kayıtla
rının evrakı müsbiteleri suretlerinin ita veya 
iraesinde beherinden bir lira ve küyudu 
kadimeden çıkarılacak kayıt suretlerinin ita 
veya iraesinde beheri için beş lira kaydiye 
alınır. 

Mahkeme icra ve sair resmî dairelerden 
isteniJe verak suretlerinden kaydiye alınmaz. 

MADDE 1"0 — İntifa ve irtifak haklarının 
ve gayri menkul mükellefiyetimn terkinlerinde 
hini tesislerinde esas ittihaz edilen kiymetten 
binde bir kaydiye alınır. 

MADDE 2 0 — Gerek ipotek ve gerek 
ipotekli botç senedinin ve irat senedinin 
cirolarında binde bir ve vade temditlerinde 
matetuan yirmi lira kaydiye alınır. Kiymeti 
yüz liradan dun olanların vade temditlerinde 
kaydiye alınmaz, 
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MADDE 2 1 — Gerek ipotek ve gerek 
ipotekli borç senedinin ve irat senedinin ciro 
larında binde bir ve vade temditlerinde mak
tuan yarım lira kaydiye alınır. Kıymeti yüz 
lira dan dun olanların vade temditlerinde 
kaydiye alınmaz. 

MADDE 22 — Tapu kayıtlarında bir hak
kın tesis, terkin, tadil edildiğini mutazammın 
alâkadarlara talep üzerine gönderilecek ihbarna
meler için gönderilmesini isteyenden maktuan 
yarım lira alınır. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 23 — Gayri menkul mülkiletlerile 

diğer aynî haklar hükmî şahıslar uhdesinde 
bulundukça kıymetlerinden vergi dairelerince 
biride bir senevi resim alınır. Müsakkafat ve 
emlâk vergisine tabi olmayan gayri menkuller 
işbu resimden müstesnadır . ( Eşhası hükmiye 
uhdesinde bulunan vakıf mahallerden 27 şubat 
1328 tarihli intikalât kanununun 9 uncu 
maddesinde münderiç binde iki buçuk 
nisbetindeki icare ya mukataa başkaca alınır). 

MADDE'24 — Bedel tesmiye olunan mu
amelâtta bedel harca veya kaydiyeye esas olan 
kıymetlerden fazla ise bedel matrah olur. Resmî 
dairelerce ve ya hükümetinı hissedar olduğu 
müesseselerce müzayede veya pazarlık suretile 
veyahut kıymet takdirile satılan gayri menkul 
mallar ile sair aynî haklar için alınacak harç
ların veya kaydiyelerin hesabında tekarrür eden 
bedeller alınacak harca veya kaydiyeye esas olur. 

MADDE 2 5 — Türk evrakı nakliyesinden 
gayri meskukât veya ecnebi evrakı nakdi yesi 
üzerine muamele yapıldığı halde bedel Türk 
evrakı nakdiyesine tahvil ve kıymeti mukayyede 
ile mukayese edilerek hangisi fazla ise harç 
veya kaydiye onun üzerinden alınır. İşbu 
tahvile esas olacak piyasa fiatları her üç ayda 
bir Maliye vekâletince tayin ve tebliğ olunur. 

MADDE 2<> — Her türlü meadin mua
melelerinden; harç ve rüsum-meadin idarele
rince tasdik olunacak kıymeti hazıralarile bede
li- müsammadan hangisi fazla ise onun. üzerin
den hesap ve istifa olunur. 

MADDE 21 — Gerek ipotek ve gerek 
ipotekli borç senedinin ve irat senedinin ciro
larında binde bir ve vade temditlerinde- maktuan 
yirmi lira kaydiye alınır. Kiymeti yüz liradan 
dun olanların vade temditlerinde kaydiye 
alınmaz. 

MADDE 22 — Tapu kayitlerinde bîr ha
kkın tesis, terkin, tadil edildiğini mutezammın 
alâkadarlara talep üzerine gönderilecek ihbar
nameler için gönderilmesini isteyenden, maktuan 
yirmi lira alınır. 

ÜÇÜNGÜ FASIL 
' • • Müteferrik hükümler 

MADDE 2 3 — Tapu muameleleri; vergi, 
belediye resimleri, icare, mukataa ve resmi 
senevi 'borçlarının tahsiline talik edilerek dur
durulamaz. 

MADDE 2 4 — Bedeli tesmiye' olunan mu
amelâtta bedel harca veya kaydiyeye esas olan 
kıymetlerden fazla ise bedel matrah olur . ; 
Resmî dairelerce veya Hükümetin hissedar olduğu 

müesseselerce müzayede , veya pazarlık suretile 
veyahut kıymet takdirile satılan gayri menkul 
mallar ile sair ayni haklar için alınacak harçların 
veya kaydiyelerin hesabında tekarrür eden be
deller alınacak-harç veya kaydiyeye esas olur. 

MADDE 2 5 — Türk evrakı nakdiyesinden 
gayri kıymetler veya ayinlar üzerine muamele 
yapıldığı halde bedel Türk evrakı nakdiyesine 
tahvil ve kiymeti mukayyede ile mukayese 
edilerek hangisi fazla ise harç veya kaydiye 
onun üzerinden alınır. 

MADDE 2 6 — Madenlere -ait tasarruf 
muamelelerinde harca tabi olan kısımlardan 
ruhsatname, veya imtiyazname harçlarının üçte 
biri, kaydiyeye tabi olan kısımlardan onda friri 
maktuan alınır. 
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MADDE 2 1 — Tapu kayitlannda bir hak

kın te'sis, terkin ve tadil edildiğini mııtazam-
mın alâkadarlara talep üzerine gönderilecek 
ihbarnameler için gönderilmesini istiyenden 
maktuan yirmi lira alınır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Müteferrik hükümler 

MADDE 2 2 —. Tapu muameleleri vergi, 
belediye resimleri, vakıf icare ve mukataa 
ve resim senevî borçlarının tahsiline talik 
edilmez. 

MADDE 2 3 — Bedel tesmiye olunan 
muamelâtta bedel harca veya kaydiyeye esas 
olan kiymetlerden fazla ise bedel matrah olur. 

Resmî dairelerce veya Hükümetin hissedar 
olduğu mûesseselerce arrtırma veya pazarlık 
suretile ve yahut kıymet takdirile satılan gayrı 
menkul mallar ile sair aynî haklar için alınacak 
harçların veya kaydiyelerin hesabında takarrür 
eden bedeller alınacak harç veya kaydiyeye 
esas olur. 

MADDE 2 4 — Türk evrakı naktiyesinden 
gayrı kıymetler veya ayınlar üzerine muamele 
yapıldığı halde bedel Türk evrakı naktiyesine 
tahvil ve kıymeti mukayyede ile mukayese 
edilerek hangisi fazla ise harç veya kaydiye 
onun üzerinden alınır, 

MADDE 25 — Madenlere ait tasarruf 
muamelelerinde harca tabi olan kısımlardan 
ruhsatname veya imtiyazname harçlarının üçte 
biri, kaydiyeye tabi olan kısımlardan onda 
biri maktuan alınır. 

MADDE 2 6 — Dalyanlar ve voli mahalleri 
hakkında yapılacak tasarruf muamelelerinde 
vukuf erbabından en az iki zata kıymet takdir 
ettirilir. Bu kıymet ile tesmiye olunan, bedelden 
hangisi fazla ise harç ve resim hesabına o mik- I 

MADDE 21 — Tapu kayıtlarında bir hak
kın tesis, terkin ve tadil edildiğini mutazam-
mjn alâkadarlara talep üzerine gönderilecek 
ihbarnameler için gönderilmesini isteyenden 
maktuan yarım lira alınır. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Müteferrik hükümler 

MADDE 2 2 — Tapu muameleleri vergi, 
belediye resimleri, vakıf icra ve mukataa ve 
resmi senevî borçlarının tahsiline talik edilmez. 

MADDE 2 3 — Bedel tasrih olunan muam
elâtta bedel harca veya kaydiyeye esas olan 
kiymetlerden fazla ise bedel matrah olur .Resmî 
dairelerce veya Hükümetin hissedar olduğu 
mûesseselerce arttırma ve ya pazarlık suretile 
ve yahut kiymet takdirile satılan gayri menkul 
mallar ile sair aynî haklar için alınacak harç
ların ve ya kaydiyelerin hesabında takarrür 
eden bedeller alınacak harca veya kaydiye ye 
esas olur. 

MADDE 24 — Türk evrakı nakdiyesinden 
gayri kıymetler veya ayınlar üzerine muamele 
yapıldığı halde bedel Türk evrakı nakdiyesine 
tahvil ve kıymeti mukayyede ile mukayese 
edilerek hangisi fazla ise harç ve ya kaydiye 
onun üzerinden alınır . 

MADDE 25 — Madenlere ait tasarruf 
muamelelerinde harca tabi olan kısımlardan 
ruhsatname veya imtiyazname harçlarının üçte 
biri, kaydiyeye tabi olan kısımlardan ruhsat
name veya imtiyazname harçlarının onda biri 
maktuan alınır. 

'MADDE 2G — Dalyanlar vevoli mahalleri 
hakkında ypılacak tasarruf muamelelerinde 
vukuf erbabından en az iki zata kıymet takdir 
ettirilir. Takdir olunan bedelden hangisi fazla 

I ise harç ve resim hesabına o miktar .-esas olur. 
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MADDE 2.7 — Dalyanlar ve voli mahal
leri hakkında vuku bulacak muamelâtı tasarru-
fiyede erbabı vukuftan lâakal iki zate kıymet 
takdir ettirilerek bu kıymet ile satış muame-
lesindeki bedelden hangisi fazla ise harç ve 
rüsumun hesabına o miktar esas ittihaz olunur. 
Oerek tabu memurları ve gerek alâkadarları 
tarafından bu kıymete itiraz olunursa keyfiyet 
idare heyetleri tarafından tetkik ve bir karara 
raptolunur. Kıymeti mukayyet ve muayyen 
olmıyan sular hakkında da bu yolda muamele 
olunur. 

MADDE 2 8 — Bilumum harç ve kaydiye 
hesabında bedel ve kıymetlerinin on liradan 
dun olan küsuratı on liraya iblağ olunur. 

MADDE 29 — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrası için daire haricine azime
tinde harç istifasına esas olan kıymetin binde 
biri mal sandığına emaneten teslim olunur. 
Vazifenin ikmalinden sonra bu> meblağın yarısı 
hazineye irat kayit ve diğer yarısı husus ücreti 
olarak alâkadar memurlar ile birlikte maaş 
nisbetinde tevzi edilmek üzere tapu müdür 

MADDE 27 — Dalyanlar ve voli mahal
leri hakkında yapılacak tasarruf nuıamelerfcıde 
vukuf erbabından en az iki zata kıymet takdir 
ettirilir. Bu kiymet ile tesmiye olunan bedel
den hangisi fazla ise harç ve resim hesabına 
o miktar esas olur. Kiymet taktirinde balıkha
nede mevcut kayıtlar nazarı itibara alınır. 

Oerek tapu memurJarı ve gerek alâkadar
ları tarafından bu kiymete itiraz olunursa key
fiyet idare heyetleri tarafından tetkik ve bir 
karara raptedilir. 

Kiymeti mukayyet ve muayyen olmıyan 
sular hakkında dahi bu yolda muamele olunur. 

MADDE 2 8 — Bilumum harç ve kaydiye 
hesabında bedel ve kiymetleri on liradan dun 
olan küsuratı on liraya iblağ olunur. 

MADDE 29 — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrasi için daire haricine azime
tinde harç istifasına esas olan kiymetin binde 
biri mal sandığına emaneten teslim olunur. 

Vazifenin ikmalinden sonra bu meblağın 
yarısı hazineye irat kayıt ve diğer yarısı ücret 
olarak alakadar memurlar ile birlikte maaş 
nisbetinde tevzi edilmek- üzere tapu müdürleri 
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tar esas olur. Kıymet takdirinde balıkhanede 
mevcut kayıtlar nazarı itibara alınır. 

Gerek tapu memurları ve gerek alâkadarları 
tarafından bu kıymete itiraz olunursa keyfiyet 
idare heyetleri tarafından tatkik ve bir karara 
raptedilir. 

Kıymeti mukayyet ve muayyen olmıyan 
sular hakkında dahi bu yolda muamele olunur. 

MADDE 27 — Bilumum harç ve kaydiye 
hesabında bedel ve kıymetlerinin on liradan 
dun olan küsuratı on liraya iblağ olunur. 

MADDE 2 8 — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrası için daire haricine 
azimetinde harç istifasına esas olan kıymetin 
binde biri mal sandığına emaneten teslim 
olunur. Vazifenin ikmalinden sonra bu mebla
ğın yarısı hazineye irat kayit ve diğer yarısı 
ücret olarak alâkadar memurlar ile birlikte 
maaş nisbetinde tevzi edilmek üzre tapu mü
dürleri ve kazalarda tapu memurları tarafın
dan alınır. 

Sandığa yatırılacak meblağ iki liradan az ve 
yirmi beş liradan çok olmaz. Akit için mahal
line gidilmekten sarfınazar olunursa alınan 
meblâğ iade olunur. Mutat vesaiti nakliyenin 
temini talep sahiplerine aittir. İfraz, taksim, 
mesaha ve harita yapmak gibi bir sebeple 
mahalline gidilmek lâzım geldiği taktirde 
harcırah kararnamesi ahkâmı caridir. Bu* esnada 
hasbellüzum alınan kafi alâka takrirleri 
ayrıca, harç ve ücrete, tabi değildir. 

MADDE 2 0 — Bu kanunda tasrih olunan 
ahvalden maada yerlerde mülkiyet ve intifa 
haklarının harç ve kaydiyelerinin hesabında 
kıymet mecmuunun üçte biri mülkiyete ve 
ikisi de intiafaa tefrik olunur. 

kıymet takdirinde balıkhanede Mevcut kayıtlar 
nazarı itibara alınır. Oerek tapu memurları ve 
gerek alâkadarları tarafından bu kıymete itiraz 
olunursa .keyfiyet idare heyetleri tarafından 
tetkik ve bir karara raptedilir. Kiymeti muka
yyet ve muayyen olmıyan sular hakkında dahi 
bu yolda muamele olunur. 

MADDE 27 — Bilumum harç ve kaydiye 
hesabında bedel ve kıymetlerinin on liradan 
dun olan küsuratı on liraya iblağ olunur. 

MADDE 2 8 — Tapu memurlarının talep 
vukuunda akit icrası için bir mahalle azimê  
tinde harç istifasına esas olan kıymetin binde 
biri mal sandığına emaneten teslim olunur . 
Vazifenin ikmalinden sonra bu meblağın yarısı 
Hazineye irat kayit ve diğer yarısı ücret olarak 
alâkadar memurlar ile birlikte maaş nisbetinde 
tevzi edilmek ve tapu müdürleri ve kaza ve 
nahiyelerde tapu memurları tarafından alınır . 
Sandığa yatırılacak meblâğ iki liradan az ve 
yirmi beş liradan çok olmaz. Akit için mahal
line gidilmekten sarfınazar olunursa alınan 
meblâğ iade olunur. Mutat vesaiti nakliyenin 
temini talep sahiplerine aittir. İfraz, taksim, 
mesaha ve harita yapmak gibi bir sebeple 
mahalline gidilmek lâzım geldiği taktirde Kar
aran kararnamesi ahkâmı caridir. Bu esnada 
hasbellüzum alınan kafi alâka takrirleri ayrıca 
harç ve ücrete tabi değildir . 

MADDE 2 9 — Bu kanunda tasrih olunan 
ahvalden maada yerlerde, mülkiyet ve iatüa 
haklarının harç ve kaydiyelerinin hesabında 
kıymet mecmuunun üçte biri mülkiyete ve 
ikisi de intifaa tefrik olunur. 



Ve memurları tarafından alınır. Sandığa yatırı
lacak meblâğ iki liradan az ve yirmi beş liradan 
çok olamaz. Akit için mahalline gidilmekten 
sarfınazar olunursa alınan meblâğ iade olunur. 
Keşif ve tahkik, rfraz, taksim gibi bir sebeple 
esasen mahalline gidilen gayri menkuller için 
memurlar tarafından hasbellûzum alınan kat'ı 
«lâka takrirleri harç ve ücrete tabi değildi. 

MADDE 3 0 — İşbu kanun da tasrih olu
nan ahvalden maada yerlerde mülkiyet ve 
İntifa haklarının harç ve kaydiyelerinin mikta
rında kıymeti mecmuanın üçte biri mülkiyete 
ve İkisi de intifaa tefrik olunur. 

MADDE 3 1 — Hazine ve hazineye izafetle 
resmî daireler namlarına her hangi sebep ile 
olur ise olsun kayıt ve tescil olunacak gayri 
menkuller veya mülkiyetin gayri aynî haklar 
ve yahut şerhi müstelzirn muamelât harç ve 
rüsumdan müstesnadır. 

MADDE 3 2 —- Yangın yerlerinde ebniye 
kanunu mucibince verilen çaplara binaen 
eshabı namına tesis olunacak kayitlerden ve 
22 nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan ita 
olunan bonolarla müzayedeye iştirak suretile 
eshabı tarafından iştira edilecek arsaların senede 
raptolunacak olanlarından harç ve resim 
alınmaz. Şukadar ki bedeli müzayede bono 
miktarım mütecaviz olursa fazlası harca tabidir. 

MADDîE 3 3 -—Henüz kıymet veya Varidatı 
gayri sariye takdir edilmemiş olan natamam 
inşaat hakkında talep olunacak her gûna mua
melâtın harç ve rüsumu bu kıymet veya vari
datı takdire memur olan heyetler tarafından 
natamam haline göre takdir olunacak kıymet
lerden alınır. İtiraz vukuunda emanete alınarak 
neticei tetkikatta fazla alındığı tahakkuk eden 
miktar ret ve noksanı ikmal edilir. 

ve kazalarda taptı memurları tarafından 
alınır. 

Sandığa yatırılacak meblâğ iki liradan az 
ve yirmi beş liradan çok olmaz. Akit için 
mahalline gidilmekten sarfınazar olunursa 
alınan meblâğ iade olunur. Mutat vesaiti nak
liyenin temini talep sahiplerine aittir. İfraz, 
taksim gibi bir sebeple mahalline gidilmek 
lâzım geldiği takdirde harcırah kararnamesi 
ahkâmı caridir. Bu esnada hasbellûzum alınan 
kati alâka takrirleri ayrıca harç ve ücrete tabi 
değildir. 

MADDE 3 0 — İşbu kanunda tasrih 
olunan ahvalden maada yerlerde mülkiyet ve 
intifa haklarının harç ve kaydiyelerinin hesabın
da kiymet mecmuunun üçte biri mülkiyete ve 
ikisi de intifaa tefrik olunur. 

MADDE 3 1 — Hazine ile umumî muva
zeneye dahil daireler namına kay t ve tescil 
olunacak gayri menkuller veya mükellefiyetin 
gayri aynî haklar veyahut şerhi müstelzirn 
muameleler harç ve resimden müstesnadır. 

MADDE 3 2 ~- Yangın yerlerinde ebniye 
kanunu mucibince verilen çaplara binaen 
eshabı namına tesis olunacak kayıtlardan ve 
yirmi iki nisan 1341 tarihli kanuna tevfikan 
ita olunan bonolarla müzayedeye iştirak 
suretile eshabı tarafından iştira edilecek arsa
ların senede raptolunacaklanndan. harç ve 
resim alınmaz: şu kadarki bedeli müzayede 
bono miktarını mütecaviz olursa fazlası harca 
tabidir. 

MADDE 3 3 — Henüz kıymet veya" gayrı 
safî irat takdir edilememiş bulunan ve tamam 
olmiyan inşaat hakkında istenilecek her türlü 
muamelenin harç ve resmi bu kiymet ve ya 
iradı takdire memur 'heyetler tarafından 
noksan haline göre takdir olunacak miktarlar 
üzerinden alınır. 

İtiraz vukuunda emanete geçirilerek tetkikat 
neticesi fazla alındığı tahakkuk eden miktar 
iade ve noksanı ikmal edilir. 
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MADDE 3 0 — Hazine ile umumî muva
zeneye dahil daireler namına kayit ve tescil 
olunacak gayri menkuller veya mülkiyetin gayri 
ayni haklar ve yahut şerhi müstelzim muame
leler harç ve kaydiyeden müstesnadır. 

MADDE 3 1 — Yangın yerlerinde ebniye 
kanunu mucibince verilen çaplara binaen 
eshabı namına tesis olunacak kayitlardan 
ve yirmi iki nisan 1341 tarihli kanuna tevfi
kan ita olunan bonolarla arttırmağa iştirak 
suretile eshabı tarafından iştira edilecek arsa
ların senede raptolunacaklarından harç ve 
resim alınmaz. Şu kadarki arttırma bedeli bono 
miktarını mütecaviz olursa fazlası harca tabidir. 

MADDE 3 2 — Henüz kıymet veya gayrı 
safî irat taktir edilememiş bulunan ve tamam 
olmıyan inşaat hakkında istenilecek her^tüıiü 
muamelenin harç ve resmi bu kıymet veya 
iradı taktire memur heyetler tarafından noksanı 
haline göre taktir olunacak miktarlar üzerinden 
alınır. ' ; 

İtiraz vukuunda emanete geçirilerek tetki-
kat neticesi fazla alındığı tahakkuk eden 
miktar iade ve noksanı ikmal edilir. 

MADDE 3 3 *- Harç veya kaydiyeye esas 
tutulan kıymetlere itiraz olunursa tahsil edile -
cek harç ve resim emanete alınır. Alâkadar 
dairelerce bu kıymetler tadil, olunduğu taktirde 
fazla alınan miktar iade ve noksanı ikmal 
edilir . 

MADDE 3 0 — Hazineye veya hazineye 
izafetle umumî muvazeneye dahil daireler 
namına kayit ve tescil olunacak gayri menkuller 
veya mülkiyetin gayri aynî haklar ve yahut 
şerhi müstelzim muameleler harç ve kaydiyeden 
müstesnadır. 

MADDE 3 1 — Yangın yerlerinden ebniye 
kanunu mucibince verilen çaplara binaen 
eshabı namına tesis olunacak kayitlardan ve 
22 nisan 341 tarihli kanuna tevfikan ita olu
nan bonolarla arttırmaya iştirak suretiyle eshabı 
tarafından iştira edilecek arsaların senede rapt 
olunacaklarından harç ve resim alınmaz . Şu 
kadarki arttırma bedeli bono miktarını müte
caviz olursa fazlası harca tabidir. 

MADDE 3 2 »- Henüz bitmemiş inşaat 
hakkında alâkadar heyetler tarafından bulun
dukları hale göre kıymet takdir olunur. Takdir 
olunan kıymete itiraz vukuunda emanete geçiri
lerek tetkikat neticesi fazla alındığı tahakkuk 
eden miktar iade ve noksanı ikmal edilir. 

MADDE 3 3 — Hare veya kaydiyeye esas 
tutulan kıymetlere itiraz olunursa tahsil edile
cek harç ve resim emanete alınır. Alâkadar 
dairelerce bu kıymetler tadil olunduğu takdirde 
fazla alınan miktar iade ve noksanı ikmal edilir. 
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Maddei muvakkate 

MADDE 3 4 — İşbu kanunun rner'iyeti 
tarihinden itibaren üç sene zarfında senetsiz 
tasarrufatın tapuya raptında yedinci maddede 
muayyen olan harç alınmaz. 

MADDE 3 5 — 1323 Tarihli harç tarifesi 
§27 şubat 1329 tarihli harç kanunu ile 17 

temmuz 1323 tarihli teşkilât nizamnamesinin 
17, 25, 26, 27, 33 ve 34 uncu maddeleri ve 
16 şubat 1328 tarihli eşhası hükmiyenin em-
vaH gayri menkule tasarrufuna dair olan kanun
un beşinci ve 21 şubat 1328 tarihli emvali 

gayri menkule intifcalât kanununun guncu maddesi 
nin 3 üncü fıkrası ve 30 mart 1329 tarihli 
emvali gayrı menkulenin tasarrufuna dair olan 
kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası ile 
bu kanun ahkâmına mugayir olan sair ahkâm 
mülgadır, 

MADDE 3 6 — İşbu kanun neşri tarihin
den itibaren muteberdir. 

MADDE 3 4 — Harç veya kaydiyeye esas 
tutulan kıymetlere itilraz olunursa tahsil edile
cek harç ve resim emanete alınır. 

Alâkadar dairelerce bu kiymetler tadil 
olunduğu takdirde fazla alınan miktarı iade ve 
noksanı ikmal edilir. Müracaattan itibaren bir 
sene zarfında kiymet tadilâtı yapılmamış olduğu 
takdirde emanette bulunan para irat olunur. 

MADDE 3 5 — Bu kanunda yazılı olan 
muameleler harç ve kaydiyeleri tediye edildikten 
sonra intaç olunur. 

MADDE 3 6 — 1^23 tarihli harç tarifesi 
27 şubat 1329 tarihli harç kanunu ile 17 tem
muz 1323 tarihli teşkilât nizamnamesinin 17, 
25, 26, 27, 33, ve 34 üncü maddeleri ve 

16 şubat 1328 tarihli eşhası hükmiyenin emvali 
gayri menkule tasarrufuna dair olan kanunun 
beşinci ve 21 şubat 1328 tarihli emvali gayri 
menkule intîkalât kanununun 9 uncu maddesi 
30 mart 1329 tarihli emvali gayri menkulenin 
tasarrufuna dair olan kanunun birinci maddesi
nin ikinci fıkrası ile 20 ağustos 331 tarihli 
muvakkat kanun ile tapu idarelerinin 
teşkilatına dair 17 temmuz 323 tarihli 
nizamnamenin 16 inci bendinin ikinci 
fıkrası ve 1 Ağustos 329 tarihli muvakkat 
kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının 
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MADDE 34 — Bu kanunda yazılı olan 
muameleler harç ve kaydiyeleri tediye edildikten 
sonra intaç olunur. 

Muvakkat madde — Bu kanun meriyeti 
tarihinden itibaren üç sene içinde gayri menkul
lerin yeniden tescilinde yedinci maddede mu
ayyen olan harç alınmaz. 

MADDE 3 5 — 1323 tarihli harç tarifesi 
27 şubat 1329 tarihli harç kanunu ile 17 
temmuz 1323 tarihli teşkilât nizamnamesinin 
17 , 25 , 26 , 27 , 33 ve 34 üncü maddeleri 
ve 16 şubat 32$ tarihli eşhası hükmiyenin 
emvali gayri menkule tasarrufuna dair olan 
kanunun beşinci ve 21 şubat 1328 tarihli em
vali gayri menkule intikalat kanununun çuncu 
maddesi 30 mart 1320 tarihli emvali gayri 
menkulenin tasarrufuna dair olan kanunun 
birinci maddesinin ikinci fıkrası ile 20 ağustos 
1331 tarihli muvakkat kanun ile tapu idare
lerinin teşkilâtına dair 17 temmuz 1323 tarihli 
nizamnamenin 16 inci bendinin ikinci fıkrası 
ve 1 ağustos 1329 tarihli muvakkat kanunun 
birinci maddesinin birinci fıkrasının «bunların 
müterakimi ferağ ve intikal vukuunda kemakân 
tefterhanece tahsil ve emanet kaydedilerek 
her hafta evkaf idarelerine » ibaresi ve ı ağus
tos 1325 tarihli tahsili emval kanununun 
yedinci maddesi ve hususî kanunlarla kanun 
mahiyetinde bulunan mukavele ve muahede 
ahkâmı mahfuz olmak üzre bu kanun ahkâmına 
mugayir olan sair ahkâm mülgadır. 

MADDE 3 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 4 — Bu kanunda yazılı ölafi 
muameleler harç ve kadiyeleri tediye edildikten 
sonra intaç olunur. 

MADDE 3 5 — Hükmî veya hakikî şahıs
lar uhdelerinde bulunan vakıf mahallerin icare 
veya mukataaları vergi kıymetlerine;: nisbetle 
binde iki buçuktan dun ise o miktara iblağ 
olunur. 

Muvakkat madde — Bu kanunun mer'iyeti 
tarihinden itibaren üç sene içinde gayrı 
menkullerin yeniden tescilinde veya maliki 
namına kayitlarımn yürütülmesinde yedinci 
maddede muayyen olan harç alınmaz. 

MADDE 3 6 — 1323 tarihli harç tarifesi 27 
şubat 1329 tarihli harç kanunu ile 17 temmuz 
1323 tarihli teşkilât nizamnamesinin 17,25 
26,27,33 ve 34 üncü maddeleri ve 16 şubat 
1328 tarihli eşhası hükmiyenin emvali gayri 
menkule tasarrufuna dair olan kanunun beşinci 
ve 21 şubat 1328 tarihli emvali gayri men -
kule intikalat kanununun 9 uncu maddesi, 3o 
mart 1329 tarihli emvali gayri menkulenin 
tasarrufuna dair olan kanunun birinci madde
sinin ikinci fıkrası ile 20 ağustos 1331 
tarihli muvakkat kanunile tapu idarelerinin 
teşkilâtına dair 17 temmuz 1323 tarihli nizam
namenin 16 mcı bendinin ikinci fıkrası ve 
1 ağustos 1329 tarihli muvakkat kanunun 
birinci maddesinin birinci fıkrasının «bunların. 
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MADDE 37 — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

27/2/929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdülhalik M. Esat ismet 
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

$. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü Ş. kaya 
İk. V. Na. V.' Mf. V. 

M. Rahmi içtimada bulunmadı H.Vasıf 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

«bunların mülerakimi ferağ ve intikal vukuun* 
da kemakân defterhanece tahsil ve emanet 
kaydedilerek her hafta evkaf idarelerine ita 
edilecektir» ibaresi ve ı ağustos 325 tarihli 
tahsili emval kanununun 7 inci maddesi ve 
hususî kanunların kanun, mahiyetinde bulunan 
mukavele ve muahedeler ahkâmı mahfuz olmak 
üzere bu kanuna mugayir ol acı sair hükümler 
mülgadır, 

MUVAKKAT MADDE - Yedinci 
madde mucibince alınması lâzım kelen harç 
bu kanunun mer'i olduğu tarihten itibaren 
3 sene müddetle ahnmiyacaktır. 

MADDE 3 7 — Bu kaftan neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 8 —• Bu kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Maliye vekilleri memurdur. 
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müterakimi ferağ ve intikal vukuunda kemakân 
defterhanece tahsil ve emanet kaydedilerk her 
hafta evkaf idarelerine ita edilecektir» ibaresi 
ve ıağustos 1325 tarihli tahsili emval kanununun 
7 inci maddesi ve hususî kanunlarla kanun ma
hiyetinde bulunan mukavele ve muahedeler 

ahkâmı mahfuz olmak üzere bu kanun ahkâmına 
mugayir olan sair ahkâm mülgadır. 

MADDE 3 7 — Bu kanunun hükümlerini 
craya Başvekilve Maliye Vekili memurdur. 

MADDE 3 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 8 — Bu kanunun hükümlerini. 
icraya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

•^^^^^^yJfSSSSf'* 





Sıra No 173 
Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti arasında imza 

edilen uzlaşma ve Adlî tesviye ve Tahkim mukavelename
sinin tasdikine dair 4!7 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 21-3-929 
Şube 1 
Sayı Jİ37 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Hükümetimizle İsviçre Hükümeti arasında münakit uzlaşma, adlî tesviye ve tahkim 

muahedenamesinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
12/3/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyrulraasırîı rica ederim efendim. Başvekil 
İsmet 

Hükümeti Cümlıuriye ile İsviçre Hükümeti arasında 9 kânunevvel 
1928 tarihinde imza edilmiş olan uzlaşma, adlî tesviye ve tahkim 

mukavelenamesine müteallik esbabı mucibe lâyihası 
Mezkûr metnin mütaleasından anlaşılacağı veçüzere : 
I - Her iki taraf arasında tehaddüs edipte dibloması târiki ile haliedilmiyen bütün meseleleri, 

birinci maddenin birinci fıkrası mucibince esas itibariyle uzlaşma veya adlî tesviye yahut 
tahkim usulüne tabi tutmayı birbirine karşı teahhüt etmektedir. ( Madde l = Fıkra l ) 

II - Birinci maddenin ikinci fıkrası, birinci fıkradaki teahhüdün şümulünden hariç kalmaları 
iki taraf arasında tekarrür eden meseleleri muhtevi bulunmaktadır. ( Madde I = fıkra II ) 

III - Uzlaşma, adlî tasviye ve tahkim tanklarından hariç bırakılmış olan meseleler : 
A - Teşkilâtı esasiye prensiplerine dokunan meseleler, 
B - Hayatî menfaatlere dokunan meseleler, 
C - Hukuku düvelin münhasıran her"devletin kendi selâhiyetine bırakdığı meselelerdir. 
IV - İhtilaflı bir meselenin bu sınıf meselelerden olup olmadığının tayini alâkadar tarafın 

kendi takdirine ait olmak dahi mukarrerdir. 
V — Bir meselenin bilâ kaydü şart uzlaşma usulüne tabi tutulması o meselenin mutlaka tah

kim veya adlî tesviyeye dahi şevki zarurî kılmayup uzlaşma komsiyonuna sevkedilmiş fakat 
bu usul ile halledilmemiş olan ihtilâfı ( 3 ) numaralı bentte mezkûr meselelerden olduğu ve 
adlî tesviye ve tahkim usullerine tabi tutulmayacağı beyanile, tahkim ve adlî tesviyeden 
hariç tutmak salâhiyeti dahi mahfuzdur. ( Madde l = Fıkra III ) 

VI — muahede namenin şumulinden hariç bırakıldıkları yukarideki (3) numaralı bentte 
mezkûr meselelere dair olan (birinci maddenin ikinci fıkrası ile ayni meselelerde uzlaşma usulüne 
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rıza vermiş bulunmanın tahkim ve adlî tesviyeyi redde mani olmayacağı hakkındaki ( birinci 
maddenin üçüncü fıkrası) ııın tefsirinden neşet eden ihtilafların tahkime tabî olmamaları da 
onuncu maddede mezkûr istisnalarla temin edilmiştir. 

VII — Birinci maddenin son fıkrası uzlaşma mükaddemesine müracaatın zarurî olduğuna 
dairdir . Madde I = Fıkra IV) . 

VIII — İkinci maddeden sekizinci maddenin nihayetine kadar olan hükümler, Uzlaşma komi
syonunun teşkili tarzına, salâhiyetlerine, tahkim veya adlî tesviye usullerinin ne suretle tatbik 
edileceklerine dair, bu kabil muahedelerde tespiti mutat olan hükümlerden ibarettir. (Madde II 
ilâ 8 ) . 

IX — Uzlaşma komisyonunun veya Divanı Adaletin ve yahut hakemin kendilerine tevdi 
edilen bir mesele hakkında intizar edilen teklif ve kararlarının kabul ve tatbikini 
müşkülleştirecek muamelelerden mezkûr meselenin tetkiki müddetince, her iki taraf içtinap 
edecektir. ( Madde IX ) 

X - Bu muahedenin tefsirinden doğan ihtilaflarla, bu muahede mucibince verilen karar ve 
ilâmların icrasından neşet eden ihtilaflar dahi (VI) numaralı bentte mezkûr müstesnalar hariç 
olmak üzere adlî tesviye tarikına tabi olacaktır. ( Madde X ) 

XI - Hükümeti Cümhuriye ile İsviçre Hükümeti,arasında bu muahedenamenin meriyetinden 
evvel tehaddüs etmiş ve elyevm muallâkta bulunmuş oldukları farzolunan ihtilâflar mezkûr 
muahede hükmünden hariçtir. ( Madde XI ) 

Şu son onbir numaralu bent ile yukarıda iki numaralı bentten itibaren altı numaralı 
bendin nihayetine kadar arzolunaıı kay itler İsviçre ile aramızda zuhuru muhtemel ihtilâflarda 
Cumhuriyet Hükümeti için kâfi derecede hareket serbestliği temin etmekte olduğu, tahkim 
mukavelenameleri mezkûr mukavelenameleri kabul eden devletler için güzel ve samimî bir 
sulh severlik alâmeti teşkil ettiği, ve esasen İsviçre gibi kendisiyle pek dostça ve pek derinden 
muhabbet ve müessise ve mefkure rabıtalarımız olan yüksek bir milletle bu rabıtalarımızı hiç 
bir veçhile rencide etmemek Cumhuriyet Hükümetince mültezem bulunduğu için bu mukave
lenamenin Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikina ınazhar olacağı ümit olunur. 

T. B M. M. 
Hariciye Encümeni 

Karar Je 156 13-5-1929 
Fsas • ¥ •-4~}-7-

Hariciye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Türkiye Cühuriyeti ile İsveçre Hükümeti arasında Ankarada Q kânunuevvel 1928 tarihinde 
imza edilen «uzlaşma, adli tesviye ve tahkim» muahedenamesinin tasdikine müteallik kanun 
layihası Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendinin huzurile tetkik ve mutalea olundu. 

Hükümetin esbadı mucibe mazbatasında beyan edildiği veçhile mezkûr muahedenin İsveçre 
gibi kendisile ötedenberi pek dostça ve pek samimî rabıtalarımız olan bir devlet ile 
aramızdaki münasebetler hakikî bir sulh severlik yolunda takviyeye hizmet edeceği anlaşıl
makla tasdikini mütezammın kanun lâyihası ayen tasvip ve Heyeti Umumiyeye sevkolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınmıştır. 

Âza Âza Kâtip M. M. Hariciye Encümeni Reisi 
Trabzon Edirne Siirt Erzincan 

M. Nebizade Zeki M es'ut Mahmut Saffet Zıya 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Bursa Sivas Kocaeli 
Akmet Hamdi Necmettin /. Süreyya 
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Türkiye Hükümeti ile İsviçre Hükümeti arasındaki uzlaşma, adlî 

tesviye ve tahkim muahedeııamesi 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti arasında mevcut dostluk rabıtalarını sıkılaştırmak 

ve her iki memleket arasında baş gösterecek ihtilâfları muslihane bir tesviyeye tabi tutmak 
arzusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Reisi ile İsviçre Federal Meclisi bunun için bir 
muahede akdine karar vermişler ve murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi: 
Tokat Mebusu ve Hariciye Vekâleti Müsteşarı sabıkı Ali Şevki Beyefendi ile Hariciye 

Vekâleti Hukuk müşaviri Veli Beyefendiyi, 
Ve, 
İsviçre Federal Meclisi: 

Ankaradaki Fevkalâde Murahhas ve Orta Elçisi Müsyü « Marten »i, tayin eylemişler 
ve müşarüileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini teati ettikten 
sonra asadaki hükümleri kararlaştırmışlardır. 

Madde i — Âkit taraflar, aralarında baş gösterecek ve münasip bir müddet içinde 
diplomasi yolila tesviye edilemiyecek olan bütün ihtilafları, ikisinden birinin talebi üzerine, 
uzlaşma usulüne ve icabında adlî tesviye veva tahkim usulüne tabi tutmayı taahhüt ederler. 

Bununla beraber, âkitlerden her biri, kendi telâkkisine göre, teşkilâtı esasiye prensiplerine 
veya hayatî menfaatlarına dokunan veyahut beynetdüvel hukukun, devletlerin munhasıren 
kendi selâhiyetine terketmiş olduğu meselelere müteallik ihtilafları uzlaşma ve adlî tesviye 
veya tahkim usullerinden hariç tutmakta serbest bulunacaktır. 

Âkitlerden birinin, her türtü kayıt ve şarttan âri olarak, uzlaşma usulüne müracaati kabul 
etmiş olması, işbu muahedenamenin altıncıdan sekizinciye kadar olan maddeleri mefhumuna 
göre adlî tesyiye veya tahkim talebini yukarıdaki fıkrada derpiş edilen şartlarla reddetmek 
hakkını ihlâl etmez. 

Bir ihtilâfın, uzlaşma mukaddemesine müracaat etmeksizin, doğrudan doğruya adlî tesviye 
veya tahkim/yolu ile hal ve tesviye edileceğine karar vermeğe akitlerin daima hak ve 
selâhiyetleri olacaktır. 

Madde II — Uzlaşma usulü, üç azadan mürekkep .daimî bir komisyona tevdi edilecektir. 
Âkit tarafından her biri kendi arzusuna göre birer âza nasp ve uzlaşma daimî 

komisyonunun reisliği selâhiyetini haiz olacak üçüncü azayı da müttefikan tayin edilecektir. 
Komisyon reisi, âkit Devletler tebaasından olmayacak, ikametgâhı mezkûr Devletler arazisi 

üzerinde ve kendisi işbu Devletler hizmetinde bulunmayacaktır. 
Komisyon, işbu muahedenamenin mer'i olmaya başlamasından itibaren altı ay zarfında 

teşkil olunacaktır. 
Reisin tayini, altı aylık müddet zarfında yapılmaz ve tayin edilmiş bir reisin çekilmesi veya 

vefatı halinde reislik mevkiinin açılmasından itibaren üç ay içinde icra edilmez ise iki taraftan 
birinin müracaatı üzerine işbu tayin icabında Beynelmilel Daimî Adalet Divanı Reisi tarafından 
ve reis akitlerden birisinin tebaasından ise ikinci reis tarafından, mumaileyhte ayni vaziyette 
bulunduğu takdirde mezkûr divanın âkit devletler tebaasından olmayan en yaşlı âzası tarafından 
icra edilecektir. 

Komisyon azalan üç sene için nasbedilirler ve hiç bir taraf müddetin tecdidine itiraz 
etmediği takdirde mumaileyhimin vekâletleri üç senelik bir devre için tecdit edilmiş addolun-
•nur, ve bu suretle devam eder . 

Madde III — Âkit taraflar, her ihtilâf için o ihtilâfa mahsus olarak, taraflarından müttefikan 
tayin edilmek ve işin hitamına kadar ayniyle zaten vazifede bulunan azalar gibi komisyona 
iştirak etmek üzere, Uzlaşma komisyonuna diğer iki azanın ilâvesi salâhiyetini muhafaza ederler. 

Madde IV — Uzlaşma komisyonu, ihtilûfın mevzuunu teşkil eden meseleleri teşrih etmek 
ve tanzim edeceği raporda ihtilâfın hal ve tesviyesi için lâzım gelen tekliflleri sert ve dermeyan 
etmek vazifesile rhükellef olacaktır. 
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Her hangi bir ihtilâfın komisyona arzı, akitlerden biri tarafından reisine hitaben yazılan 

talepname ile olur. Müddei taraf, uzlaşmaya müracaat etmek hakkındaki kararım evvel emirde 
hasım tarafa bildirecektir. İşbu ihbardan itibaren, üç ay içinde müddeialeyh taraf muahede-
namenin birinci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan bir defi dermeyan etmediği takdirde 
ihtilâfın komisyona arzı muteber olacaktır. 

Madde V — Uzlaşma komisyonu, ihtilâf kendisine arzedildiği günden itibaren altı ay 
zarfında, işbu müddeti akitler müttefikan kısaltmağa veya uzatmağa karar vermedikleri takdirde, 
raporunu tevdi edecektir. 

Âkitlerden her birine raporun bir nüshası verilecektir. Gerek vak'aların teşrihi gerek 
hukuku mülahaza noktasından raporun bir hakem kararı mahiyeti yoktur. 

Komsiyon kendi teklifleri hakkında her iki tarafın dermeyan edecekleri mülâhazalara ait 
lâzım gelen müddeti tespit edecektir. İşbu müddet her halde üç ayı geçmeyecektir. 

İşbu muahedenamenin muhalif ahkâmı müstesna olmak üzere, Uzlaşma usulü milletler 
arasındaki ihtilâfları muslihane bir surette tesviyeye ait 18 teşrinievvel 1907 tarihli Lahaye 
mukavelenamesinin üçüncü faslının havi olduğu ahkâm ile tedvir olunur. 

Mdde VI — Âkitlerden biri uzlaşma komisyonunuun tekliflerini kabul etmez veyahut 
mezkûr koınsiyonun raporunda tespit edilen müddet içinde kararını beyan eylemez ise âkitlerden 
her biri ihtilâfın tahkimname tanzimi suretiyle milletler arasındaki Daimî Adalet Divanına 
tevdiini talep edebilecektir. * 

Madd VII — Akitler müttefikan ve tahkimname ile , daimî hakem mahkemesinin nazareti 
altında bulunan bir mahkemeye ihtilafı tevdi etmek hak ve salâhiyetini muhafaza ederler. 

iki taraf tahkime müracaat etmeye karar verdikleri günden itibaren üç aylık bir müddet 
zarfında aralarında uzlaşmak suretiyle hakem mahkemesinin teşekkül etmemiş bulunması halinde, 
bu mahkeme oc La haye » deki Daimî hakem mahkemesi listesından intihap edilmiş beş hakem
den mürekkep olacaktır. 

İki tarafın* her biri kendi arzusuna göre bir hakem tayin edecek ve içlerinden biri hakem 
alelhakem olmak üzere diğer üç hakemi de müttafikan tayin edeceklerdir . 

Bu üç hakem âkit Devletler tebaasından olmayacak, ikametgâhları mezkûr devletler arazisi 
üzerinde ve kendileri de işbu devletler hizmetinde bulunmayacaktir. İki tarafın tahkime müraacat 
için karar verdikleri günden itibaren üç ay içinde müttefikan tayin edilecek hakemler tayin edil
mez yahut hakem alelhakem naspedilmez ise milletler arasındaki ihtilâfların muslihane bir surette 
tesviyesine ait 18 teşrinievvel 1907 tarihli « La haye » mukavelenamesinin kırk beşinci madde
sine tevfikan işbu tayinlere tevessül edilecektir. 

İşbu muahedede hilâfına hüküm bulunmadıkça tahkim usulü milletler arasındaki ihtilâfların 
muslihane halline dair olan 18 teşrinievvel 1907 tarihli <r La haye» mukavelesinin üçüncü 
faslında münderiç ahkâm dairesinde tanzim edilecektir. 

Madde VIII — Altıncı ve yedinci maddelerde kaşttedilen tahkimatname her iki Hükümet 
arasında nota teatisile tekarrür edcektir. İki taraftan biri diğer tarafa bir Adlî tesviyeye 
müracaat etmekteki kararını tebliğ ettiğ günden yahut tahkime müracaat hakkında her iki 
taraf karar verdiği günden itibaren üç ay müddet içinde tahkimname tanzim edilmiş olduğu 
takdirde milletler arasındaki Daimî Adalet Divanı yahut Hakem Mahkemesi iki tarafın dermeyan 
edeceği iddialar esası üzerine hükmedecektir. 

Madde IX — Uzlaşma veya Adliye ve tahkim usulünün devamı müddetince âkit taraflar 
gerek uzlaşma komisyonunun tekliflerinin kabulüne gerek Milletler Arasındaki Daimî Adalet 
Divanı hükmünün veya hakem mahkemesi kararının icrasına muzır bir tesir edebilecek olan 
her hangi bir tedbirden içtinap edecklerdir. 

Madde X—Adlî ilâmın veya Hakem kararnamesinin icrasında veyahut birinci maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkraları müstesna olmak üzere işbu muahedenamenin tefsirinde baş gösterecek 
ihtilâflar iki taraftan yalnız birinin talebi üzerine milletler arasındaki Daimî Adalet Divanına 
tevdi edilebilecektir, 
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Madde XI — İşbu muahede ahkâmı, tasdiknamelerin teatisinden evvelki ihtilâflara -mezkur 

ihtilâfların akitler arasında elyevm mevcut muahedenamelerle münasebeti olsa bile - tatbik 
edilmeyecektir. 

Bununla beraber bu muahedenamenin mevkii tatbika vazından itibaren mezkûr muahede-
namelerden tehaddüs edebilecek ihtilâflar işbu muahedename ahkâmına tabi kalmaları 
mukarrerdir. 

Madde XII — İşbu muahedename tasdik kılınacaktır. Tasdik edilmiş nüshaları «Berne» de 
mümkün mertebe kısa bir müddet zarfında teati edilecektir. 

Muahedename, tasdiknamelerin teatisinden itibaren beş sene müddetle aktedilmiştir. İşbu 
müddetin hitamından altı ay evvel feshedilmediği takdirde iki taraftan birinin diğer tarafa 
muahedename hükümlerine nihayet vermek hakkındaki kararını tebliğ edeceği günden itibaren 
altı aylık bir müddetin hitamına, 

MADDE VIII — Kadar mer,i kalacaktır. 
Murahhaslar, ifadelerini tasdik etmek için, iki nüsha üzerine tanzim edilmiş olan işbu 

muahedenameyi imza ve tahtim etmişlerdir. 
İşbu muahedename Ankarada bin dokuz yüz yirmi sekiz senesi kânunevvelinin dokuzuncu 

günü tanzim edilmiştir. • 
İmza: Henri Martens * İmza: Ali Şevki 

İmza: Veli 

Kamın layihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre Hükümeti arasında Ankarada Q kânunevvel 

1928 tarihinde imza edile'n Uzlaşma, Adlî tesviye ve tahkim muahedenamesi tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Hariciye Vekili memurdur. 

12-3-1929 
Ha. V. Da! V. M. M. V. • N Ad. V. Bş. V. 

D. T. Rüştü Ş. kaya M. Abdülhalık M. Esat İsmet 
S. İ. M. V. İk. V. Na. V. Mf. V. Ma. V. 

D. Refik M. Rahmi Recep fi. Vasıf Ş. Saraçoğlu 





Sıra No 175 
Esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukut borsaları hakkında 
Jxl numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Maliye Encümenleri 

mazbataları 

Başvekâlet 25 - 12 - 928 
Muamelât Müdürlüğü 

Şube 
Sayı .] 

31. Yüksek Reisliğine 
Esham ve Tahvilât kambiyo ve nukut borsaları hakkında" Maliye Vekâletinden teklif olunup 

Şurayi Devlet Riyasetinden tevdi edilen ve İcra V. H. inin 19-12-928 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulması rica olunur efendim. 
Bş. V. 
ismet 

fö'ıara ve tahvilât ve kambiyo ye nukut borsaları kanunu lâyihasının 
esbabı mucihesi 

Borsalar knununun tanziminde istihdaf edilen gaye, borsalar muamelatının hükümeti 
cümhuriyemizin malî itibarile millî servetimizin her türlü zarar ve ziyandan muhafaza ve vikaye
sini kâfil ye müemmin olacak bir şeklü surette cereyanını temin eylemek keyfiyeti olup mem
leketimiz için bu pek mühim maksadın teyessür nûmayi husul olması zımnında ahkâmı mev-
zuayı hazıramızın ruhma muvafık ve bu baptaki ilmî ve asrı esaslara mutabık olmak üzere 
Fransa, İngiltere ve İtalya gibi dünyanin en mühim ve muteber borsalarına malik bulunan 
Devletlerin bu sahada mevzu ve mudevven kavanin ve nızamatından<ja istifade edilerek ve 
mleketimizm bünyei malî ve iktisadisindeki icabat dahi nazarı dıkkattan dur tutulmiyarak 
tecarübü vakıaya müstenit ahkâm vazu tayin edilmiştir. 

Kânun lâyihasının mukaddimesinde borsa tarif, mercii tabisi ile komiserin vazife ve salâ
hiyeti tayin ve hususî bütçe ile idare olunan borsaların aksamı varidat ve masarifi tespit 
edilmiştir. ' 

Kanunun ikinci faslı borsa azayı asliye ve fahriyesile mensuplarının ne gibi evsaf ve şeraiti 
haiz olmaları lâzım geleceğinden ve bunların teminatından ve salâhiyetlerinden bahistir. 
Bazı Devletlerin menKiıl kıymetleri borsalarında ( simsar ) diye üçüncü bir âza mevcut 
oîmadıği anlaşıldığından bu sınıf çıkarılmıştır. Azayı asliyenin Türkceye vukufları ve bu âza 
meyanında unsuru aslî bulunan acantalarla onların vesaiti icraiyesi olan memurlarının lâakal 
orta tahsil görmüş olmaları şeraiti esasiye meyamna ithal edilmek suretile borsaciların 
yalnız amelî sahada yetişmiş olmalarile iktifa edilmeyüp diğer mutemeddin ve asrî memleket
lerde olduğu gibi bu hususta mehmaemken malumatı nazariyeye sahip buîunmalarıda 
teemmül olunmuştur. Acantaların Maliye Vekili tarafından tayin edilmek ve başka hiç bir 
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ticaret ve meslekle iştigal etmemek şartile bu mesleke gireceklerine göre bunların tüccardan 
addolunarak ticaret kanunu ile ticaret odaları kanun ve nizamnamesine tabi olmaları muvafık 
görülememiştir. İtalyada da acantalar hatta kiralın iradesile mansup ( Devlet memuru ) 
adedilmiştir. 

Fransada bunlara (officier ministenel au publique) denilmekte olmasına ve sureti tayinleri ve 
ifa ettikleri hizmet kâtibi adillere makıs bulunmasına nazaran, içinde tamamen Devlet memuru 
olmamakla beraber, menafi ve hidematı mahsusa idaresile muvazzaf bir nevi memur bulundu
ğundan bu noktai nazarı kabul zarurî görülmüştür. Bundan maada bu acantaların teminatları 
keyfiyetine fazla ehemmiyet atf edilerek bunların müşterileri ve sair alakadarlar hakkında ika 
etmeleri muhtemel zararı ziyanın indelhace tazmini için yalnız naktî teminat iraesi gayri kâfî 
görülerek Fransada olduğu üzere aynı zamanda müşterek sandık usulünün tatbiki dahi kabul 
olunmuşturki ahkâmı mezkûrenin ekser aksamı Fransa kanunlarından iktibas edilmiştir. Esham 
ve tahvilât ve hisse senedatı muamelatına müteallik bulunan üçüncü fasla yeni ve eski bir 
takım ahkâm konmuştur. Dördöncü fasılda esham ve tahvilât ve hisse senedatı muamelatından 
hazine namına alınacak verginin tarzı cibayeti salim ve bilhassa sehlüttatbik bir usule rapt 
edilmiş ve hali hazırde yirmi binde bir gibi laşey mesabesinde bir nisbette alınmakta olan 
mezkûr vergi binde yarmi nisbetine iblağ olunmuştur. Elyevm mer'i borsa resmî nizamnamesi 
mucibince bu vergi muamelatı mebhuseye ait evrak vedefatir üzerine pul ilsakı suretile 
ahzolunmakta isede mezkûr nizamname bu hususa müteallik nazariyatı ilmiyeye muvafık bir 
şekilde tanzim edilmemiş olduğu cihetle varidatı umumiyei Devlet meyanmda bulunan bu vergi 
elhaletuhazihi muntazaman cibayet olunmıyor. Halbuki borsa resmî bir nevi muamele vergisi 
ve daha doğrusu kiyemi menkulenin ferağ harcı demek ^olduğuna göre bu verginin sureti 
cibayeti muamele vergisi kanunundaki esaslara istinat ettirilmiştir. Bu esasatın tatbiki halinde 
hazineye hayli varidat temin edilecği kaviyen memuldur. 

Beşinci fasıl kambiyo ve nukut muamelatına ait ahkâmı muhtevidir. Devletin malî haysiyet 
ve itibarile doğrudan doğruya alakadar bulunan kambiyo işlerinin bu itibarı haleldar etmiyecek 
mazbut bir şekilde temini cereyanı esas umdelerimizden bulunmakla bu mühim gayeyi temine 
hadim hususat bu fasılda ceman tedvin olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere işbu fasılda kambiyo 
ve nukut üzerine ispekülasyon icrası memnuniyetinin temamii teminine ait ahkâm mevcut bulun-
maktadir. Filhakika kambiyo muamelatının memleketimizde gittikçe tezayüt etmekte olan ehem
miyeti mahsusai fevkalâdesi dolayısıle muamelatı mezkûrenin borsada temerküz ettirilerek mu
tedil bir murakabe altında bulundurulması lazımgelmektedir. 

Bu muamelatın borsada temerküz ve mes'uleller, yani acanialar vasıtasıle borsa salonunda 
mevkii file vazedilerek o suretle ithalât ve ihracatımızdan husule, gelen kambiyo arzu talep -
lerinin muayyen bir mahalde karşılaştırılması ve elyvm cari mutedil bir murakabe laltında bu
lundurulması gibi tedabiri|i ittihazı ispekülasyon ve ihtikarı mani görülmüştür. 

Kanunun altıncı faslı, ahkâmı umumiyeden ibarettir. Bu fasılda borsa akitlerile muamelatı 
vakıanın suveri icraiyesi ve muamelatın defatire sureti kaydı tespiti ve bilhassa borsa muame-
tından mütevellit ihtilâfatın sureti tetKİki ve halli gibi hususat ile müşterilerden alınacak temi
nat ve acantaların hali aczi ve iadei itibar etmeleri hakkındaki mesail kısmen ecnebî borsaları 
nizamnamelerinde, kısmen de mevzuatı hazıramızdan iktibas edilmek suretile tespit ve tayin 
edi İm içtir. 

Mevaddı cezaiyeyi ihtiva etmekte olan yedinci fasılda, işbu kanundaki memnuatm cezaları 
aledderecat tayin olunmuştur. Hali hazırdaki borsa nizamnamesile müzeyyelatında muayyen 
cezalar pek mahdut olmasından dolayı zuhur eden bazı hadisata karşı mücazat tertip edile
miyor. Borsa muamelatının temini intizam ve inzibatı namına mühim bir nakîse teşkil eden 
şu vaziyet salüfülarz yeni ahkâmın tatbikî halinde temamen tebddül etmiş olacaktır. Bu kanun 
lâyihasında evvelce mevcut bazı mevadın kanuna girmeyecek ahkâmdan olduğu görülerek 
bunların bir talimatname veya nizamnameye derci tensip edilmiştir. 
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21- III -1920 -

İktisat Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Evvelemirde mutaleası alınmak kaydile Maliye Encümeninin karan üzerine Encünlenimize 
havale buyurulan esham ve tahvilat ve kambiyo ve nükut borsaları kanunu lâyihası İstanbul 
Borsa Komiserliği Başkâtibi Bey dahi hazır bulunduğu halde müzakere ve tetkik edildi. 

Memleketimizde borsa işleri için mevkii meriyete vazolunan nizamnamenin 322 tarihinde 
ve kapitülasyonların bütün manasıle cari olduğu mutlakiyet devrinde vücuda getirilmiş bulunma
sını ve 339 tarihinde tertip olunan ve bilhassa kambiyo işlerine ait olan müzeyyebnizamna -
menin ise hali hazır ihtiyaçlara kifayetsizliğini ve obir taraftan borsacılığın ve hassatan kambiyo 
muamelatının umumî harpten sonra bir ehemmiyetimahsusa alarak her memlekette olduğu gibi 
bizdede mazbut bir şekle girmesi lüzumunu hisseden Encümenimiz aşağıda yazılı tadilat 
ve tashihat dairesinde kanun lâyihasını kabul eylemiştir, şöyleki: 

Devlet istikrazlarına mukabil çıkarılan kağıtlarla anonim şirketlere ait aksiyon ve obligas-
yonların heyeti mecmuasını ifade edememekte olan (esham ve tahvilât) tabiri yerine (menkul 
kıymetler) tabirinin kulanılmasını daha ziyade muvafık bulan encümenimiz serlevhayı ana 
göere (kafnbiyo ve nukut ve menkul kıymetler borsaları) şeklinde tadil etmiş ve (mukaddeme) 
kelimesi yerine de esaslardan bahis « birinci fasl » ı ikame eylemiştir. 

Birinci maddedeki tadilat şekil tashihatından ibarettir. 
İkinci madde yeniden açılacak olan borsalar, hakkında mahallin en ziyade salâhiyettar olan 

teşekküllerinin evvelemirde mütalealarının alınmalarının pek faideli olacağı mülahazasına mebni 
değiştirilmiş ve bu mülâhazayı teminen hüküm konmuştur. 

Üçüncü maddede kelime tashihatı yapılmıştır. 
Dördüncü ve beşinci maddeler kanuna girecek ahkâmdan olmadığı cihetle nizamnameye 

terkolunm ustur. 
Altıncı madde esas maksada daha muvafık birşekle ifrağ olunmak suretile dördüncü 

madde olarak tespit edilmiştir. 
Yedinci maddede zikrolunan hükümlerin de aynı esbapten dolayi nizamnameye alınması 

tekarrür etmiştir. Şurasını kaydetmek lâzımdır ki borsa kotuna dahil müessesatın senelik ve 
umumî toplanmalarında borsa komiserlerini veya tevkil edecekleri memurların toplaiımada 
hazır bulunabilmeleri mahzursuz görülmüş isede zabıtlara vazı imza etmeleri encümence 
doğru görülmemiştir. 

Sekizinci maddede fahrî âza denilen zevat veya müessesatın evelemirde borsaya mukayyet 
bulunmaları mecburî olduğuna göre bunlara « mukayyet âza » denilmesinin daha muvafık 
olacağı düşünülerek ona göre tashihat yapılmış ve beşinci madde olarak tespit edilmiştir. 

Dokuzuncu maddede mezkûr acentalar adedinin tespitini zuhurata bırakmayup küşada 
müteallik emirnamede evelceden tekarrür ettirilmesinin daha faydalı olacağını derpiş eden" 
encümenimiz maddei mezkûreyi ana göre değiştirmiş ve altıncı madde halinde kabul edilen 
bu maddede bir takım şekil tashihatı dahi yapılmıştır. 

Yedinci madde olarak kabul olunan onuncu maddedeki tadilât kelime tashihatından 
ibarettir. 

Onbirinci maddedeki hükümlerden bir kısmının altıncı maddede mevcut olmasından ve 
diğer bir kısmının da kanunluk ahkâmdan bulunmamasından dolayi bu hükümler tayyolunarak 
mütebaki hükümlerile onikinci maddenin hükümleri birleştirilerek sekizinci madde olarak 
tespit edilmiştir. . 

T. B. M. M. 
iktisat Encümeni 

Karar A" 15 
Esas M alg 
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Önûçüncü madde hükmü elli dördüncü madde yerine tespit ve teklif ettiğimiz yirmi 

yedinci maddede zaten mevcut olduğundan bu maddenin tayyi münasip görülmüştür. 
Onaltıncı, onyedinci, ve onsekizinci maddeler nizamnameye terkolunmuslardır. 
Ondokuzuncu maddede ziKrolunan ve acentaların istihdam edecekleri müstahdemine ait 

bulunan şaraitin tali vaziyeti dolayisiyle nizamnamece tespiti daha muvafık görüldüğünden 
onbirinci madde olarak kabul olunan bu madde ona göre tadil olunmuştur. 

Yukardaki esbap dolayısile yirminci maddenin de nizamnameye terki tensip edilmiş ve 
acentajık bir nevi memuriyet olduğundan ve memuriyet ise şirket teşkiline esas olmiyacağından 
yirmi birinci madde tayyedilmiştir. 

Borsa salonuna iş yapmak üzere girebilecek olan ve acenta ismini alan ve Hükümet 
tarafından tayin kılman ve bir çok kuyu! ve şuruta tabi ve adetleri mahdut bulunan ve nevama 
bir memur sıfatını haiz olan kimselerin salâhiyeti ile nihayet borsa meclisi tarafından kayt ve 
kabul edilecek ve cober ismini alacak ve adetleri gayri mahdut bulunacak olanların salâhiyeti 
arasında herhalde bir fark olması ve esasen bu farkın sair memleket borsalarında da gözedilmiş 
bulunması cihetile coberlerin salona dahil olmamaları noktayı nazarı muvafık görülmüş ve yirmi 
üçüncü madde ona göre tadil olunarak onüçüncü madde olmak üzere tespit edilmiş ve c.oberler 
borsaların kayıtlı daimî müşterileri demek olup evsafları hakkındaki hükümlerin nizamname 
ile tesbiti daha muvafık olacağından yirinidördüncü ve yirmibeşinci maddelerin tayyi tensip 
ve yalnız kanunen tespit edilmesi lâzımgelen mevaddan olması itibarile yirmi beşinci maddenin 
son fıkrası bu maddenin nihayetine ilâve olunmuştur. 

Yirmi altıncı madde — Yukarda beyan olunan esbap dolayisile nizamnameye terkolunmuştur. 
Coberlerin tespit kılman hukukî vaziyetlerine göre tahliflerine lüzum kalmadığından yirmi 

yedinci madde dahi tayyedilmiştir. 
Otuz ikinci madde muhteviyatı ile otuz üçüncü ve otuz dördüncü maddelerin bir kısım 

fıkraları kanunluk hükümlerden olmaması dolayısile kaldırılmış ve şekil noktai nazarından 
tashihata uğratılarak on yedinci ve on sekizinci maddeler halinde kabul edilmişlerdir. 

Acentaların hidematı amme ile iştigal eden kimselerden olmasına ve bu gibilerin ise smdıka 
teşkil eylemeleri memnu bulunmasına nazaran otuz yedinci maddenin ipkasına da imkân 
görülememiştir. 

Otuz dokuzuncu madde tayyolunarak muhteviyatından ahkâmı kânuniyeye dahil olabilecek 
olan bir fıkrası otuz sekizinci maddenin nihayetine ilâve edilmiş ve bu madde yirmi birinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Nizamnameye konmaları daha muvafık olacağı mütaleasile kırk, kırk bir, kırk iki, kırk üç 
ve kırk dördüncü maddeler çıkarılmış ve aynı sebep dolayisile kırk beşinci maddenin bir kısmı 
tay ve kısmı diğeri de borsa bütçelerinin komiserlikten ziyade Maliye vekâletinin tasdikina 
iktiran etmesinin daha faideli olacağı mülâhazasile tadilen yirmi ikinci madde olarak kabul 
edilmiştir . 

Efrat veya hususî müessesat tarafından borsalardan her hangi bir günün fiat listelerine ait 
malûmatın talebinde bir ücret itası tabiî isede mezkûr muamelâtın bir veya birkaç gün ve hatta 
aya da şamil olabileceği ve binaenaleyh vuku bulan külfetin de aynı olamayacağı düşünülerek 
ona göre asgarî ve azamî bir miktar tayini muvafık görülmüş ve bu sebeple de yirmi üçüncü 
madde olarak tespit kılınan kırk altıncı maddenin ( A ) kısmının ( 5 ) numaralı fıkrası tadil 
olunmuş ve ( kayit suretleri ) yerine en ziyade kullanılan fiat suretleri denilmiştir. 

Kırk yedinci madde nizamnameye bırakılmıştır . 
Yirmi dürdüncü madde olarak tespit edilen ve borsa meclislerinin vazifelerine dair olan 

kırk sekzinci maddedeki tadilât evelki maddelerde kabul edilmiş olan esasların bir neticei 
zaruriyesidir . 

Elli, ellibir ve elli ikinci maddeler ihtiva ettikleri hükümlerin kanuna girmesi lâzım gelen 
mevaddan bulunmadığı cihetle çıkarılmıştır. 

Yirmi sekizinci madde olarak kaydolunan elli beşinci maddenin üçüncü ve dördüncü 
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fıkraları şahsî mevduatın mecburî bir hal almaması mülâhazasile çıkarılmıştır . 

Yirmidokuzuncu ve otuzuncu maddeler halinde kabul olunan ellialtmcı ve elliyedinci 
maddelerde ise şekil ve kelime tashihatı yapılmış ve yokarıda arzolunan noktai nazar da 
gözetilmiştir . 

Şahsî mevduatın ihtiyarî bir şekle ifrağı dolayisiyie ellisekizinci maddenin vücuduna da 
ihtiyaç messedilmediğinden çıkarılmıştır . 

Müşterek sandık sermayesinin sureti tenmiyesinin borsalar meclisi idareleri kararlarına 
terkedilmeyip ancak Devlet esham ve tahvilâtına veya millî bankalara yatırılarak nemalandırıl-
masının kamında tasrih edilmesinin daha ziyade muvafık olacağını nazarı dikkate alan encü
menimiz lâyihanın ellidokuzuncu maddesini ona göre tadil ve otuzbirinci madde halinde 
tespit eylemiştir . 

Altmışıncı madde şekil tashihatile otuzikinci madde olarak kabul ve altmışbirinci madde 
ise vilâyet ve belediyelerin Hükümetin kefaleti altında olmaksızın da istikrazlar aktedebilecek-
lerinden ona göre tadilâtı icra edilerek otuzuncu madde halinde tespit olunmuştur. 

Merkezi idareleri borsaların bulundukları yerlerde müesses şirketlerin hisse senetlerini veya 
tahvillerini behemehal borsa kotuna dahil ettirmeleri ve olmıyanların ise muhayyer tutulmaları 
muvafıkı madelet görülmemiş ve esasen borsa kotuna dahil olmak istemiyen bu gibi şirketlerin 
merkezi idarelerini borsa olmayan başka bir yere nakledebilecekti varit görülmüş olduğundan 
altmış ikinci maddenin tayyina *karar verilmiştir. 

Altmış üçüncü madde — ( Ecnebi anonim şirketlere ait tahvilât ve hisse senedatı memle
ketleri borsalarında kaydı resmiye kabul olunmuş bulunmak şartile borsa kaydı resmisine kabul 
edilir. Mezkûr şirketlerin tahvilât ve hisse senedatı memleketlerindeki borsalardan ihraç 
olunduğu takdirde derhal Türkiye borsalarından da kayitları terkin edilir ) denilmektedir ki 
şu hale nazaran ne borsa meclisi idaresine ve ne de Hükümete hiç bir hakkı takdir bırakılma
mış olacağından mezkûr fıkralar tayyedilerek otuz dördüncü madde olmak üzere tespit edilmiştir. 

Altmışdördüncü ve altmışbeşinci, altmış altı ve altmışyedinci maddeler aynen ve bazı 
küçük kelime tashihatile 35,36,37 ve 38 inci madde olarak tespit olunmuştur. 

Nizamnameye girebilecek hükümlerden olması itibarile 68,69,70,71 ve 72 inci maddelerin 
tayyı tensip edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu madde olarak aynen kabul edilen ve ancak kelime tashihatına uğratılmış 
olan yetmiş üçüncü madde münasebetile sarraf denilen ve tufeyli vaziyetleri dolayısile zarar 
tevlit eden müesseselerin bir an evvel müfit bir şekle ifrağ edilmeleri ve meselâ bunların yerine 
millî bankalar tarafından idare olunan İaşelerin ikamesi encümenimizin cümlei temenniyatmdan 
bulunmuştur. 

Yerli şirketlerin esham ve tahvilâtının daha ziyade himayesi maksadile ecnebi esham ve 
tahvilâtı muamelâtından hazine namına alınacak olan resmin iki misli olarak istifası münasip 
görülerek yetmit dördüncü madde ona göre tadil ve kırkıncı madde olarak tespit edilmiştir. 

Yetmiş beşinci madde aynen kırkıncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Yetmiş altı ve yetmiş yedinci maddeler ahkâmı nizamnameye bırakılmıştır. 
Yetmiş sekizinci madde aynen ve kırk ikinci madde olarak kabul edilmiştir. 
Aynen ve kırk üçüncü madde halinde tespit edilen yetmiş dokuzuncu madde mefhumuna 

nazaran Türkiye kambiyosunu borsaları kotuna dahil etin iyen Devletlerin kambiyolarını da 
borsalarımıza kayit ve kabule mesağ verilmekte ve bunun ise doğru olamıyaçağı 
encümenimizce derpiş edilmekte olduğundan bundan böyle akt ve teati edilecek olan ikamet 
ve ticaret mukavelelerinde bu mühim nokta nazarı dikkate alınarak mütekabiliyet esasının 
tespiti cümlei temenniyatımızdan bulunmuştur. 

Kırkdördüncü madde olarak kabul olunan sekizinci madde hükmüne nazaran kambiyo ve 
nükut üzerine vadeli muamelât ve repor ve depor yapılması menedilmekte ve teslim ve 
tesellümün de nihayet ertesi günü akşamına kadar ifası mecburi tutulmaktatır. Halbuki kırk-
sekizinci madde olarak tespit kılman seksenaltıncı madde lüzumuna binaen tüccaranı bir takım 
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şerait tahtında ve bir müddeti muayyene zarfında bu hükümden müstesna tuttuğu cihetle 
keyfiyetin tasrihi için kırkdördüncü madde bu maksadı temi nen tadil edilmiş ve son fıkra 
olarak (kırksekizinci maddenin hükmü mahfuzdur ) denilmiştir. 

Seksen birinci madde ise ahkâmı kanuniyeye girebilecek mevaddı haiz olmadığından 
çıkarılmıştır. 

Kırk beşinci madde olarak kayit ve kabul olunan seksen ikinci maddenin son fıkrasında; 
( Bu ihtiyaçların nelerden ibaret olduğunu Maliye Vekâleti tayin eder. ) denilmektedir. Şu 
ifadeye nazaran ihtiyacatm ne suretle tayin kılınacağı tavzih edilmiş olacağından ( evvelceden 
Maliye Vekâletince bir liste ile tayin olunur ) suretinde tashihi encümenimizce muvafık görül
müş ve madde ona göre tadil kılınmıştır. 

Seksen üçüncü madde aynen 46 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
Seksendördüncü madde ile seksen beşinci maddenin son fıkrası da nizamnameye terkedilmiş 

ve ilk fıkrası 47 inci madde olarak tespit edilmiştir. 
Tüccaran beyninde her hangi bir akdin bir nevi mukavelenameyi tazammün eden mektup 

ile de tamam olacağı tabiî bulunduğundan bunun da konişmento veya fatora gibi vesaikten 
sayılması icap edeceği encümenimizce düşünülmüş ve andan dolayı kırk sekizinci madde 
olarak tesRİt edilen 86 mcı madde değiştirilmiştir. 

Seksen yedinci madde aynen ve 49 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
Seksen sekizinci ve doksanıncı maddeler nizamnamelik ve seksen dokuzuncu madde ise esasen 

tabiî bir haktan bahsolduğundan tayyedilmişlerdir. 
91,92,93 üncü maddeler ufak birer tashihle aynen 50,51,52 inci maddeler olarak kabul 

edilmiştir. 
Doksan dördüncü maddeden bilitibar yüz altıncı maddeye kadar olan mevadın ahkâmı da 

kanun çerçivesi dahiline girmelerine lüzum ve mecburiyet bulunmıyan hükümlerden ibaret 
oldukları cihetle çıkarılmışlardır. 

Lâyihada borsa muamelâtından mütevellit ihtilâfların mercii hal ve rü'yeti münhasıran 
borsalar meclisleri olmak üzere gösterilmiştir. 

Şd takdirde bu meclislerin verecekleri hükümlerin müşterilere de sirayet eyleyeceği 
tabiîdir. Bu ise mehakimin salâhiyeti umumiyesini ihlâl demek olup müşterilerle acentalar 
arasında tehaddüs eden ihtilâfatta borsa meclislerinin yalnız sulhan halle salâhiyettar olmaları 
ve aksi takdirde ahkâmı umumiyenin tatbiki ve fakat meslek inzibatının temini ve borsacılık mesle
kinin istilzam ettiği hususiyetlerin nazarı dikkate alınması da lâzım geleceğinden yalnız 
borsacılar arasında zuhur edecek olan bu gibi ihtilafatın borsa meclislerince nihaî bir şekilde 
halline müsaade verilmesi düşünülmüş ve bu maksadı teminen 53, 54, ve 55 inci maddeler 
lâyihanın 106, 107 ve 108 inci maddeleri yerine ikame edilmiştir. 

Yüz dokuz, yüz on ve yüz onbirinci maddeler tayyolunmuştur. 
Borsa meclislerine mehakimi asliye derecesinde kaza hakkı bahşetmekliğin doğru olmıyacağı 

mülâhazasile yüz on ikinci madde tadil edilerek elli altıncı madde halinde kabul edilmiştir. 
Borsa meclisinin verecekleri inzibatî kararların ancak borsacılara şamil olabileceğini ve 

fjunun kabahat derecesine göre bir haddi asgarî ve azamîsi bulunması iktiza eyleyeceğini ve 
esasen girilmesi memnu olan bir yere her hargi bir suretle girmiş ve orada da intizam ve 
İnzibatı ihlâl eylemiş olanlar hakkında ahkâmı umumiyenin tatbik edilmesi lâzım geleceğini 
derpiş eden encümenimiz yüz onuncu maddeyi ona göre tadil ederek elli yedinci madde 
halinde tespit eylemiştir. 

Lâyihanın yüz ondördüncü maddesinde borsa haricinde içtima ile iş yapan borsacılar 
hakkında on beş gün borsa salonuna duhulden memnuiyet veya yüz liraya kadar cezayi nakdî 
ahzi tatbik edileceği gösterilmekte ve tekerrürü halinde verilecek cezadan bahsedilmemekte 
olduğundan borsa muamelâtının zapturaptı hususunda pek ziyade medhaldar bulunan bu 
maddenin hükmünün daha ziyade teşdidi encümenimizce muvafık görülmüş ve ona göre 
tadilât yapılmış ve 58 inci madde olarak kabul edilmiştir. 
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Yüzonbeşinci madde aynen 59 uncu madde olarak kabul edilmiştir. Borsa meclislerinin 

her hususta cezayi nakdî hükmeylemeleri doğru olamıyacağından gerek bu maddedeki ve 
gerekse altmışıncı madde olarak kabul olunan yüzonaltıncı maddedeki para cezaları kaldırılmıştır. 

Acentaların nevama memur bulunmaları münasebetile ticaret yapamıyacakları onuncu 
maddede yazılı bulunduğundan yüzonyedinci maddenin hikmeti vücudu kalmamiş ve 
binaenaleyh tayyine karar verilmiştir. 

Yüzonsekizinci maddede kambiyo ve nukut üzerine ispekülasyon yapan aslî ve kayitli 
âza için dört derece üzerine ceza tertip edilmiştir . Bir kabahatin dört defa tekerrürüne 
müsaade edilmesini hem vak'anın ehemmiyeti iktisadiyesi ve hem de inzibat ve ahlak noktai 
nazarından muvafık bulmayan encümenimiz derecatı üçe indirmiş ve aynı kabahati yapan 
bankalarla banker dairelerine ise naktî cezadan ziyade borsa işlerinden muvakkaten veya daimî 
memnuiyet cezasının daha ziyade müessir olacağını düşünerek maddeyi ona göre tadil ve 
tashih ile altmış birinci madde halinde kabul eylemiştir. 

Yüzondokuzuncu madde ahkâmı umumiyeye tabi mevaddan ibaret olmakla tayyi tensip 
edilmiştir. 

Yüzyirminci madde mefhumuna nazaran komiserlerin hariçte zabıtai adliye vazifesinide 
ifa edebilecekleri anlaşılmakta ve bunun ise doğru olmıyacağı tabiî bulunmakta olduğundan 
maddei mezkûre (veya gayri mukayyet ) cümlesi çıkarılarak tadil olunmuş altmış ikinci madde 
olarak tespit edilmiştir. 

Evamir ve mukarreratı Hükümete ademiriaet hakkında tatbik olunan hükmün lüzumunda 
tatbiki mümkün olabileceğinden «121 »inci maddenin vücudüne lüzum görülmemiştir. 

122, 123, 124 125 ve 127 inci maddeler hükümleri aynen 63, 64, 65, 66, 67 inci 
maddeler olarak kabul edilmişlerdir. 

Yüz yirmi altıncı madde nizamnameye alınabileceğinden (ay ve lâyihada mevcut inzibatî 
cezaların ahkâmı umumiyenin tatbikine mani teşkil eylem iyeceğ ine dair ayrıca bir hüküm vazına 
lüzum görülmediğinden altmış sekizinci madde ilâveten encümenimizce tespit edilmiştir. 

128, 129 uncu maddeler hükümleri 69, 70 inci madde olarak aynen kabul edilmişlerdir. 
Yüz otuzuncu meddede bazı fıkraların tayyından sonra 7 i inci madde olarak aynen kabul 

edilmiştir. 
131 inci madde 72 inci madde olmak üzere aynen ve 132 inci madde ise (kanunun tatbikine 

İcra Vekilleri memurdur ) denilmekte olup encümenimiz bunu kanunun tatbiki ile alâkadar 
(Maliye ve Adliye vekilleri memurdur ) şeklinde tadilen 73 üncü madde olarak kabul etmiştir. 

Maliye Encümenine havale buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Aza 
İstanbul 
Hüseyin 

Âza 
Mersin 
Hakkı 

Aza 
İstanbul 

A. Hamdı 

Âza 
Mardin 
Nuri 

Aza 
Edirne 
Fayık 

Âza 
Maraş 

Nurettin 

Âza 
Çorum 
Zıya 

Âza 
Manisa 

Af. Kani 

M. M. 
Marâin 

Âli Riza 

Âza 
Mansia 

Yaşar 

Reis 
Burdur 

Mustafa Şeref 

Âza 
Konya 

A. Hamdı 
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B. M. M. 13-5-1929 
Mal. Encümeni 

karar M 36 
Maliye Encümeni mazbatası 

.,Hükûı..et tarafından tanzim ve Devlet Şurasınca tetkik edilerek Büyük Meclise takdim 
kılınan ( menkul kıymetler ve kambiyo borsaları ) kanunu lâyihasile İktisat Encümeninin 
mazbatası mütalea ve müzakere olundu. Borsa Başkatibi Hasan Tahsin B. den izahat alındı, 
lüzum görülen yerlerde Ticaret Müdürü umumisi ve bazı bankacılar dinlendi. 

Devletin malî itibarile alâkası bulunan bu nevi borsaların lüzum ve ehemmiyeti tafsile 
muhtaç değildir. Türkiyede mali itibar üzerine ticaret işlerine evvelâ 1280 tarihinde başlanıl
mış, bu işleri yapmaya teşebbüs eden bir takım yabancı usuller aralarında tamamile' hususî 
mahiyette olmak üzere bir-talimatname vücude getirmişlerdir. Hükümetçe musaddak olmıyaıı 
ve teyit kuvvetinden mahrum bulunan bu talimatnamenin tatbiki mümkün olamamakla beraber 
o tarihde İstanbulun müteferrik mahallerinde hiç bir kayt ve şarta bağlanmadan yapıla gelen 
borsa işleri Devletin malî itibarına karşı oldukça fena tesirler göstermeye başladığından 
bu işlerin tanzimi zarureti daha o zaman hissedilmiştir. 1290 tarihli ( Dersaadet tahvilât 
borsası nizamnamesi ) bunun için neşrü ilân olunmuştur. 

Bu nizamnameyi, yokarıda söylenilen talimatnameye resmî bir şekil verilmekle meydana getir
ilmiştir. Yalnız bir farkla ki bu nizamname mucibince borsa, selâhiyeti çok mahdut bir komiserin t 
nezaretine tevdi olunmaktadır, halbuki o tarihlerde aktedilen istikrazlar dolayisile piyasaya 
bir çok esham çıkarılması ve hariçten memlekete, bir çok ecnebi eshamı girmiş bulunması 
borsa işlerini çoğaltmış, diğer taraftan, bir takım hava oyuncularının tesiri ile borsada vakit 
vakit buhranlar olması mevcut nizamnamenin kifayetsizliğini anlatmış borsa işlerinin daha sıkı bir 
surette inzibat altına alınması lüzumu tahakkuk etmiştir. 

İşte bu lüzum dolayisile 1322 tarihinde tertip edilmiş olan (Esham ve tahvilât borsası ni -
zam namesi ) nin eskisinden hayli farklı hükümleri muiıtevi bulunduğu görülmektedir. Filhakika 
borsa işlerinin idaresi' için oldukça esaslı hükümler koyan bu nizamname işleri mümkün 
mertebe tanzime medar olabilmiş ve gerek mutlakiyet ve gerekse meşrutiyet hükümetleri zama
nında borsa bununla idar olunmuştur. 

Sermaye mübadelesinin ceryanma saha teşkil eden mali borsalar Devlet murakabesi altında 
iş yapan resmî piyasa yerleridir. Umumî harbin cihan iktisadiyatında vucude getirilmiş olduğu 
yeni vaziyetler borsa işlerinin yeni şartlara muvafık bir tarzda tedvir edilmesini zaruret dere
cesine çıkarmıştır. 

Kaldıki 1322 tarihli .nizamname kapitülâsyonların cari bulunduğu mutlakiyet devrinde vücuda 
getirilmiş . olduğundan* onun tesirinden tabiatile kurtulamayarak, ecnebilerin de borsacılığa 
girebilmelerine müsait ve garip hükümleri ihtiva etmiştir. Daha evvel izah olunduğu gibi borsa 
idaresini malî ve iktisadî sahalarda husule gelen yeni cereyanlara göre tedvirden ve borsacılığın 
millî iktisadiyatımıza uygun bir şekilde inkişafını teminden de uzak bulunmuştur. 

Millî Hükümetimiz bu yeni ihtiyaçları düşünerek 22 ağustos 1339 tarihli bir nizamname 
ile buna zeyl olarak muhtelif talimatnameler çıkartmıştır. 

Bunlar âcil ihtiyaçlara kısmen cevap verebilmekle beraber, iktiza eyleyen esaslı hükümleri 
ihtiva edememek itibarile yine kifayetsiz olmuştur. 

Dahilî ve haricî muhtelif amiller tesirile memleketimizde de nezaket ve ehemmiyet peyda 
etmiş olan kambiyo işlerinin hassatan kendi paramızın iştira kıymetine oları tesiri itibarile 
sağlam bir usul dairesinde cereyan etmesi, Devlet istikrazları eshamına ve beynelmilel piyasalarda 
nakit vazifeli görecek bir mahiyet alan menkul kiymetlere ait işlerin de ayni tarzda idaresi 
lüzumuna encümenimiz de iştirak eylemiş, yeni kanun lâyihasını bu düşücelerle tetkik 
etmiştir, 

Bu lâyihanın eldeki mevzuata göre bariz farklarından en mühimmi Devlet nüfuzunu borsada 
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kâfi miktarda tesis keyfiyetidir. Borsanın tarihçesi tetkik edildiği zaman görülürki önceleri 
borsacılığın Hükümet otoritesi haricinde ve naehiller elinde kalması bir çok yolsuzluklara 
ve buhranlara sebep olmuştur. Bunların mümkün olduğu kadar önüne geçmek için borsa 
teşkilâtının tanzimine ve müessesenin iyi işler bir hale getirilmesine uzuvlarının, vazifelerini 
tayine ait hükümler konulmaktadır.-

Borsanın aslî rükünlerinden olan acentelere başka memleketlerde olduğu gibi bir nevi malî 
noter sıfat ve salâhiyeti verilerek borsa işlerinin, daha çok bonların mes'uliyeti altında 
yapılması ve acentaların bu vazifeleri lâyıkıyle ifa edebilmeleri için tahsil görmüş ve amelî 
sahada emeği geçmiş olanlar arasından seçilmesi şart konulmuştur. 

Bondan başka borsanın diğer âzalarının vazife ve salâhiyetlerini tayin eden esaslı hükümler 
vaz edilmekte, komiserle meclisin vazifeleri tayin ve tasrih olunmaktadır. Borsa meclisine, ticaret 
odalarında olduğu gibi, borsa işlerinden çıkacak ihtilâfların halli selâhiyetleri de verilmektedir. 

Esaslı hükümlerden bir kısmı da kambiyo işlerinin murakabesine dair olanlardır. 
Maddelerde yapılan tadillerin sebepleri şunlardır: 

FASIL: 1 
Madde ı — Ticaret kanununda esham ile hisse senetleri aynı manada kulanılmış olduğundan 

tefrikma ve ayrıca zikrine lüzum görülmemiş, bunun yerine (tahvil, hazine bonosu) tabirlerinin 
ilâvesi tensip edilmiştir. Bundan başka ( peşin veya vadeli) (münhasıran peşin olarak) tabirleri 
asıl hükmü ihtiva eden maddelerde mevcut olduğundan buradan çıkarılmıştır. 

Esham ve tahviller ile kambiyo ve nukudun muayyen şartlar dahilinde başka yerlerde 
satılması tecviz edilmiş olduğundan hükümlerde ahengi temin için (yegâne ) tabirile (bu mua
meleler başka bir yerde yapılamaz ) fıkrası kaldırılmıştır. Kalan metin maksada kâfidir. 

Madde 2 — Lüzum görülen yerlerde borsa açabilmek salâhiyetini Maliye Vekâletine veren 
lâyihadaki şekil yerine İktisat Encümeninin kabul ettiği gibi İcra Vekilleri Heyeti kararının 
da ilâvesi münasip görülmüştür. 

Ticaret Odasile Belediye Meclislerinin mütaleaiarına gelince; bu mutalealar neticesinde 
Hükümetin yine serbest bulunacağı ve kendiliğinden bu mütaleayı alabilmesi mümkün olduğu 
cihetle bu kayit tay edilmiştir. 

İcra Vekillerinin kararlan umumiyetle Reisicumhurun tasdikına arzolunmak zarurî bulun
duğu için ( sadır olacak RiyasetiCümhur tasdikile ) kaydi da kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Şeklen tadil edilmiştir. 
Hükümetin lâyihasmdaki dört ve beşinci maddelerde olduğu gibi İktisat Encümeninde 

nizamnameye terkedilmesi münasip görülen ve encümenimizcede ayni mutaleaya tabi tutulan 
maddeler çıkarılmış ve daha ziyade İktisat Encümeninin metinleri üzerinde müzakere 
olunmuştur. 

İktisat Encümeninin 4 üncü madde olarak tespit ettiği metin meclis kararından bahsetmek 
itibarile 24 üncü\ maddeye konulmuşur. 

Madde 4 — Borsa azalarını sayan bu madde şeklen tadil edildikten başka azalar arasına 
( kolusye ) leriıı de ilâvesi münasip görülmüştür. Bundan maksat hariçte toplanmalara ve 
gürültülere mani olarak alâkalı kimselerin hafif bir ücret karşılığında içeriye alınabilmesidir. 

Madde 5 — Borsanın kısmen kendini idare eder bir teşekkül olması dolayısile bu 
teşekkülde âza bulunan acentaların Borsa Meclisi intihabından geçmeleri faydalı bulunmuş 
ve madde bu yolda tadil edilmiştir. Mevcut hükme göre intihap ve tayinler nihaî surette 
meclise aittir. 

Madde ö — Şeklen tadil olunmuştur. 
Madde 7 — Bu maddeye mukabil hükümlerde gösterilmiş olan ( itibar mektubu ) 

zararların tazmini maksadına kâfi bulunmadığından yerine ( kefalet mektubu ) konulmuştur. 
9 uncu madde olarak İktisat Encümenince de kabul edilmiş olan tahlif keyfiyeti acentalar 

için lüzumsuz görülmüş ve bu gibi işlerde daha ziyade murakabeye ehemmiyet verilmesi 
tavsiyeye şayan bulunmuştur. 
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Madde 8 —İktisat Encümeninin ıouncu maddesindeki hükümler bırakılarak şeklen tadiller 

yapılmış ve yalnız acentalraın malî, sınaî, ziraî hiç bir müesseseye girmiyeceklerine dair 
olan fıkra büsbütün müfrit manalara müsait olduğu ve meselâ bir anonim şirkette hissedar 
olmağı dahi men eylediği cihetle tay edilmiştir. Men edilecek işlerin idare ve mes'uliyeti 
tazammun edenlere hasrı muvafıktır. 

Madde Q — Acentaların kendi aralarında şirket yapmalarını menetmekle beraber hariçten 
biri ile şirketlerine müsaade edici bir hükme, bizdeki ahval ve şeraite binaen lüzum görülmüş 
ve çıkacak mahzurlara mani olmak için kâfi kayitler konulmak suretile lâyihadaki 20 inci 
madde tadilen kabul olunmuştur. 

Acentelerin tam vasıflarile bir Devlet memuru olarak telekkisini encümenimiz muvafık 
bulmamış bunları bir nevi noter olarak kabul etmiştir. 

Madde 10 — Acenta müstahdemlerinin yaptıkları işlerden acentalarin mes'ul olackğına 
ait sarih bir hükme ihtiyaç görülerek baş tarafa bir fıkra ilâve edilmiş bu suretle maddenin 
hükmü tamamlanmıştır. 

Madde 11 — Acenta müstahdemlerinin her biri için senede 40 lira alınması, bunlar acenta 
hesabına iş gördüklerinden fazla bulunmuş ve 20 liraya tenzil edilmiş ve şekle ait bazı tadiller 
yapılmıştır. 

Madde 12 — Coberler; kendi hesaplarına esham ve tahvil alım satımını adeta sanat 
•ittihaz etmiş daimi müşteriler olduğuna göre bunların acentaların tavassutuna bağlanmaları 
muvafık olmayıp rağbetlerine manidir. Halbuki esham ve tahvil alım satımı nekadar teşvik 
edilirse sermaye hareketleri o derece feyizli neticeler verir. Coberler yalnız esham ve tahvil 
işleri yapmağa mezun bulundukları ve bu işlerde ispekülâsyon yapılabileceği cihetle 
kambiyo işlerinde olduğu gibi mahzurlar da tasavvur edilemez. Kolisyelerle coberler 
arasında bir fark bulundurmak lâzımdır. Diğer memleketler daha çok bu tarzları kabul 
etmişlerdir. Coberlerden senede 75 lira ücret alınması da bunların alâkasının nisbeten 
fazlalığını kabul etmekten ibarettir. 

Madde 13 — İktisat Encümeninin 14 üncü maddesinde mevcut bazı kayit ve tabirler kaldı
rılarak bu madde tanzim olunmuştur. ( Hükümetçe muamele ifasına mezun olan ) kaydı, 
diğer mevzuatla temin edilmiş olduğundan burada zait görülmüştü. Bankerlerin bir kısmını 
bazı vasıflarla ayırarak bunların borsaya kayıtlarıne mecburî kılmak bir nevi tenakuz husule 
getirdiği ve bankerlik ticaret mevzuatına göre serbest bir meslek bulunduğu cihetle kayit 
mecburiyeti için muayyen vasıflar aranılması tercih edilmiş ve bankerler hakkındaki hüküm 
buradan çıkarılıp .aşağıki madde de birleştirilmiştir. 

Kayit mecburiyetine karşılık olmak üzere gösterilen ( bunların bilvasıta dahi olsa kambiyo 
ve nukut ve esham ve tahvilât işleri yapmaları komiserlikçe menolunur ) fıkrası kifayetsiz 
olup hükmü daha ziyade zafa uğrattığından tayedilmiştir. Bu mecburiyete riayet etmiyenler 
hakkında aşağıda 48 inci maddede hüküm vardır. Bankalarla bankerlerin her ay nihayetinde 
Türkiye dahilindeki, malî vaziyetlerini gösterir bir hesap hulâsası vermelerinden bahseden 
Hükümetin 30 uncu, iktisadın 15 inci maddeleri şu sebeplerle tayyolunmuştur. 

1 - Bankaların murakabesi ayrı ve başlı başına bir iştir. 
2 - Burada konulacak hüküm maksada kâfi gelemez. 
3 - Bankalar ne yolda murakabe edilirlerse edilsinler, fazla izaç olunmamak için bir idare 

tarafından murakabe edilmelidir. Esasen İktisat vekâleti diğer şirketlerde olduğu gibi 
bankalar üzerinde de mürakip olduğundan lüzum görülen malumat bu vekâlet vasitasile alın
malıdır . 

Maddenin müzakeresi dolayısile Ticaret Müdüri Umumisi beyin verdiği izahattan bankalar 
üzerinde mevcut murakabe 'selâhiyetinin kifayetsiz olduğu anlaşılmıştır. Bu noksanların bir an 
evvel telâfisi için tetbirler alınması temenniye şayandır . 

Madde 14 — Yukarıda arzolunan sebeplerden dolayı bankerler hakkındaki hüküm bu ma -
ddeye ilâve olunmuş ve şeklen tediller yapılmıştır. 
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Madde 15 — Sarrafların borsaya kaydı mecburiyetini gösteren bu maddeye esham ve tahvilâ

tın perakende olarak alınıp satılacağını ifade etmek üzre ( perakende olarak ) kaydı ilâve edilmiş, 
( meskukât ) da nukut cümlesinden olduğu için bu tabir çıkarılmıştır. Sarrafların dükân 
sahibi olmaları tabiî görüldüğü ve ekseriya yazıhaneleri bulunmayacağı cihetle ( dükân ve 
yazıhane sahipleri ) tabiri de kaldırılmış ve bunların yerine malûm ve muayyen olan ( sarraf) 
kelimesi konulmuştur. Kanunî mecburiyeti ifa etmiyenler hakkında mevcut olan hükmün 
burada tekrarı zait görülerek son fıkra tay edilmiştir. 

Madde 16 — kolisyelerin coberlerden başka kendi hesabına iş görmek isteyen bir sınıf 
olduğu ve bunların acentalar vasıtasile iş görebilmek üzere kolislere girmesi faideli bulunacaği 
yokarıda zikr edilmişti. Bu madde kolisyelerin salâhiyetini ve senelik ücretlerini tayin için 
Hükümetin teklifi ile ilâve oluumuştur. 

Madde 17 — İktisat encümeninin 18 inci maddesi şeklen tadil olunarak bu numaraya 
konulmuştur. 

Fahrî acenta unvanının verilmesi acentalar gibi iş yapmak salâhiyetini bahş etmeyecek 
olduktan sonra böyle bir hükmün kanuna sokulması da muvafık görülmemiş, bu sebeple 
19 uncu madde tay olunmuştur. 

Madde 18 — Bu madde İktisat encümeninin 20 inci maddesine karşılıktır. Acentelerin 
teminatı kefalet suretile de olabileceğinden ( Naktî ) tabiri kaldırılmış, müşterek sandık esası 
kabul olunmadığından ( müşterek sandıkta namına mukayyet paraların ) ibaresi de tay 
edilmiştir. 

( On beş gün müddetle ilân ) tabiri mütemadi ilân lüzumunu ifade eyleyeceğinden bu 
kayıt aşağıya alınmış ve hariçteki alâkadarların haber alabilmeleri için bu müddet bir aya 
çıkarılmıştır. 

FASIL : 2 
Madde IQ — İktisat encümeninin 21 inci maddesi şeklen tadil olunarak kabul edilmiştir. 

Ancak borsa meclisinin intihap ve içtimainin zamarr ve merasimine ve çalışma usullerine 
dair olup hükümetin lâyihasında mevcut bulunan bir çok hükümler nizamnamede düşünülmek 
üzere çıkarıldığı cihetle bu hususun bir fıkra ile teyidi faydaii görülmüştür. 

Madde 20 — Borsanın hükmî bir şahsiyet olması, bütçesini kendisinin tanzim ve idare 
etmesi hemen her memleketçe kabul edilmiş lüzumlu bir esas olduğundan, Maliye Vekâletinin 
tasdikma dair olan kayit çıkarılmıştır. Bütçe işlerinin murakabesi, komiser vasıtasile her zaman 
kabildir. 

Madde 21 — Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 22 — Borsa meclislerinin başlıca vazifeleri sayıldığı, komiserin salâhiyetinden de 

bahsolunmuş bulunduğu için 24 üncü maddenin başındaki fıkra zait görülmüş ve ( Ruznameye 
dahil olan meseleler hakkında ) kaydı muvafık bulunmamıştır. 

3 üncü fıkradaki ( bilumum memurları intihap ) kaydi yerine ( Devlet kadrosuna dahil 
memurlar müstesna olmak üzere ) kaydi tercih' edilmiştir. Memurların maaşları hazineye 
devredileciğine nazaran bu suret münasiptir. Aynı sebeple ( memurin kanununun 26 inci ve 
52 inci maddelerinde musarrah vazifeleri ifa ) kaydı da zait bulunmuştur. Diğer tadiller 
şekle aittir. 

Madde 23,24 — şeklen tadil edilmiştir. 
İktisat encümeninin 26 inci maddesi meclisin ihtiyarina bırakılmış bir daveti tazammün 

etmek itibarile zait görülmüştür. Ticaret odasından ve ticaret birliklerinden mütalea almak 
imkânı ise her vakit mevcuttur. 

23 — 32: inci maddeler müşterek sandıktan bahsetmektedir. Bu tedbir, tam bir surette, 
müteselsil kefalet esasına istinat etmediği ve sandık mevcudu bir çok zaman için işin azlığı 
dolayisile, maksada kâfi gelecek miktara baliğ olamayacağı bilakis acentalarden alınacak 
hisseler yerine tarife yükseltilerek işler üzerice menfi tesirler husule getirileceği düşünülerek 
şimdilik bu tesisten vaz geçilmesi muvafık bulunmuş ve bu maddeler tay edilmiştir. 
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FASIL : 3 

Madde 25 — Bu madde iktisat encümeninin 33 üncü maddesinin şeklen tadili suretile 
kabul edilmiştir. 34 ve 37 inci maddelerdeki hükümlerin de bir fıkra ile bu maddeye ilâvesi 
münasip görülmüştür, Ancak kabul edilen bu metne göre ecnebi eshamı da evvelâ meclisin 
kararı ve sonra Maliye vekâletinin muvafakati ile borsa kotuna girebilecektir. Ecnebi eshamının 
daha az kayıt altında bulunması mülâhazası varit olmadığından bu suret tercih edilmiştir. 

Madde 26 — Şeklen tadiller vardır. 
Borsalarda kayıtlı ecnebi şirketlerin her sene pilançolarırn ve kâr ve zarar hesaplarını 

neşr ve ilân etmeleri mecburiyeti zaten mevcut olduğundan ve borsa komiserliği bunlardan 
birer nushayi doğrudan doğruya, olamadığı taktirde İktisat Vekâleti vasıtasile tedarik 
edebileceğinden 36 mcı madde tay edilmiştir. 

Madde 27 — Millî şirketlerden kot ücreti olarak lirada 5 para alınması fazla bir tazyiki 
ve neticeten borsaya girmekten içtinabı mucip olacağı mülâhaza edilerek bu miktar 2 paraya 
indirilmiştir. 

Bankalarla bankerlerin kendi kişelerinde yapacakları menkul kıymet işlerinin , miktarını 
tayin selâhiyetini borsa meclisine bırakmak muvafık görülmemiştir. Esasen tabii olan hal, 
piyasa yerine rağbettir. Bir taraftan esham ve tahvillerin borsaya kabulü için kaytlar 
konulurken diğer taraftan bu gibi aksi kayıtlara yer verilmesi doğru değildir. Bu hal daha 
çok serbestiye muhtaç olan sermaye hareketleri için fena tesirler yapabilir. 

İşte bu sebeple İktisat Encümeninin 39 uncu maddesi tay olunmuştur. 
Menkul kıymetlerden alınacak rüsum hakkındaki 4 üncü fasılda zikredilen resimler çok 

ağır bulunmuştur. Hükümet dahi tetkik neticesi ayni fikre vardığı için şimdilik eski resimlerin 
ipkası ile bu faslın kaydı hususunda mutabık kalınmıştır. Esham Ve tahvilât tedavülünü resme 
tabi tutulmakta ekseriya zarar görüldüğünden bu bapta esaslı tetkikat yapılarak resimleri 
büsbütün kaldırmak ve ya çok hafif ve cibayeti çok kolay bir şekle getirmek lüzumunu 
alâkadar dairede tasdik etmektedir. •• 

FASIL : 4 
Madde 28 — Kambiyo ve nukudun borsa kotunda alınması için Maliye Vekâletinin muvafakati 

şart olup bu maksatla tanzim edilen metinler daha ziyade sarih olmak için tadil edilmiştir. 
Kambiyo üzerine vadeli muamelât, repor ve depor yapılmasının mutlak olarak men'i bu 

işlere ihtiyaç görüleceği için muvafık bulunmamıştır. 
İktisat Encümeninin 44, 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı hükümler kambiyo ve nukut 

üzerine ispekülasyonu men etmek içindir. Halbuki ispekülâsyona varılacaktır diye, teferruata 
geçilerek, kayıtlar arttırılırsa banka işlerine halel gelebilir. Bu ise. arzu edilecek bir vaziyet 
olmadığından ispekülâsyonun men'ini amir olan madde ile diğer esaslı hükümlerin kabulü 
kâfi görülmüştür. 

Madde 29 — Yukarıda arzolunduğu üzere ispekülasyonu men'edici esaslı hüküm bu madde 
ile vazolunmaktadır. Yapılan tadiller şekle aittir. 

Madde 30 — Şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 31 — Türk parası mukabilinde ecnebi nukut ve kambiyosu avansı yapılabilmesi 

Türk parası için daha ziyade faydalı görüldüğünden ( bilakis Türk parası tevdiine karşı ecnbi 
kambiyosu ve nukudu avansı vermeleri memnu olduğu ) ibaresi tay edilmiştir. 

Madde 32 — Tay edilen maddelere mukabil ispekülasyuna mani olabilmek için Hükümetin 
88 inci maddesinin tadili suretile bu madde konulmuştur. 
. Madde 33 — Maksada daha ziyade uygun bir şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 34 , 35— Şeklen tadiller vardır. 
FASIL.: 5 

Madde 36 — Borsada yapılan akitlerin mahiyetini ve şekillerini tespit etmek itibarile Hü
kümetin 95 ve 96 inci maddelerindeki hükümler Ijizûmlu görülmüş ve bu madde de birleş -
irilmiştir. 
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Madde 37, 38— Borsa işlerinden çıkacak ihtilâfların mümkün mertebe süVatle halli borsacı

lık noktai nazarından mühim bir keyfiyet olduğu, ve bu hususta umumî bir hükme ihtiyaç 
bulunduğu için Hükümetin lâyihasında mevcut olan 99, 100 ve 101 inci maddeler tevhit ve 
tadil edilerek bu iki madde tesbit olunmuştur. 

Hükümetin teklifinde görülen diğer hükümlerin nizamname ile te'mini kabildir. 
Madde 39 — İktisat Encümeninin 53 üncü maddesine karşıdır. Bu madde de mevzubahs 

mes'eleler hakkında verilecek kararların nihaî olduğuna dair olan hüküm 53 üncü madde ile 
te'min edilmiş olduğundan son fıkra çkarılmıştır. 

Müşterilerle borsa azalarından biri arasında çıkacak ihtilâfın sulhan tesviye olunabileceğine 
dair olan İktisat Encümeninin 54 üncü maddesinin hükmü kısmen 37 inci madde ile te'min 
edilmiştir. 

Madde 40 — Teminati kâfi gelmiyen acentamn vaziyetini tetkik neticesi, behemehal tasfiye 
icap etmiyecegi cihetle, madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 41 — Borsa meclisinin alâkası borsa işlerinden mütevellit alacaklar ve hesaplar 
üzerindedir. Teminatlarda bu gibi alacaklara karşılık tutulmaktadır. Binanaleyh bir acenta 
öldüğü zaman borsa işlerinden dolayı alacaklıların hakkını bu teminattan tesviye etmek 
ve mütebakisini serbest bırakmak lâzım gelmektedir. Te'minat nakit olduğu gibi kefalette 
olabileceğinden maddenin bu şekilde tanzimi tercih edilmiştir . 

Madde 42 — Hükümetin 104 üncü maddesine karşılık olmak üzere maddenin buraya 
konulması tercih edilmiştir. Şu farkla ki, tarifeyi borsa meclisi tanzim ettikten sonra Maliye 
Vekâletinin tasdikine arzolunacaktır. Acentalardan ibaret bulunan meclisin kendi hesaplarına 
tarifeyi yükseltmelerine mani olmak için bu kayıt ilâve edilmiştir. 

FASIL : 6 
Madde 43 — Şeklen tadil edilmiştir . 
Madde 44 — Bu madde ile menolunması kastedilen, borsa işidir. Esham ve tahvilleri 

perakende surette alıp satmak men edilmemiştir. Bunun için ( toplu olarak iş yapılması ) diye 
metinde sarahat iltizam olunmuştur. 

Bundan ̂ başka borsa salonunun haricinde toplanan veya toplu olarak iş yapan azaların 
mükerrir bulundukları takdirde borsadan ihracına kadar gidilmesi çok ağır bir ceza telâkki 
edildiği cihetle bunlar hakkında iki kat ceza tatbiki ile iktifa münasip görülmüştür . 

Madde 45, 46 — Bu maddelerde şeklen tadil suretile tanzim edilmiştir. 
Madde 47 — İktisat Encümeninin 61 inci maddesinde kabul edilen cezalar kambiyo ve 

nukut üzerine ispekülâsyon yapanlara karşıdır, ve umumî surette ifade olunmuştur. Muhtelif 
diğer maddelerde, ayni mevzuda emir ve nehyi ihtiva eylediği cihetle bu maddelere atfen ceza 
tayini daha münasip görülerek tadilen bu madde tertip edilmiştir. 

Borsada mukayyet esham, tahvilât, kambiyo ve nukudun fiatlarını tezyit veya tenkis 
maksadile borsada kayıtlı kimselerden havadis neşredenler hakkında ceza kanununda hüküm 
olduğu için 62 inci madde tayedilmiştir. 

Madde 48, 51 — Şeklen tadil suretile tanzim olunmuştur. 
Madde 52 — Bu madde gerek Hükümetin teklifinde ve gerekse İktisat Encümeninin kabul 

ettiği şekilde resim faslı mevcut olduğuna göre düşünülmüştür. Bu fasıl encümenimizce 
kaldırılmış olduğundan bazı tadillere ve cezanın tenziline lüzum hasıl olmuştur. 

Madde 53 — 55 — Şeklen,tadilleri vardır. 
Madde 56 — Borsaların teşkilâtile âza ve müstahdemlerinin intihap sureti, dahilî idaresi 

ve borsa işleri hakkında Hükümetçe teklif edilmiş bir çok maddeler nizamnameye terk 
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olundugundan keyfiyeti hükmen teyit için bu maddenin ilâvesi tensip edilmiştir. 

Madde 57 — İktisat Encümeninin 71 inci maddesi aynen kabul olunmuştur. 
Aza 

Konya 
T. Fikret 

Âza 
Konya 
Fuat 

Âza 
Bayazit 
İhsan 
Âza 

Elaziz 
Mustafa 

Kâ. 

Refik 
Âza 

Ankara 
Sami 

M. M. 
Oaziayıntap 

Remzi 
Âza 
İçel 

Emin 

Mİ. E. Reisi namına 
Oaziayıntap 

Remzi 
Âza 

Kayseri 
A. Hilmi 





Hükümetin teklifi 

MUKADDEME 

MADDE 1 — Esham ve tahvilât, kambiyo 
ve nukut borsaları : 

1 - Hühûmeti cümhuriye ile idarei husu-
siyeler ve belediyeler tarafından ihraç edilen 
istikrazat eshamının. 

2 - Türk anonim şirketleri tarafından 
ihrâc olunan tahvilât ve hisse senedatınm . 

3 - Borsaya kabulüne Maliye Vekâletince 
müsaade edilen kıyemi menkulei ecnebiyenin 
peşin veya vadeli. 

4 - Ecnebi nukut ve kambiyolarının peşin 
olark alınıp satıldığı yegâne mahaldir. İşbu 
muamelât başka bir mahalde icra edilemez. 

MADDE 2 — Maliye Vekâleti lüzum gör
düğü mahallerde esham ve tahvilât, kambiyo 
ve nukut borsaları tesis ve kuşat eder . 

MADDE ii — Esham ve tahvilât, kambiyo 
ve nukut borsaları Maliye vekilini temsil eden 
komiserlerin idare ve jnazareti altındadır. 

Komiserler Maliye Vekilinin inhası üzerine 
Reisicumhurun tasdiki ile tayin edilir . 

MADDE 4 — Komiser borsanın bilcümle 
umuruna ve borsaya müteallik kavanin ve 
nızamat ve mukarrerat ahkâmının tatbik ve 
icrasına nazaret eder. Borsanın zabıtası polise 
muhavvel olup mercii tarafından tayin olunan 
polis memurları borsa komiserliğinden alacak
ları talimat dairesinde bu vezaifi ifa ederler. 

MADDE 5 — Borsa muamelâtına müteallik 
istidalar komisere verilir . Borsa ile resmî 
makamlar arasındaki muhaberat komiserlik 
makamından icra edilir . Komiser borsa mec
lisi azasının intihabına nazaret ve mezkûr mec
lisin içtimalarında bizzat hazır bulunur. Meşru 
mazeretinden dolayı bulunmıyacağı zaman 
komiserlik memurlarından en yüksek dereceli
sini tevkil eyler. 
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İktisat Encümeninde kabul olunan 

maddeler 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 

kanunu lâyihası 

Fasıl : 1 
Mukaddeme 

MADDE 1 — Menkul kıymetler ve kam
biyo borsaları Devlet, vilâyet ve belediyeler 
tarafından çıkarılan istikrazlar eshamının, Türk 
anonim şirketleri tarafından çıkarılan tahvilât 
ve hisse senedatınm ve borsaya kabulüne 
Maliye Vekâletince müsaade edilen ecnebi 
esham ve tahvilâtının peşin veya vadeli, ecnebi 
nukut ve kambiyolarının münhasıran peşin 
olarak alınıp satıldığı yegâne mahaldir. İşbu 
muameleler başka bir yerde icra edilemez. 

MADDE 2 — Ticaret odasile belediye mec
lisinin mütaleaları alındıktan sonra Maliye Ve
kilinin teklifi ve İcra Vekilleri Hey'etinin kararı 
üzerine sadır olacak Riyaseti cumhur tasdikile 
lüzum görülen yerlerde menkul kıymetler ve 
kambiyo borsaları açılır. 

MADDE 3 — Menkul kıymetler ve kam
biyo borsaları Hükümet komiserlerinin idare 
ve nezaretleri altındadır. Komiserler Maliye 
Vekilinin inhası üzerine Reisicumhurun tasdi
kiyle tayin olunur. 
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Maliye Encümeninde- kabul 

olunan maddeler 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 

kanunu lâyihası 

Fasıl : 1 
Borsalar ve azaları 

MADDE 1 — Menkul kıymetler ve kam
biyo borsaları Devlet, vilâyet ve belediyeler 
tarafından çıkarılan istikrazlar esham ve tahvi?-
lerile hazine bonolarının, Türk anonim 
şirketleri tarafından çıkarılan esham ve tah
villerin ve borsaya kabulüne Maliye Vekâletince 
müsaade edilen ecnebi esham ve tahvi İleri le 
nukut ve kambiyolarının alınıp satıldığı 
yerlerdir. 

MADDE 2— Maliye Vekilinin teklifi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile lüzum görülen 
yerlerde borsalar açılır. 

MADDE 3 — Borsalar Hükümet komiser
lerimi! nazaret ve idareleri altındadır. 

Komiserler Maliye Vekilinin inhası üzerine 
Reisicumhurun tasdikile tayin olunur. 
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MADDE <» — Komiser, borsa meclisinin 

kavanin ve nizamata tevafuk eden kararlarını 
tasdik ile mevkii icraya vazeder, ve ahkâmı 
nizamiyeye muvafık görmediği kararlar için 
esbap irae ve evrakını meclise iade eyler. 
İtilâf hasıl olmadığı takdirde komiser tarafın
dan mesele esbabı mucibesi ile Maliye Vekâle
tine iş'ar olunur. Vekâleti müşarünileyhanm 
kararı kafidir. 

MADDE 7 — Tahvilât ve hisse senedatı 
borsa kaydi resmisine dahil bulunan bilumum 
maliyeye, sınaiye, ticarete, ziraata ve nafıaya 
ait müesseselerin senelik umumî içtimalarında 
borsa komiseri veya tevkil edeceği memur hazır 
bulunarak içtimai umumî zabıtnamelerine vazı 
imza ve şirketin ahvali maliyesine dair malû
mat ve izahat alız ve pilânço ve meclisi idare 
raporu gibi vesaiki istihsal ile borsa meclisine 
beyan ve irae eder. Ve lüzum görürse 
Maliye Vekâletine de malûmat verir. Tahvilât 
ve hisse senedatı borsa kaydi resmisine ithal 
olunan ecnebi şirketlerinin senelik umumî içti
malarında ittihaz edilen kararlar ile pilanço 
ve rapor gibi vesaikin musaddak suretleri bu 
gibi şirketler tarafından komiserliğe tevdi olu
narak lâzım gelen tetkikat ve teftişat bu evrak 
üzerinde icra olunur. 

MADDE 8 — Borsa âzası başlıca iki kısım
dan mürekkep olup bunlara ( aslî) ve (fahrî) 
âza itlak olunur. Azayı asliye ( acenta ) ler 
ve azayı fahriye ise ( coberler ) den ve tahvilât 
ile bankalar dairelerini ve perakende esham ve 
tahvilât ve nukut meskukât ahzüita veya tebdi-
lile müşteğil kimselerden ve birde tahvilât ve 

-hisse senedatı borsada mukayyet müessesatı 
ticariye ve ziraiye ve sınaiye ve umuru nafıa 
şirketlerinden müteşekkildir. 

MADDE 9 — Acentalar , borsa kaydi 
resmisine dahil bulunan esham ve tahvilâta 
kambiyo ve nukudun dahil ve hariçteki 
müşterileri veya bankalar ile banker daireleri 
hesabına alım ve satımına vasıta olan ve 
sıfatıtic ariyeyi haiz olmıyan bir nevi memur
lar olup Maliye Vekili tarafından naspedilir. 

Acentaların adetleri her mahallin vü'satine 
göre Maliye. Vekili tarafından tayin olunur. 

MADDE 4 — Borsa meclislerinin kararı 
lâzimülicra mukarrerattandır. Ancak borsa 
komiserleri bunlardan kanunlara ve nizamlara 
muvafık bulmadıklarını esbabı mucibe ile 
beraber bir defaya mahsus olmak üzere meclise 
iade ederler. Meclis mtıktai nazarında İsrar 
ettiği takdirde komiserler meclisin esbabı 
mucibesile beraber" Maliye vekâletine arzeder. 
Maliye vekâletinin kararları kafidir. 

MADDE '5 — Borsaların âzası başlıca iki 
kısımdan mürekkep olup bunlara aslî ve 
kayıtlı âza denilir. Aslî âza, acentalardan ve 
kayıtlı âza ise coberler ve bankalar ile 
banker daireleri' ve perakende esham ve 
tahvilât, nukut ve meskukât alım satımı 
veya tebdili ile meşgul kimselerden ve bir de 
senetleri borsa kotuna dahil şirketlerden müte
şekkildir. 

MADDE ii — Acentalar aşağıdaki medde-
lerde beyan olunan kimseler arasından Maliye 
Vekili tarafından tayin olunurlar. Bunlar sıfatı 
ticariyeyi haiz olmayıp yalnız borsa kotuna 
dahil esham ve tahvilât ile kambiyo ve nuku
dun dahil ve hariçteki müşterileri veya ban
kalar ile banker daireleri hesabına alım satı
mına vasıtadırlar. Acentaların adetleri her 
mahallin vüs'atine göre küşada dair olan Riyaseti 
Cumhur iradesile tespit olunur. 



[ MADDE 25 — ] 

MADDE 4 — Borsa azaları aslî ve 
kayith olmak üzere iki kısımdır : • 

Aslî âza, acentalardan ibarettir. Kayitli âza 
coberler ( kendi hesabına menkul kıymet alıp 
satanlar ), bankalar, bankerler, sarraflar, kolis-
yelrer ( borsa kulislerinde bulunup acentalara 
alım satım emri verenler) ve senetleri borsada 
kayitli şirketlerdir. 

MADDE a — Acentalar aşağıdaki maddede 
vesıfları yazılı kimseler arasından borsa mec
lisinin intihabı ve komiserin inhası üzerine 
Maliye Vekili tarafından tayin olunurlar. 

Bunlar ticarî sıfatı haiz olmayıp yalnız 
esham ve tahviller ile kambiyo ve nukudun 
ahin satımına vasıtadırlar . 

Acentaların adedi her yerin ihtiyacına göre 
ikinci madde mucibince tayin olunur. 



MADDE İO — Âcenta olmak isteyenler 
aşağıda yazılı şartları haiz olacaklardır. 

1 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından 
olmak . ~ 

2 - Yirmi beş yaşını ikmal ve muvazzaf 
askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmak. 

3 - Lâakal resmî bir liseden veya orta ticaret 
mektebinden veyahut Hükümetçe musaddak 
aynı derecede bir mektepten mezun bulunmak! 

4 - Lâakal üç sene borsada veya diğer 
malî bir müessesede her hangi bir hizmet ile 
çalışmış olduğunu vesaiki resmiye ile ispat 
etmek. 

5 - Muhilli şeref ve haysiyet bir mahkûmiyeti 
olmamış veya iflâs etmemiş olmak, etmiş ise 
iadei itibar etmiş bulunmak. 

6 - Mahcur veya hidematı ammeden mem-
nuiyet cezasile mahkûm olmamış bulunmak. 

MADDE 11 — Acenta sınıfına dahil olmak 
isteyen her talip borsa komiserliğine bir 
istidaname ile müracaat ederek buna tercümei 
halini mübeyyin Jbir beyanameyi ve elinde 
mevcut vesaiki raptetmelidir ve bu talip 
borsada mukayyet iki acenta tarafından tah
riren takdim edilmelidir. Bu evrak komiser 
tarafından borsa meclisine havale olunup 
tetkikatı evveliye bilicra talibin ismi borsa 
salonunda bir ay müddetle ilân edilir. 

Bu müddet zarfında borsa âzasından kim 
arzu ederse namzet hakkında komiserliğe tah
riren malûmat verebilir. Ve meclis bu mutalea-
ları nazarı dikkata alır. İlân müddetinin hita
mında meclisçe namzetin evsafı muharrereyi 
haizfolduğıf ve borsaya duhulüne mani bir hal 
bulunmadığı anlaşılarak borsa acentalığına 
ka.bule şayan görülürse ve bu intihabı komiser 
dahi tasvip ederse evrakı Maliye Vekâletine 
gönderir. Acentaların memuriyeti MaliyeVakâ-
letinin^tasdiki ile kat'iyet kesbeder. Komiserlik 
tarafından gösterilecek esbabı mucibe üzerine 
Maliye Vekili bir acentayı âzalıktan çıkarabilir. 

MADDE 12 — Acantalar, icrasına tavassut 
ettikleri borsa muamelâtından dolayı alâkadar 
efrat ve müessesat hakkında icrası muhtemel 
zarar, ziyanın indelhace tazminine mahsus 
olmak üzere Hükümetçe kabul olunan banka
lardan birine borsa meclisi namına beşbin lira 
tevdi ederler veyahut bir bankadan bu miktara 
müsavi bir itibar mektubu istihsal ve İVJeclise 

MADDE 7 — Acenta oİmak isteyenler aşa
ğıda yazılı şartları haiz olacaklardır : 

Türk olmak, 25 yaşını ikmâl ve hizmeti 
fiiliyeyi askeriyesini ifa etmiş bulunmak, lâakal 
resmî bir liseden veya orta ticaret mektebinden 
veyahut Hükümetçe musaddak aynı derecede bir 
mektepten mezun bulunmak, lâakal üç sene 
borsada veya diğer malî veya ticarî bir mües
sesede çalışmış olduğunu resmî vesikalarla isbat 
etmek, şeref ve haysiyetini muhil bir mahkû
miyeti olmamak veya iflâs etmemiş olmak, 
mahcur veya hidematı ammeden memnuiyet 
cezası ile mahkûm olmamak. 

MADDE 8 — Acentalar icrasına tavassut 
ettikleri borsa muamelâtından dolayı alâkadar 
efrat ve müessesat hakkında İrası muhtemel 
zarar, ziyanın indelhace tazminine mahsus 
olmak üzere Hükümetçe kabul olunan banka
lardan . birine borsa meclisi namına beşbin 
lira tevdi ederler, veyahut böyle bir bankadan 
bu miktara müsavi bir itibar mektubu istihsal 
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MADDE 4» — Acenta olmak istiyenlerde 

şu vasıflar aradır : 
1 - Türk olmak : 
2 - 2 5 yaşını bitirmiş ve fili askerliğini 

yapmış bulunmak , 
3 - En az resmî bir liseden veya orta tica

ret mektebinden veyahut Hükümetçe tasdik 
edilmiş ayni derecede bir mektepten mezun 
olmak , 

4 - En az bir sene borsada veya diğer 
malî veya ticarî bir müessesede çalışmış 
bulunmak , 

5 - Şeref ve haysiyeti, muhil bir mahkû
miyeti veya iflâsı olmamak, 

6 - Mahcur veya amme hizmetlerinden 
memnu bulunmamak . 

MADDE 7 — Acentalar, borsa işlerinden 
dolayı alâkadarlara yapabilecekleri zarar 
karşılığı olmak üzere, Hükümetçe kabul olunan 
bankalardan birine borsa meclisi namına beş 
bin lira tevdi veyahut bu miktara müsavi bir 
kefalet mektubunu meclise teslim ederler. Bu 
teminat tayinden itibaren 20 gün içinde 
verilmelidir. 



tevdi ederler. Acentalığa tayin olunanlar tarihi 
tayinlerinden itibaren yirmi gün zarfında 
teminatlarını itaya mecburdurlar. 

MADDE 13 — Borsa acentaları inci 
maddede muharrer zarar ziyanın tazmini 
hususunda her hangi bir acentanın teminatı 
naktiyesi kifayet etmezse işbu teminatın tesviye 
edilen kısımdan fazlası 54 üncü maddede 
muharrer şerait veçhile müşterek sandık 

• tarafından tesviye ve temin edilir. 

MADDE 14 — Memuriyeti tasdika iktiran 
eden her acenta teminatım ita edince Cumhu
riyetin Jkavanin ve nızamatına mugayir ve 
vicdan ve namusa muhalif harekâtta bulunmı-
yacagma dair komiserin huzurile borsa meclisi 
tarafnıdan tahlif edilir. 

MADDE 15 — Borsa acentaları her hangi 
bir suretle olursa olsun başka meslek ve 
ticaretle iştigal eden ve kendi namü hesaplarına 
her hangi bir neviden borsa muamelesi yap
maktan memnudurlar. Acentalar ( Anonim) 
şirketlerde meclisi idare âzası ve vekili mu
rahhas, müdür veya memur olamıyacakları gibi 
ticrî, malî, sınaî, ziraî hiç bir müesseseye 
giremezler. 

MADDE 16 — Bankalar ile banker daire
leri acentalar namına ecnebî dövizlerini natık 
hesabı carî açmazlar ve acentalar namına çek 
tanzim etmezler. Borsa salonu dahilindeki 
muamele mahallerinde acentaların kendilerini 
hakikatte alıcı iken satıcı ve yahut hakikatte 
satıcı iken alıcı göstermeleri ve yekdiğeri 
namına muamele yapmaları memnudur. 

MADDE 17 — Her borsa acentası, borsa 
dahilinde alım ve satım muamelâtı ve buna 
müteferri hususat ile yazıhanesine ait yazı ve 
hesap işlerini ifa etmek üzere borsa salonuna 
duhule mezun azamî üç memur istihdam 
edebilir. Bu memurlar vekâletnamelerinin 
hududile muayyen olarak acentaları namına ve 
onların mesuliyetleri altında muamele yaparlar. 

MADDE 18 — Acentaların istihdam etmeği 
İstedikleri memurlara ait beyannameler ile 
hüviyetlerini ispata hadim vesikalar ve acenta 
larının mesuliyet taanhütnameleri üzerine 
borsa meclisince tetkikat icra ve bu gibilerin 
isimlerini on beş gün müddetle salonda ilân 

ve meclise tevdi ederler. Âcentaİığâ tayin 
olunanlar tarihi tayinlerinden itibaren 20 gün 
zarfında teminatlarını itaya mecburdurlar. 

MADDE J> — Memuriyeti tasdika iktiran 
eden her acenta teminatım ita edince Cum
huriyetin kavanin ve nizamatına mugayir ve 
vicdan ve namusa muhalif harakâtta bulunun-
yacağma dair komiserlerin huzurile borsa mec
lisleri tarafından tahlif edilir. 

MADDE 10 — Borsa acentaları her hangi 
bir suretle olursa olsun başka bir meslek ve 
ticaretle iştigal eden ve kendi hesaplarına her 
hangi bir nevideır borsa işleri yapmaktan 
memnudurlar. 

Anonim şirketlerde meclisi idare âzası, 
vekili, murahhas, müdür veya memur olmı-
yacakları gibi ticarî, malî, sınaî, ziraî hiç bir 
müesseseye giremezler. 

MADDE 11 — Acentaların istihdam ede
cekleri müstahdeminin haiz olmaları lâzım 
gelen şartlar borsalar nizamnamesinde tesbit 
edilir. 
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MADDE H — Acentalar, her ne suretle 
olursa olsun, başka bir meslek veya ticarette 
bulunamazlar. Kendi hesaplarına borsa işleri 
yapamazlar. Anonim şirketlerde veya sair mü -
esseselerde meclisi idare âzası, murahhas, vekil, 
müdür veya memur olamazlar. 

' MADDE 9 — Borsaya girmeğe izinli müs
tahdemlerinin yaptıkları işlerden acentalar 
mes'uldurlar. 

Acerıtaların kullanacakları müstahdemlerin 
miktar ve vasıfları borsalar nizamnamesinde 
tesbit edilir. 



« 

24 
ederler. 

Müddeti muayyenesi zarfında haklarında 
bir gûna itiraz dermeyan edilmiyen memurların 
kabulüne rneclisçe karar verilir. 

MADDE 1 9 — Acenta memurlarının 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bulun
maları ve lâakal yirmi yaşında lekesiz olmaları 
ve bunların orta derecede tahsil görmüş, 
türkceye vakıf ve lâakal iki sene borsada 
veya diğer millî bir müessesede hüsnü hiz
met ifa etmiş olduklarını tevsik eylemiş 
bulunmaları lâzımdır. Muhilli şeref ve haysiyet 
mahkûmiyeti sabıkası olanlar acenta memur
luklarına kabul edilmezler. 

MADDE 2 0 — Acenta memurları kendi 
nam ve hesaplarına hiç bir muamele icrasına 
mezun olmayıp yalnız neztlerinde müstahdem 
bulundukları acentalar namına icrayı muamele 
edebilirler. 

MADDE 2 1 — Acentalar kendi aralarında 
şirket aktetmekten memnudurlar. Ancak bir 
acenta hariçten bir zat ile ve memurlarile beraber 
şirket halinde icrayı muamele edebilir. Bu gibi 
şirketler için usulü dairesinde yapılmış muka
velenamelerin birer nüshası komiserliğe tevdi 
olunur. Hariçten bir zatın iştirakile vücude 
gelen şirketlerde asıl acenta bulunan şirket 
salonuna duhule mezundur. Şirket halinde 
icrayı muameleye mezun acentaların teminat
ları asıl acenta olan kimse tarafından verilip 
bu tarzda idare , edilen acentalıklardan biri 
her hangi bir sebeple inhilâl ederse şirket 
infisah eder. 

MADDE 2 2 — Acenta sınıfına kabul olu
nanlardan borsa veznesince bir defaya mahsus 
olmak üzere yüz elli lira kayit ücreti alınır. 
Bundan başka acentalardan her sene yüzer lira 
duhuliye ücreti istifa olunur. Acentalar 
memurlardaki her biri için senede kırk lira 
kayit ücreti itasile mükelleftirler. 

MADDE 2 3 — Borsa coberleri, borsa 
salonu dahilinde münhasıran kendi nam ve 
hesaplarına esham ve tahvilât alıp satmaya 
mezun olup başka biri hesabına bu muame
lâtın icrasından ve alelitlak kambiyo ve nukut -
işleri yapmaktan memnudurlar, 

MADDE 1 2 — Acenta sınıfına kabul 
olunanlardan borsa veznelerinde bir defeya 
mahsus olmak üzere yüz elli lira kayt ücreti 
alınır. Bundan başka acentalardan her sene 
yüzer lira duhuliye ücreti istifa olunur. 

MADDE 1 3 — Borsa coberleri borsa 
salonları dahilinde ancak kolislere girebilirler. 
Bunların borsalara kaydi kabulleri borsalar 
nizamnamesile tesbit edilir. Bu gibilerden 
senelik yetmiş beş lira ücret alınır, 
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MADDE 10 — Acentalar kendi aralarında 
şirket yapmaktan memnudurlar. 

Hariçten biri ile şirket yaptıkları taktirde 
borsa işleri ve bu işlerden ileri gelecek mes' 
uliyetler yalnız kendilerine ait olur. 

MADDE 11 — Acentalardan borsa idare
lerince bir defaya maiısus olmak üzere yüz elli 
lira kayt ücreti ve her sene yüzer lira senelik 
ücret alınır. Müstahdemlerinin her biri için 
ayrıca senede yirmi lira vermekle de mükellef
tirler. 

MADDE 12 — Coberler yalnız kendi 
hesaplarına esham ve tahviller alıp satabilirler. 
Başka biri hesabına alım satımdan ve mutlak 
olarak kambiyo ve nukut işlerinden memnu
durlar. Bunlardan yetmiş beş lira senelik ücret 
alınır. 
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MADDE 24 — Coberlerin adedi gayri 

mahdut olup bu sınıfa kaytolunmak istiyen-
lerin asgarî yirmi beş yaşında ve lekesiz olmak 
ve şerefühaysiyeti muhil mahkûmiyeti bulun
mamak şartile borsada mukayyet iki acenta 
tarafından tahriren tavsiye edilmeleri ve tercü-
mei halini mûbeyyin bir beyanname ile vesaiki 
ita eylemeleri icap eder. 

Cober namzetlerinin isimleri on beş gün 
müddetle borsa salonunda ilân edildikten sonra 
haklarında bir gûna itiraz serdedilmezse borsa 
meclisince kabullerine karar verilir. 

MADDE 2 5 — Coberler Hükümetçe kabul 
olunacak bir bankaya borsa meclisi namına 
beşyüz lira teminat akçası tevdi yeya bu mikr 
tarda bir banka itibar mektubu istihsal ve 
borsa meclisine ita edeceklerdir. 

Bu meblağ coberlerin yaptıkları muame -
lâttan dolayı alâkadaran hakkında vukua getir
meleri melhuz zarar ziyanın lüzumu takdirinde 
tazminine mahsustur. Coberlerin senelik ücretle
ri yetmiş beş liradır. 

MADDE 2 6 — Coberler 23 üncü maddede 
muharrer şerait dairesinde alıp sattıkları esham 
ve tahvilât muamelâtım muayyen bir acentaya 
kaydettirmekle mükellef olup buna jnukabil 
borsa meclisince yapılan bir tarifeye tevfikan 
acentalara bir komsiyon verirler. 

MADDE 27 — Cober sınıfına kabul olu
nacakların acentalar gibi tahlifleri icra olunur. 

MADDE 2 8 — Borsanın müesses bulundu
ğu'şehirde merkezi idare ve ya şubeleri bulu
nan ve Hükümetçe icrayi muameleye mezun 
olan bankalar ile 31 inci maddede evsafı 
muharrer banker daireleri azayı fahriyesi 
sıfatile borsaya kaydolunmaya mecburdurlar. 
Kaydolunmadıkları takdirde bankaların bilva
sıta dahi olsa kambiyo ve nukut ve esham ve 

tahvilât muamelât licra etmeleri komiserlikçe men-
olunur. Bu müesseselerden bankalar yüz elliden 
üçyüze ve banker daireleri .^elliden yüzelli 
liraya kadar olmak üzere borsa meclisince 
takdir edilecek ücüratı seneviyeyi ita ederler. 

MADDE 29 — 28 inci maddede zikr 
olunan bankaların hini kayıtta dahilî nizamna-
melerile son pilanço ve meclisi idare raporları
nı borsaya kaydolunmak üzere tevdi etmeleri 
lâzımdır. 

MADDE 44 — Borsaların müesses bulun
duğu şehirlerde merkezi idare veya şubeleri 
bulunan ve Hükümetçe muamele icrasına mezun 
olan bankalar ile 1 inci maddede evsafı ya
zılı banker daireleri kayıtlı âza sıfatile borsalara 
kayıt olunmaya mecburdurlar. Kaydolunma
dıkları takdirde bunların bilvasta dahi olsa 
kambiyo ve nukut ve esham ve tahvilât işleri 
yapmaları komiserlikçe men olunur. Bu mües
seselerden bankalar yüz elliden üç yüze ve 
banker daireleri elliden yüz elli liraya kadar 
borsa meclislerince takdir edilecek senelik 
ücretleri verirle". 
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MADDE 13 — Borsaların bulunduğu şehir
lerde idare merkezleri veya şubeleri olan ban
kalar sıfatile borsalara kayit olunmaya mecbur
durlar. Bunlardan 150 den 200 liraya kadar 
senelik ücret alınır. 
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MADDE 30 — Millî ve ecnebî bankalarla 

banker müesseseleri her ay nihayetinde Türkiye 
dahilindeki vaziyeti maliyeleri gösterir bir 
hesap hülâsası tanzim ve komiserliğe tevdi 
ederler. .Komiserlikçe tertip edilen numuneye 
muvafık olması lâzım gelen bu hulâsada mezkûr 
müesseselerin Türkiye için tefrik edecekleri 
sermaye miktarının sarahaten gösterilmesi 
meşruttur. 

MADDE 3 1 — Borsaya kaydolunan ban
ker dairelerinin, 

1 - Piyasada lâakal 25 000 liralık itibarı 
malîyi haiz bulunduğunu ispat etmeleri, 

2 - Başlıca banka muamelâtı ile iştigal 
eylemeleri, 

3 - Müstakillen bir yazıhane işgal etmeleri, 
4 - Ticaret odasında mukayyet ve sicilli 

ticarette müseccel bulunmaları, 
5 - Borsada mukayyet iki banka veya işbu 

evsafı haiz üç banker dairesi tarafından tahri
ren tavsiye kılınmaları lâzımdır. 

MADDE 3 2 — Borsada mukayyet banka
larla banker daireleri borsa salonunda cereyan 
eden muamelâtı yakından takip etmek üzere 
birer mümessil gönderebilirler. Bu mümessil
lerin mensup oldukları müessesatm muvazzaf 
ve müseccel memurlarından bulunması ve 
borsa komiserliğince şayanı kabul görülmesi 
lâzımdır. Bu gibi mümessiller; borsa salonun
da münhasıran kendilerine tefrik edilen mahal
de sadece müşahit vaziyetinde bulunurlar. 

MADDE 3 3 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı ve nukut ve meskukât ahzüitası veya 
tebdilile meşgul bulunan dükân ve yazıhane 
sahipleri borsa meclisince onbeş liradan 
otuzbeş liraya kadar takdir olunacak senelik 
ücret mukabilinde borsaya kaydolunmak mec
buriyetindedirler. Bu kabil kimseler borsa 
salonunda münhasıran kendilerine tahsis 
olunan mahalde bizzat hazır bulunurlar veya
hut otuz ikinci maddede muharrer şerait dai
resinde birer mümessil bulundurabilirler. 

İşbu maddenin birinci fıkrasında zikrolu-
nan işlerle meşgul bulundukları halde borsaya 
kayitlerini icra ettirmiyenler hakkında komiser
likçe yapılan tahkikat evrakı Hükümetin niza
mname ve kararlarına ademi riayet hakkında 
mevzu ahkâmı kanuniyeye tevfikan takibatta 
bulunulmak üzere müddei umumiliğe tevdi 
plunur. 

MADDE 15 — Millî ve ecnebî bankalarla 
banker müesseseleri her ay Türkiye dahilindeki 
malî vaziyetlerini gösterir bir hesap hulâsası 
tanzim ve komiserliğe tevdi ederler. Komiser
likçe tertip edilen numuneye muvafık olması 
lâzım gelen bu hulâsada mezkûr müesseselerin 
Türkiye için tefrik edecekleri sermaye mikta
rının sarahaten gösterilmesi meşruttur. 

MADDE 10 — Borsalara kaydolunan 
banker dairelerinin, piyasada lâakal yirmi beş 
bin liralık malî itibari haiz bulunduklarını 
isbat etmeleri, başlıca banka muamelâtı ile 
iştigal eylemeleri, ticaret odasında mukayyet 
ve sicilli ticarette müseccel bulunmaları, bor
sada mukayyet iki banka veya bu evsafı haiz 
üç banker dairesi tarafından tavsiye kılınma

ları lâzımdır. 

MADDE 17 — Esham, tahvilât ve hisse 
senedatı ve nukut ve meskukât ahzü itası veya 
tebdili ile meşgul bulunan dükkân ve yazıhane 
sahipleri borsa meclislerince on beş liradan 
otuz beş liraya kadar takdir olunacak senelik 
ücret mukabilinde borsalara kayıt olun -
mak mecburiyetindedirler. Bunlardan borsalara 
kayıtlarını icra ettirmeyenler hakkında komis
erlikçe yapılan tahkikat evrakı Hükümetin 
nizamname ve kararlarına ademi riayet hakkı
nda mevzu kanun ahkâmına tevfikan takibatta 
bulunulmak üzere Cumhuriyet müddi umumi
liğine tevdi olunur. 
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MADDE 14 — En az on beş bin liralık 
malî itibar sahibi olan ve başlıca banka ve 
borsa işleri yapan bankerler, kayıtlı âza sıfati-
le, borsaya girmeğe mecburdurlar. 

Bunlar borsa idaresine elli liradan yüz elli 
liraya kadar senelik ücret verirler. 

MADDE 15 — Perakende olarak esham, 
tahvil ve nukut alım satımı ile iştigal eden 
sarraflar on liradan otuz beş liraya kadar 
senelik ücret mukabilinde borsalara kayıt 
olunmak mecburiyetindedirler. 
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MADDE 3 4 — Tahvilât ve hisse senedatı 
borsa kaydi resmisine dahilbulunan ANONİM 
şirketler borsa meclisince elli lira ile üçyüz 
lira arasında takdir olunacak senelik abone 
ücreti itasile mükelleftirler . 

32 inci maddede zikrolunan banka ve 
banker daireleri mümessilleri gibi bu şirketler 
de ayni şerait dahilinde borsa salonuna birer 
mümessil gönderebilirler. 

MADDE 3 5 — On beş sene bilâîasıla 
borsada acenta sıfatıyla bulunarak bilâhara 
istifa eden bir zate borsa meclisinin kararile 
( Fahri acenta ) unvanı tefviz edilebilir . Bu 
unvan, sahibine borsada asıl acentalar gibi 
icrayı muamele hakkını bahşetmez. 

MADDE 3 6 — Borsadan çekilen bir acen-
tamn teminatı naktiyesile müşterek sandıkta 
namına mukayyet mebaliğin kendisine iadesi 
bu acentanın keyfiyeti infikâkinin borsa dahi
linde ve haricinde 15 gün müddetle ilân 
edilmesine ve bu müddet zarfında borsa mua
melâtından mütevellit bir gûna ilişiği zuhur 
etmemesine mütevakkıftır . Bu müddetin inkı-
zasmdan sonra vaki olan müracaatlar mesmu 
değildir. 

MADDE 3 7 — Borsa acentaları aralarında 
sindika teşkil edebilirler. Sindika nizamname
sinin komiser tarafından tasvip ve Maliye 
Vekâletince tasdik olunması lâzımdır. 

Fasıl iki 
Borsa meclisi hakkındadır 

MADDE 3 8 — Borsaların yedi acentadan 
müteşkkil bir meclisi vardır. Bu meclis acen -
talar tarafından ekseriyeti âra ile ve reyi hafî 
esasına tevfikan iki sene için intihap edilir. 

MADDE 1 8 — Tahvilât ve hisse senedatı 
borsa kotuna dahil bulunan anonim şirketler 
borsa meclislerince takdir olunacak elli lira 
ile üç yüz lira arasında senelik abone ücreti 
vermekle mükelleftirler. 

MADDE 19 — Onbeş sene borsalarda 
fasılasız acenta sıfatile bulunarak bilâhara 
istifa eden bir zate borsa meclisleri kararile 
«: fahri acenta » unvanı tefviz edilebilir . Bu 
unvan sahibine borsada asıl acentalar gibi iş 
yapmak hakkını bahşetmez. 

MADDE 2 0 — Borsadan çekilen bir acen
tanın nakti teminatile müşterek sandıkta namına 
mukayyet paraların kendisine iadesi bu acen
tanın infikâki keyfiyetinin borsa dahilinde ve 
haricinde on beş gün müddetle ilân edilmesine 
ve bu müddet içinde borsa işlerinden müteve
llit bir gûna ilişiği zuhur etmemesine müte
vakkıftır. Bu müddetin inkızasmdan sonra 
vaki olacak müracaatlar borsaca dinlenmez. 

Fasıl : 2 
Borsa meclisleri 

MADDE 2 1 — Borsaların yedi acentadan 
müteşekkil bir meclisi vardır. Bu meclis acen -
talar tarafından ekseriyeti âra ile ve reyi hafî 
esasına tevfikan iki sene için intihap edilir . 
Ancak iki sene acentalıkta bulunmıyan bir ki -
mse borsa meclislerine âza intihap edilemez . 
İlk defa açılacak borsalar bu kayda tabi de -
ğildirler. 

MADDE 3 9 — Meclis intihabatına kânun-
evvelin 15 inde başlanır. İntihap muamelesi 
üç gün zarfında icra edilir. Borsa Meclisi 
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MADDE 16 — Kulisyeler, borsa kulisleri 

içinde bulunup yalnız kendi hesaplarına iş 
yapmak için acentalara emir ( Ordino ) verebi
lirler. Bunlardan on lira senelik ücret alınır. 

MADDE 17 — Esham ve tahvilleri borsa 
kotuna giren anonim şirketler elli lira ile üçyüz 
lira arasında senelik ücret vermekle mükellef
tirler. 

MADDE 18 — Borsadan çekilen bir acen-
taya ait teminatın kendisine iadesi bu acentamn 
işten ayrıldığının borsa dahil ve haricinde ilân 
edilmesine ve bir ay içinde borsaca bir ilişiği 
çıkmamasına bağlıdır. Bu müddet geçtikten 
sonra yapılacak müracaatlar dinlenmez. 

Fasıl •: 2 
Borsa mecliseleri 

MADDE 19 — Borsaların yedi acentadan 
müteşekkil birer meclisi bulunur. Bu meclisin 
acentalar tarafından gizli rey ve ekseriyetle iki 
sene için intihap edilir. İki sene acentalıkta 
bulunmıyan kimseler borsa meclislerine âza 
olamazlar. Ancak ilk defa açılacak borsalar bu 
kayda tabi değildirler. Meclisin intihap ve 
içtimainin zaman ve merasimi ve çalışma usul
leri borsalar nizamnamesi ile tayin olunur. 



yukarıda gösterilen tarihte içtima ederek 
intihap günlerini tayinle beraber ilân ettirir. 
İki sene acentahkta bulunmıyan bir kimse 
borsa meclisine âza intihap edilemez. Ancak 
ilk dafa açılacak borsalarda bu kaide nazarı 
itibara alınmaz. İntihap için muayyen günlerde 
müntahipler borsaya mahsus hüviyet varakaları 
m ibraz ve borsa mührü resmisile mahtum 
bir varakaya yedi acentanın ismini yazarak 
komiser ile azadan iki zatın ve başkatiplerin 
nazardı" altında bulunan bir sandığa atarlar. 
İntihap müddetinin inkizasmda heyeti niezkûre 
tarafından reyler tasnif ve intihap neticesini 
havi bir zabıtname tanzim ve imza olunur . 
Haklarında tesavii ?ra vukua gelen namzetler
den kıdemli olan tercih edilir ve en fazla rey 
kazanan ,fi namzetlerden intisabi iki seneyi 
ikmal etmemiş olan zatın intihabı hükümsüz 
addolunarak kendisinden sonra rey kazanmış 
olan namzet nazarı dikkate alınır. 

MADDE 40 — Müddeti hitam bulan borsa 
meclisi Azasının tekrar intihabı caizdir. 

MADDE 4 1 — Borsa meclisi kânunsani 
iptidasında ifayı vazifeye başlar ve ilk içtinıa-
da aralarından birini reis, birini reis vekili ve 
birini de veznedar intihap ederler. Bu vazifeler 
fahriyen ifa edilir. Meclis işe başladığı zaman 
senei sabıkaya ait hesabat eski meclis tarafından 
devrü teslim olunur. 

MADDE 4 2 — Meclis âzasından iki 
zat hesap müfettişi intihap edilerek her ay 
vezne mevcudunu tadat ve mazbatasını 
meclise tevdi ederler. 

MADDE 4 3 — Meclis l?akal haftada bir 
gün içtima eder. Lüzumu halinde komiser 
resmen ve reisle beraber azadan ikisi komise
rin muvafakatile meclisi fevkalâde olarak içtima 
ettirebilirler. Başkâtipler mecliste reyi istişari 
sahibi olarak bulunurlar. Müzakerat bunlardan 
biri marifetile aynen defteri mahsusuna yazı
larak reis ve âza tarafından imza edilir. Müza
kerat ruznameleri komserliğin inzimamı muva
fakatile başkâtipler tarafından tertip olunur. 

Borsa meclisi âzasından lâakal üç zatın 
tahrirî talepleri üzerine bir meslenin ruznameye 
ithali mecburîdir. 

Madde 4 4 — Meclis içtimalarında kararlar 
ekseriyeti âra ile ittihaz olunur. Tesavii âra 
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vukuunda reisin bulunduğu taraf ekseriyet add
olunur. 

Madde 45 — Mecliste ittihaz olunan karar
larla tanzim ve tertip edilen bütçe komiserinin 
tasvip ve tasdikine iktiran etmedikçe tetbik 
edilmez . 

Tasdik eylediği kararların tatbik ve icrasını 
komiser temin eder. Meclis tarafından ittihaz 
ve komiserlikçe bittasvip bir şekli nihaî iktisap 
eden bütün mukarrerata borsanın aslî ve fahrî 
âzasıle mensubini tarafından ittiba mecburî
dir. 

Madde 4 6 —|Esham ve tahvilât, kambiyo 
ve nukut hususi bütçeleri aşağıda yazılı varidat 
ve masarifi ihtiva eder. 

A - Varidat : 
1 - Borsanın aslî ve fahrî âzalarile men-

subininin kayt vejıbonuman ücretleri. 
2 - Anonim şirketler tahvilât vetıisse sene-

datının kayt ve abonuman ücreti. 
3 - Fiat cetvelleri (Kot) abonuman üereti 
4 - İanat ve teberruat . 
5 - Resmî devairden maada hususî müesse-

sat ve efrat tarafından talep olunan kayit sure
tleri ücuratı. 

6 - Cezayi nakdiler ve müteferrik hasılat 
B - Masarif 
1 - Memurin ve müstahdemin maaşat ve 

ücuratı . 
2 - Neşriyat ve matbuat. 
3 - Masarifi umumiye (telefon, kırtasiye , 

tenvirat, mahrukat, meremmet, eşya ve levazım 
vesaire.) 

4 - Müteferrik masarifat ve ikramiyeler ve 
aidat ve iane. 

5 - Gayrı melhuz masarifat. 

MADDE 47 — Meclis âzası arasında 
inhilâl vukuunda son intihapta meclisi teşkil 
eden yedi zattan sonra rey kazanmış olanlardan 
adedi aranın nısfından bir fazla rey alan acenta 
münhal âzalığı işgal ve selefinin müddeti 
mütebakiyesini ikmal eder. Aksi takdirde 
münhal âzalık için yeniden intihap yapılır. 

Meşru bir mazerete müstenit olmaksızın 
mütemadiyen ve mütevaliyen dört içtimada 
hazır bulunmıyan âza hükmen müstafi 
addolunur. 

MADDE 2 2 — Borsaların hususî bütçeleri 
borsa meclisleri tarafından tertip edilir ve 
Maliye vekilinin tasdikile kat'iyet iktisap eder. 

MADDE 2 3 — Borsa bütçelerinin varidat 
ve masarifi aşağıda yazılanlardır : 

A - Varidat; 
1 - Borsanın aslî ve kayıtlı azaları ile 

mensuplarının kayıt ve abonuman ücretleri, 
2 — Anonim şirketler tahvilât ve hisse 

senedatının kot ve abonuman ücretleri, 
~~ 3 - Fiat cetvelleri abonuman ücretleri 

4 - İaneler ve teberrular, 
5 - Resmî dairelerden maada hususî mües

seseler ve efrat tarafından istenecek fiat suretle
rinin elli kuruşu geçmemek şartile ücretleri, 

6 - Naktî cezalar ve müteferrik hasılat, 
B - Masarifat; 
1 - Memurların ve müstahdemlerin maaşat 

ve ücuratı," 
2 - Neşriyat ve matbuat, 
3 - Umumî masraflar, telefon, kırtasiye, 

tenvirat, mahrukat, meremmet, eşya ve 
levazım|ve saire 

5 - Oâyrı melhuz masraflar, 



MADDE 2 0 — Borsalar hususî bütçelerile 
idare olunurlar . Bütçeler ile hesabı kafileri 
borsa meclisleri tanzim ve tertip eder. 

MADDE 2 1 — Borsa bütçelerinin varidat 
ve masarifi aşağıda gösterilmiştir: 

A - Varidat 
1 - Borsanın aslî ve kayıtlı âzalarının ver -

dikleri ücretler, 
2 - Anonim şirketlerin esham ve tahvillerinin 

kot ücretleri, 
3 - Fiat cetvelleri abone ücretleri , 
4 - İaneler ve teberrular, 
5 - Hususî müesseseler ve fertler tarafından 

istenecek fiatlar için alınacak üceretler ( bu üc
retler elli kuruşu geçemez . ) 

6 - Müteferrik hasılat. 
B - Masarif 

1 - Memuralrla müstahdemlerin maaş ve 
ücretleri, 
2 - Neşriyat ve matbuat, 
3 - Umumî masraflar (telefon, kırtasiye, ten

virat, mahrukat, meremmet ) , 
4 - Müteferrik masraflar (ikramiyeler, aidat, 

iane ve saire ). 
5 - Oayrı melhuz masraflar. 
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MADDE 4 8 — Borsa meclisi; ruznameye 

dahil olan mesail hakkında ittihazı karar ederek 
icra mesailine müdahele edemez. Başlıca 
vazifeleri şunlardır: 

1 - Borsa kanunu ile nizamat ve talimatının 
temamii tatbiki esbabını tezekkür, 

2 - Komiserliğin tastikine arzedilmek üzere 
borsa bütçesini tanzim, 

3 - Borsada müstahdem bil'umum memurini 
intihap ve nıaaşatım tespit ve memurin 
kanununun 26 inci ve 52 inci maddelerinde 
musarrah .vazaif i ifa, 

4 - Borsa azayı asliye ve fahriyesini kabul, 
5 - Borsa muamelâtının bir şekli salimde 

ceryanı vesailini tehiye ve ihzar, 
6 - Borsacıların tarzı hareketlerini tetkik, 
7 - Borsa muamelâtından mütevellit olmak 

üzere borsa âzası arasında veyahut bunlarla 
müşterileri beyninde tehaddüs eden ihtilâfatı 
tetkik ve hal, 

8 - Bütçesi dahilinde sarfiyat icra, 
9 - Borsa kanunu ile nizamat ve mukarre-

ratına muhalif harekâtı tahakkuk eden borsa 
âzasile mensubini hakkında mukarrerat ittihaz, 

10 - Borsa nizamnamesine yeni ahkâm 
ilâvesini veya mevcut ahkâmdan her hangi 
birinin tadilini komiserliğe teklif, 

11 - Kayt ve abonuman ücretlerini tayin, 
12 - Dellâliye (Kürtaj) tarifelerini tertip, 
13 - Müşterek sandığı idare. 

MADDE 4 9 — Borsa meclisi her acentayi 
celp ve davet ederek defterlerinin ibrazını 
talep ve bunlar üzerinde tetkikat icra edebilir. 

MADDE 5 0 — Mecliste tezekkür olunan 
bir işte azadan biri doğrudan doğruya alâkadar 
olduğu takdirde o iş hakkındaki müzakereye 
iştirak edemez .. 

MADDE 5 1 — Borsanın bulunduğu şehirde 
mevcut ve ( anonim ) şirket halinde müesses 
bankalarca aralarında intihap edilecek 4 mu
rahhas borsa meclisinin azayı istişariyesinden 
dirler; bankaları da alâkadar eden hususatta 
komiserlikten vaki olacak davet üzerine bu 
murahhaslar meclis müzakeratına iştirak ederler. 

MADDE 2 4 — Borsa meclisleri ruzname
ye dahil olan meseleler hakkmde kararlar ittihaz 
ederek icra meselelerine müdahale edemezler. 
Başlıca vazifeleri şunlardır: 

1 - Borsalar kanunile nizamnamesinin 
temamii tatbiki esbabını tezekkür, 

2 - Maliye vekilinin tasdi kına arzolurıacak 
bütçeyi tanzim, 

3 - Borsalarda müstahdem bilumum memur
ları intihap ve maaşlarını tespit ve memurin 
kanunurun 26 mcı ve 52 inci maddelerinde 
musarrah vazifeleri ifa, 

Borsaların aslî veya kayıtlı azasını 

salim bir şekilde cere-

mensuplarınm tarzı 

4 
kabul, 

5 - Borsa işlerinin 
yanı vesilelerini ihzar, 

6 - Borsa aza ve 
hareketlerini tetkik, 

7 - Borsa işlerinden mütevellit olmak üzere 
borsa âzası arasında veyahut bunlarla müşteri
leri beyninde tahaddüş eden ihtilâfları tetkik 
ve kabil olduğu takdirde sulhan hal, 

8 - Bütçesi dahilinde sarfiyat icra, 
9 - Borsalar kanunile nizamnamesine ve 

kararlarına 'muhalif hareketleri tahakkuk eden 
borsa âzasile mensupları hakkında J<arar ittihazı, 

10 - Kot ve abonuman ücretlerini tayin, 
11 - Kürtaj - dellâliye - tarifelerini tertip, 
12 - Müşterek sandığı idare. 

MADDE 2 5 — Borsa meclisleri her acen
tayi celp ve defterlerinin gösterilmesini talep 
ve bunlar üzerinde tetkikat icra edebilir. 



MADDE 2 2 — Borsa meclislerinin başlıca 
vazifeleri şunlardır : 

1 - Borsalar kanunile nizamnamesinin tatbi
kine ait tetbirleri müzakere, 

2 - Borsa işlerinin salim bir şekilde cereyanı 
vesilelerini ihzar, 

3 - Bütçe ve hesabı kafiyi tanzim, 
4 - Devlet kadrosuna dahil memurlar müs

tesna olmak üzere, borsa müstahdemlerini inti
hap ve ücretlerini tesbit, 

5 - Borsalara aslî veya kayıtlı âza kabulü , 
6 - Borsa âza ve mensuplarının vaziyet 

ve hareketlerini tetkik, 
7 - Borsa işlerinden çıkacak ihtilâfların 

tetkik ve halli, 
8 - Bütçe dahilinde sarfiyat icrası, 
9 - Kanun ve nizamnameye ve meclis karar

larına muhalif hareketleri görülen borsa âzasile 
mensupları hakkında karar ittihazı, 

10 - Abone ücretlerini tayin, 
1 1 . - Kürtaj ( dellâliye ) tarifelerini tertip. 

MADDE 2 3 — Borsa meclisleri her acen-
tayi davetle kendisinden izahat isteyebilecekleri 
gibi defterleri üzerinde tetkikat dahi vapa-
bilirler . 

MADDE 2 4 — Borsa meclislerinin karar
larını icra lâzımdır. Ancak komiser bunlardan 
kanun ve nizamlara muvafık bulmadığını 
esbabı mucibesile beraber bir defaya mahsus 



MADDE 52 — Tahvilât ve hisse senedatı 
borsa kaydı resmisine dahil bulunan anonim 
şirketlerce aralarında intihap olunacak dört 
murahhas dahi borsa meclisinin azayı istişa-
riyesinden olup bu şirketlere ait tahvilât ve 
hisse senedatı m alâkadar eden hususatta komi
serlikten vaki olacak davet üzerine bu murah
haslar meclis müzakeratına iştirak ederler . 

MADDE 5 3 — Meclis lüzum gördüğü 
taktirde komiser mahallî ticaret odasından veya 
ticaret* birliklerinden ikişer zatı, uıütaleaları 
alınmak üzere meclise davet edebilir. 

MADDE 5 4 — Borsa acentalarının 3linçi 
maddede muharrer olduğu veçhile alâkadaran 
hakkında ika ettikleri zarar ve ziyanın tazminine 
mahsus teminatı nakdiyenin ademi kifayeti 
halinde bakiyesini ikmal etmek üzere bir mü
şterek sandık teşkil ve sandık borsa meclisi 
tarafından idare olunur. 

MADDE 55 — Müşterek sandığın menabii 
varidatı berveçhi atidir : 

1 — Her acentanın icrasına tavassut eyle
diği alım satım muamelâtı üzerinden aldığı 
dellâliyerıin yüzde beşi, 

2 - Borsa bütçesi varidatı seneviyesinin 
yüzde onu tecavüz etmemek şartile bir 
kısmı, 

3-Her acenta tarafından şehrî veya senevî 
tediye edilecek bir para, 

4 - Borsa meclisinin, komiserliğin müsaa
desiyle istifasını tahtı karara alabileceği diğer 
varidat. 

MADDE 56 — Balâdaki maddede tadat 
olunan envai varidatın nisbet ve mfktarları 
borsa meclisince tespit olunur. Acantalar tara
fından şehrî veya senevî verilen meblağ mu
diin şahsî mali olarak açılacak hususî bir heseba 
geçirilir. Acentalar borsada bulundukları müd
detçe matluplarına geçirilen mebaliğ hakkına 
bir günde iddaa dermeyân ve mebaliği mezbu-
reyi hiç bir veçhile istimal edemezler. 

MADDE 2 6 — Meclis lüzum gömdüğü 
takdirde komiser ticaret odasından veya tica
ret birliklerinden ikişer zatı mütaleaları alın
mak üzere meclise davet edebilir. 

MADDE 27 — Borsa acentalarının 
nci maddede yazılı olduğu veçhile alâkadar
lar hakkında îka ettikleri zarar ve ziyanın 
tazminine mahsus naktî teminatı yetişmediği 
takdirde bakiyesini ikmal etmek üzere bir 
müşterek sandık teşkil ve bu sandık borsa 
meclisi tarafından idare olunur. 

MADDE 2 8 — Müşterek sandığın serma
yesi berveçhi atidi: 

1 — Her acentanın icrasına tevassut 
eylediği alım satım işleri üzerinden aldığı 
kürtajların % 5 i , 

2 - Borsa bütçesinin senelik varidatının 
% 10 u geçmemek şartile bir kısmı , 

3 - Her acenta tarafından kendi arzusile 
ayda veya senede tesviye edilecek bir para, 

MADDE 2 9 — Müşterek sandığı acentalar 
tarafından ayda veya senede bir para verilmesi 
caizdir. Bu takdirde işbu paralar verenin 
şahsî malı olarak açılacak hususî bir hesaba 
geçirilir. 
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olmak üzere meclise iade eder. Meclis noktai 
nazarında İsrar eylerse komiser keyfiyeti mec
lisin esbabı mucibesile beraber Maliye Vekâle
tine bildirir, Maliye vekâletinin karari kafidir. 
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MADDE 5 7 -— Bir acenta her ne sebeple 

olursa olsun terki meslek ettiği tadtirde müşterek 
sandıkta hususî hesabatta matlubunda muherrer 
mebaliği istirdat eder. Ancak bu paranın ia
desi borsa meclisince bu acentamn borsaca 
hiç bir ilişiği kalmadığının tahakkuk etmesine 
mütavakkifdır. 

MADDE 5 8 — Acentalarm müşterek san
dık sermayesi yüzbin liraya baliğ oluncaya 
kadar acentalar tedivatda devam ve o miktar
dan sonra şahsı tevdiat tevekkuf eder. 

MADDE 5 0 — Müşterek sandığa ait me-
baliğin nukut ve esham ve tahvilât mubayaa
sından maada bir suretle borsa meclisi kararile 
tenmiyeye ve istimalinden hasıl olan temettü 
mezkûr sandık mevcuduna ilâve olunur. Yalnız 
acentalar mevduatının istismarından tahassul 
eden temettü müdürler hesabına matlup kayd
edilir. 

MADDE 6 0 — Sandığın gerek müşterek 
sermayesi, gerekse acentalar tarafından vuku-
bulan mevduat, borsa muamelâtından başka 
hiç bir deyin için kabili haciz değildir. 

Fasıl : 3 
Esimin ve tahvilât ve hisse senedatı muamelâtı 

hakkındadır 
MADDE 0 1 — Devlet esham ile idarei 

hususiyeler ve belediyelerin kükûmetin kefaleti 
altında aktettikleri istikrazat eshamı Maliye 
vekâletinin iş'arı üzerine borsa meclisi tara -
fmdan derhal borsa kaytı resmisine idhal 
olunur. 

MADDE 6 2 — Merkezi idareleri borsanın 
bulunduğu şehirde bulunan Anonim .şirkrtler 
tahvilât ve hisse senedatı m borsa kaydı resmi
ne ithal ettirmek için müracaata mecburdur. 
Bu mecburiyeti ifa etmiyen şirketlere ait tali -
vilât ve senedat üzerine borsada ve her nevi 
müessesatı maliye ve sarrafiyede alım satım 
ve bunların terhini mukabilinde avans muame
lâtı icrası memnudur. Merkezi idareleri 
borsanın müesses bulunduğu şehirde olmiyan 
anonim şirketler tahvilât ve hisse seneda -
tını borsaya kayit ettirmekte muhtardırlar. 

MADDE tii) — Bir acenta meslekini terk 
ettiği takdirde müşterek sandıkta hususî hesapta 
matlubundan yazılı paraları temettü ile birlikte 
istirdat eder. Ancak bu paraların iadesi borsa 
meclisince bu acentamn borsaca hiç bir İlişiği 
kalmadığının tahakkuk etmesine mütevakkıftır. 

MADDE ÎS1 — Müşterek sandığa ait 
paralar Devlet esham ve tahvilatına veya millî 
bankalara yatırılmak suretile tenmiye. edilir. 
ve hasıl olan nema sandık mevcuduna ilâve 
olunur. 

MADDE 8 2 — Müşterek sandığın serma
yesi borsa işlerinden başka hiç bir borç için 
haczedilemez. 

Fasıl : 3 
Menkul kjyrreUer işleri 

MADDE Ztl — Devlet esham ile vilâyetle
rin ve belediyelerin aktettikleri istikrazlar 
eshamı Maliye Vekâletinin iş'arı üzerine borsa 
meclisleri tarafından derhal borsa kotuna 
ithal olunur. 



Fasıl: 3 
Esham ve tahviller 

MADDE 25 — Devlet, vilâyet ve bele
diyelerle Hükümetin kefalet ettiği sair müesse
selerin esham ve tahvilleri Maliye Vekâletinin 
iş'arı üzerine borsa kaytına alınmak mecbu
ridir. 

Bunlardan başka millî veya ecnebi esham 
ve tahvillerin borsa kotuna alınması borsa 
meclisinin kararına ve Maliye vekilinin tasvi
bine bağlıdır. 
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MADDE 6 3 — Düveli ecnebiye eshamının 

borsa kaydı resmisine ithali Maliye vekâletinin 
muvafakatine vabestedir. Ecnebi Anonim şir -
ketlere ait tahvilât ve hisse senedatı memleket
leri borsalarında kaydı resmiye kabul olunmuş 
bulunmak şartıle borsa kaydı resmisine kabul 
edilir. 

Mezkûr şirketlerin tahvilât ve hisse senedatı 
memleketlerindeki borsalardan ihraç olunduğu 
takdirde derhal Türkiye borsalarından da kayıt
ları terkin edilir. 

MADDE 64 — Borsa kaydi resmisine dahil 
bulunmıyan esham ve tahvilât ve hisse sene -
datı üzerine borsada peşin veya vadeli mua -
melât icrası memnudur. 

MADDE 65 — Borsada mukayyet ecnebi 
• şirketler her sene pilânçolarile kârüzarar 

hesaplarını ve meclisi idare raporlarını Ankara 
ve İstanbulda gazetelerle neşrüilân etmeğe ve 
bu vesikadan birer musaddak nüshasını borsa 
komiserliğine tevdi eylemeğe mecburdurlar , 

MADDE 66 — Türkiye Cumhuriyeti ile 
idarei hususiyeler ve belediyeler tarafından 
ihraç edilen eshamdan maadasının kaydi 
resmiye ithali borsa meclisinin kararına ve 
Maliye Vekâletinin tasvibine vabestedir. 

MADDE 67— Devlet, vilâyet ve belediyeler 
eshamının borsaya ithalinde hiç bir ücret 
alınmaz. Millî şirketlerin esas sermayelerine 
nazaran beher Türk lirası için borsa namına 
beş para kayt ücreti ahzedilir. 

MADDE 68 — Esham ve tahvilât ve 
senedat muamelâtı borsada, peşin muvakkat 
(primli) veya kafi vadeli (likidasyon) olmak 
üzere cereyan eder . Bu muamelâta ait arzu 
talepler her iki şekilde dahi borsa salonundaki 
mevakii mahsusasında yüksek sesle ifade 
olunur . Ayni acentaya satış ve alış hak
kında verilmiş olan muhtelif emirlerin takas 
suretile ifası için dahi yokarıda zikrolunan 
usule mutabaat olunmak lâzımdır. 

MADDE 69 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı alım ve satım; bunlar nama muharrer 
olsa dahi senedat numaralarının tayini ve sair 
surette hiç bir şey tahsis edilmeksizin yalnız 
miktarları üzerine icra edilir. 

MADDE 34 — Ecnebi Devletler eshamı
nın borsalar kotuna ithali Maliye Vekâletinin 
muvafakatine bağlıdır. 

MADDE 3 5 — Borsaların kotuna dahil 
bulunmayan esham ve tahvilât ve hisse sene
datı üzerine borsada peşin veya vadeli işler 
yapılması memnudur. 

MADDE 36 — Borsalarda kayıtlı ecnebi 
şirketler her sene pilânçolarile kârü zarar he
saplarını ve meclisi idare raporlarım Ankara 
ve İstanbulda gazetelerle neşrü ilân etmeye 
ve bu vesikalardan birer musaddak nüshasını 
borsa komiserliklerine vermeye mecburdurlar. 

MADDE 37 — Devlet, vilâyet ve beledi
yeler tarafından çıkarılan eshamdan maadasının 
borsa kotlarına ithali borsa meclislerinin 
kararına ve Maliye vekâletinin tasvibine 
bağlıdır . 

MADDE 3 8 — Devlet, Vilâyet ve beledi
yeler eshabimn borsalarının kabulünde hiç bir 
ücret alınmaz . 

Millî şirketlerin esası sermayelerine göre 
beher türk lirası için borsalar namına beş 
para kayıt ücreti alınır . 



MADDE 2 6 — Borsa kotunda bulunma
yan esham ve tahviller üzerine borsada iş 
yapılması memnudur. 

MADDE 27 — Devlet, vilâyet ve beledi
yelerin esham ve tahvillerinin borsaya kabu
lünde hiç bir ücret alınmaz. 

Millî veya ecnebi şirketlerden esas 
sermayelerine göre beher türk lirası için bor
salar namına iki para kot ücreti alınır. 
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MADDE 7 0 — Esham ve tehvilât ve sene- I 

dat muamelatında usulü dairesinde yapılan 
akitlerde tarafeyn yekdiğerini ikna edecek 
miktarda dipozito talebine selâhiyettardır . 

Dipozitonun miktarına kanaat etmiyen taraf 
meclise müracaat eder. İşbu dipozitodan 
başka eıham ve tahvilât ve senedat fiyatında 
borsa meclisi tarafından tayin edilecek miktar
da fark hasıl ahırsa farktan müstefit olan 
tarafın onu diğer taraftan istem iye hakkı olur. 
Bu kabil hususatta muameiei vakia ahara havale 
edilmişse farkı fiatı kendisine havale olunan 
acenta verir. Balada muharrer ahkâmın ademi 
icrası takdirinde mevzuu muamele olan esham 
ve tahvilât ve senedat mubayaa veya füruht 
olunarak taahhüdünde durmıyan tarafın taah
hüdü ifa olunur. 

MADDE 7 1 — Esham ve tahvilat ve sene
dat muamelâtında acentalar beyninde hayale 
usulü caizdir. Altmış sekizinci maddede muhar
rer muamelatı alakadaranca yekdiğerine tebliğ 
olunduğu vakit tarafeyinden biri alıcı veya sa
tıcı olduğuna göre bu muameleyi diğer bir 
acentaya havale edrse mütekabil taraf bunu 
kabule mecburdur. 

MADDE 7 2 — Borsalarda muvakkat veya 
kafi vadeli esham ve tahvilât muamelâtile 
likidasyonların suveri icraiyesi borsa meclisleri 
tarafından tertip ve Maliye Vekâletince tasdik 
edilecek bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 7 3 — Bankalar ile banker daire
lerinin kendi kişelerinde yapacakları esham ve 
tahvilât muamelâtının miktarı azamisi borsa 
meclisince tayın edilir. Bu miktarlardan fazla 
olacak muamelâtı müessesatı mezkûre acenta
lar vasıtasile borsada icra ettirmeğe mecbur
durlar. 

Fasıl : 4 
K s hanı ve tahvilât ve lıis.se senedatıııdau alınacak 

Rüsum hakkında 
MADDE 7 4 —- Esham ve tahvilât ve hisse 

senedatımn her nev'i üzerine gerek peşin ve 
gerek muvakkat veya kati vadeli olarak icra 
edilen muamelâtta takarrür eden bedel itibarile 
binde yarım nisbetinde hazine namına resim 
istifa olunur. Rapor muamelâtında bu resmin 
nısfı alınır. 

MADDE 3 9 — Bankalarla banker dairele
rinin gişelerinde yapacakları menkul kıymetler 
işlerini azemî miktarları borsa meclislerince 
tayin edilir. 

Bu miktarlardan fazla olacak işleri mezkûr 
müessesler acenteler vasıtasile borsada icra 
ettirmeye mecburdurlar. 

Fasıl 4 
Menkul kıymetlerden alınacak rüsum 

hakkında 

MADDE 4 0 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatımn her nevi üzerine gerek peşin ve 
gerek kati vadeli olarak yapılacak işlerde teka-
rrur eden bedel itibarile bin de yarım nisbe
tinde Hazine namına resm alinir. Ecnebi 
esham ve tahvilâtından bu resmin iki misli 
istifa olunur. 
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MADDE 75 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı resminin nısfı bayia ve nısfı müşteri
ye aittir. 

MADDE 7 6 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı icrasına vesatat eden borsa acentaları 
tutmakla mükellef balundukları yevmiye defte
rine mezkûr muamelâtın nevilerini ve peşin 
veya muvakkat veyahut kafi vadeli olup olma
dığını ve bedeli mukarrerini ve bu bedel 
üzerinden istifası lâzımgelen resim miktarı 
111 ayrı ayrı hanelerde tahrir ve tespit ederler. 

MADDE 77 — Bankalar ve banker daire
leri dahi doğrudan doğruya kişelerinde yap-
dıkları esham ve tahvilât ve senedat muamelâ
tının balâdaki maddede muharrer tarifat veçhile 
bir deftere kaydetmekle mükelleftirler. Sarraflar . 
ise bu hususta ayrıca defter tutmayup koçanlı 
defterde resim miktarını da gösterirler. 

MADDE 78 — Borsa acentalarile bankalar 
ve banker daireleri ve sarraflar bir ay zarfında 
yaptıkları muamelâtla bunların miktarı resmir 
ni havi olmak üzere borsa komiserliğine birer 
cetvel verirler. Mezkûr muamelatın resmi 
cetveller üzerinden tahakkuk ettirilerek komi
serlikçe birer tahsil müzekkeres tanzim ve 
malsandıklarına veya tahsil şubelerine tevdi 
olunur, işbu maddenin i inci fıkrasında mez
kûr cetvellerin itasında on günden ziyade teah-
hur vukubulduğu takdirde resmen borsa kom-
serliğince alâkadaranın kuyut ve vesaiki bit-
tetkik yüzde beş fazlasile tahakkuk ettirilir. 

-ve tahsili emval kanununa tevfikan lüzumu 
tahsili merciine bildirilir. 

Fasıl : 5 
Kambiyo ve nukut muamelatı bakkaladır 
MADDE 79 — Kambiyo ve nukutun borsa 

kaydı resmisine kabulü ya borsa meclisinin ka
rarı ve komiserliğin tasvibi ile veyahut resen 
Maliye vekâletince icra olunur. 

MADDE 80 — Kambiyo ve nukut üzerine 
vadeli muamelât ve repor ve depor yapılması 
memnu olup bunlar münhasiren peşin olarak icra 
edilir. Ve bu suretle alınıp satılan kambiyo ve 
nukudun teslim ve tesellümü yevmi akdin 
nihayet ferdası akşamına kadar ifa ve ikmâl 
olunur. Müddeti mezkurenin inkızasında tesvi
ye ve intaç edilmiyen muamelât için alâkadar-

MADDE 4 1 — Esham ve tahvilât ve hisse 
senedatı resminin yarısı satana ve. yarısı alana 
aittir . 

1 

MADDE 42 — Borsa acentalarile bankalar 
ve banker daireleri ve sarraflar bir ay içinde 
yaptıkları işlerle bunların resmen miktarın 
havi olmak üzere borsa komiserliklerine birer 
cetvel verirler. Mezkûr işlerin resmi bu cet
veller üzerinden tahakkuk ettirilerek komiser-
liklerce birer tahsil müzekkeresi tanzim ve mal 
sandıklarına veya tahsil şubelerine tevdi olunur. 

Bu maddenin birinci fıkrasındaki cetvelle
rin itasında on günden ziyade teahhur vuku 
bulduğu takdirde resmen borsa komiserlikle-
rince alâkadarların kuyut ve vesikaları tetkik 
olunarak %5 fazlasile .tahakkuk ettirilir. Ve 
tahsili emval kanuunna tevfikan lüzumu tahsili 
merciine bildirilir. 

Fasıl : 5 
Kambiyo ve nukut işleri hakkındadır 

MADDE 43 — Kambiyo ve nukudun 
borsa kotlarına kabulü ya borsa meclislerinin 
kararı ve komiserliklerinin tasvibi ile ve yahut 
resmen Maliye vekâletince icra olunur. 

MADDE 44 — Kambiyo ve nukut üzerine 
vadeli muamelât ve repor ve depor yabıİması 
memnu olup bunlar münhasıran peşin olarak 
icra edilir. Ve Bu suretle alınıp sutılan kambiyo 
ve nukudun teslim ve tesellümü yevmi aktin 
nihayet ferdası akşamına kadar ifa ve ikmal 
olunur, müddeti mezkurenin inkizasmda tesviy 
ve intaç edilmeyen muamelât için alâkadarlar 
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Fasıl : 4 
Kambiyo ve tıukııt 

MADDE 28— Kambiyo ve nukudun borsa 
kotuna alınması borsa meclisinin kararına ve 
Maliye Vekâletinin tasvibine bağlıdır . Maliye 
Vekâleti lüzum ' görürse doğrudan doğruya-
kabul emri verebilir. 
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lar tarafından komiserliğe üç gün zarfında 
müracaatla muamelei icraiye ifa olunarak neti
cesi defteri mahsusuna kaydedilir. 

MADDE 81 — Müddeti muayyenesi zarfın
da neticelendirilmemiş kambiyo ve nukut 
muamelâtının maddei anife veçhile muamelei 
icraiyeye tabi tutulmasından dolayi husule 
gelen fiat farkı muamelei vakiayi 'tavik ve 
işkâl edenin zararına kaydolunur. Bi gibi 
icra muameleleri muayyen müddetin hitamın
dan ne kadar müddet sonra yapılırsa yapılsın 
farkı fiatı tesbit hususunda müddeti mezkûre-
nin inkızası gününe ait kapandı fiatı nazarı 
dikkate alınır. 

MADDE 82 — Kambiyo ve nukut mua
melâtında ispekülâsyon memnudur. Efrat ve 
müessesat münhasıran farkı fiattan istifade 
maksadile bizzat veya bilvasıta kambiyo ve 
nukut muamelâtı yapamazlar. Ve ihtiyacata 
müstenit olmadıkça yine bizzat veya bilvasıta 
kambiyo ve nukut alıp satamazlar. Bu ihtiyaç
ların nelerden ibaret olduğunu Maliya vekâleti ' 
tayin eder. 

MADDE 8 3 — İşbu kanun mucibince 
kambiyo ve nukut muamelâtı icrasına salâhi-
yettar efrat ve müessesat yaptıkları muame
lâtı kimin namına icra ettiklerini istizah 
vukuunda borsa komiserliğine izah ve namlarına 
kambiyo ve nukut muamelatı yapılan efrat ve 
müessesatta bu muamelelerin hakikî ihtiyaçlara 
müstenit bulunduğunu müsbit evrakı kezalik 
komiserliğe iraeye mecburdırlar. 

MADDE 84 — Bankalarla banker dairele
rinden satılan kambiyolar ile ecnebi nükuduna 
ait muamelât her neşekil ve surette icra edilirse 
edilsin hakikî ihtiyacattan münbais olması 
muRtazi olup bu yolda icra ettirilen muamela
tın 83 üncü maddede muharrem evrakı müspi-
tesi alâkadaran tarafından mezkûr müesseselere 
ibraz olunarak bunların natık olduğu kiymet-
lere ait muamelâtın ikmal edildiği satıci mü
essese idaresince mezkûr evrak üzerine tahrir 
ve mührü resmî ile tahtim edilir. Bu yolda 
meşhudatı havi evrak diğer bir muamele için 
istimal olunamaz, 

tarafindan komiserliğe üç gün zarfında müra
caatla muamelei icraiye ifa olunarak neticesi 
defteri mahsusuna kaydedilir, 86 mcı madde 
hükmü mahfuzdur. 

MADDE 4 5 — Kambiyo ve nukut mua
melâtında ispekülâsyon memnudur. Efrat ve 
müessesat münhasıran farkı fiattan istifade 
maksadile bizzat veya bilvasıta kambiyo nukut 
muamelâtı yapmazlar, ve ihtiyacata müstenit 
olmadıkça yine bizzat veya bilvasıta kambiyo 
ve nukut alıp satamazlar, bu ihtiyaçların 
nelerden ibaret olduğunu evvelden bir liste 
ile maliye vekâletince tayin olunur. 

MADDE 46 — Bu kanun mucibince kam
biyo ve nukut işleri yapmaya salâhiyettar efrat 
ve müessesat yapdıkları muamelâtı kimin nam
ına icra ettiklerini istizah vukuunda borsa 
komiserliklerine izah ve namlarına kambiyo ve 
nukut işleri yapılan efrat ve müessesatta bu 
muamelelerin hakîkî ihtiyaçlara müstenit bu-
lunğunu müsbit evrakı kezalik okmiserliklere 
göstermeye mecburdurlar. 



MADDE 29 — Kambiyo ve nukut işlerin
de ispekülâsyon memnudur. 

Fertler veya müesseseler ihtiyaçları bulun
madıkça gerek doğrudan doğruya ve gerekse 
vasıta ile kambiyo ve nukut alıp satamazlar. 

Bu ihtiyaçların nelerden ibaret olduğunu 
önceden bir liste ile maliye vekâleti tayin eder 

MADDE 30 — Kambiyo ve nukut işleri 
yapanlara bu işleri kimin için yaptıklarım 
sorulduğu zaman borsa komiserlerine bildir
meye ve iş yaptıranlar da işlerinin hakikî ihti
yaçlardan ileri geldiğini isbat edici evrakı 
istenildiği zaman göstermeğe mecburdurlar. 
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MADDI: 8 5 — Borsa acentalarila banka

ların ve banker dairelerinin kambiyo ve nukut 
muamelatının yekdiğerine havale etmeleri 
memnudur. 

Bir banka veya banger borsa acentalarından 
birine alış veya satış için verdiği ordinonun 
icrasını müteakip acenta keyfiyeti derhal 
banka veya bankere ihbar etmekle mükellef 
olup bu tarzda cereyan eden kambiyo muame
lelerin teslim ve tesellüm suretile intacı 
alıcı veya satıcı bankalar veya bankerler 
beyninde icra olunarak acentalar bu işlerle 
iştigal edemezler. 

MADDE 8 6 — Banka ve banker daireleri 
yalnız tacirlere şeraiti atiye dairesinde lüzumu 
kadar vadeli kambiyo satabilirler. Bu gibi 
vadeli satışlara mukabil müşteriler tarafından 
müessesatı mezkûreye kanaatbahş evrak irae 
olunmakla beraber alınacak kambiyoya ait 
konşumento ve fatura gibi vesaikin azamî üç 
ay zarfında ibraz edileceği tahriren taahhüt 
edilmek iktiza eder . Müddeti muharrer zar
fında vesaik ibraz edilmezse muameleyi yapan 
banka ve banker tarafından keyfiyet borsa 
komiserliğine ihbar edilir . Ve bu gibiler 
hakkında bilâ ihtiyaç kambiyo alanlara ait 
muamele tatbik olunur . 

MADDE 8 7 — Bankalarla banker daire
lerinin yekdiğerine ecnebi kambiyosu veya 
nuktıdu tevdii mukabilinde Türk parası ve 
bilâkis Türk parası tevdii mukabilinde ecnebi 
kambiyosu veya nukudu avans vermeleri 
memnu olduğu gibi efrat veya müessesata 
kezalik ecnebi kambiyosu veya nukudu terhi
nine mukabilinde Türk lirası üzerine avans 
muamelâtı yapmaları da memnudur. 

MADDE 8 8 — Bankalarla banker dairele
rinin kendi aralarında gerek Türk parası mu
kabilinde, gerekse mübadele suretile kambiyo 
ve nukut alıp satmaları memnudur. Müessesatı 
mezkûre kambiyo muamelelerini borsa acenta-
larına tevdi ve acentalar da muamelatı borsa 
salonunda mevakii mahsusalarında usulü daire
sinde icra ve tefterlerine kayt ederek alâkadaran 
ile resmî bordro taati ederler . Bankalarla 
bankerler kambiyo için aldıkları iki makûs 
ordinoyu yekdiğerine tekas ve mahsup etmek
ten memnu olup bu kabil emirleri kezalik 
acentalar vasıtasile borsada icra ettirmeğe 

MADDE 4 7 — Borsa acetelerile bankala -
rın ve banker dairelerinin kambiyo ve nukut 
işlerini yekdiğerine havale etmeleri memnudur. 

MADDE 4 8 — Banka ve banker daireleri 
yalnız tacirlere aşağıdaki şartlar dairesinde lüzumu 
kadar vadeli kambiyo satabilirler. Bu gibi vadeli 
şatişlara mukabil müşteriler tarafından mekûr 
Müesseselere kanaatbahş evrak gösterilmekle 
beraber alınacak kambiyoya ait konışmento, 
fatura, konfirmasiyon ve saire gibi vesikaların 
azamî üç ay içinde ibraz eclileceği tahriren 
taahhüt edilmek lâzım gelir. 

Bu müddet içinde vesikalar ibraz edilmezse 
muameleyi yapan banka ve banker tararından 
keyfiyet borsa komserliklerine haber verilir ve 
bu gibiler hakkında ihtiyacsız kambiyo alanlara 
ait muamele tatbik olunur. 

MADDE 4 9 — Bankalara banker dairele
rinin yekdiğerine ecnebî kambiyosu veya 
nukudu tevdii mukabilinde türk parası ve 
bilakis türk parası tevdiine karşı ecnebî kam
biyosu veya nukud avansı vermeleri memnu 
olduğu gibi efrat veya müessesata kezalik 
ecnebî kambiyosu veya nukudu tarihini muka
bilinde Türk lirası üzerine avans muameleleri 
yapmaları da memnudur. 



MADDE 3 1 — Bankalarla bankerlerin 
ecnebi kambiyosu veya nukudunu karşılık 
tutarak türk lirası üzerine avans yapmaları 
memnudur. 

MADDE 32 — Bankalarla bankerler bir 
gün içinde tekas yapmak şartile gerek türk 
lirası ile gerekse mübadele suretile kambiyo 
alıp satabilirler. Tekas yapamadıkları işleri 
borsada karşılayarak neticelendirilmeye mec
burdurlar. 
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mecburdurlar . Bankalar ile banker daireleri 
borsa meclisile komiserlik tarafından tayin 
olunan hadlerden dun olan miktarlardaki kam
biyo ve nukudu kendi kişelerinde bilvasıta 
alıp sata bilirler. Bu miktarlardan fazla olmak 
üzere kişelerine arz veya kişelerinden talep 
edilen kambiyo ve nukudu ya aynen veyahut 
mukabili bulunan diğer bir dövizi acentalar 
vasıtasile borsada icra ettirmeğe mecburdurlar. 
Bu müesseseler kambiyo muamelatını günü 
gününe ifa ve intaç ederler akşamları pozis
yonlarında döviz saklayamazlar yalnız bir 
günlük kambiyo muamelelerinin her döviz için 
ancak bin Türk lirasına tekabül eden kıymetten 
dun bulunan kesirlerini ertesi güne devrede
bilirler. Bankalar ve banker daireleri borsa 
acentalarından maada hiç bir ferde veya mües
seseye borsa muamelatı için ordino vermez] ve 
muamelâtı mezkûreden dolayı Acentalardan 
başkasına dellaliye (kürtaj) tediye edemezler. 

« 
MADDE 89 — Bankalarla banker daireleri 

kambiyo ve nukut üzerine arbitraj ve mübadele 
muamelâtı icrasına salâhiyettardırlar. 

MADDE 90 — Borsanın öğle ve akşam 
vakitleri kapalı bulunduğu zamanlarda banka
larla banker dairelerinin her ne şekil ve 
surette olursa olsun kambiyo muamelatı yap
maları memnudur. 

MADDE 9 1 — Her hangi ecnebi bir 
memleket hesabına borsa veya müessesatı 
saireden kambiyo mubayaası veya füruhtu ve 
arbtraji Maliye Vekâletince indelhace men veya 
tahdit olunabilir. 

MADDE 92 — Bankalarla banker daireleri 
efrat ve müessesat tarafından türk parasile 
vukubulan mevduatı kendi namlarına ecnebi 
kambiyosuna veya nukuduna tahvil etmeyüp 
aynen muhafaza ve tenmiye ederler. 

MADDE 9 3 — İhraç eden hükümetler 
tarafından mevkii tedavülden kaldırılmış olan 
ecnebi nukudunun Türkiyeye ithali memnudur. 
Bu gibi evrakı naktiyeyi ecnebiye gümrüklerle 
postanelerce mahreçlerine iade olunur. 

MADDE 9 4 — Bankalarla banker daireleri 
ve müessesatı sairenin yaptıkları kambiyo ve 
nukut, esham ve tahvilât muamelatı borsa 
Komiserliğinin murakabesi tahtında olup mua-

MADDE 50 — Her hangi ecnebi bir Dev
let hesabına borsadan veya sair müesseslerden 
kambiyo alınması veya satılması yahut arbit
rajı Maliye Vekâletince lüzumu halinde men 
veya tahdit olunabilir. 

MADDE 51 — Bankalarla banker daireleri 
efrat veya müessesat tarafından türk parasile 
vukubulan mevduatı kendi namlarına ecnebî 
kambiyosuna veya nukuduna tahvil etmeyip 
aynen muhafaza ve tenmiye ederler. 

MADDE 52 — İhraç edilen hükümetleri 
tarafından tedavül mevkiinden kaldırılmış olan 
ecnebî nukudunu türkiyaya ithali memnudur. 
Bu gibi ecnebî evrakı nakdiyesi gümrüklerle 
postahanelerden mahreçlerine iade olunur. 



MADDE 3 3 — Her hangi bir ecnebi 
kambiyosu ve ya nukudunun borsadan veya 
sair müesseslerden alınması , satılması veya 
arbitrajı Maliye vekâletince lüzumu halinde 
men veya tahdit olunabilir. 

MADDE 34 — Bankalara bankerler , türk 
parasile yapılan tevdiatı kendi namlarına ecnebi 
kambiyosu veya nukudu ile değişidir™ eyip 
aynen saklarlar. 

MADDE 35 — Hükümetleri tarafından 
tedavülden kaldırılmış olan ecnebi nukudunun 
Türkiyeye sokulması memnudur. Bu gibi nukut 
gümrüklerle postahanelerce iade ettirilir. 
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melâtı mezkûreye dair komiserliğin talep 
edeceği malûmat ve izahatı teallül ve teahhur 
göstermeksizin vermekle ve her nevi kuyut ve 
defatirini göstermekle mükelleftir. 

Fasıl: 6 
Ahkâmı umumiye 

MADDE 9 5 — Borsa muamelâtı umumi 
yesi yalnız acentâlarla mezun memurları ve 
coberler tarafından borsa salonundaki mevki
lerinde yüksek ses ve arzu talep ifade ederi 
kelimelerle icra ve defterlerine kaydolunur. 

MADDE 9 6 —Balâdaki maddede muharrer 
kimseler tarafından salonda usulü dairesinde 
teklif edilip kezalik sajâhiyettar biri canibin
den derhal kabul olunan her muamele tarafeyni 
nükûl edilmemek üzere teahhüt altına alınmış 
bir akit olup işbu muamelenin borsa memurları 
terafından kaydi tespiti mecburidir. 

MADDE 97— Borea acentalarile bankalar 
ve banker daireleri bir ay zarfında yapmış 
oldukları borsa muamelatı ecnas ve mekadirini 
havi olarak komiserliğe birer cetvel verirler 
bu cetveller komiserlikçe tertip ve ihzar edilen 
malûmatı ihsaiyeye esas teşkil eder. 

MADDE 9 8 — Borsada tespit olunan fiatı 
havi cetveller neşri ve vesaiti muhtelife ile 
ilân olunur. Borsa komiserliğinden mezuniyet 
almadıkça hiç bir fert veya müessese borsa. 
fiatı neşir ve ilân salâhiyetini haiz değildir. 



Fasıl : 5 
Borsa işleri 

MADDE 36 — Borsa alış verişleri yalınız 
acentalarla müstahdemleri ve coberler tarafın
dan borsa salonundaki yerlerde arzu talebi 
anlatan yüksek seslerle yapılır. Bu suretle 
biri tarafından teklif edilip diğeri tarafından 
derhal kabul olunan alış veya veriş 
her iki tarafı teahhüde bağlayan ve dönüle-
meyen bir akit olur. Bu akitler acentalar 
tarafından defterlerine yazılacağı gibi borsa 
memurlarınca da kayıt olunmak mecburidir. 

MADDE 37 — Esham ve tahviller üzerine 
usuli dairesinde yapılan vadeli işlerde tarafeyn 
bir birini ikna edecek miktarda dipozito iste
meye selâhiyetlidir. 

Depozito miktarına kanaat etmeyen taraf 
meclise müraacaat eyler. Bu dipozitodan başka 
esham ve tahvillerin fiatında borsa meclisi 
tayin edilecek miktarda fark hasıl olursa 
farktan istifade eden tarafn bufarkı diğer taraf
tan istemeye hakklı olur. Bu jtaleplere riayet 
edilmediği takdirde meclis icra muamelesi 
yapar. 



56 
MADDE 0 9 — Borsa muamelâtından mü

tevellit olmak üzere borsa azayı asliye ve fah
riyesi beyninde veya acentalarla müşterileri 
arasında tahaddüs eden ıhtilafatın mercii ruyet 
ve halli borsa meclisi olup bu kabîl muamelat
tan mütevellit deayi mahakimce mesmu olmaz, 

MADDE 1 0 0 — Yukarıki maddede zikr-
olunan ihtilâfat için borsa Meclisi alâkadaranı 
celp ve davet ederek keyfiyeti tetkik ve bir 
karara rapteder. Tarafeyinden biri bir hafta 
zarfında bu karara ademi kanaatle itiraz serd -
ederse sureti teşkili atide gösterilen heyete tev
di keyfiyet olunur. Bu heyetin kararlan alâka-
daran için kafidir. 

MMDDE 1 0 1 — Balâdaki maddede zikr-
olunan heyet, her sene kânunusani iptidasında 
borsa meclisi tarafindan mecliste dahil olma
yan acentalar arasında mûntehap altı ve komi
serlik canibinden bu heyete riyaset etmek üzere 
intihap edilen bir ki ceman yedi zattan müre
kkep olmak üzere teşkil olunur. Müddeti me -
muriyatleri bir senedir. 

MADDE 1 0 2 — Bir acenta meclisinden 
mezuniyet istihsal etmedikçe vazifesinden infi-
kak edemez.!; Esnayı mezuniyette itimat ettiği 
bir zatı usulüdairesinde tevkii edebilir. Vekil 
sıfatıle gösterilen zat mseli huzurunda tahlif 
edilir. Bilâ mezuniyet infikak eden acentalra 
ait muamelâtın devamına müsaade olunmaz . 
Meşru bir mazerete müstenit olmaksızın bir 
seneden fazla müddet borsadan müfarekati 
icap edenler acentalık sıfatını zayi ederler, 

MADDE 1 0 3 — Acentalık sıfat ve huku 
kun mahfuziyeti teminatının tamamen mevcu
diyetle meşruttur, Teminatina halel gelen bir 
acenta muamelâtına devam etmemek şartıle 
yîrmi gün zarfında noksanını ikmale mecbur
dur. 

MADDE 1 0 4 — Borsada alım satım işleri 
acentalar tarafından bir dellâliye mukabilinde 
ifa olunua. Dellâliye tarifesinin tanzimi borsa 
meclisine aittir. Acentaların yaptıkları işler 
için işbu tarifede muharrer miktarlardan fazla 
veya noksan dellâliye almaları memnudur. 
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MADDE 3 8 — Borsanın aslî ve kayıtlı 

azaları arasında borsa işlerinden dolayı çıka
cak ihtilâfların rüyet ve halli borsa meclisine*, 
aittir. Harçten bir müşteri ile borsa azası ara
sında böyle bir ihtilâf çıkar ve müşteri tarafın
dan müracaat olunursa meclis bu ihtilâfı da 
sulhan hâl ve tesviyeye selahiyetlidir . 
Meclisin kararına kanaat getirmeyenlerin 
bir hafta zarfında itiraz haklan vardır . Bu 
takdirde keyfiyet komiserlikçe aşağıda göste
rilen heyete tevdi olunur. 

MADDE 39 — İtirazları tetkik ve hâl 
için mecliste dahil olmayan aslî ve kayıtlı 
azalar arasından altı kişilik bir hey'et intihap 
olunur. Bu hey'ete komiser tarafından tayin 
edilecek bir zat reis olur. Hey'etin müddeti 
iki sene olup kararları kati ve nihaidir. 



- 5 8 -
MADDE 105 — Borsada mukayyet bulun

mayan efrat ve müessesatın borsacılığı san'at 
ittihaz ve esham tahvilât ve kambiyo ve 
ntıkutı alım satımla iştigal eylemeleri ve bor
sada mukayyet pulunmalarında bu işlerin salon 
haricinde icra etmeleri memnudur. Bankalarla 
banker daireleri kendi kişelerinde müşterilerile 
bu muameleleri icra ederler. Ancak bu mu
amelelerin mütekabil- karşılıklarını ( Kontru-
parti ) lerini acentalar vasıtasile borsada yap
tırmaya mecburdurlar. 

MADDE 106 — Acentalardan her hangi 
biri borsa muamelâtından mütevellit farklacı 
veyahut dikkatsizlik ve mübalâtsızlık gibi 
esbaptan dolayı diğer acentalara veya müşteri
lerine ika ettikleri zararları rızasile tediye 
etmezse işbu tetkikat neticesinde itasına mah
kûm olduğu farkları veya zararları tediye
den imtina eden acentaların hali aczi ilân ve 
evel emirde nakdi teminatına müracaat olunur. 
ve o kifayet etmediği takdirde müşterek san
dıktan borçları tediye edilir. 

MADDE 107 — nakti teminat ile beraber 
müşterek sandık mevcudu her hangi bir acen-
tanın deynini ika ettiği zararı tesviyeye gayri 
kâfi gelirse acentanın aczine borsa meclisince 
verilecek karar üzerine acenta muameleden 
men edilüp matlubat ve düyunatının tesviyesi 
meclisçe tayin edilen bir tasfiye heyetine 
havale olunur. 

MADDE 108 — tasfiye heyeti mezkûr 
acantayı kuyut ve defatirile mevcudatım iraeye 
ve vaziyeti umumiyesini müşir bir cetveli 
itaya davet eder ve mevcudat ve matlubatı 
düyununa garameten taksim edilir, bu acanta 
daveti vakaaya icibet etmediği takdirde tasfiye 
heyeti borsa meclisi karar ile defattr ve kuyut 
ve mevcudatına vaziyet eder. 

MADDE 109 — kuyut ve defterini ketmü 
ihfa veya tasfiye heyetine iraeden ve vaziyeti 
umumiyesini müşir bir cetveli ifaden imtina 
eyleyen veya yazıhanesinde bulunamayan 
acantanın hali aczi hileli addolunur. 

MADDE 5& — Borsa işlerinden mütevellit 
hesaplar ve karşılaştırılan esham ve tahvilât 
muamelelerinden husule gelen farklar alakadar
larca günü gününe tesviye olunmak lâzımdır. 
Bunlar ile hesaplar ve bir de acentaların 
yekdiğerine ve müşterilerine ika ettikleri zarar
lar birriza tediye edilmezse alacaklılar tarafın
dan borsa komiserliklerine vukubulan müracaat 
üzerine mesele borsa meclislerine havale olu
nur. 

MADDE 54 — Ytıkariki maddede beyan 
olunan muamelâttan mütevellit ihtilâflar müş
terilerin müracaatları üzerine borsa meclisle
rince sulhen hallolunur. 

Maamafi tarafeynin ait olduğu mahkemeye 
müracaat hakkı da mahfuzdur. 

MADDE 5 5 — Naktî teminatile beraber 
sandık mevcudu bir acentanın borçlarını tesvi
yeye kâfî gelmezse borsa meclisleri böyle 
bir acentanin vaziyetini ilân ile istenmen ve 
borsa işlerine ait umumî vaziyetini tetkik ede
rek kendisÜe münakit muallâk muamelâtı tasfiye 
ve intaç eder ve lüzum görürse borsadan 
ihracına karar verir. 



MADDE 40 — Borsa işlerinden ileri 
gelen fark ve hesaplar alakadarlarca günü 
gününe tesviye olunmak lâzımdır. Bu fark ve 
hesaplarla acentaların yapdıkları zararlar rıza 
ile tesviye edilmezse alacaklıların borsa komi
serlerine müracaatları üzerine mes'ele borsa 
meclislerine havale olunur. 

MADDE 41 — Bir acentanın teminatı 
borçlarını tesviyeye kâfi gelmezse borsa mec
lisleri bu acentanın vaziyetini ilân ve kendi
sini işten men etmekle beraber borsa işlerine ait 
hesaplarını tetkik eyler. Tetkik neticesinde bu 
acentanın işlerini, tasfiye edebilir. Bundan 
başka lüzum görürse borsadan ihraç karanda 
verebilir. 
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MADDESİ 1 0 — Hileli hali acizde tasfiye 

heyeti acentamn matlup ve düyunatını tespit 
edebilmek için komiser marifetile ve evrakı 
havadisle alakadarana ilânat icra edilir . Böyle 
bir acentaya borçlu olup deynini kayit ettir -
meyen kimse hakkında alâkadarandan biri tara
fından vaki olan ihbar üzerine tasfiye heveti 
mayunu mezkûrun defterlerini tekikle izharı 
hakıkata selâhiyettardırg. 

MADDE 1 1 1 — Hileli olmayark hali 
aczi ilân edilen bir acantanın iadei itibar ve 
muamelâtına tekrar iptidar edebilmesi acen
tamn tarihi aczinden itibaren iki ay zarfında 
müşterek sandıkça kendi namına verilen me-
baliği temamen ve sair düyunun bakivesini 
ifa ve deyinlerinin kendisile ibra etmesine mü
tevakkıf olup bu acantanın iadei itibar ede
bilmek için tarihi aczinden itibaren ancak iki 
ay müddet intizar olunur ve bu müddetten 
fazla borsadaki mevkiini muhafaza edemez . 

MADDE 1 1 2 — Bir acentamn vukuu vefatı 
takdirinde borsa meclisi müteveffanın hesaba-
tını tetkik ve dayinlerin hakkını da ita eder 
ve şirketleri varsa onlar da hissesini tesviye 
ettikten sonra fazlasını varislere veya alâkadar 
olanlara verir. 

Fasıl : 7 
Ahkâmı cezaiye hakkındadır 

MADDE 1 1 3 — Borsada intizam ve inzi
batı ihlâl ve işleri teşviş edenlere birinci def
asında şifahen tenbih, 2 inci defasında ihtar 
ve tevbih icra edilir. 3 üncü defa bu gibi 
harekete tesaddi edenler bir hafta müddetle 
borsa salonuna duhulden ve yahut elli lira 
cezayı naktî ile tecziye olunur. 

MADDE 1 1 4 — Borsada mukayyet veya 
gayri mukayyet esham ve i tahvilât ve hisse 
senedatile kambiyo ve nukut üzerine muamele 
icrası zımmında borsanın açık veya kapalı 
olduğu zamanlarda borsa salonunun haricinde 
içtima edilmesi veya yapılması memnudur. 

Bu gibi ictimalar her nerde olursa olsun 

MADDE 5 0 — Bir acentamn vefatı vuku
unda borsa meclisi müteveffanı borsa muame
lâtından mütevellit hesaplarının tetkik ve ala -
cakların hakkını nektî teminatından verir, ve 
kaldığı takdirde mütebakisini bu işi rüyete 
memur mahkemeye tevdi eyler. 

Fasıl : 7 
Ceza hzklmıleri hakkındadır 

MADDE 5 7 — Borsaya girmeğe mezun 
olanlardan intizam ve inzibatı bozan ve 
işleri karıştıranlara birinci defasında şifahen 
tenbih, ikinci defasında ihtar ve tevbih yapılır. 
Üçüncü defa bu gibi harekete tesaddi edenler 
bir hafta müddetle borsa salonuna girmekten 
men veyahut elli liraya kadar naktî ceza alına
rak cezalandırılırlar. 

MADDE 5 8 — Borsada mukayyet ve gay
rı mukayyet esham ve tahvilât ve hisse seneda
tile kambiyo ve nukut üzerine muamele icrası 
zımnında borsanın açık veya kapalı olduğu 
zamanlarda borsa salonunun haricinde içtima 
edilmesi ve iş yapılması memnudur. Bu gibi 
ictimalar her nerede olursa olsun zabıta me-



MADDE 42 — Bir acenta ölürse, meclis, 
borsa işlerine ait hesaplarını tetkik ve bu 
işlerden dolayi alacaklıların hakkını teminatın
dan tesviye eder ve artan teminatını serbest 
bırakır. 

MADDE 4 3 — Acentalar alım ve satımı 
bir kürtaj ( dellâliye ) mukabilinde yaparlar. 
Kürtaj tarifesi borsa meclisi tarafından tanzim 
ve Maliye vekâletince tasdik olunur. 

Fasıl : 6 
Ceza hükümleri 

MADDE 44 — Borsada intizam ve inzi
batı bozan ve borsa işlerini karışdıranlara 
birinci defasında şifahen tenbih, ikinci defasın
da ihtar ve tevbih yapılır. Üçüncü defa bu 
gibi harekette bulunanlara bir hafta müddetle 
borsa salununa girmekten men veyahut elli 
liraya kadar para cezası verilir. 

MADDE 45 — Borsada kayıtlı ve kayıtsız 
esham ve tahvillerle kambiyo ve nukut üzerine 
iş yapmak için borsa salonu haricinde topla
nılması veya toplu olarak iş yapılması mem
nudur. Bu gibi içtimalar zabitaca dağıtılır. 
Borsada mukayyet olanlar bu içtimalarda bu-
lunmuşlarsa on beş güne kadar borsa salonu-
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zabıta memurları marifetile dağıtılarak içti-
mada hazır bulunup iş yapanlardan borsada 
mukayyet olmayanlar mahakemeye sevkolunur. 
Ve borsada mukayyet bulunanlar ise on beş 
güne kadar borsa salonura duhulleri men veya 
kendilerinden yüz lira kadar cezayi naktî ahz-
olunur. 

MADDE 1 1 5 — Borsa memurlarının 
mazbutiyetini temin maksadına matuf olarak 
meclis ve komiserlikçe müttehaz mukarrerat 
ve tedabire riayet etmiyenler birinci defasında 
tahriren ihtar ve tevbih ve ikinci defasında 
üç gün meddetle borsa salonuna duhulden 
men ve yahut yirmi beş lira cezayı naktî 
ahzı suretile cezalandırlır. 

MADDE 1 1 0 — Yaptikiari borsa muame
latını resmî defterlerinden yayit etmiyen 
borsa azası birinci defasında şifahen tenbihe 
maroz kalmakla beraber defterlerinin nevakısını 
ikmal edinceye kadar salona devamına 
müsaade olunmaz. Bu hareketleri ikinci defa 

i görülenler kezalik defterlerindeki nevakısı 
ikmale mecbur tutulmakla beraber üç gün 
müddetle salona duhulden men ile ve ya 
yirmi beş lira cezayı nakdî ahzile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 1 1 7 — Borsada mukayyet 
bulundukları sırada başka bir mesleğe ve ya 
ticarete intisap edenlere muayyen bir müddet 
zarfında vaziyetlerini iş bu kanun ahkâmına 
tevfik etmeleri tahriren ihtar olunur. 

Bu suretle hareket etmiynelerin vaziyetleri 
düzelincıye kadar borsa işleri yapmaları men 
edilir. 

MADDE 1 1 8 — Kambiyo ve nukut üze
rine münhasıran farkı fiyattan istifade etmek 
maksadile ispekülasyon yapan veyahut ihtiyacı 
hakikîye müstenit olmaksızın kambiyo ve nu
kut muamelatını icra eden borsa âzası birinci 
defasında on beş gün müddetle borsaya duhul
den ve iş yapmaktan men veya yüz lira cezayı 
nakdî ahzile, ikinci defasında bir ay ihraç 
cezasile ve ya iki yüz lira cezayı nakdî ahzile 
ve üçüncü defasında iki ay ihraç ve ya üç yüz 
lira cezayı nakdî ahzile cezalandırılırlar, ve 
dördüncü defasında borsadan tart edilirler. 

Maamafih borsa meclisi fili vakiin mahiye
tine göre iş bu cezalardan her ikisini hükme-

murları marifetile dağıtılarak içtimada hazır 
bulunup iş yapanlardan borsada mukayyet 
olmayanlar mahkemeye sevkolunur, ve borsada 
mukayyet bulunanlar ise on beş gün kadar 
borsa salonuna duhulden menolunurlar, ve 
mükerrirler hakkında borsadan ihraç kararı 
verilir. 

MADDE 5 9 — Borsa işlerinin mazbutiye
tini temin maksadına matuf olarak meclis 
veya komiserlikçe müttehaz kararlara ve tedbir
lere riayet etmeyenler birinci defasında tahriren 
ihtar ve tevbih ikikci defasında üç gün müddetle 
borsa salonuna duhulden menedilirler . 

MADDE 0 0 — Yaptıkları borsa muame
lâtını resmî defterlerine kayd etmeyen borsa 
âzası birinci defasında şifahen tenbihe maruz 
kalmakla beraber defterlerinin nevakısını ikmâl 
edinceye kadar salona devamına müsaade 
olunmaz. Bu hareketleri ikinci defa görülenler 
kezalik defterlerindeki noksanları ikmale mec
bur tutulmakla beraber üç gün müddetle salona 
girmekten menedilirler . 

MADDE 0 1 — Kambiyo ve nukut üzerine 
münhasıran farkı fiyattan istifade etmek maksa
dile ispekülasyon yapan veyahut hakikî ihtiyaç
lara müstenit olmaksızın kambiyo ve nukut 
muamelâtı icra eden borsaların asli veya kayıtlı 
âzası birinci defasında onbeş gün müddetle 
borsaya girmekten ve iş yapmaktan men, ikinci 
defasında bir ay ihraç cezasile cezalandırılırlar. 

.Üçüncü defasında borsadan tardedilirler . 
Bankalar ve bankerler ve sarraflar için işbu 
memnuiyet ve ihraç, muamelâtından memhuiyeti 
ifade eder. 



na girmekten men olunurlar. Mükerrirler hak
kında iki misil ceza verilir. 

MADDE 4 6 — Borsa işlerinin düzenli ve 
mazbut olması için meclis veya komiserlikçe 
verilen kararlara riayet etmiyenler birinci 
defasında tahriren ihtar ve tevbih, ikinci defa
sında üç gün müddetle borsa salonuna girmek
ten men olunurlar. 

MADDE 4 7 — Yapdıkları borsa işlerini 
resmî defterlerine kayt etmeyen borsa azasına 
birinci defasında şifahen tenbih yapılır, ve 
defterlerinin noksanlarını ikmâl edinceye kadar 
salona girmelerine müsaade olunmaz. Bu hare
ketleri ikinci defa görülenler defterlerindeki 
noksanları ikmâle mecbur tutulmakla beraber 
ayrıca üç gün müddetle salona girmekten men 
edilirler. 

MADDE 4 8 — 30 , 31 , 32 ve 33 üncü 
maddelerdeki hükümlere riayet etmiyen aslî 
ve kaytlı azalar birinci defasında onbeş güne 
kadar, ikinci defasında bir aya kadar borsaya 
girmekten ve iş yapmaktan menolunurlar . 
Üçüncü defasında borsadan ihraç edilirler . 
Bankalarla bankerler ve sarraflar için bu men 
ve ihraç cezaları borsadan iş yapmaktan men-
o lun m ayı ifade eder. 
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debilir veya cezayı nakdiler bir misli artırıla
bilir. İşbu madde borsa âzayi fahriyesinden 
bulunan bankalar ve banker daireleri ile sarraf 
müesseselerine de şamil olup yukarıda zikri geçn 
müddetlerce bu müesseselerin borsaya taalluk 
eden bilcümle muameleleri men olunmakla 
beraber fili vakiin derecesine göre azayı asliye 
misilli cezayı nakdiler ahzolunur. 

MADDE 1 1 9 — 118inci maddenin birinci 
fikrasmda zikrü tadat edilen harekâta içtisar 
eden borsa azayı asliye ve fahriyesinden olmiyan 
efrat ve müessesat hakkında borsa komiserliğin-
ce yapılan tahkikat evrakı nizamat ve mukarre-
ratı Hükümet ademi riayet hakkında mevzu ah
kâmı hukukiyeye tevfikan takibatta bulunmak 
üzere müddei umumiliğe tevdi olunur. • 

MADDE 1 2 0 — Borsada mukayyet esham 
ve tahvilât hisse senedatile kambiyo ve nukut 
fiatını tezyit veya tenkis etmek maksadile 
borsada mukayyet veya gayri muka yyet 
kimselerden havadis neşrü işaa edenler hak
kında tahkikat icra edilerek müstahikki ceza 
hareketleri görüldüğü takdirde evrakı tahkikiye 
müddei umumiliğe verilir. 

MADDE 1 2 1 — İşbu kanunun 118 inci 
maddesinden maada ahkâmına ve meclisin buna 
müstenit mukarreratına mugayir hareketleri 
tahakkuk eden bankalar ve banker dairelerile 
sarraf müesseseleri ve saireden beş yüz liraya 
kadar cezayi naktî ahiz veya bunların borsaya 
ait muameleleri cezaen bir haftaya kadar 
menolunur. 

MADDE 1 2 2 — Borsa meclisince tayin 
edilen tarifeden noksan veya fazla dellaliye 
alan acentalar ile tarife haricinde acentalara 
teklif atta bulunan banka ve banker dairelerile 
borsa mensubininden elli liradan iki yüz liraya 
kadar cezayi naktî alınır. 

MADDE 1 2 3 — İşbu kanunda mevzu 
bahs cezalara, borsa memurini tarafından icra 
kılınan tetkikat ve tahkikat üzerine borsa mec
lisince hüküm verilerek komiserlik tarafından 
tasdik ve icra ve naktî cezalar borsa vezne-
since tahsil olunur. 

MADDE 1 2 4 — Her hangi bir acentanın 
cezaen salona duhulünün men'i memurlarının 
devamına mani teşkil etmez. Ancak bir acen-

MADDE 6 2 — Borsada mukayyet esham 
ve tahvilât ve hisse senedatile kambiyo ve 
nukut fiyatını tezyit veya tenkis etmek maksa
dile borsada mukafyet kimselerden havadis 
neşrü ilân edenler hakkında tahkikat icra edi
lerek müstahikki ceza hareketleri görüldüğü 
takdirde evrakı tahkikiye müddei umumiliğe 
verilir. 

MADDE 6 3 Borsa meclisince tayin edilen 
tarifeden noksan veya fazla kürtaj alan acenta-
larla tarife haricinde acentalara teklifatta bulu
nan banka ve banker dairelerile borsa men
suplarından elli liraden iki yüz liraya kadar 
cezai naktî alınır. 

MADDE 6 4 — İşbu kanunda bahsolunan 
cezalara borsa memurini tarafından icra kılınan 
tetkikat ve tahkikatın üzerine borsa meclisince 
hüküm verilerek komiserlik tarafından tasdik 
ve icra ve naktî cezalar borsa veznesince 
tahsil olunur. 

MADDE 6 5 — Her hangi bir acentanin 
cezaen salona duhulinin meni memurlarının 
devamına mani teşkil etmez ancak bir acenta-



MADDE 49 — Tarifeden noksan veya 
fazla kürtaj alan acentalarla tarife harcında 
acentaJara teklifte bulunan banka ve banker
lerden ve borsa mensuplarından elli liradan 
iki yüz liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 50 —- Bu kamında bahsolunan 
cezalar, borsa memurları tarafından yapılan 
tetkikat ve tahkikat üzerine borsa meclisince 
hükmolunur. 

MADDE 51 — Her hangi bir acentanın 
ceza olarak saluna girmesinin meni müstahde
mlerinin de girmesini menetmez. Ancak bir 
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tanın işden men'i halinde memurlarıda onun 
namına salonda veya banka ve banker kişele-
rinde iş yapamazlar. Acenta memurları için 
hükmolunan muvakkat ihraç cezaları yalnız 
kendileri hakkında tatbik ve cezayi naktiler 
kezalik kendilerinden tahsil edilir. 

MADDE 125 — İşbu kanun ahkâmına 
tevfikan mahkûm olduğu cezayi itadan imtina 
edenler borsa salonuna duhulden ve iş 
yapmaktan menolunurlar. 

MADDE 126 — Şifahî tenbih ve-tahriren 
ihtar ve tevbih de dahil olduğu bütün cezalar 
alâkadaranın sicil kayitlerine işaret olunur. 
Şifahî tenbih ile tahriren ihtar ve tevbihten 
maadası borsa salonunda şifahen ve tahriren 
ilân olunur. 

MADDE 127 — 78 inci maddede muhar
rer alâkadarandan her hangi birinin defterinde 
bir muamelenin hakikate muhalif bir surette 
mukayyet olduğu veya icra edilen muamelenin 
hiç kaydolunmadığı Jebeyyün eylediği veyahut 
alâkadarlardan biri tarafından işbu defterlerin 
memurini aidesine ibrazından imtina edildiği 
takdirde mütecasirlerinden 25 liradan 100 
liraya kadar cezavi naktî alınmakla beraber 
resim zıyaı müsbet olduğu halde zıyaa uğrayan 
resim miktarı dahi iki kat olarak istifa edilir. 

MADDE 128 — Borsa komiseri refakat 
memurları Maliye Vekâletine merbut Devlet 
memurlarından olup bu memurların maaşları 
borsa bütçesinden hazineyi maliyeye tevdi ve 
kendilerine tevzi olunur. 

MADDE 121) — Zaruret halinde borsaların 
muvakkaten seddü tatiline İcra Vekilleri heyeti 
karariie Maliye Vekili salâhiyettardır. 

nın işten meni halinde memurları da onun 
namına salonda veya banka ve banker kişe-
lerinde iş yapamazlar. Acenta memurları için 
hükmolunan muvakkat ihraç cezaları yalnız 
kendileri hakkında tatbik ve naktî cezalar 
kezalik kendilerinden tahsil edilir. 

MADDE 66 — İşbu kanun ahkâmına tev
fikan mahkûm olduğu cezayi itadan imtina 
edenler borsa salonuna duhulden ve iş yap
maktan menolunurlar. 

MADDE 67 — 78 inci maddede muhar
rer alâkadarandan her hangi birinin defterinde 
bir muamelenin hakikata muhalif surette mu
kayyet olduğu veya icra edilen muamelenin 
hiç kayit olunmadığı tebeyyün eylediği veyahut 
alâkadarlardan biri tarafından işbu defterlerin 
memurini aidesine ibrazından imtina edildiği 
takdirde mütecasirlerinden yirmi beş liradan 
yüz liraya kadar cezayi naktî alınmakla bera
ber resim ziyai müsbet olduğu halde ziyaa 
uğrayan resim miktarı dahi iki kat olarak 
istifa edilir. 

MADDE 68 — Bu fasılde beyan edilen 
cezalar borsa mensubları hakında umumî hükü
mlerin tatbikine mani teşkil etmez. 

MADDE 69 — borsa komiserlerinin refa
kat 'memurları Maliye vekâletine merbut Devlet 
memurlarından olup bu memurların maaşları 
borsa bütçelerinden Maliye Hazinesine tevdi 
ve kendilerine tevzi olunur. 

MADDE 70 — Zaruret halinde borsaların 
muvakkaten seddü tatiline icra vekilleri heyeti 
karariie Maliye vekili salâhiyettardır. 

/ 



acentanın işten men'i halinde müstahdemleri 
de iş yapamazlar. Acenta müstahdemlerine 
verilen salona girmekten veya işten men ve 
ihraç cezaları ylnız kendileri hakkında tatbik 
ve para cezaları da kendilerinden tahsil edilir. 

MADDE 52 — Bu kanun hükmüne tevfikan 
mahkûm olduğu cezryı vermiyenler borsa slu-
nuna girmekten ve iş yapmaktan men olunurlar. 

MADDE 515 — Borsa mensuplarından her 
hangi birinin defterinde bir işin doğru yazıl
madığı veya deftere hiç geçirilmediği anlaşılır 
ve yahut bu defterler memurlara gösterilmek 
istenmezse bunlardan on liradan elli liraya 
kadar para cezası alınır. 

Fasıl: 7 
Müteferrik hükümler 

MADDE 54 — Borsa komiserlerinin refa
kat memurları Maliye Vekâletine merbut Devlet 
memurlarından olup bunların maaşları borsa 
bütçelerinden Maliye hazinesine tevdi ve ken
dilerine tevzi olunur . 

MADDE 5 5 — Zaruret halinde borsaların 
muvakkaten kapadılmasına İcra Vekilleri heyti 
karakile Maliye Vekili salâhivetlidir . 

MADDE 5 0 — Borsaların teşkilâtı, âza 
ve müstahdemlerinin intihap sureti, dahilî 
idaresi ve borsa işleri hakkında bir nizamname 
yapılır. 
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MADDE 130 — 24 Temmuz 322 tarihli 

esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukut borsası 
nizamnamelerile 22 ağustos 339 tarihli zeyli 
ve bilumum talimatnameleri ve ticaret kanunu 
ile ticaret odaları kanununun ve nizamnamesinin 
esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukut acen-
talarimn sıfatı ticariyeleri ve ticaret odalarına 
kayitlcri mecburiyeti hakkındaki ahkâmile bu 
kanuna muhalif bilûmum mevzuat mülgadır. 

MADDE 131 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 132 — Bu kanunun hükümlerini 
Meraya İcra Vekilleri memurdur. 

MADDE 7*1 — ,24 Temmuz 1322 tarihli 
Esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukut borsası 
nizamnameleri] 22 Ağustos 13$9 tarihli zeyli 
ve bu kanuna muhalif bilcümle mevzuat 
nıülgadır. 

MADDE 7 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 7 3 — Bu kanuunun ahkâmım 
icraya Maliye Vekili memurdur. 
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MADDE 5 7 — 24 temmuz 1322 tarihli 

esham ve tahvilât ve kambiyo ve nukut borsası 
nizamnamesile 22 Ağustos 1339 tarihli zeyli 
ve bu kanuna muhalif bilcümle mevzuat 
mülgadır. 

\ MADDE 5 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 9 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vekili memurdur. 
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