
DEVRE : V iQTtMA : 1 

If. B. M. M. 
j 

ZABIT CERiDESi 

CiLD : 12 

Yetmi§ ikinci inikad 

1 - V I - 1936 Pazartesi 

* • » 

Miindericat 
Sayifa | 

1 — Sabik zabit hulasasi 2 j 
2 — Havale edilen evrak 2 
3 — Miizakere edilen maddeler 2 
1 — Bankalar kanunu layihasi ve iktisad, 

Maliye, Adliye ve Biitce enciimenleri majzbata-
lan (1/416) 2:13 

2 — Ciimhuriyet Merkez bankasi kanununun 
bazi maddelerinin degi§tirilmesine ve bu kanuna 
bazi hukumler eklenmesine dair olan 2062: sayili 
kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fikrasmm jdegi§-
tirilmesi hakkinda kanun layihasi ve tjctisad, 
Maliye ve Butge enciimenleri mazljatalar 
(1/551) 13 

3 — Divani anuhasebat kanununun 73 ncii 
maddesinin tefsirine dair Divani muhasebat ri-
yaseti tezkeresi ve Divani muhasebat, Maliiye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalan (3/211) 13 

4 — Polis tegMlat kanununa bagli kadfo cet- | 

Sayifa 
velinde degisjklik yapilmasi hakkinda kanun la
yihasi ve Dahiliye ve Biitce enciimenleri mazba
ta lan (1/479) 13 

5 — Asliye sulh mahkemelerinin vazifeli bu-
lunduklan meshud ciiriimlerin muhakeme usulle-
rine dair kanun layihasi ve Adliye enciimeni 
mazbatasi (1/345) 14 

6 — Vilayet idaresi kanununun 2 ve 71 nci 
maddelerinin degi§tirilmesine dair kanun layi
hasi ve Dahiliye enciimeni mazbatasi (1/523) 14:15 

7 — tstanbulda yapilacak devrim anidi hak
kinda kanun layihasi ve Dahiliye enciimeni maz
batasi (1/549) 15 

8 — Mahalli idareler miiruriye resmi tari-
felerinin Iktisad vekaletince tasdikine dair ka
nun layihasi ve Iktisad ve Dahiliye enciimenleri 
mazbatalan (1/528) 15:20 



1 : 72 1-6-1936 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Memurin kanununa aid 148 ve 201 sayili tefsirle-
rin yekdigerile telifi hakkmdaki mazbata ile, 

Tuz inhisari umum miidiirliigu 1932 mali yili he-
sabi katisine, 

Ankara §ehri tmar miidiirliigii, 
Posta, telgraf ve telefon ve 
Devlet demiryollan ve limainlari umum miidiirliik-

leri, 
Havayollari Devlet isjetme idaresi 1936 mali yih 

biitselerine ve 
Van golii gemi igletme idaresile Istanbul ve Izmir 

Tezkereler 
1 — Istanbul telefon tesisatmm satm almmasma 

dair Hiikumetle §irket arasinda aktedilen mukavele- I 
nin tasdiki hakkmda kanun layihasi (1/583) (Nafia j 
ve Butge enciimenlerine) I 

2 — Istanbul telefon tesisatmm teselliim ve isjet- j 
me muamelelerine dair kanun layihasi (1/584) (Na- i 
fia ve Biit<je enciimenlerine) 

Tezkere ' 
3 — Hizmetlerinin tevsik ve tesbit muamelesinin j 

noksan birakilmasi yiiziinden 400 sayili kanundan j 
istifade ederek fevkaladeden terfi edemeyen Tabib j 

Yarbay Haydar hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/247) : 
(Millf Miidafaa enciimenine) I 

1 — Bankalar Uwnunv. layihasi ve Iklisad, 
Maliye, Adliyc ve Biit^c vncumcnleri mazhata-
lan (1/416) |1] 

B A § K A N — Biitge enciimeni mazba tasmda , 
b u n u n mustacelen muzakeres i teklif edi lmekte-
dir . B u n u reyinize arzedecegim. Bu lay ihanm 
miistacelen miizakeresini tensip buyuranlar . . . 
Tensip e tmeyenler . . . Miistacelen miizakeresi ka-
bu l edihnist ir . 

[1] 201 my ill ba.smayazi zaphn wnundadir. 

| liman i§leri umum miidiirliiklerinin 1936 yili haziran 
j ayma aid muvakkat butcesine, 

Maliye vekaleti tesjkilat ve vazifelerine, 
Turk bayragma, 
Tapu ve kadastro umum miidiirliikleri te§kilat ve 

vazifelerine dair kanun layihalan kabul edildikten 
sonra pazartesi giinii toplanilmak tizere inikad bi-
tirildi. 

Baskan Vekili KStib Katib 
Tobad Balikesir 

Tevfik Fikret Silay S. Tevfik Genca Sabiha Gokciil 

Mazbatalar 
4 — Ceza muhakemeleri usulii kanunumm bazi 

I maddelerinin degistirilmesi hakkinda kanun layiha-
i sile ceza muhakemeleri usulii kanununun 305 nci mad-
i desinin tefsirine dair Basvekalet tezkeresi ve Adliye 
j enciimeni mazbatasi (1/346, 3/175) (Ruznameye) 
i 5 — Milli saraylardaki e^ya hakkmda Meclis he-

saplarmm tetkiki enciimeni mazbatasi (5/28) (Ruz-
I nameye) 
I 6 — Tiirkiye ile Felemenk arasinda ims&a edilen 
j ticaret ve kliring muakevelelerinin tasdiki hakkinda 
| kanun layihasi ve Hariciye ve tktisad enciimenleri 
: mazbatalari (1/472) (Ruznameye) 

Heyeti umumiyesi hakkmda sbz isteyen var 
mi? 

BERQ TtfRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
yin arkadaslar, bu gun Yiiksek Kamutayaar-
zolunan bankalar kanununu, muhterem tktisad 
Bakanmm (tnisiyativ) i ile meydana konmus 
onemli bir kanundur. Kendilerini candan teb-
rik ederim. iktisad enciimeninde bu kanun 
ariz ve amik tetkik edildi, maddelerdeki her 
bir nokta iizerine incelemeler yapildi, ve bu ka-
nunun ehemmiyeti tesbit edildi. Diger muhte
rem encumenler de bu kanunu gozden gegirdi-

2 — HA VALE EDILEN EVRAK 

B l R l N C l CELSE 
Acilma taati : 15 

BALKAN — Nuri Conker 

KATlPLER : Siireyya Tevfik Genca ((Tokad), Sabiha Gokciil (Balikesir). 

BALKAN — Celse acilmistir. 

3 — MttZAKERE EDILEN MADDELER 
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ler ve kiymetli miitalealarmi yazdiljar. 

Ben diyorum ki boyle bir kanun jgoktan beri 
mevkii meriyete vazedilmis olmalry ĵii- Memle-
ketiimizdeki bankalarm bir kismi,; basibozuk 
bir halde yuriimekte idiler. Banka Usui ve ka-
idelerine zit muamelelerde bulunanlar vardi. 
Hissedarlarmin ve halkm menafiini korumak 
soyle dursun, gok defa mevduat sahiplerinin 
paralarmi ve hissedarlarm menfaa^mi ayak al-
tina alarak tehlikeli islere gifisiyorlardi. 

Bundan maada, ecnebi bankalan sermaye-
lerini Turk parasile tesbit etmezlerdji. Tiirkiye-
deki muamelelerine dair ayri bir ; bilango ci-
karmazlardi. Bu notlar da halledilijnistir. Ban
ka iinvanmi ta§imaga layik olmayaa §ayani iti-
mad olmayan mtiesseseler artik is g^remeyecek-
lerdir. 

Velhasil bu kanunla Ciimhuriyet Hiikumeti 
bankalan murakabe altina alarak bilhassa mev
duat sahiblerini himaye ediyor. Hiikumet, ban-
kada filanm nekadar parasi vardir,jasla bunun-
la mesgul olmuyor. ve anlamak istemiyor. 
Hiikumet murakiblerine bu cihet |menedilmi§-
tir. Hiikumetin maksadi, sirf bankalarm sag-
lam temeller uzerine kurulmu§ olmalarmi ve 
saglam i§ yaptiklarmi gormek istiyor. 
Bundan bir kac sene evvel Amerikadaki ban

kalar kontrolsuz is gordiiklerinden dolayi yuz-
lerce bankalar if las ettiler ve halk milyonlarca 
para gaybetti. Ruzvelt gelir gelmez bu i§i dii-
zeltti, bankalan bir kanun dahilinde isjemege 
icbar etti. Ve iflaslarm oniine gecii ve halkm 
servetini muhafaza etmek caresini buldu. 

t§te tsmet Inonii Hiikumeti de bu gayeyi gii-
diiyor ve Yiiksek Kamutaym mevzuu bahsolan 
kanunu kabul buyuracagma tereddud etmiyor. 

Saym arkada§lar; miitareke seiielerinde ve 
Damat Ferid hiikumeti zamaninda maliye i§leri 
berbad bir halde idi ve miitemadiyen ziraat 
bankasmdan para gekiliyordu ve bu bankanm 
temeli sarsilmaga ba§lann§ti. Mecli^i idare aza-
lari §iddetli bir protesto mazbatasijni imzaladi-
lar ve miidiirii umumi vasitasile D$mad Feride 
verildi. Damad Ferid bilhassa bankanm altm 

stokunu almaya gali§iyordu ve diyordu prodesto 
mazbatasmi okuduktan sonra Damad Feridin 
cevabi §u olmu§tu: 

«Memleket batiyor, Ziraat bankasi da ba-
tarsa ne olur.» demi§ti. I§te o zamjan ki miite-
denni ve garib zihniyet, i§te o zamanki yikici 
ve batrrici zihniyet hamdolsun o ikara giinler 
yerin dibine gegmi§tir. 

Saym arkadaslar; bugiin parlja,k bir ciim
huriyet rejimi vardir, biigiin Buyiik Onderi-
mizin yiiksek direktiflerile yiiriyeni gok muhte-
rem tsmet Inonii Hiikumeti diyor ki; hem mem-
leketimiz ilerliyor, ve daima yiikselecektir, ve 
hem de bankalanmiz batmayacak ve daima ya-
gayacaktir ve halkm menafii hayatiyesi himaye 

edilecektir. Turk ulusu, Ciimhuriyet Hiikume-
tinin bu gibi bnemli te§ebbiislerini biiyiik bir 
alaka ve sevingle karsiliyor, ve miisterih oluyor. 
iste o giinkii batinci ve miitereddi zihniyet 
iste bugiinkii saglam temeller kuran ve islah 
edici yiiksek zihniyet. (Alki§lar). 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakinda ba§-
ka sbz isteyen var mi? (Yok sesleri). 

Maddelere gecilmesini kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmistir. 

Bankalar kanunu 

1 - Umumi hiikiimler 
MADDE 1 — Tiirk kanunlarma gore kurul-

mus ve kurulacak bankalar ile ecnebi memle-
ketlerde tesekkul etmis olup Tiirkiyede sube 
acmak suretile faaliyette bulunan veya bundan 
sonra Tiirkiyede sube alarak faaliyete gege-
cek olan bankalar bu kanun hukumlerine tabi-
dirler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazili ban
kalarm anonim, limitet veya hisse senetli ko-
mandit seklinde olmalan sarttir. Hususi ka-

nunlarla teskil olunan bankalar ve emniyet san-
digi ile sermayesi tamamen yabanci bir Dev-

lete aid bankalar bu hukumden miistesnadir. 
BUTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Dbrdiincii satrrda (seklinde) kelimesinden son
ra «sirket» kelimesi unutulmustur. «§irket ol
malan sarttir» seklinde olacaktrr. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
ikinci maddeyi bu tashihle kabul edenler,.. Ea-
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Banka muameleleri yapmak 
iizere tesekkul edecek limited ve hisse senetli 
komandit sirketler dahi anonim sirketler hak
kmda ticaret kanununun 280 nci maddesinde 
yazili mezuniyet usuliine tabidirler. Bu mezu-
niyet anonim, limited ve hisse senetli komandid 
seklindeki banka sirketlerine Maliye ve Ikti-
sad vekillerinin miisterek teklifleri uzerine ve-
rilir. 

Tiirkiyede banka muamelesi yapacak ecnebi 
sirketlerle sermayesi Devlete aid ecnebi banka
lar dahi Tiirkiyede teessiislerinden evvel Maliye 
ve Iktisad vekaletlerinin miisterek teklifi uze
rine icra Vekilleri Heyetinden hususi bir me
zuniyet istihsaline mecburdurlar. 

Yukaridaki fikrada yazili mezuniyeti alma-
mi§ olanlar ticaret unvanlannda banka keli-
mesini kullanamazlar ve banka muamelesi de 
yapamazlar. 

BASKAN — Ugiincii maddeyi kabul eden
le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 
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MADDE 4 — Turk kanunlarma gore ku-

rulnius ve KurulacaK banikaiana ecneoi mem-
ieiseuerae teseAKui edip XurKiyede sube ag-
maiK sure tile gaiisan ve gaiisacaK oian ban-
kalar bu Kanunun nesrinden sonra agacaK-
lari ner suae lgm 6 ncii maddede yazm huKum-
ier aairesinae 12m aimaga mecburduriar. 

B A ^ K A J N — &oz isteyen var inn... Maddeyi 
kabui eaenier . . . -titmeyenier . . . i^aoul euiinas-
tir. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazili banka-
laraan ou gun mevcut oianiar Du Kanunun nesri 
tarinmden, Dunaan sonra Kuruiacak ve laaliyeie 
gegeceuc oianiar leessusieri tarimnaen itibaren 
iia ay iginde maiiye ve uttisaa vekaietierme 
turer De/armame verinege mecDurdurlar. 

Buniardan: 
1 - Xurtk Kanunlarma gore kurulmus ve ku

ruiacak DanKaiarm Deyaunameierinde: 
A) JbanKanin iinvani ve tesis tarihi, 
iS) XurKiyede ve ecneoi memieiiLeilerdeki 

meritez ve subeieiinin bulunduKlari mahaiie-
rm isimleri. 

U) Sennayesi miktarile bunun ne kadarmin 
tediye eoiimis, ve ne kaaarmm nenuz teaiye edil-
memis buiunaugu, 

y ; Muhteni nevi ihtiyat akgelerinin miktar-
lari, 

xi) I§tigal ettigi muamele nevileri gosterilir. 
Bu ibeyannameye bankanin tesekkulune aid 

vesikalarm musaddak suretierile son biangosu 
baglidir. 

2 - Ecnebi memeketerde tesekkiil etmis olup 
Turkiyede sube agmaK suretile faaliyette bu
lunan veya bunaan sonra XurKiyede sube aga-
rak faaliyete gegeceK oian bankalar oeyanna-
melerinide; 

A) Bankanin iinvani ile hangi memleket ka-
nununa gore te§ekKul ettigini ve merkezinin bu-
lundugu mahalli, 

B) Tiirkiye dahilindeki subelerin bulunduk-
lari mahailer ile bunlarm agilma tarihlerini, 

C) Tiirkiyeaeki subelerme bu kanun muci-
binoe tahsis ettikleri tediye edilmis sermaye 
miiktarini, 

Q) Is.tigal ettikleri muamele nevilerini, 
i i ) Bankanin hangi tarihte teessiis ettigini, 
E) Sermaye miktari ile bunun ne kadarmin 

tediye edilmis ve heniiz ne kadarcnm tediye edil-
memis buundugunu, 

F) Muhtelif ihtiyat akgelerinin miktarlarmi, 
G) Merkezi bulunan memleketlerle diger mem-

leketlerdeki subelerinin bulunduklari mahallerin 
isimlerini gosterirler ve subelerinin agilmasma 
miiteallik vesikalarm musaddak suretlerini bu 
beyannamelere baglarlar. 

Bu bankalarm, (C) bendi mucibince Tiirki-
yedeki s.ubelerine tahsis ettikleri tediye olunmus 

sermaye Turk parasma nakit olarak tahvil ve 
sermaye hesabina ithal edUir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Besinci mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 6 — Tiirkiyede sube agmak suretile 
faaliyette bulunan ecnebi bankalardan bu giin 
Tiirkiyede birden fazla subesi faaliyette bulu-
nanlar bu Kanunun nesri tarihinden, bundan 
sonra birden fazla sube agmak suretile faali
yette bulunacaklar lKmci subelerini agtiklan 
xarihten itibaren bir buguk ay iginde Maiiye 
ve Iktisad vekaletlerine aynca birer beyanna-
me vererek liirkiyedeki subelerinin birmi di
ger subeleri temsile mezun ve salahiyettar idare 
merKezi olmaK uzere tayine mecburdurlar. 

AB§KAK — Madde hakkmda soz isteyen 
var miV Kabul eaenler... Jiitmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 7 — Besinci madde mucibince veri-
lecek beyannameler uzerme Maiiye ve Iktisad 
veKaietleri bu Kanun niiKumlerine gore her ban-
nin mevduat kabulune salahiyeth olup olma-
digini birlikte tayin ve beyannamelerin tevdi 
tarihinden itibaren iki ay iginde keyfiyeti ken-
dilerme teblig ederler. 

BUTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Sekizinci satirda «xevdi» yazilmistir, «tevdii>-> 
olacaktir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Mevduat kabul edebilmek 
igin Turk Kanunlarma gore teseKKul eden ban
kalarm tediye edilmis sermayelerile bilumum 
ihtiyat aKgeieri baiigmm ve ecnebi memieKet-
lerae teseKKul edip xiirKiyede sube agmak su
retile iaaliyecte bulunan bankalarm TurKiye-
deKi subelerme tahsis ettikleri tediye edilmis 
sermaye miktarlarmin ilk tesis masraflari ha-
rig olmak iizere: 

i^iifusu 250 binden fazla oian sehirlerde en 
az bir miiyon lira, 

j^iifusu 1U0 binden fazla ve 250 binden asa-
gi oian yerlerde en az 5UU bin lira, 

iviuiusu oO binden fazla ve IUU binden as,a-
gi oian yerlerde en az 125 bin lira, 

Niifusu oO binden asagi oian yerlerde en az 
50 bin lira olmasi sarttir. 

jyiuhtelif sehirlerde subeleri bulunan banka-
lar igin bu madde mucibince istenilen sermaye 
hadai merkez ve suoeierinm bulunduklan se-
hirlere aid hadler ayri ayri hesap ve cem edil-
mek suretile tesbit olunur. Bir sehirdeki sube-
ler bu hadlerin hesabmda bir sube itibar olu
nur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

— 4 — 
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II - Bankalann dahili te§kilatt 

A : idare 
MADDE 9 — Anonim §irket olarak kurulan 

bankalarda ticaret kanununda gosterilen idare 
uzuvlarmdan ba§ka bu kanunda yazili vazifele-
ri ifa etmek iizere idare meclisi tarafinidan idare 
meclisine dahil olanlar arasmdan segilien iki aza 
ile umumi miidurden murekkep ug ki§ilik bir 
idare komitesi bulunur. 

Banka umum miidurii idare meclisjinin tabii 
azasidir. 

Ticaret kanununun idare meclisine verdigi 
salahiyetler mahfuzdur. 

BASK AN — Mutalea var mi?. Maddeyi ka-
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — Limited veya hiseli komandit 
§irketi §eklinde kurulan bankalarda idare komi
tesi ticaret kanunu ve esas mukavelenameleri 
hukumlerine gore umumi heyetleri vejya §erik-
leri tarafindan segilecek iki zat ile §irketin mii-
diiriinden terekkiib eder. 

Altmci madde mucibince ecnebi b&nkalann 
Tiirkiyedeki idare merkezlerinde idare meciisi 
ve idare komitesi salahiyet ve mesuliyetini haiz 
olmak iizere bankanin merkez muduniniin dahil 
buhmdugu aynca uc, ki§ilik bir idare uzvu te-
sis olunur. 

BASKAN — Mutalea var mi?. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 11 — Idare meclisi, idare jkomitesi-
nin faaliyetini murakabe etmekle mi^kelleftir. 
Idare meclisi azalarmdan her biri idare komite-
sinden, bu komitenin faaliyeti hakkinda her tur-
lii malumati istemege, miinasib gorecegi her 
nevi kontrolii yapmaga salahiyetlidir. 

BASKAN — Mutalea var mi?. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 12 — idare komitesi kararllan ara-
lannda acik birakilmamak ve satir aralannda 
cikinti olmamak §artile ticaret kanununun 69 
ncu maddesi mucibince tasdik edilmis, bir def-
tere kaydedilir ve her karann alti komite reis 
ve azalan tarafindan imzalanir. 

BASKAN — Mutalea var mi?.. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — idare komitesinin ittifakla 
verdigi kararlar dogrudan dogruya, ekjseriyetle 
verdigi kararlar idare meclisinin tasyibinden 
sonra infaz olunur. Her hangi bir igtimaa isti-
rak edemiyecek surette mazereti zuhur eden 
idare komitesi azasi yerine vazife gormek iizere, 
anonim §irketlerde idare meclisi ve limitet ve 
hisseli komandit sirketlerde umumi heyetler ve
ya §erikler tarafindan iki de yedek aza segilir. 
BALKAN — Madde hakkinda bir mutalea var 
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mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 14 — Bir bankanin idare meclisi 
ve idare komitesi reis ve azalarinm ve murakip-
lerinin ve banka adina imza koymaga salahiyetli 
mudur veya memurlarm dogrudan dogruya ve
ya muvazaa yolu ile bankadan her ne §ekilde 
olursa olsun kredi almalan, bankaya lehlerine 
olarak kefalet veya teminat verdirmeleri yahud 
menfaat rabitasile bagli olduklan e§has ve 
miiesseseler lehine kredi, kefalet veya temi
nat verilmesini temin ettirmeleri ve bankaia
rm da bu nevi muameleleri yapmalan yasaktir. 

BASKAN — Madde hakkinda mutalea var-
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmigtir. 

MADDE 15 — Bir bankanin kendi tesis et-
tigi veya sermayesinin en az % 25 ne malik ol
mak §artile §erik bulundugu bir miiessese ida
re meclisinde bulunan kimseler ayni zamanda 
bu bankanin idare meclisinde bulunacak olur-
larsa idare meclisinde bulunduklan miiessese-
nin banka ile muamele yapmasi memnu de-
gildir. 

BA§KAN — Madde hakkinda mutalea var 
m? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 16 — Bir bankanin idare meclisi 
ve idare komitesi reis ve azalan hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun 245 nci maddesinin 
3 numarah bendinde yazili derecelerde karabeti 
bulunan kimselere taalluk eden kredi, teminat 
ve kefalet taleplerinin miizakeresine istirak 
edemezler ve bu isler hakkinda rey veremezler. 

BALKAN — Madde hakkinda Mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 17 — Bankalar, kendi memurlari-
na gerek dogrudan dogruya ve gerek muvazaa 
yolile ddunc, para ve lehlerine teminat veremez
ler ye kefil olamazlar. 

BALKAN — Madde hakkinda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

B: Hissedarlar umumi heyeti adma murakipler 
AMDDE 18 — Ticaret kanunu hukiimlerin3 

gore segilen murakipler banka idare meclisi, 
idare komitesi reisi ve azalarile mudur ve me-
murlarmm bu kanun hukumlerine ve bankanin 
esas mukavelesine aykiri hareketlerini gordiik-
leri takdirde bunlari vesikalara dayanarak sir-
ket heyeti umumiyesine hitaben tanzim edecek-
leri raporda zikretmege mecburdurlar. Bu mu
rakipler raporlarmm birer suretini Maliye ve 
Iktisad vekaletlerine gonderirler. 

BASKAN — Madde hakkinda mutalea var 
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mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka j 
bul edilmitsir. { 

I I I - Kredi muameleleri ve karsiliklar j 

MADDE 19 — Bir banka, hakiki veya hiik-
mi bir sahsa nakid,, mal, kefalet ve temmat se
kil ve mahiyetinde veya her hangi bir sekil ve 
curette kendi tahsil edilmis sermaye ve ihtiyat 
akgelerinin % 10 nundan fazla kredi veremez. 

Ancak altm veya dahili istikraz tahvilati 
terhini mukabilinde agilacak kredilerde bu had-
din % 60 a, ihracat mallarma aid vesaik muka 
bilinde agilacak krediler de % 20 ye, ticaret 
mallari mukabilinde agilacak krediler de % 15 e 
gikarrimasi caizdir. 

Asagidaki fikralarda gosterilen muameleler 
yukariki fikralardaki takyitlere tabi degildir: 

a) Devletle veya hukmi sahsiyeti haiz Dev-
let miiesseselerile veya sermayesi Devletge mev-
zu bankalarla miistereken hissedar bulundukla-
n milli sanayi istirakleri, 

b) En az % 51 nisbetinde sermayesine sa-
hip bulunduklari miiesseselerle yapacaklan mu
ameleler, 

c) Hususi kanunlarla vazedilen hiikiimlere 
gore yapilan muameleler, 

d) Maliye vekaletile yapilan muameleler, 
e) Vadesinin hululiine en fazla iki sene ka-

lan Hazine bonolarmin iskontosuna aid muame
leler, 

f) Karsiligi nakid veya Devlet dahili istik
raz tahvilati olan teminat mektuplarrna aid 
muameleler, 

g) Bankalarm kendi aralarmdaki muamele
ler, 

h) Maliye ve iktisad vekaletlerinin kabul 
edecekleri ecnebi bankalarm mukabil kefaleti 
ile \ erilen kefalet mektuplan. 

BASKAN — Made hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler.. Ka

bul edilmi§tir. 

MADDE 20 — a - Hakiki veya hukmi bir 
§ehsa verilecek nakid, mal, kefalet ve teminat 
§ekil ve mahiyetinde veya her hangi bir §ekil 
ve surette yekunu tediye edilmis sermayenin % 
onunu gegmeyen ve 25 bin lirdan az olan kre
diler banka esas mukavelesinin ve dahili nizam-
namesinin koydugu kayid ve gartlara gore 
banka umum mudiirlugunce veya kendilerine 
verilen salahiyet dahilinde §ube mudiirluklerin-
ce agilir. 

b) Hakiki veya hukmi bir §ahsa verilecek 
nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil ve mahi
yetinde veya her hangi bir §ekil ve surette ye
kunu tediye cdilmig sermayenin % 10 nunu geg-
memek iizere 25 000 den fazla ve 200 bin lira-
dan az olan krediler banka umum mudurimiin 
tahriri teklifi ve idare komitesinin kararile 
agilrr. 
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c) Hakiki veya hukmi bir sahsa verilecek 

nakid mal, kefalet ve teminat sekil ve mahiye
tinde veya her hangi bir s.ekil ve surette yekunu 
200 000 lirayi gecen krediler umum mudiirun 
tahriri teklifi iizerine miinhasiran idare mecli-
sinin kararile agilir. 

Tediye edilmis sermayesi 200 000 liradan 
asagi bnlunan bankalarda a, b, fikralarmda zik-
redilen hadler 2 000 ve 5 000 liradir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
m?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmi§tir. 

MADDE 21 — Hadleri ne olursa olsun agik 
yani karsiliksiz kredi hesabi carileri banka 
umum mudurlugimiin teklif ve idare meclisinin 
kararile acilrr. 

Kefalet veya teminat mukabili agilacak borc-
lu cari hesaplar icin salahiyetler idare meclisin-
ce tesbit edilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Bankalar dogrudan dogruya 
veya istirak tarikile sanayi isierine tediye edil
mis r:rmaye ve ihtiyat akgelerinin yekununu as-
mayan bir miktara kadar girebilirler. 

Ancak Devletle veya hukmi bir sahsiyeti 
haiz Devlet miiesseselerile veya sermayesi Dev-
letce mevzu bankalarla miisstereken hissedar bu
lunduklan milli sanayi istirakleri bu kayde ta
bi degildir. 

BAS.KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

IfZABDE 23 — Bankalar, ticaret maksadile 
gayrimenkul alim ve satimi ile me§gul olamaz-
lar; gayrimenkul iizerine odiinc para vere-
mezler. Ancak alacaklarmi saglamlastrrmak 
maksadile munzam teminat olarak gayrimen
kul ipotegi alabilirler. 

Bankalar, kendi isleri igin liizumlu olan 
gayrimenkuller miistesna, alacaklarmdan dola-
yi temelliik mecburij^etinde kaldiklan gayri-
merkulleri temelliik tarihinden itibaren bes 
sene ieinde elden gikarirlar. 

Bu elden cikarmanm imkansiz veya banka 
icin biiyiik zarari mucib olacagi hallerde mud-
dec, iktisad vekilliginin karari ile ihtiyaca go
re uzatilabilir. 

Hususi kanunlarma gore gayrimenkul iize
rine ikraz icin tesekkiil etmis bankalarla Em-
niyet sandigi bu maddenin birinci fikrasi huk-
miinden miistesnadir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 24 — Bankalar, Devlet vc Dev
let miiesseselerile olan veya 500 lirayi gegme-
yen muameleler ile kote esham ve tahvilat veya 
altin terhini mukabilinde agilacak krediler ile 
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Ziraat bankasmca verilecek zirai krediler ha-
ric olmak iizere acacaklan ticari krediler, ve-
recekleri kefalet veya teminatlar iciji bunlan 
isteyenden en son vaziyetini gosteren ve me-
sul heyet ve mii.messillerinin imzalarctii tasryan 
bir hesab vaziyeti istemege mecburdurlar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 25 — Bankalar, hes?,plarinda ta-
sarruf mevduatmi diger mevduattan ayirmaga 
mecburdurlar. 

Dsvlet ve Devlet miiessesati ile hjisusi ida-
re ve belediyelerin ve bunlara aid mjuessesele-
rin, menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
ve alelitlak banka ve sirketlerle ticarethanele-
re aid olmak iizere tacirlerin mevduati hari-
cindeki mevduat tasarruf mevduati sayilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 26 — Bankalar, taahhutl0rine kar-
§i bulunduracaklan umumi disponibiliteden raa-
ada, Maliye vekaletinin muvafakati altmda 
Devlet dahili istikraz tahvilatindan veya bu 
tahviller derecesinde faiz getiren diger men-
kul kiymetlerden mutes,ekkil bir munzam kar
silik tesis ederler. Bu munzam karsilik ucjer 
aylik hesap vaziyetlerinde gbsterilen umum 
mevduatin en az % 15 ine muadil tutulur. 

Ancak bu munzam karsilik kanujiun ne§ri 
tarihinden itibaren ilk takvim senesinjin sonuna 
kadar umum mevduatin % 3 iine, 

tkinci yilm sonuna kadar % 6 sma, 
tfcuncu yilm sonuna kadar % 9 una, 
Dorduncti yilm sonuna kadar % 12 sine. 
Besinci yilm sonuna kadar % 15 ine iblag 

olunur. 
Mevduatin azalmasi halinde munzam karsi-

ligm nakte tahvili icap eden kismi banka tara-
fmdan talep vukuunda satin aldiklari Merkez 
bankasmca tasdikli fiat uzerinden Hazinece 
derhal nakte tahvil edilir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Bankalar, yukariki maddede 
yazili munzam karsiliklan ayri bir hesarcta 
gosterirler. ve ayri bir kasada muhafaza eder
ler. Bunlan rehin edemeyecekleri gibd mahiyet 
ve sekli ne olursa olsun hie, bir muamelede kul-
lanamazlar. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 28 — Bir bankanm kabul edebi-
lecegi tasarruf mevduati yekunu tediye veya 
Tiirkiyeye tahsis edilmis sermayesile ihtiyat 
akgeleri mecmuunun: 

a) 500 000 liraya kadar olan bankalar da 
tic mislini, 

b) 500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar 
olan bankalarda be§ mislini, 

c) 1 000 000 liradan 4 000 000 liraya ka
dar olan bankalarda alti mislini, 

9) 4 000 000 liradan fazla olan bankalarda 
yedi mislini gegemez. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 29 — Tasarruf mevduati sahipleri 
mevduatlarmm % 40 na musavi bir miktar icin 
bu mevduati kabul etmis olan bankanm ak-
tifinde mevcud btitun kiymetler uzerinde imti-
yazili alacaklidir. 

Iflas vukuunda tasarruf mevduatmin imti-
yazli kismi tasfiye neticesi beklenmeksizin sa-
hiplerine tediye olunur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 30 — Mevduat sahiplerinin mev-
duatlanni diledikleri anda bankadan nakten 
geri almak haklari hi§ bir suretle takyit ve 
tahdit edilemez. Mevduat sahibi ile banka ara-
sinda vade veya ihbar mtiddeti hakkmda ka-
rarlastinlan sartlar mahfuzdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

IV - Muhtemel riskier karsiligi 
MADDE 31 — Bankalar ticaret kanununun 

462 nci maddesinin ve esas mukavelelerinin mec-
buri kildigi ihtiyatlardan baska senelik safi kar-
larmdan % 5 ini (lleri.de vukuu muhtemel zarar 
karsiligi olarak) ayrrmaga mecburdurlar. Bu 
suretle ayrilan karsiliklardan kazang vergisi 
aranmaz. 

Bu mecburiyet ihtiyatlarm yekunu tediye 
edilmis ve Tiirkiyeye tahsis olunmus sermave-
nin tamamma musavi oluncaya kadar devam 
eder ve zarar tahakkuk ettioi zaman bu karsi-
liktan yapilacak mahsup nisbetinde yeniden 
karsilik avrilrr. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmistir. 

V - tJc aylik hesab hulasasi, blancolar 
defterler 

ve 

MADDE 32 — Bankalar tic. aylik vaziyetle-
rini gosterir hesab hulasalarrni ve senelik blan-
colarmi Maliye ve Iktisad vekaletlerince miiste-
reken tesbit edilecek formiile muvafik olarak 
tanzim ederler. 

tJc aylik hulasalar Heveti umumiyece tavin 
edilen murakiwler tarafmdan tasdikli olarak ta-
alluk ettigi devrenin hitammdan itibaren niha-
yet tic ay iqinde ve senelik blancolarla kar ve 
zarar hesaplan da meclisi idare ve murakip 
raporlarile birlikte heyeti umumiyelerinin top-
lanma tarihinden itibaren bir ay i<5inde ban
kalar tarafmdan Maliye ve tktisad vekaletle-
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rine verilir ve blancolar ayni miiddet zarfmda 
biri resmi gazete olmak iizere, en az iki gazete 
ile nesir ve ilan olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyenler . . . Madde kabul edilmistir. 

MADDE 33 — Ecnebi memleketlerde tesek-
kiil edip Turkiyede sube acmis olan bankalarm 
blango ve hesab vaziyetleri Maliye ve Iktisad 
vekaletlerince miistereken tesbit olunacak for-
miile uygun olarak tanzim edilir ve Tiirkiyeye 
tahsis edilms sermayelerini ve Tiirkiyedeki 
muamelelerini gosterir. Bu bankalar Tiirkiye
ye aid senelik blancolarmi miiesseselerinin umu
mi blancosu ile birlikte ve ayri olarak yukanki 
madde hukumlerine tevfikan Maliye ve Iktisad 
vekaletlerine tevdi ve nesir ve ilan ederler. 

Bu bankalarm iic, aylik hesab hulasalan ve 
senelik blangolan ve kar ve zarar hesaplan mer-
kez ittihaz ettikleri sube tarafmdan tanzim ve 
idare komitesi azalari ve bas muhasebecileri ta
rafmdan imza edilerek murakipleri tarafmdan 
tasdik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Bankalar hesaplarmi ve blan
colarmi tiirk parasi iizerinden tanzim ederler. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 35 — Tiirk kanunlarma gore tesek-
kiil edip ecnebi memleketlerde sube acmis olan 
bankalar ecnebi memleketlerdeki subelerine 
tahsis ettikleri sermaye ile bu subelerin muame-
lat ve hesabatmi umumi blancolannda ayri ola
rak gosterirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 36 — Tiirk kanunlarma gore teskil 
edilmis ve edilecek olan bankalar Maliye ve 
iktisad vekaletlerinin tesbit ve miisaade edece-
gi nisbeti gecmemek sartile sermayelerinin bir 
kismmi ecnebi memleketlerde kullanabilirler. 
Bu miisaade her muamele icin ayri ayri veya 
icabma gore her banka icin muavyen hadlere 
kadar umumi bir sekilde verilebilir. Bu kanu-
nun nesri tarihine kadar ecnebi memleketlerde 
sube agmis olan Tiirk bankalarmm bu subelere 
tahsis ettikleri sermayeden ne miktarmi o su-
belere birakabilecekleri Maliye ve tktisad veka-
letlerile alakali banka arasmda tesbit olunur. 
Ecnebi memleketlerde tesekkiil edip Turkiyede 
sube aqmis olan bankalar, Tiirkiyedeki sube
lerine tahsis ettikleri sermayeyi ve biitiin ban
kalar kabul ettikleri mevduati Maliye ve Ik
tisad vekaletlerinin miisaadesini almadan ecne
bi memleketlerde plasman ve tevdiat suretile 
istiaml edemeyecekleri gibi Tiirk borsalannda 
kote olmayan esham ve tahvilati iktisabinda ve 
bunlara mukabil kredi kiisadmda kullanamaz-

lar. Tiirk kanunlarma gore teskil edilmis ban
kalarrn ecnebi memleketlerdeki subelerine tah
sis edecekleri sermaye asli sermayelerinden ten-
zil ve bakiyesi 26 nci maddedeki nisbetlere esas 
ittihaz olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 37 — Bankalar, subelerile ve dahil-
deki muhabirlerile hesap mutabakati elde et-
meden senelik blangolarmi kapatamazlar. Ec
nebi memleketlerdeki muhabirlerile aralarm-
daki karsilikli hesap vaziyetlerinin mutabaka-
tina aid cetvelleri de blancolarmi tanzimden 
evvel tesbit etmek mecburiyetindedirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 38 — Senelik blancolan yekunu 
10 000 000 Tiirk lirasmi geqen bankalarm ti-
caret kanununda yazili kopye defterleri yeri-
ne muhaberelerinin makine ile alinmis suretle-
rini tarih ve numara sirasile tertip ve muhafaza 
ederek yil sonunda ciltlettirmeleri caizdir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

VI - Yeminli murakipler 

MADDE 39 — Bu kanunun tat bikini mura 
kabe vazifesi ile mukellef olmak iizere Maliye 
ve iktisad vekilliklerince miistereken liizumu 
kadar « yeminli murakip » unvanh memur-
lar intihap ve tayin olunur. Bu murakiple 
re icra Vekilleri huzurunda yemin verilir. 

Yeminli murakiplerin haiz olacaklan vasif-
lar ve sartlarla calisma usulleri Maliye ve ik
tisad vekilliklerince tesbit olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme 
yenler.,. Kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Yeminli murakipler, hie bir 
suretle bankalardan mevduat sahiplerinin isim-
lerinin bildirilmesini isteyemezler. Bankalardan 
kredi, kefalet, teminat ve sair banka muamele 
ve hizmetlerinin miifredati ve alakalilarm isim-
leri ve hesaplan hakkinda da malumat talep 
edemezler. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

Muteferrik hiikiimler 

MADDE 41 — Bankalarla emanet veya cari 
hesab suretile para kabul edebilecek bilumum mii-
esseselerde mevcud nakti ve ayni mevduat ile 
emanet ve cari hesap seklindeki her tiirlii mat-
lubat icin bu banka ve muesseselerin her sene 
basi, hilafma tahriri talepleri olmadikca, es-
habi namma hesab hulasalan gbndermeleri 
mecburidir. Bu kabil mevduat, emanet ve 
matlubattan en son taleb veya muamele 
tarihinden itibaren, 10 sene gegtigi halde 
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eshabi tarafmdan aranilmami§ olanlar, bu 
miiddetin hitammdan itibaren alti lay zarfmda 
banka ve miiesseseler tarafmdan sahipleri-
nin isim ve hiiviyetleri ve malum oljan adresleri 
ve haklannm faizlerile beraber balig oldugu 
miktarlar gosterilmek suretile tanzim edilecek 
bir cetvel ile Maliye vekaleti emrine Ciimhuri-
yet merkez bankasma tevdi olunur. Bu kanu-
nun negri tarihinde banka ve miiesseseler ye-
dinde bulunup 10 seneden beri muamele gbrme-
mi§ veya sahipleri tarafmdan aranijmami§ olan 
mevduat, emanet ve cari hesap selilindeki her 
tiirlti matlubat hakkinda bu hiikiim tatbik edilir. 

Ciimhuriyet merkez bankasma cetvelile bir-
likte tevdi olunacak bu kabil haklar mezkur 
banka tarafmdan tevdi tarihinden itibaren iki 
sene miiddetle muhafaza ve bu miidcjet zarfmda 
sahib veya varislerini tahkika cahsmakla bera
ber her sene ba§i eshabi namma tefeligut icra 
ve gazetelerle de sahib veya varislierinin ban-
kaya miiracaatlan ilan olunur. Iki sene hita-
mmda sahibi veya varisi gikmayan mevduat; 
emanet ve cari hesab matluplan Deplete intikal 
eder. 

Tiirkiyede faaliyette bulunan bamkalar, mu-
amelelerini tasfiye etmek istedikleri takdirde 
keyfiyeti gazetelerle ilan ve sahjiplerine de 
teblig ederek ellerinde bulunan mevduat ile ema
net ve cari hesab matluplarmi vadeli olsalar 
bile vadelerini beklemeksizin iki ay zarfmda 
iadeye ve bu miiddet zarfmda sahibi mii-
racaat etmeyen ayni ve nakti [her tiirlii 
mevduat ve matlubati Maliye vekaleti em
rine Ciimhuriyet Merkez bankasma tevdie mec-
burdurlar. Ciimhuriyet Merkez bankasi bu 
suretle tevdi olunan kiymetler hakkinda bu 
maddede gosterilen on ve iki sene muddetlerine 
gore muamele icra eder. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 42 — Ziraat bankasile Istanbul em-
niyet sandigmm kabul edecekleri tasjarruf mev-
duati yekunu bu iki miiessesenin sjermaye ve 
ihtiyat akceleri mecmuuna gore hesab edilir ve 
her ikisi mevduat kabulii bakimmdan bir ban
ka addolunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Mjiddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ec-ilmistir. 

MADDE 43 — Bu kanuna gore mevduat 
kabuliine mezun olanlardan baska hie bir ferd 
ve muessese meslek edinerek mev4uat kabul 
edemez. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul ectflmigtir. 

MADDE 44 — Tasarruf sandiklari hakkm-
dahi 1711 Halk bankasi ve halk sandiklari hak-
kmdaki 2284 ve tanm kredi kooperatifleri hak-
kmdaki 2836 numarali kanunlar hukiimleri 

mahfuz oldugu gibi resmi ve hususi daire ve 
muessese ve §irketlerin sirf kendi memur ve 
miistahdemlerine aid olmak iizere sihhi ve ig-
timai yardim, ihtiyat ve tasarruf temini maksat-
larile te§kil ettikleri sandiklar kendi azasina 
miinhasir olmak iizere mevduat kabul edebi-
lirler. 

Bu kabil sandiklar statiileri dahilinde faa
liyette bulunmakla beraber mevcutlarmm beg 
yiiz liradan fazlasmi milli bankalara vermege 
mecburdurlar. 

Tiirk kanunlarma gore tegekkiil etmi§ ve 
sermayesi Tiirk parasi olarak konulmug ve ser-
mayesinin ekseriyeti ve murakabesi Tiirklere 
aid olan bankalara Milli banka denir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 45 — Tiirkiyede halen faaliyette 
bulunan ve ileride bulunacak olan bilumum 
imtiyazk ve imtiyazsiz sirketlerle bankalar 1935 
ve bundan sonraki ticari seneler icin senelik 
karlarmdan ticaret kanununun 462 nci mad-
desi mucibince ayirmak mecburiyetinde bulun-
duklan kanuni ihtiyat akcelerinin tamammi, 
senelik blangolarmin heyeti umumiyelerince ka
bul ve tasdikini miiteakip 26 nci madde muci
bince menkul kiymetlere yatirirlar. 

Bu banka ve §irketler ileride zararlarmi ka-
patmak iizere bunlan satmaga mecbur olurlar-
sa, 26 nci madde hiikmune gore Hazinece nak-
te tahvil edilir. 

Bu kanunun 31 nci maddesi mucibince ay-
rilacak ihtiyat akgeleri de bu madde hiikmiine 
tabidir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 46 — Ciimhuriyet merkez bankasi 
tegkilatile muamelati ve murakabesi hakkmda-
ki 1715 numarali kanun hukiimleri mahfuzdur. 

BtlTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu gordiigiimiiz 46 nci madde miikerrer oldugu 
igin kaldinlmigtir. Binaenaleyh 47 nci madde
yi 46 nci madde olarak okuyacagiz. 

BALKAN — §u halde maddeyi tekrar oku-
tacagim, 

VIII - Mesuliyet ve ceza 
MADDE 46 — 3 ncii maddenin 2 ve 3 ncii 

fikralarmda ve 17, 26, 27, 28, 34 ncii madde-
lerdeki hiikiimlere aykiri hareket edenlerle 4 
ncii maddede ve 5 nci maddenin 1 nci fikrasm-
da yazili mecburiyete riayet etmeyenler yiiz 
liradan bin liraya kadar agir para cezasma 
mahkum edilir. 

BALKAN — Mutalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 47 — 6 nci maddede yazilrmiikel-
lefiyeti yerine getirmeyenlerden bin liradan 
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asagr olmamak uzere agrr para cezasi almma-
sma hiikmolunur. 

BASKAN — Mutalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 48 — 12 nci maddede yazili sart-
lara uygun olmayan karar lan imza eden idare 
komitesi reis ve azalari elli liradan bes yiiz 
liraya kadar agrr para cezasma mahkum edilir, 

Bu hareket umumi hiikiimlere gore daha 
agrr cezayi miistelzim bir ciiriim teskil ettigi 
takdirde o ciirme mahsus ceza tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 49 — 14 ncii madde hiikmiine mu-
halif harekette bulunanlar tic. aya kadar hap-
se ve yiiz liradan bin liraya kadar agrr para 
cezasma mahkum edilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 50 — 16 ve 18 nci maddeler hiik
miine aykrri hareket edenler elli liradan bes 
yiiz liraya kadar agrr para cezasma mahkum 
edilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 51 — 19 ncu madde hukumlerine 
riayet etmeyenler bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve bes yiiz liraya kadar agrr para cezasma 
mahkum edilirler. 

Bu fiilin tekerrurunde yukanda yazili ceza 
iki kat olarak hiikmolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 52 — 23 ncii madde hukumlerine 
aykiri hareketlerde bulunanlar bir aya kadar 
hapis ve bes yiiz liradan asagi olmamak iizere 
agrr para cezasma mahkum edilirler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 53 — 24 ncii madde hiikmiine riayet 
etmeyenler bir aydan bir seneye kadar hapis 
cezasi ile cezalandirilrrlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 54 — Bir bankanrn itibarmi kirabi-
lecek hakikate uygun olmayan sayia gikaran 
ve bilerek yanks haberler yayan kimseler bir 
aydan bir seney kadar hapis ve yirmi bes liradan 
iki yiiz liraya kadar agrr para cezasi ile cezalan-
drrdirlar. 

Bu hareket matbuat kanununda yazili nesir 
vasrtalarile yapilrrsa bir seneden tig seneye ka
dar hapis ve yiiz liradan 1000 liraya kadar agrr 
para cezasi hiikmolunur. 

§ERlF 1LDEN ( Kastamonu ) — Bir sual 
sormak istiyorum; ana bankalan ecnebi mem-

lekette olan bizdeki ecnebi bankalarm s,ube-
leri, gerek Devlete miiteallik yazdiklan ra-
porlarmda ve gerek hiikmi ve hakiki eshas hak-
kmda kendilerinden istenilen referanslarda 
dogru hareket etmezlerse bunlar icin bir zabi-
ta var midir? 

Mesela; ecnebi banka subeleri kendi mem-
leketlerine bir takim raporlar gonderirler. 
Bunlarm bir kismi nesredilmez. Fakat bir kis-
mi brosur halinde nesredilir. Bunlarm bir kis-
mi bizim hakkimizda dogru olmayabilir. ikin-
cisi bir ecnebi bankasi Turk tiiccar hakkmda 
referans verebilir mi? Yoksa referans vermek-
ten memnu mudur? 

Burada bu nokta hakkmda bir §ey gbrme-
dim. Onun icin arzettim. 

IKTISADV. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Ecnebi bankalar, alelumum bankalar kendi ara-
lannda miisterileri icin referans verirler. Bu, 
mutattir. Fakat referansi yanks verdikleri tak
dirde ahkami umumiyeye tebaan ceza da go-
riirler. Onun icin buraya hususi ahkam kon-
mami§tir. 

BA§KAN — 54 ncii madde hakkmda baska 
miitalea var mi? 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 55 — Sifat ve vazifeleri dolayisi-
le vakif olduklari bankaya aid sirlari mak-
bul bir sebebe miistenid olmaksizm if^a eden 
banka mensuplan tic aya kadar hapis ve yiiz 
liraya karar agir para cezasma mahkum edi
lirler. 

Yukaridaki fikrada yazili kimseler bu sir
lari kendileri veya baskalari icin menfaat te-
mini maksadile ifsa ederlerse alti aydan iki 
seneye kadar hapis ve yiiz liradan bin liraya 
kadar agir para cezasile mahkum edilirler. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 56 — Vazifeleri dolayisile vakif 
olduklari sirlari makbul bir sebebe miistenid 
olmaksizm if§a eden yeminli murakipler iic ay
dan bir seneye kadar hapis cezesile cezalandi-
rilirlar. 

Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istih-
dam edilemezler. 

BALKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 57 — Maliye ve iktisad vekillik-
lerince veya yeminli murakiplerce bu kanun 
hukumlerine gore istenecek malumati verme-
yen veya yeminli murakiplerin bu kanun hu-
kiimleri dairesinde vazife gormelerine miima-
naat eden bankalarm salahiyetli memurlan 
ilk defasmda 100 liradan 1000 liraya kadar 
agir para cezasma mahkum edilirler. Teker-

— 10 — 
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riirii halinde bu ceza iig misline kad^ir gikanlir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 58 — Kirk birinci maddeye muha-
lif harekette bulunanlar 100 liradan a§agi ol-
mamak iizere agir para cezasma mahkum edi-
lirler. Bundan baska bu gibi banlfa ve miies-
seselere tevdii icab eden bu haklar^ muayyen 
bedel ve kiymetlerinin bir misli fazlasi ode-
tilir. 

BALKAN — Madde hakkinda soz var mi? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 59 — Kirk iigiincii madde hiikmii-
ne muhalefet edenler 100 liradan 1000 liraya 
kadar agir para cezasma mahkum edilirler. 
Tekerriirii halinde bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezasi hiikmolunmakla beraber para 
cezasi iig misline gikanlir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 60 — A§agida yazili hillerde Ma-
liye ve Iktisad vekillerinin mii§tereli karari ile 
bankalardan mevduat kabulii izni geri alina-
bilir: 

A - 26, 27 ve 28 nci maddeler hiikmiine ay-
kiri hareketlerinden dolayi 46 nci miaddeye go
re cezaya mahkum edilenlerin mensub olduk-
lari bankalarda bu hareketlerin tekerriir etme-
sinde, 

B - 31 nci madde hiikmiine riayet etmeyen 
bankalara Iktisad vekilligince tebljig edilecek 
yazili ihtara karsi kanun hiikmiiniini yerine ge-
tirilmemesinde israr edilirse, 

C - 57 nci maddeye gore ceza gorenlerin 
mensub oldugu bankalar bu cezayi istilzam eden 
hareketlerinde devam ederlerse. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 61 — A§agida yazili hajlerde ban-
kanm kapatilmasina da mahkemeleifce hiikmo-
lunur: 

a - 5 nci madenin son fikrasina gore Tiirki-
yedeki §ubelerine tahsis ettikleri tediye olunmu§ 
sermayelerini beyanname verdikleri tarihten 
itibaren iig ay iginde nakid olarak Tftrk parasi-
na gevirip sermaye hesabma ithal etmezlerse, 

b - Altinci maddeye gore miiddbti iginde 
idare merkezi tayin olunmazsa, 

c - 34 ncii madde hiikmiine muhalefetten 
dolayi 46 nci maddeye gore ceza huki^m ve infaz 
olunduktan sonra ceza gorenlerin mensub olduk-
lari bankalar bu hareketlerinde devam ederlerse, 

d - Muvakkat maddenin (D) bendindeki 
meeburiyeti yapmazlarsa. 

BUTQE ENCtJMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bu maddenin (D) fikfasi §6yle 

olacak: «Muvakkat iigiincii maddedeki mecburi-
yet...» diye madde tashih edilecektir, agagida 
da o §ekilde okunmugtur. 

BASKAN — Madde hakkinda soz var mi?. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad

de kabul edilmigtir. 

MADDE 62 — Bir bankanm iflasi halinde 
o bankanm idare meclisi, idare komitesi reis ve 
azalari ile imzalan bankayi ilzam eden miidur 
ve memurlarm bu kanuna aykiri hareketleri 
iflasa sebeb olmus ise Maliye veya Iktisad vekil-
likleri ile bu vekillikleri temsil eden makamla-
rm talebi iizerine bunlarm da §ahsen iflasla-
rina karar verilir ve haklarmda icra ve if las ka-
nununun 5, 6 ve 7 nci baplari hukumleri tatbik 
olunur. 

BASKAN — 62 nci madde hakkinda miita-
lea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mistir. 

MADDE 63 — Ticaret kanununun mesuli-
yeti mutazammm hukumleri mahfuzdur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mistir. 

MADDE 64 — Bu kanunda yazili suglardan 
dolayi takibat icrasi Maliye veya Iktisad vefkil-
likleri yahut bu vekillikleri temsil eden makam-
lar tarafmdan Ciimhuriyet muddeiumuniilikle-
rine miizekkere yazilarak istenilmesine baglidrr. 

Ciimhuriyet miiddeiumumileri takibata ma-
hal olmadigma karar verirlerse yukariki fikra-
da yazili makamlar ceza muhakemeleri usulii 
kanununun 165 nci maddesine gore kendilerine 
teblig edilecek bu kararlara karfi itiraza sala-
hiyetlidirler. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 65 — Bu kanunda yazili ciiriimle-
rin mesulleri sahsen tayin ediimemis bulunan 
hallerde cezai mesuliyet, kanun hukmiinu ye
rine getirmekle mukellef olan idare meclisi ve 
idare komitesi reir ve azalarmdan ve imza
lan ile bankayi ilzama salahiyetli miidiir ve me-
murlardan cezayi miistelzim fili islemis ve buna 
istirak etmis veya bu hususta emir vermis olan-
lara racidir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen 
var mi? 

ADLlYE E. M. M. SALAH YARGI (Koca-
eli) — Bu ceza ve mesuliyet faslmda tereddiidii 
mucip olan bir noktanin, Adliye enciimeni na-
mma, tavzihine liizum goriiyoruz. Arzedece-
gim izahatm zapta gegmesi ile bu tereddiide ma-
hal kalmaz. (Kiirsiye sesleri) 

Bu fasilda yazili cezalar, umumi hukumlere 
gore suglarm ciiriim nevinden olanlarma aittir. 

- i i -
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Binaenaleyh burada kanunun maddelerinde ay-
nca sarahat olmadikga bu curmiin tesekkiil ede-
bilmesi ve buna gore ceza verilebilmesi igin 
kasdi curminin bulunmasi lazimdir. Binaena
leyh burada cahlandirilan halleri irtikap et-
mekle maznun olacaklar, onlari yapar yapmaz, 
maddei mahsusasmda gdriildiigii iizere, Maliye 
ve tktisad vekilleri tarafmdan Ciimhuriyet rniid-
deiumumilerine muzekkere ile bildirdikleri va-
Mt, kasdi ciirmi mevcud ise, curmiin unsuru 
tesekkiil etmistir ve ona gore diger subut de-
lilieri ayrilarak ceza verilir. Binaenaleyh ken-
dilerinin kasdi olmryan hatadan dolayi, ne idare 
meclisi azasi nede idare komisyonu, bu kanunla 
teskil edilen heyetler ve ne de imzalarile ban-
kalari ilzama salahiyetli olan ve bu kanunda 
gosterilen, kendilerine mesuliyet raei olan es-
hasa bir giina ceza terettiip etmez. Bunu arze-
diyoruz. 

BASKAN — 65 nci madde hakkmda miita-
lea var mi? Maddeyi kabul edenler,.. Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

IX - Son maddeler 
MADDE 66 — Ciimhuriyet merkez bankasi 

teskilatile muamelati ve murakabesi hakkmda-
ki 1715 numarah kanun hiikiimleri mahfuzdur. 

BASKAN — Bu yazihsmda Hiikumetin 58 
nci maddesi deniyor. Demin kaldirdigimiz 4Q 
nci madde vardirki o Maliye enciimeninin 56 
nci maddesi idi. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Faslm basmda 
«son maddeler» diye bir ibare var. Son madde
ler ne demektir? Kanunda son maddeler olmaz 
ki. Muvakkat madde olur. 

ADLlYE E. M .M. SALAH YARGI (KO-
caeli) — Bir gok emsali hiikiimde «miiteferrik 
maddeler» diye bir birile alakadar olmryan ve 
bir fasil altma almmryan maddeler vardn*. Boy
le basliklarla intisar etmis olan kanunlar da 
mevcuttur. Bu taamiilen teessiis etmis bir kaide-
dir. Bu giin ihdas edilmiscesine sarih bir mah-
zur gosterilmeden itiraz etmek dogru olmasa 
gerek. 

SIRRI IgdZ (Yozgad) — Ben boyle bir sey 
anlamryorum. Qikan kanunlarda; son maddeler 
diyede bir sey gormedim. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Kag tane var. 
BUTQE ENCtJMENi M. M. SIRRI DAY 

(Trabzon) — Kalmasi muvafik olur. Kabul edi
len cezai hukiimler var, miiteferrik hiikiimler 
var. Buna daha miinasib bir tabir bulurlarsa ka
bul ederiz. Degilse bu kalsm, bundan daha mu
vafik bir tabir bulamadik. 

SALAH YARGI (Kocaeli) — Eski bir tabir 
olan, «Mevaddi §etta» yi mi kolaymi?. Bu zama-
na kadar gikan kanunlarda mevcuddur. Her bi-
ri ayri bir hiikmii ihtiva ediyor. Arzettigim gibi 
bir fasil dahilinde tertib, tasnif altma alinma-
sma imkan gorulmeyen hususlardir. Lutfen her 

hangi bir ba§ligm, her hangi bir yazmm buraya 
ikame edilmesini teklif ederlerse mesele halle-
dilir. 

SIRRI IgOZ (Yozgad) — Bendeniz, miite
ferrik tabirini teklif ederim. (Miiteferrik olsun 
sesleri) 

SIRRI DAY (Trabzon) — Miiteferrik tabiri 
yukarida gegdi. 

BALKAN — Madde hakkmda ba§ka mtita-
lea var mi?. Maddeyi kabul edenler.. Etmeyen-
ler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 67 —- Mevduati koruma hakkmdaki 
2243 ve mezkur kanunun 8 nci maddesinin de-
gigtirilmesi hakkmdaki 2806 numarah kanun
lar miilgadir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul ednler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmigtir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Mevcud banka-
larm idare meclisi reis ve azalarile murakrple-
rinin, miidiir ve memurlarinin kendi banka-
larile yaptiklan ve 14 ve 17 nci maddelerin 
menettigi muameleler bu kanunun ne§ri tari-
hinden itibaren be§ sene iginde tasfiye edilir. 

Ancak idare meclisi reisi ve azalarile mu-
rakipler kendi bankalarile giri§dikleri ve 
ve 14 ve 17 nci maddelerin menettigi mu-
amelelerine bu kanunun ne§ri tarihinde na-
kid, mal, kefalet, teminat gekil ve mahiye-
tinde veya her hangi §ekil ve surette tahakkuk 
etmis, bulunan miktan gegmemek iizere ii§ sene 
miiddetle devam edebilirler. Dordiincii sene 
ba§mdan itibaren bu muameleler kesilir ve be-
§inci sene sonunda tasfiye ikmal olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Mevcud banka-
lar be§ sene iginde vaziyetlerini bu kanunun 
22 nci ve 23 ncii maddeleri hiikiimlerine uy-
durmaga mecburdurlar. Ancak mevcud ipotek 
mukavelelerinin miiddetleri mahfuzdur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunda ve-
rilen miihletler miistesna, biitiin bankalar bu 
kanunun ne§ri tarihinden itibaren bir sene 
iginde esas mukavelelerini ve dahili te§kilatla-
rim bu kanun hiikiimlerine uydurmaga mec
burdurlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 2243 numarah 
mevduati koruma kanunu mucibince verilmig 
olan mevduati kabul salahiyeti bu kanunun 
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be§inci ve yedinci maddelerine gore yapilacak 
muamelelerin intacma kadar devam eder. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etnjeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 68 — Bu kanun ne§ri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 69 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

BA§KAN — Kabul edenler... Etn^eyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

2 — Ciimhuriyet merkez bankasi kanununun 
baztmaddelerinin degistirilmesine ve bu kanuna 
bazt Mikumler eklenmesine dair olan 2062 sayili 
kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fikra\simn de-
gistirilmesi hakkmda kanun layihasi ve\ Iktisad, 
Maliye ve BiitQe enciimenleri m^zbatalari 
(1/551) [1] | 

BASKAN — Bu kanun hakkmda j da miis-
taceliyet teklifi vardir. Mustacelen niiizakere-
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil-
migtir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda so2 isteyen 
var mi? (Hayir sesleri). Maddelere gecilme-
sini kabul edenler... Etmeyenler... Ka|bul edil-
migtir. 

Ciimhuriyet merkez bankasi kanunujiun bazi 
maddelerini degigtiren 2062 sayili ve 3-VII-1932 
tarihli kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fikrasmi 

degistiren kanun 

MADDE 1 — 2062 sayili kanunun 7 iici mad
desinin 2 nci fikrasi §u sekilde tadil edilmigtir: 

(Bundan ba§ka hitami vadesine azami iig ay 
kalmi§ olan ve bir banka tarafmdan ikraz edilen 
iig imzayi muhtevi Hazine bonolari da ijicari se-
netler hiikmiinde iskontoya kabul ediliif. Yalniz 
bu nevi senedatm yekunu Merkez bankajsmin te-
diye edilmi§ sermayesile ihtiyat akgesi mecmuu-
na muadil miktari tecaviiz edemez. §u kadar ki, 
Maliye vekaletinin talebi iizerine mecljsi idare 
bu miktar ve vadeyi azami iig misline iblag 
edebilir. Bu nevi Hazine bonolarmin iskonto 
nisbeti Maliye vekaletile banka idarei meclisi 
arasmda takariir ettirilir). 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

[1] 206 sayili basmayazi zaphn sonundadir. 
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MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu

teberdir. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

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

3 — Divani muhasebat kanununun 73 ncu 
maddesinin tefsirine dair Divani muhasebat ri~ 
yaseti tezkeresi ve Divani muhasebat, Maliye ve 
Biltge enciimenleri mazbatalari (3/211) [1] 

BttTQE E. Us. V. MttKERREM UNSAL 
(Isparta) — Miisaade buyurursaniz bu mazba-
tayi, tekrar tetkik edilmek iizere, enciimene 
istiyoruz. 

BA§KAN — Biitce enciimeni bu mazbatayi 
tekrar tetkik edilmek iizere istemektedir. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

4 — Polis teskildt kanunwna bagli kadro 
cetvelinde degisiklik, yapilmasi hakkmda kanun 
layihasi ve. Dahiliye ve Biltqe encumenleri maz
batalan (1/479) [2] 

Baskan — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? (Yok sesleri). Maddelere gegil-
mesini kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

Polis teskilati hakkindaki 2049 sayili kanuna 
bag-li cetvelde degisiklik yapilmasma dair 

kanun 

MADDE 1 — Polis teskilati hakkmdaki 
30 - VI -1932 tarih ve 2049 sayili kanunun 44 
ncii maddesine bagli cetvelin (Emniyet miifet-
tisleri) basligr altindaki kisim bu kanuna bag
li cetvelde g-osterildigi sekilde degistirilmistir. 

BALKAN — Birinci maddeyi kabul eden
ler.., Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinu yerina 
getirmeg-e Dahiliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmistir. 

ikinci miizakeresi muddeti gelince yapilacak-
tir. 

jl] 200 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
[2] 199 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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3 — Asliye, sulli mahkemelerinin vazifeli 

bulundukla?^ meshud curumlerin muhaheme usul-
lerine dair kanun layihasi ve Adiiye enciimeni 
mazbatasi (1/345) 

BA§KAN — Soz isteyen var mi? 
ADLIYE En. M. M. SALAH YARGI (Ko-

caeli) — Bay reis, af buyurun; bendeniz disari-
da bulunuyordum. Gelen evrak meyanmda (Ce-
za usulii muhakemeleri kanununda tadilat) 
namile bir layiha vardir. Adiiye vekilile de bu 
hususta mutabikiz. Miisaade buyururlarsa, gele-
cek ruznamede, ceza usulii muhakemelerine 
taalluk eden kanunla miizakere edilebilmek 
tizere bu kanunun tehirini rica ediyoruz. 

BALKAN — Adiiye enciimeni ruznameye da-
hil olmiyan (Ceza usulii muhakemeleri kanu
nunda tadilat) namile gelecek olan layiha ile 
birlikte miizakere olunmak iizere bu layihanm 
tehiri miizakeresini talep ediyor. 

ADLIYE V. §UKRU SARACOGLU (Izmir) 
— Ben de istirak ediyorum. 

BASKAN — Adiiye vekili de istirak ediyor. 
Bu layihanm tehirini kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmistir. 

6 — Vilayet idaresi kanununun 2 ve 71 nci 
maddelerinin degistiriime&ine dair kanun Idyi
hasi ve Dahiliye enciimeni mazbalasi (1/523) [1J 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? (Yok sesleri) Maddelere ge-
gilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
delere gegilmesi kabul edilmistir. 

1426 saydi vilayet idaresi kanununun 2 nci ve 
71 nci maddelerini degistiren kanun 

MADDE 1 — 1426 saydi vilayet idaresi ka
nununun 2 nci maddesi asagida yazdi sekilde 
degi^tirilmistir: 

(Vilayet teskili veya mevcud vilayetlerden 
birinin kaldirilmasi, ve yahut vilayet merkezinin 
(Veya adinm) degistirilmesi Devlet surasmin 
miitaleasi almarak kanun ile yapilir. 

Kaza teskili, kaldrrdmasi veya bir kazanm 
bir vilayetten baska bir vilayete baglanmasi vi
layet idare heyeti ve uumumi meclislerinin mii
taleasi almdiktan sonra kanunla yapilir. 

Vilayet snurlarmm, kaza merkez, smrr (Ve 
adlarmm) degistirilmesi nahiye teskili veya kal-
dirdmasi veya bunlann merkez ve snurlarmm 
degistirilmesi, bir kazadan baska bir kazaya 
baglanmasi alakali vilayetler idare heyetleri-
nin ve umumi meclislerinin miitaleasi almdk-
tan sonra Dahiliye vekaletinin karari ve Reisi-
ciimhurun tasdikile yapdrr. 

(Nahiye ve koy adlarmm degistrilmesi) ye-
niden koy teskili, koylerin birlestirilmesi, ayrd-

[1] 207 say ill basmayazi zap tin sonundadir. 

masi veya bir nahiyeden baska bir nahiyeye 
baglanmasi vilayet idare heyet ve umumi mec
lislerinin miitaleasi almdiktan sonra Dahiliye 
vekaletinin tensibile vilayetge yapdir.) 

REFIK INCE (Manisa) — Bu kanunun ter-
tibinde bazi kelimeler kavisler igerisine almmis. 
Nigin alindigmi bilmiyorum. Vilayet merkezi
nin; denilmis (Veya) diye kavis igerisne alm
mis. Sonra vilayet smirlarmm, kaza merkez si-
nir denmis, (Ve adlarmm) diye kavis igeri-
sinde gosterilmis. Eger idareler boyle kavis
ler igerisinde olarak kabul olunursa mananm 
degismesi muhtemeldir gibi geliyor bana. Eeger 
tensip buyurulursa izahmi ve miimkiinse bu ka-
vislerin kaldirilmasmi rica edyorum. 

Sonra, nahiye ve koy adlarmm degistirilmesi, 
yeniden koy teskil, koylerin birlestirilmesi, ayrd-
masi veya bir nahiyeden, baska bir nahiyeye 
baglanmasi.... Gibi bir sey var.. Bazen bir nahi
ye olmaz da bir kazaya da nahiyenin lhaki ya-
pilabilir. Mesela koy dogrudan dogruya kaza
ya baglanabilir. Enciimen bu miitaleami ten-
sip ederse ibareyi (Bir nahiyeden bir nahiyeye 
veya bir kaza ve bir nahiyeden, diger bir kaza 
ve nahiyeye baglanmasi) seklinde degistirelim. 
Boyle dersek, maksadi daha iyi temin etmis ola
caktir. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Kanunun ba§ligi 
yazilirken «Vilayet idaresi» denmi§. Bu «Vila-
yetler idaresi» §eklinde olacaktir. 

DAHlLlYE VEKlLI StJKRtf KAYA (Mug-
la) — Maddedeki; «Vilayet smirlarmm, kaza 

merkez, smir (ve adlarmm) degi§tirilmesi » 
tabiri dogrudur. Burada paranteze liizum yok-
tur. Bu kanunun siyaki sibaki eski kanunda 
zatan mevcuttur. Binaenaleyh Refik ince arka-
dasjmm teklifleri dogrudur. Zikredilse de olur, 
edilmese de mahzur yoktur. Ikinci meseleye 
gelince merkez kazalan ayni zamanda nahiye 
ad edildiginden ibarenin degi§tirilmesine lii
zum yoktur. 

Sirn arkada§imm soyledikleri ise dogrudur, 
vilayetler idaresi §eklinde olacaktir. 

BASKAN — Ba§ka miitalea var mi. Tashih 
veghile maddeyi kabul edenler.... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 2 — 1426 sayili vilayetler idaresi 
kanununun 71 nci maddesi a§agida yazili oldu-
gu §ekilde deg§itirilmi§tir: 

(Bu kanunun hiikiimlerini icraya icra Ve-
killeri Heyeti memurdur). 

BAMSKAN — Miitalea yoktur. Maddeyi ka
bul ednler... Etmeyenler.... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Miitalea yoktur. Maddeyi ka
bul ednler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mi§tir. 

— u — 
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MADDE 4 — Bu kanunun hukiimterini icra-

ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BASKAN — Miitalea yoktur. Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul [edilmistir. 
Ikinci miizakeresi vaktinde yapitycaktir. 

7 — Istanbul da yapilacak dcvrivi \amdi hak
kmda kanun IdyiJuisi ve Dahiliye cncnmcni maz-
batasi (1/549) '[1] ' • 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda soz 
isteyen var mi? 

Maddelere gecilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Istanbulda yapilacak devrim anidi hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Istanbul belediye bjitcesinden 
bdenmek iizere Istanbulda bir devrimj anidi ya-
pilacaktir. 

BALKAN — Miitalea var mi? K?ibul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Anidm yerinin tayini, sekli-
nin ve projesinin tesbiti belediyenin ve sanat 
noktasmdan Maarif vekilliginin miitajleasi alm-
mak sartile Dahiliye vekaletine aittirj 

BALKAN — Miitalea var mi? K^bul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Belediyeler bankasi, anit mas-
rafma medar olmak ve on senede odejimek iize
re Istanbul belediyesine 300 000 liraya kadar 
ikraza mezundur. 

MtTAT AYDIN (Trabzon) — Arkadaslar, 
biiyuk devrime aid olarak bir anit yapmak ve 
bunu 300 000 liraya meydana getirmjek istiyo-
ruz. Bana oyle geliyor ki tarihin bizddn istedigi 
Ata Tiirke layik bir anittir. Bu ise boyje 300 000 
lira ile meydana gelmez. Bana kalrrsja sark ile 
garbm birlestigi ve herkesin geldigi, gfbriip gec-
tigi yerde daha miikemmel bir eser yiicude ge-
tirmek i$in vekalet yeni bir teklifle gelmeli-
dir. 

SIRRI tgOZ (Yozgad) — Sonra ilavesi ke-
sifle eogalir. 

DAHILIYE BAKANI §. KAYA (ijtugla) — 
Buraya konan para tahsisatin haddij azamisi 
degildir. Belediye, biitgesine kabil oldi^gu kadar 
para koyacaktir. Bu iig yiiz bin liraj belediye 
bankasmm Istanbul belediyesine yapacagi is-
tikrazm haddi azamisidir. 

BALKAN — Yani bu kadar para ile yapila
cak degildir. 

DAHILIYE V. §. KAYA (Mugla) — Evet. 
BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Anidm beynelmilel j miisaba-

[1] 215 sayiU basmayazi zaptm sonundadir. j 
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kaya vazedilecek plan ve resimleri, Hukumetin 
kabul ve tasdikile katilesir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Tasdikli plan ve resimlerine 
istinaden belediye enciimeni tarafmdan yapila
cak ihalenin tasvibi ve mukavele akti salahi-
yeti Dahiliye vekaletinden verilecek mezuniyet 
iizerine Istanbul vali ve belediye reisine aittir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu is 2490 sayili artirma ve 
eksiltme kanununun hukiimlerinden hari<jtir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikiimlerini ye-
rine getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmi§tir. 

Layihanin ikinci miizakeresi vaktinde yapi-
lacaktir. 

8 — Mahalli idarder mururiye rcsmi tari-
felerinin Ikttsad vekdlelincc tasdikine dair ka
nun layihasi ve Iktisad ve, Dahiliye enciimcnleri 
mazbatalari (1/528) [1\. 

BASKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kmda soz isteyen var mi?. 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Etme
yenler.. Maddelere gegilmistir. 

Iskelelerin ne suretle idare edilecegine dair 
kanun 

MADDE 1 — Vilayet hususi idarelerile bele-
diyelerin ve koylerin elinde bulunan iskele ve 
rihtim ve umumi seyrisefere yarayan kanal ve 
kayik ve sallardan kanunlara miisteniden alin-
makta olan miiruriye resim ve iicretlerine dair 
tarifeler, Iktisad vekaletince tetkik ve Icra Ve
killeri Heyeti tarafindan tasdik edildikten sonra 
tatbik olunur. 

Icra Vekilleri Heyeti bu tarifeler iizerinde 
liizum gbrdiigii sekilde tadiller yapmak ve ik-
tisadi icaplara miisteniden bazi limanlarda bazi 
e§yayi bu resimden muaf tutmak salahiyetini 
haizdir. /! 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
m?. 

REFlK INCE (Manisa) — Iktisad vekaleti-
nin bu tesebbiisiinii, hakikaten, her iste basi 

[1] - 216 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
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bozuklugu ve keyfi kaldrrip nizami ikame et-
mek noktasindan gok §ayani takdir bulmakta-
yim.Bu kanun memleketin muhtelif yerlerinde, 
mueerret kendi mmtakalarinda faydali olmak 
igin, umumi iktisad icaplan dusiinulmeyerek, 
fazla fazla liman resmi alinan yerlerdeki hu-
sule gelen bu vaziyete nihayet verecektir. Bil-
hassa bu sefer Balikesirden falan gegtigim si-
rada Bandirma belediyesinin fazla liman resmi 
almasmdan tiiccarlarm ondan kurtulmak igin 
Eskisehir - Kiitahya yolunu tercih ettiklerini 
gordiim. Uzunyoldan gidiyorlar amma yine de 
karh gikryorlar. 

Binaenaleyh bunun oniine gegmek hakika-
ten sayani takdirdir. Yalniz burada bir ibare 
var «Kanunlara miisteniden almmakta olan mii-
ruriye resmi» deniyor. Benim bu tabirden anla-
digim su oluyor; miiruriye resmine dair bir ka
nun var gibi geliyor. Halbuki buna dair bir ka
nun yoktur. Acaba maksad mesela, Bandrrma-
dan ve yahut Karaburun iskelesinden ve yahut 
filan yerden almmakta olan mururiye resim-
leri ayri ayri kanunlarla tesbit edilmis ma-
nasma mi yazilmistir, yoksa mevcut kanunlarm 
verdigi musaadelere miisteniden mi resim alm-
maktadir? Belediye kanununun bu maddesi zan-
ederim «Teamule miisteniden almmakta olan 
vergi ve resimlerin almmasi devam eder» der. 
Bu mururiye resmi de zannederim teamiile miis-
tenittir. Eger tensip buyurulursa, kanunlara mus
teniden, ifadesinin vermesi melhuz olan istibahi 
kaldirmak igin izahat rica ediyorum. Bu iza-
hat verilirse bu istibah orta yerden kalkmis olur. 

M. M. EDlP ERGIN (Mardin) — Kanunlara 
musteniden tabirinden maksut olan mana sudur: 
Her hangi bir kanunla iskelelerde, nhtimlarda 
ve kanallarda kayik ve sallardan mururiye res
mi veya iicret almmasi igin bir vazi mevcut ise, 
boyle bir resim almmak salahiyeti verilmis ise, 
ona musteniden yine bu vergi ve resimlerin tah-
sil edilmesidir. Bu bapta idarei umumiyei vila-
yat kanununun hususi idarelere ait butgelerin ve 
bu butgelerin varidatmi gosteren bir maddesinde 
bu iskelelerden ve sallardan almacak iicretler, 
hususi idarenin varidatmi teskil eder, diye umu-
mi manada bir kayrt mevcuttur ve onun mikta-
rmi o vilayat meclisi umumileri tayin eder. Iste 
idarei umumiyei vilayat kanununun su madde-
sine tevfikan denmeyecektir. Umumi Mr surette 
boyle ifade etmek zarureti vardrr. Bu vergile-
rin almmasma miisaade eden belediye vergi ve 
resimleri kanunu, bu kanun bu suretle alma
cak iicret ve mururiye resimlerinin miktarmin 
tayinini yine belediye meclislerine brraktigr gi
bi, yine teamiilen almmakta olan resimlerin ke-
makan alinip cibayet edilecegine dair hiikmii 
ihtiva etmektedir. 

Bundan sonra, koylerin elinde bulunan ve 
senenin biitiin 12 ayinda degil yalniz alti 
aymda i§leyen kayik ve sallardan almacak 

paranm koy biitgesine ithal edilecegine dair 
hiikmii ihtiva eder. I§te bu gibi ahkam mute-
ferrik kanunlarda ve maddelerde gok taad-
diid etmekte oldugu igin (§u ve §u kanunlara 
musteniden almmakta olan) diye tasrihinde 
pek giigliik goriildii. Bu maksatladir ki (Ka
nunlara miisteniden almmakta olan) denildi. 
Bu maksatladir ki bu tabirle maddei kanuni-
ye tasvibinize arzedildi. 

BALKAN — Madde hakkinda ba§ka miita-
lea va/mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Vilayet hususi idarelerile be-
lediyelerin ve koylerin elinde bulunan iskeleler-
le rihtim ve kanallardan ve kayiklar ve sallar 
ile gegecek olan yolculardan ve cinslerine gore 
esyalardan her mali sene almacak iicretlere aid 
tarifeler, bu idareler biitgelerinin tanzimi srra-
smda tertib edilir ve tktisad vekaletine gonde-
rilir. 

Bu tarifeler, birinci madde hukiimleri daire-
sinde tasdik v? biitce senesinin hululiinden ev-
vel mahallerine iade olunur. 

BA§KAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? 

ABDULMUTTALlB OKER ( Malatya ) — 
Burada (Biitge senesinin hululiinden evvel) kay-
di vardir. Halbuki biitgeyi yapmak igin ida
rei hususiye ve belediye meclisleri §ubat ve 
nisanda toplamrlar. Binaenaleyh (Bu tarife
ler) den sonraki ifade (Biitgeyi yapmak iizere 
toplanan meclisin igtimamdan evvel) §ekline 
konursa daha iyi olur. 0 takdirde son fikra 
§6yle olacak : Bu tarifeler, birinci madde hu
kiimleri dairesinde tasdik ve biitge yapmak 
iizere toplanan meclislerin igtimalarmdan ev
vel mahallerine iade olunur. 

BALKAN — Bir takrir veriniz. 

Yiiksek Baskanliga 
Bu tarifeler, birinci madde hukiimleri da

iresinde tasdik ve biitge yapmak iizere topla
nan meclislerin igtimalarmdan ewel mahalle
rine iade olunur. 

Malatya 
Muttalib Oker 

BALKAN — Maddedeki (Senesinin hululiin
den evvel) yerine (Biitge yapmak iizere topla
nan meclislerin igtimalarmdan evvel) tabiri 
konmu§tur. Dahiliye enciimeni de bunu kabul 
etmektedir. Madde hakkinda ba§ka miitalea 
var mi? Maddeyi bu §ekilde kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Vilayet hususi idarelerile be-
lediyelerin elinde bulunan ve mahalli mahiyeti 
haiz olmayip iktisadi veya askeri ehemmiyeti 
olan iskele ve nhtimlar ile umumi seyrusefere 
yarayan kanallardan luzurn gorulenleri, birden 
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veya kisim kisim tedricen bu idarelerden alip 
ayri bir tesekkule idare ettirmege Hiikumet me-
zundur. 

Birinci derece iskelelerden madud olup bii-
yiik liman yapilmasi derpis edilen yerlerdeki 
tesisatm tevsii veya son §ekil yiiklente ve bo-
saltma vasitalan ile techiz edilmesi icin Hii
kumet tarafindan verilecek planlari tajtbik ede-
bilecek vaziyette olan vilayet Imsusi klareleri-
le bDlediyelerin elindeki iskele ve nhtim ve 
umumi seyrisefere yarayan kanallarm, bu to-
sekkiil tarafindan idare edilmesi tecil olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edonler... Et-
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Yukanki maddede yazili iske
le ve nhtim ve kanalari bir elden idare ve bun-
lari ihtiyaca gore insa ve islah etmek vazife-
sini yapmak iisere 2248 numarali kanmrn esas-
lari dairesinde bir idare tesisine veya bu vazi-
feleri iktisad vekaletinin deniz teGckkiillerin-
den birine yamirmaga Hiikumet salahiyetlidi?. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Dahiliye encti-
meni bu kanunu miizakere ederken mazbatasm-
da soyle diyor : « §>u kadar ki, vilayet hususi 
idarelerile belediyelerin bu gunkii tesisati karsi
lik gostererek yapmis bulunduklari borclarm ve 
taahhiitlerin neticeleri, yeni yapilacak tesekkiil-
ce goz bniinde tutularak hesaplarmm ona gore 
yuriitiilecegi enciimende bulunan vekiller tara
findan beyan edilmistir ». 

Bu gun islemekte olan iskeleler, kanallar, 
sunlar, bunlar var. Bunlar idarei hususiyelere 
veya belediyelere varidat temin etmektedir. 
Belediyeler ve idarei hususiyeler bunlari kendi 
mall telakki ederek, bazi yerlere karsilik goste-
rerek istikraz yapmislardrr. Bunu da biitcele-
rine karsilik olarak koymuslardrr. §ijndi idare 
teessiis edince dogrudan dogruya bunlara derhal 
vazryed edecegine ve bundan sonra gelecek 5 nci 
madde mucibince bu miiesseselerin hasilatini 
% 25 ini, kimden almislarsa ona vereceklerine 
gore bu dorduncii maddeye bir fikra ilavesi la-
zrmgelir. 

Boyle olunca; bu miiesseseler, o miiesse-
seye taalluk eden hukuk ve vecaibi ile yeni ida-
reye intikal ediyor. Ne nisbette? Besjinci mad-
denin gostermis oldugu serait dairesinde. Maz-
batanm esbabi mucibesinde gosterilmesi, yeni 
idareye, o miiesseselerden dogan borglarm dahi 
odenmesini tahmil etmeyecegine gore ben, ka-
nunun maddesine bir fikra ilavesini faydali go
rily orum. Teklif ettigim fikra sudur: 

« EsM idarelerin biitiin hukuk ve vecaibi 
5 nci maddedeki nisbet dairesinde isbu yeni ida
reye teveccuh eder ». 

Boyle dedigimiz takdirde, ondan miitevellid 
borglari o nisbette muhafaza eder, ondan miite
vellid alacaklan dahi o nisbette tahsil eder. 
Eger enciimen buna muvafakat ederse zannede-

1 rim ki, meselenin esasi daha muvafik olarak hal-
I ledilmis olur. 

BALKAN — Enciimen ne diyor? 
I IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 

Muhterem hatip Refik Incenin tekliflerini ka
bul ediyoruz. 

I ABDULMUTTALtB OKER (Malatya) — 
| « Hukuk ve vecaibi » kaydi konursa kansiklik 
j olur. Zira belediyelerin tesis ettikleri sularm va-

ridatlari da bu yeni idareye gegecektir. 
REFIK INCE (Manisa) — Sudan aldiklan 

I varidat degil, iskele, liman ve kanaldan alman 
varidattrr. Bunlar teminat gosterilerek almryor. 

j Binaenaleyh borcunu odeyinceye kadar 3/4 nis-
betinde odemek mecburiyetindedir. Bir miies-

I seseyi tekabbiil eden yeni miiessese, eski miies-
j sesenin alacak ve vereceklerini de iizerine al-
| malidrr. Iskeleden miitevellid bir isin iskele 
I varidati ile karsilanmasi icap eder. 

BALKAN -r- Hiikumetin de istirak ettigi 
| veghile gorusulmek iizere maddeyi enciimene 

verecegiz. Maddenin enciimene verilmesi tekli-
fini reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-

I meyenler... Madde bu maksatla enciimene ve-
J rilmistir. 

I MADDE 5 — Ayri bir tesekkiiliin idaresine 
I alinmis olan iskele, nhtim ve kanallarm her 

seneki gayri safi varidatmm yiizde yirmi besi, 
I bunlarrn almdigi vilayet hususi idarelerile bele-
| diyelere tediye ve miitebakisi memlekette 
! umuma mahsus iskele, nhtim ve kanallar insa, 
| tamir ve idaresi islerine sarfedilir. 
| HAMDI YALMAN (Ordu) — Sahilde bulu-
j nan kasabalarm belediyeleri alelekser iskele va-
I ridati ile kendilerini gegindirirler. Bu varidat 
I belediye varidati arasrnda miihim bir mevki is-
I gal eder. Iktisad vekaleti bu iskeleleri eline 
j aldigi vakit varidatmm dbrtte birini veriyor. 
j vekil arkadasrmizdan gok rica ediyorum; bele-
! diye ve idarei hususiyelere bilhassa yardim ya~ 
j pilmasi lazimdrr. Bu giinkii varidatlarile bile 
I vazifelerini yapmakta miiskiilat gekiyorlar. Bina-
| enaleyh bu nisbeti % 25 den % 50 ye gikarsm-
I lar. Bir takrir takdim ediyorum. Gerek vekil 

arkadasrmizdan gerek Heyeti aliyenizden kabu-
liinu rica ediyorum. 

I IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Layihanm metninden de anlasilryor ki % 25, 

j hasilati umumiyenin gayri safisidir. 
; Memur iicretleri, tamir iicretleri ve bir kaza 
| vukuunda yeniden in§a ve biitiin hususat yeni 

tesekkule aid olacaktir. Binaenaleyh % 25 i az 
I bulmuyoruz. 
i Suna da ifade edeyim ki, % 25 verdigimiz 
j takdirde bunlarrn idaresine aid olarak elimizde 
j ne artacaktir, onu da bilmiyoruz. Miisaade 
| ederseniz, takrir enciimene verilsin, icab ederse 
i daha da ilave yapilsm. (Muvafik sesleri). 
i BASKAN — Takrir madde ile birlikte encii-
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mene gonderilecektir. Kabul edenler... Etmeyen-
ler.... Kabul edilmistir. 

REFIK INCE (Manisa) — Yukaridaki mad-
delerde «Hususi idare belediye ve koy» denmek 
suretile «K6y» de giriyordu. Buraya «Koy» ke-
limesinih de ilavesi lazimgeliyor. Evvelki mad-
delerle miivazi gitmesi icin bu kelime ilave olun-
malidir. 

MAZBATA MUHARRlRl EDIB ERGIN (Mar-
din) — Bu raaddei kanuniyeye koy idarelerini 
ilave etmege liizum yoktur. (/iinkii yukanki 
birinci maddede koy idaresini tasrih ettik. Zi-
ra koylerin kayik ve sallardan iicret almak 
hakki kanunileri vardi. Fakat burada kayik ve 
sallar mevzuu bahis degildir. Munhasiran is
kele, nhtim ve kanallar mevzuu bahistir. Koy 
idarelerinin iskele, nhtim ve kanallardan mil-
ruriye iicreti almak ve onlari tasarruf ve idare 
etmek hakki kanunileri yoktur. Ancak kayik-
lardan ve salapuryalardan iicret alabilirler. Hat-
ta o kanunda bu salahiyet te vardir. Yalniz 
bunlar senenin alti aymda isleyenlerden alma-
bilir. Senenin on iki aymda isleyenlerden almak 
salahiyeti haricindedir, boyle bir iskele mevcutsa 
bunlar kanuni bir tasarruf ifade etrnedigi ic,in 
hie. bir kiymeti yoktur. Onlara da yeni tesekkul 
edecek olan idare vaziyed edebilir. Bu itibarla 
dir ki, koy idarelerini burada zikretmek dogru 
olmayacaktir. 

BASKAN — Bir takrir vardir, okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
Be§inci maddedeki mahalli idarelere biraki-

lacak (yiizde 25) in (yiizde 50) olarak kabu-
liinii dilerim. 

Ordu mebusu 
Hamdi Yalman 

BASKAN — Hiikumet bu takririn besinci 
madde ile beraber enciimene gonderilmesini is-
tiyor. Zaten 4 ncii madde de enciimene gbnde-
rilmigti. Bunun da enciimene gonderilmesini ka-
bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Ayri bir idare tegkil edildik-
ten sonra limanlarda umuma mahsus iskele ya-
pilmasi, tamir edilmesi ve igledilmesi bu idare-
ye aittir. 

Boyle olmakla beraber Hukumetce liizum 
gbriildiigii takdirde bu isler icin mahalli idare
lere veva beledivelere dahi izin verilebilir. 

RAlF KARADENIZ (Trabzon) — Bu 6 nci 
maddenin biitiin iskelelere sumulii vardir. Hal-
buki bu kanun, mahalli mahiyeti haiz olan iske-
leleri, kurulacak olan bu tesekkiile baglamak is-
temiyor. 6 nci madde bu hiikme miitenakiz ola
rak biitiin iskelelerin tamir ve isletilmesini em-
rediyor. Bu itibarla altmci madde diger mad-
delerle tenakuz teskil etmektedir. Lutfen izah 
ederler mi? 

M. M. EDlB ERGIN (Mardin) — 6 nci mad-
deden maksad, boyle bir hususi tesekkul, ida-

reye vaziyet ettikten sonra bunlarm isletilmesi
ni dahi kendi eline almaktadir. Esas budur. 
Fakat idare bu tamir hususunda mahalli vilaye-
tin kendisi bu isi yapmagi, becermegi salahi-
yetli gbriirse, bu isi yapmak arzususunu izhar 
ederse, Hiikumete bu yolda bir mezuniyet ita-
srnda muhayyer birakmak maksadile ikinci fik-
ra tedvin edilmistir. Maksad budur. 

REFlK INCE (Manisa) — Arkadaslar, bu 
maddeye liizum yoktur. Arzedecegim sebeplere 
binaen bu maddenin kaldmlmasi lazimdir, bir 
defa bu kanunla ne vilayetler idaresi kanunu-
nun vilayetlere vermis oldugu salahiyeti kaldi-
rryoruz, ne de belediyeler kanununun belediye-
lere vermis oldugu salahiyeti kaldirryoruz. Bu 
giin idarei hususiyelerin ve koylerin isletmekte 
olduklan bu gibi miiesseselerin tariflerine, vi
layet ve belediye enciimen veya meclisleri mut-
laka hakim olmayacak, o tarifeler Iktisad veka-
letinin gbziinden gegecektir. Binaenaleyh mev-
cudu bir defa harekette bulundurmak ve lazim-
gelen intizami vermek iqin madde diyor k i : Eger 
koy isterse ayri bir tesekkul yapar ve bunlara 
vaziyed eder. Eger idarei hususiyelerin vazi-
yeti maliyeleri miisaid olursa ve Hiikumet tara-
fmdan gosterilen plan dairesinde bunlari islet-
mege razi olurlarsa iigiincu madde ile Hiikumet 
buna da musaade eder. Binaenaleyh yeni te-
sekkiil etmis idare artik bunlar iizerinde salahi
yet sahibidir. 

Haddi zatinde bu giin mevcud olan vilayet-
lerin ve belediyelerin hukukuna dogrudan dog-
ruya muhalefet etmiyoruz. Ancak bunlarm hak-
kmi tahdid ve tanzim ediyoruz. Bu madde ne 
diyor; « Ayri bir idare teskil edildikten sonra 
limanlarda umuma mahsus iskele yapilmasi, ta
mir edilmesi ve isletilmesi bu idareye aittir » 
diyor. Boyle olmakla beraber, Hukumetce lii
zum goriildiigii takdirde bu isler mahalli idare
lere ve beledivelere verilebilir. Yukanda kabul 
etti£imiz maddeye nazaran. 

SJimdi, esasen Hiikumet, her zaman idarei hu-
susiye, belediye ve diger miiesseselerin bunlari 
isletebileceklerini kabul ettigine ve bu hak mii-
emmen olduguna gore, bu maddeye hiq liizum 
yoktur. Maksad kendiliginden hasildrr. Bina
enaleyh maddenin tavyini teklif ediyorum. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon ^ — Arkadas
lar, deniz kenannda oturan halkin iskeleler-
le alakasi coktur ve yalniz belediye, idarei 
hususiye veya koy gibi sahsiyeti hiikmiyeler-
le para tedarik etmek noktasmdan degil, hal
kin ihtiyaemm temini bakimmdan da cok ehem-
miyetlidir. Iktisad vekaleti bu iskelelerin ik-
tisadi tesirlerini goz bniine alarak ve bir cok 
yerlerde bunlarm fena yapildigmi, tamir edil-
medigini, bakimsiz kaldigmi gorerek bu isleri 
tanzim etmek istiyor. Fakat bu tanzimi yapar-
ken boyle biitiin deniz kenarlarmdaki bin bir 
cesid iskelenin de hepsini ele almak istemi-
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yor. Zaten bimda bir fayda yoktur. Bir ufak 
kasabadir veyahud bir ufak koy belediyesi is-
kelesidir, orada bulunan iskele, yalniz ka-
sabaya cikacak veya o koy halkma yarayacak 
kiiciik mikyasta bir iskeledir. Ba§ka kimseyi 
alakadar eder mahiyette degildir, fakat ne 
fayda ki bunlarm adi da iskeledir. Ben, zan-
nediyorum ki, iktisad vekaleti bu kiiciik ma
hiyette olan ve yalniz oradaki mahalli halkin 
denizden girip cikarken denize diismemele-
rini temin icin yapilan bu gibi kiiciik iskele-
leri ele almak istemcmistir. Onun igindir ki, 
ucuncii maddede, iktisadi veya askeri ehem-
miyeti haiz olan ve mahalli mahiyette bulun-
mayan iskoleleri bu tesekkiile baglayacagim, 
demi§tir. 6 nci maddeye gelince: 

Orada da ayri bir hiikum koymus, ve (Ayri 
bir idare teskil edildikten sonra limanlarda 
umuma mahsus iskele yapilmasi, tamir edil-
mesi ve i§letilmesi bu idareye aittir) demistir. 
Demek ki bidayeten hepsini ithal etmeyecek, 
fakat sonra tesekkiil eder etmez hepsini top-
layacaktir. Yukandaki 3 ncii madde hiikmii-
ne 6 nci madde tamamen miitenakizdir. Eger 
maksad bu ise, bunun yeri 3 ncii madde idi. 
Idare tesekkiil eder etmez, mahalli mahiyette 
olmayip iktisadi ve askeri ehemmiyeti olan is-
keleler denmesine liizum yoktur. 

Sordum; mazbata muharriri, idare tesek
kiil edince hepsine vaziyed edilecektir, dedi. 
Halbuki arkadaslar, maksadm bu olmadigmi 
zannediyorum. Eger maksad bu ise yanlistir, 
bunlari eline toplamamalidir, toplarsa idare 
edemez. Kiiciik bir mmtakanm ufak bir iske-
lesi vardir. Bes, on kisi cikacak, yakmdaki 
kasabaya gidip gelecek. Bununla Iktisad ve-
kaletinin ne alakasi vardir, bu kadar seye na-
sil kumanda edebilecektir? 

Devlet idaresinde biitiin idare makinasi 
ihtiyaclari arzettigim hudutlara gore ayril-
mistir. thtiyaclar vardir, kiigiik ciiziitamlan 
idare eder, yani ciiziitamlarm ihtiyacidir, 
baskasmm ihtiyaci degildir. thtiyaclar vardir, 
o ciizutamlarm fevkinde daha buyiiklerini ala
kadar eder, baskalarmi alakadar etmez ve ni-
hayet ihtiyaglar vardir, vatansumiildiir, Devleti 
alakadar eder. Bir koy halkmi alakadar eden 
ihtiyaglar vardir. Bunda, baska koyiin ve belki 
vilayetin hie, alakasi yoktur. Bir belediyeyi ala
kadar eden ihtiyaclar vardir. Sokaklarm siipii-
riilmesi, tenvir edilmesi. su ihtiyaclari, yalniz 
orada yasayan halki alakadar eder. Ihtiyaglar 
vardir, bir vilayet halkmi alkadar eder ve ni-
hayet ihtiyagalr vardir, Devleti alakadar eder. 
Biitiin teskilatimiz, idare teskilatimiz bu esasa 
gore kurulmustur. Iskelelerde de bu biiyiik esas-
tan ayrilmaya hie. sebep yoktur ve ayrilamayiz, 
imkan yoktur. Binaenaleyh maddenin eger 
liizumu varsa, iigiincii madde hiikmiine gore 
tadil edilmesi lazimdir. Liizumu yoksa kaldrr-

smlar. Bunu teklif ediyorum arkadaslara. 
M. M. EDlB ERGlN (Mardin) — Bu altmci 

maddenin alahalihi kalmasi kanunun zaruri ica-
batmdandir. Qiinkii simdiye kadar kiigiik ciizii-
tamlar arasinda mahalli hizmetler meyaninda 
tadad edilmekte olan ve ona gore idareye tabi 
tutulmakta bulunan iskeleler ve nhtrmlar ve ka-
nallar ahiren memlekette terakkiyati ticariye-
nin ve bilhassa sanayii umumiyenin ve ticaret 
vasitalarmin inki^af etmis olmasma mebni ,bu 
hususi ve mahalli hizmetler arasmdan gikanla-
rak, Devletin amme hizmetleri arasrna almmak 
bir inhisara raptedilmek isteniliyor. Iste bu 
suretle Devletin amme hizmetleri arasma alm-
diktan sonra, yani bir nevi inhisar tesis edil
dikten sonra bunlarm icerisinden hangilerine 
Devlet vaziyed etmisse, bu yeni tesekkiil vazi
yed edecek olursa onlarm isletmesini, tamirini, 
islahmi kendi iizerine alryor. Fakat bbyle ol-
makla beraber idareye de mezuniyet vermek ser-
bestisi, ihtiyan muhafaza ediliyor. §imdi ta-
s awur edelim ki, bu idare tesekkiil ederek is-
lemeye basladiktan sonra Edirnenin Meric ki-
yismda bir iskelenin yapilmasi meselesi mevzu-
bahs olacak olursa, bu tesekkiil de oraya vazi
yed etmemis bulunursa, iste o mahalde Meric, 
iizerinde yapilacak olan iskelenin yapilmasma ve
ya mevcudun imar veya islahi ve isletilmesi isi-
ni mahalli vilayete terketmek salahiyet ve ihti-
yarmi muhafaza etmis olacaktrr. Iste bu mad
de bu maksatla tedvin olunuyor; yine takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

ALt RIZA TtfREL (Konya) — Bir sual so-
racagrm, kiiciik bir kbyde bulunan bir iskele bir 
firtma neticesinde yikilrrsa bunun tamiri iqin 
Iktisad vekletinden izin mi almacak? Bundan 
bu mana anlasilryor. 

M. M. EDlB ERGlNT (Mardin) — Eger o is-
keleye Iktisad vekaletinin tesekkulii vaziyed et
mis bulunursa, Iktisad vekaleti bunu tamir ve 
islah edecektir. Fakat mahalli, bu islaha lii
zum gbstermekle beraber, yapilmasmi deruhde 
edecek olursa ve bu tesekkiil de bunu muvafik 
bulursa ona salahiyet vermek hakkmi istimal 
edecektir. 

ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) —Maz
bata muharriri arkadasimizm anlattiffma baka-
cak olursak, Meric nehrine bir kayik baqlamak 
icin yapilacak iskele icin de izin almak lazimdir. 
Halbuki, kanunun yukarida gecen biitiin mad-
deleri ve Raif arkadasimizm izah ettigi gibi, ik
tisadi ve askeri mahiyeti haiz olan cihetlerden 
dolayi Iktisad vekaleti bu isleri iizerine alryor. 

Halbuki, her vurulacak bir qivi iqin, Qanakkalenin 
filan verindeki filan kbyii, izin almak mecburi-
yetinde kalrrsa bu idare mahvolur. Mazbata 
muharriri arkadasrm, oyle tahmin ediyorum ki, 
bu iste ziihul ettiler. Bir takrm iskelelerden do
layi vapurlarrmiz isleyemez bir hale gelmistir. 
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Memleketin mudafaasi ve iktisadi noktai naza-
rmdan, vekalet bu isi eline almistrr. Eger maz-
bata muharririnin soyledigi gibi olacaksa nahi-
ye muduriiniin veya katibinin isi vaziyetine iner. i 
Binaenaleyh, bu isi Vekil arkadasimizin izah 
ederek halletmesi lazimdir. 

M. M. EDlB ERGlN (Malatya) — Kanu-
nun maddesi hakkrnda maruzatta bulundum. 
Muhtelif hatip arkadaslarimm sozlerinden aldi-
gim intibalar iizerine tekrar tetkik edilmek iize-
re bu maddenin de enciimenimize iade edilmesi-
ni rica ediyorum. 

BASKAN — Mazbata muharriri mevzubahs 
6 nci maddenin enciimene iadesini teklif ediyor. 
Zaten maddenin tayyi hakkrnda da teklif ler var-
dir. Bu maddenin enciimene verilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Vilayet hususi idarelerile be-
lediyelerin elinde buhman iskele ve rihtim ve 
kanallari karsilik gostererek yeni vecibeler al-
malari Iktisad vekaletinin muvafakatma bag-
lidir. 

BASKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Idarei umumiyei vilayet ka-
nununun ve belediye lianunlarinm bu kanun 
icaplarile tearuz eden hiikumleri tatbik edil-
mez. 

EEFtK INCE (Manisa) — Vilayetler ida-
resi kanunu olmalidir. 

DAHlLlYE VEKi l f SUKRU KAY A (Mug-
la) — Tadil edilen kanun idarei umumiyei 
vilayat kanunudur. Bu kanunun idarei husu-
siyeler kismi elyevm meridir, binaenaleyh iba-
renin boylece kalmasi lazimdir. 

BASKAN — Sekizinci madde hakkrnda bas-
ka soz isteyen yoktur. Kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmistir. 

Bundan sonra 9 ve 10 ncu maddeler gelmek-
tedir. Enciimene giden maddeler geldikten son
ra bunlar da miizakere olunacaktir. 

Qarsamba giinii saat 15 te toplanilmak iizere 
inikada son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,20 

T. B. U. M. MQIUOM 
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Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Iktisad vekilligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 25 - I - 1936 tarihinde Yiiksek Mec-
lise arzi kararlastirilan Bankalar kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba^vekil 
t. tnonil 

Bankalar kanunu esbabi mucibe layihasi 

Miili ekononii hayatimizda ve ilerleyisimizdeki oneinli mevki ve rollerini, milli tasarruf ile 
yakin ve siki miinasebetlrini goz oniinde tutarak bankalar nievzuunun, biitiin esasli eepheleri ic> 
ne alan, ana bir kanun ile tanzim edilmsi liizumuna inanmis bulunuyoruz. 

Milli hayatimiza kok saldigini siikranla gormekte oldugumuz bankalarimiz yalniz seimnaye 
ve ihtiyae. akgelerini degil fakat bunlardan e,ok daha ehemmiyetli menabii idare etmekte-
dirler. Boyle smirlari genis salahiyetler-e tekabiil eden mesuliyetlerin muvazeneyi temin edeeek 
ehemmiyette olmasi lazimdir. 

Gerek ticaret kanununun hiikiimleri ve gerek bu mevzuda ilk adimin ifadesi olan mevduati 
koruma kanununun tedvin ettigi esaslar bu bakimdan kafi degildir. 

Bundan dolayi bankalar nievzuunun iktisadi, hukuki ve idari biitiin cephelerini derpis eden 
bir ana kairana kati liizum ve ihtiyag vardir. Bu ana kanun, tecriibe senelerinin icab ettirdigi 
tadilat ile takviye edilmis olarak mevduati koruma kanununun prensiplerini de icine almistir. 

Bir taraftan milli tasarruf ve sermayeye layik oldugu teminati bahseylemek, diger taraftan 
bankalarin sarsilmaz temeller iizerinde inkisafma hizvermek iilkusu ile bu kanun layihasmi Yiiksek 
huzurunuza sunuyoruz. 

Layihamn birhici maddesi bu kanunun hukumlerme tabi bulunan mali miiesseseleri tesbit eyle-
mek suretile kanunun tatbik ve §iimul sahasini tayin eylemektedir. 

Tja.yiha.nin ikinei maddesi, girketlerin te§ekkuliine dair ticaret kanunlannin vazeyledigi ahkam ve 
merasimin umumi hatlarmi mahfuz bulundurmakla beraber banka muamelesi yapmak isteyen mii
esseseleri, bu muameleleri yapabilmek icin, Maliye ve Iktisad vekaletlerinin bu hususta verecekleri 
mii.sterek bir iznin istihsaline mecbur eylemektedir.Memleketin mali ve ekonomik hayatinda bankala
rin oynadigi roliin ehemmiyeti nazari dikkate alinarak bu miiesseselerin faaliyeti her iki vekaletin 
miistereken verecekleri izne baglanmak suretile Hukumetin bankalar tesis ve faaliyetini yakindan 
takib etmesi esbabi temin edilmigtir. 

«Banka» kelimesinin her isteyen tarafindan her cesjd i§ icin «Unvani ticaret» olarak kullanila-
bilmesi imka.ni, ammenin vicdaninda bu kelimenin takarriir etmis, mefhumundan tasarruf er-
babi aleyhine bazi suiniyet sahiplerinin, istifade temiiiine kalki^malan ihtimali du§iinuldugunden 
bu kelimenin ancak bu kanunun Qergevesine giren mali muesseseler tarafindan unvani ticaret olarak 
istimal edilebileceginin tasrihinde faide gorulmiig ve ikinei maddede bu esas tesbit olunmu§tur. 

http://Tja.yiha.nin
http://imka.ni


— 2 — 
Bankalarm anonim, limitet veya hisse senetli komandit §irket halinde te§ekkiil edebilmesi icjn 

iicuncii maddeye vazedilen hiikiim bu ticaret sirketi sekillerinin daha emniyetli oldugu kanaatine 
dayanmaktadir. 

Hususi kammlarla teskil edilen mali miiessese lerle emniyet sandiginin tarzi teijekkulleri emniyet 
verici bir mahiyette bulundugundan, bunlar yukandaki kayittan istisna edilmislerdir. 

Layihanin dordiincii ve besinci ve altinci maddeleri halen meveud bankalarla, ileride tesek-
ktil edecek bankalarm teessiis ve tesekktil sartlarini hakkile takip ve murakabe edebilmek mak-
sadile yazilmrstrr. 

Mevduati koruma kanununda yer bulmus olan bu maddelerin mevzuunu teskil eden beyanna-
melerin muhteviyati kontrol edildikten sonra bankalarm adeta sicillerinin tutulmasma esas teskil 
edecekth\ 

Bununla beraber bu maddelerde: beyannamelerde mevzuu bahs sermayenin tediye edilmis 
sermaye olmasi, ecnebi bankalarm besinci maddenin son fikrasi mucibinee Tiirkiyeye tahsis ettik-
leri sermayeyi «ayni» olarak tesis edemeyip «jiakid» olarak Turk parasma tahvil ettikten sonra 
sermaye hesabina ithal eylemeleri meeburiyeti gibi prensipler vazih ve kati olarak ifade kilm-
mistir. «mevduat kabul'i» mevzuunun ekonomik ehemmiyeti ve sumulii asikar bulundugundan 
esasen biitun ticari sirketlerle umumi miirakabe bakimmdan alakasi bulunan Iktisad vekaletinin 
mevduati kabul edecek bankalara bu hususta verilecek izinde, Maliye vekaleti ile miistereken 
vazife ve mesuliyet almasi muvafik goriildiigunden yedinei madde bu esasa gore hazirlanmistir. 

Sekizinci madde ile bankalarm mevduat kabuliinde, tediye edilmis sermaye, ihtiyat sermaye 
ve diger ihtiyatlarrnin baligine gore bir kistas kabul edilmek suretile bir teminat vucude ge-
tirilmistir. Mevcudati koruma kanununda yer bulmus olan bu prensip ve sehir nufuslarma gore 
vaktile ko?iulmus olan nisbetler oldugu gibi mubafaza edilmistir. Burada hakim olan diisunce: kii-
qvik ve orta bankalarm emniyetli, tedbirli ve olgiilii olmak sartile c.alismalarma miisaade etmek ve 
kendilerine inkisaf imkanlan birakmaktir. 

Dokuz, on, on bir ve on ikinci imaddeler : Bir bankanin muhtelif idare uzuvlari arasinda sala
hiyetlerm makul ve mantrki bir sckilde taksimi, bu salahiyetlerm idarenin icaplarcna gore tahdidi 
saglam, verimli ve rasyonel bir banka idaresinin ilk esas sartidir. Bu tedbir, bankalarda dahili 
iyi ve muntazam bir teskilat yaratacagi gibi vaziyetin bu sijretle vuzuh kazanamsi indi karar ve ha-
reketleri onleyecek ve ieabinda mesuliyetlerin tesbitini de kolaylastiracaktir. 

Dokuz, on, on bir ve on ikinci maddeler bu esaslan tesbit eylemektedir. 
Bankalarm dahili teskilatina aid olan bu fasil imesuliyet ve cezaya taalluk eden fsil ile yakin-

dan alakadardir. Gerek cezai ve gerek hukuki mesuliyetlerin filiyatta tecelli edememesi ve nazari 
kalmasi ekseriya mesul makamlarcn ve sahislarin salahiyetlerinin vazih olarak tesbit edilmemesinden 
neset eyledigi, mesuliyetlerin tayinini miimkiin kilan amillerin basinda: « Salahiyet makamlarinin 
vuzuhla tesbiti » geldigi diisuniilerek bu esaslar hazirlanmis ve bu esaslara mesuliyetin muhtelif 
makamlar arasinda yayilip erimesine mahal vermeyecek bir sekil verilmistir. 

Lay'ma dokuzuncu madde ile banka idaresinde « Idare komitesi » namile yeni bir uzuv tesis et-
mektedir. Umumi mudiirliik ile idare meclisi arasinda yer alan bu komite kanunda ve esas mukave-
lede gosterilen hudutlar iqinde islerin idare meclisine havalesinden dogacak uzamalarmi onleyen ka
rar verici bir organ olacaktir. 

Umumi miidiirii de itjine alan bu idare komitesi bankanin gidisi ve hayati ile yakindan ve daimi 
olarak alakadar bulunacak ve boylece umum mudiirliik ile idare meclisi arasinda filiyatta goriilen 
uzaklik ve bundan miitevellid mahzurlar ortadan kalkacaktir. Bir banka idaresinin hukuki, idari, 
mali, ve iktisadi cepheleri bakimmdan arzeyledigi miiskulat nazari itibare alinirsa idare komitesinin 
daimi olarak vazife* gormesi zarureti kolaylikla anlasilir. 

Ecnebi bankalarm onuncu maddenin sonuncu fikrasma tevfikan, Tiirkiyedeki idare merkezlerin-
de, tesis edecekleri idare komitesi azalari da daimi bir tarzda vazife ifa edeceklerdir. Layihanin sara-
hati karsismda Tiirkiye disinda bulunan bir zatin bu vazife ile tavzifine imkan yoktur. Layihanin 
kolladigi gaye mesul makam ve unsurlann tesbiti oldugnna gore bunlann idare merkezinde bulun-
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malari kanumin ruhuna iiazaran §arttir. Idare komitesinin, bu giinkii fill bir boslugu doldurmak 
ve mevcud mahzurlan ortadan kaldirmak maksadile, tesis edilmesine gore bu uzuv, ticaret kanu-
nu hukumlerine tevfikan idare meclisinin haiz oldugu salahiyetleri ve maruz bulundugu mesuliyet-
leri hig bir veghile tahdid etmis veya zaafa ugratmis degildir. Layiha, on birinci maddesindeki hii-
kiimle idare komitesini idare meclisinin daimi murakabesi altina koymak suretile idare meclisini bu 
miirakabeyi ifaya mecbur tutmaktadir. 

Layihanm on ikinci maddesi mesuliyetlerin tesbitini miimkiin kilacak makul ve yerinde bir ted-
biri havidir. 

On uguncii madde idare komitesinin salahiyetine dahil meselelerdeki, kararlarmin resen infaz edi-
lebilmesini bu kararlarm ittifakla verilmesi haline hasretmekle bir taraftan bu kararlarm ittiha-
zmdu biiyiik bir ihtiyat ve itidal fireni koymakta, diger taraftan ekseriyetle verilen kararlarm tat-
bikini idare meclisinin tasvibine talik ederek idare meclisinin banka idaresi iizerindeki vazife ve mes-
uliyeti prensibinin mahfuz bulundugunu tebariiz ettirerek bu meclisin salahiyetlerini zayiflatabile-
cek her hangi agik bir kapi birakmak istemedigini gostermektedir. 

Layiha gok esasli addettigimiz yeni bir prensip getirmektedir ki, bu da her hangi bir sekilde 
kredi mevzuuna temas eden tekliflerin ancak bankanin teknik uzvu olan umum miidiirliik tarafin-
dan tahriri oiarak gelmesi sartile miizakereye mevzu teskil edebilmesidir. 

On dordiincii madde : Bankalann milli hayat ve milli ekonomi sahaiarindaki ehemmiyetli rolii ve 
bir bankayi idare edenlerin yalniz kendilerini intihap etmis olan hissedarlarin banka sermayesindeki 
hisselerini kullanmadiklari ve bilakis sermaye ve ihtiyat akgelerinden daha genis, gok genis memba-
lari idare ettikleri dusiimilurse bunlarin biitiin zeka kabiliyet ve mesailerini bu miihim vazifeye has-
retmeleri zarureti kendiliginden anlasilir. 

Bir bankanin idaresi mesuliyetini omuzlarma almis olanlarm bulunduklari makamlara verilmis 
salahiyetlerden istifade ederek her hangi bir sekil ve surette mensup olduklari miiessesenin me-
nabiini ve itibarmi sahsi menfaat ve kazanglarma vasita ittihaz etmeleri ihtimalini onlemek diye-
biliriz ki, bu layihanm temelini teskil eylemektcdir. 

Sundugumuz layiha bu ana temel prensibi her tedbirin iistiinde tutmaktadir. Qiinkii bir Banka
nin emniyet ve inkisafmm her hangi bir tedbirden ziyade o bankayi idare edenlerin suurlu faali-
yetine, vazife ve mesuliyet duygularmm gergevdedigi tesebbiis kabiliyetlerine ve zeka, ve meha-
retlerine, miidebbirane hareketlerine ve sahsi menfaatlerini idareye hakim kilmamalarma bagli ol-
duguna kani bulunuyoruz. 

Kanunlarm koyacagi hie. bir miidahalc tertibi ve murakabe usulii yukanda yazdigimiz vasii'-
lan haiz bulunmayan bir banka idaresinin arzettigi bosluklari dolduramaz ve zaaflari gideremez. 

Hissedarlarin idare uzuvlarmi segerken, sectikleri sahislarda bu vasiflarm mevcud bulundu-
guria kanaat getirmeleri bu hissedarlarin menfaatlerinin temini bakmundan da ayrica ehemmiyeti 
haiz bir keyfiyettir. 

]\lilli tasarrufu ve bankalari hakikaten korumanin, aktiflerini saglam bulundurmamn en mii-
essir ve kestirme yolu bankalari idare etmek vazife ve mesuliyetini deruhte edenlere fill ve haki-
ki mesuliyetlerini kanun dili ile anlatmak, bu kanun hukiimlerine aykiri hareketlerinden tevelliid 
edecek hukuki ve cezai mesuliyetlerden kurtulabilmelerinc imkan olmadigini katiyet ve viizuh ile 
ifade eylemektir. 

Bu tedl)irin dogrudan dogruya Efevlet miidahalesinden ziyade, bu sahada emniyet verici neti-
celer temin edecegine kaniiz. Bankalann gerek yiiksek idare uzuvlarmi ve gerek teknik teskila-
tinda vazife alanlari suurlu bir mesuliyet havasi icinde galistiracak olan bu usul, dogrudan dog
ruya mudahalcnin arzettigi mahzurlan da ortadan kaldirmaktir. Ciinkii dogrudan dogruya mii-
dahele, hassas olan kredi makanizmasmi sarsabilmek tehlikesini gostermekle beraber, ayni zaman-
da da Devlete biiyiik bir mesuliyet teveceiihunu de icab ettirebilecek mahiyettedir. 

On besinci madde : Bu. madde, iki hiikmi .sahsiyet arasmdaki miinasebetleri imkansiz biraka-
cak bir tarzda on dordiincii maddenin yenlis tefsire ugramamsi igin konulmus bir tavzih maddesidir. 

Layiha, mevzuatimizda mevcud olmayan yeni esaslar ve prensipler vazetmektedir. Bu yeni 
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esas ve prensiplcri hie. bir suretle makable te^mil etniek gibi bir maksad gozetilmedigine ve 
gayenin tabii yollardau gidilerek, bankalarda sarsmti tevlid etmeden islahat viicuda getirmek. 
olduguna gore vaziyetleri bu kanun hiikumlerine uymayanlara intibaki kolaylastiran bir «miih-
let» verilmesi zaruri gorulmiis ve on sekizinci niadde buna temin igin ya zilmistir. Layiha, halkrn 
bankalara karsi besledigi emniyet ve itimadi bir kat daha saglamlastirmak gayesini giittiigiin-
den bu emniyet ve itimadi liizumsuz ve faidesiz bir tarzda sarsabilecek menfi tedbirlerden ka-
gmmistir. 

Ondokuzuneu maddenin tetkikinden anlasilacagi vechile layiha daha ziyade bankalann ken-
di kendilerini siki ve ciddi bir murakabeye tabi tutmalarmi istilzam etinektedir. 

Konulan cezai mesuliyetlerin agirligi ve bu mesuliyetlerin tesbitinin kolayligi bu murakabcyi 
kuvvetlendireeek mahiyettedir. Layiha para ve hapis cezasmdan maada yeni bir hukiim getir-
mektedir. Bu yeni hukiim banka idaresi vazit'e ve ruesuliyetini deruhte edenlerden bu kanun hii
kumlerine aykiri hareket etmis olanlar hakkmda, bankanui iflasi halinde, iflas hukiimlerinin 
tatbik edilmesi keyt'iyetidir. Bu suretle «muflis» addolunanlar hie. bir banka ve sirket idare mee-
lisi ve komitesinde aza, murakip ve miidiir olamayaeaklardrr. 

Yine yeni bir esas olarak bu madde ile, murakiplerin, banka idare meclisi, idare komitesi 
reis ve azalarile miidiir ve memurlarinm bu kanun hiikiimlerine aykiri olarak yapaeaklan ha-
reketleri vesikalara dayanarak heyti umumiyeye hitaben tanzim edecekleri raporda zikretmeleri 
ve bu raporun birer suretini Maliye ve Iktiad vekaletlerine tevdi eylemeleri meeburiyeti konul-
mustur. 

Ceza ve mesuiiyet fashndaki maddelerin ihtiva rttikleri siddelli tmkiimler nazan itibare ali-
nirsa murakiplerin kanun ve sirket esas mukavelesine niuhalif harekol leri gi.zlcm.ek cesaretinde 
bnlunamryacaklarinr labii goriiriiz. Ilissedaiiar heyeti. unuimiyesi nam ma iera edilen. murakabeyi 
kuvvetlendirmek iein Jayihanin -aldigi bu tedbiri hem daha pek cok miiessir, hem de (Banka) de-
nilen ticri tesekkiillerin })iinyesine ve calisma makanizmastna daha. uygun bulmaktayrz. 

Layiha, murakiplerin hi.ssedar.lar .heyeti umumiyesine liitahen tanzim edeoekleri raporda derc-
edecekleri maddelerin vesikalara m listen id olmasmi isteineklcdir. Kabul edilen bu esas kanun ve 
.sirket esas mukavelesine dayanan tenkitler iciri en gen is bir serbesti temin etmekle beraber mura-
kiplcri, idare edenlerle aralarrnda mevcud olabilecek sahsi vaziyetlerden dolayr bankanrn itibarr-
nin sarsilmasina kadar gidebiiecek indi beyanattan da meneyleniektedir. Rapoiiarda, kanun ve 
esas mukavele hiikiimlerine muhalif hareketlere daii' vesikaya istinad etmeksizin dereedileeek indi 
ve hilafT hakikat beyanat, bu raporlari imza eden murakipler iein mesuliyeti davet edeeektir. 

Yirminei niadde : (Kredi muameleleri) ; mevdnat kabuliine mezun olan bankalann, mevdua-
tin emniyeti ve seyyaliyeti bakimmdan pin.smanla.nnda bazi emniyet ve seyyaliyet ])rensiplerine 
riayete meebur tutulmalari Kizumlu ve faydali telakki edildiginden layiha bu nevi bankalann plas-
manlari iein bazi umnmi kaideler vazetmistir. 

Mevduati koruma kanunu bu sahada sermaye ve ihtiyat akgelerinin yekununa nazaran ibir had 
koymak suretile ilk adimi atmxs ise de: lie, milyon liradan fazla sermayesi bulunan bankalar harie, 
birakildigindan hiikmiin sumulu ve tesiri pek mahdud kslmistir. Fakat sunu da derhal ilave ede-
lim ki ; dikkatli, saglam muihakemeli galistigi ekonomik muhiti, memleiket ve dtinya konjontiirunii 
o,ok yakindan takib edebilen, kredi taleb edenin solvabilite sini siiratle tahlil edip sezebilen teknik 
unsurlarin yerine hig bir tedbir kaim olamaz. 

Solvalbilite mevzuu cok girift ve muglak bir mevzudur. Hadler, prcnsipler, kredi sekilleri hep 
solvalbilite denilen amil iyi teshis edildikten sonra kiymet ve rnana bulur. Maahafih oyle ana pren-
sipler de vardir ki, her muntazam bankanui galismasma bu prensiplerin hakim olmasi lazimdir. tste 
layihada yer bulan prcnsipler ibunlardir. Bu ana prensiplere riayet etmeyenler ceza ve mesuliyet 
faslmin hiikiimlerine tabi tutulacagindan bankanin plasmanlari, pratik ve normal bir sekilde em
niyet ve saglamlik elde etmis olacaktir. Bu prensipler ayni zamanda bankanin likidite sini de filen 
ve hakikaten arttirmis bulunaeaktir. Kanaatimizce bir bankanin likiditesihi arttirmanin en miiessir 
ye praHk usulii riyazi bir nisbet ifadesinden ziyade, her hangi bir sekilde olursa olsun, asm de-
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necek dereeede baglantilara sebebiyet veren muamelelerden cezai miieyyidelerie bankayi menetmekte-
dir. 

Bankalarin kredi muamelelerine aid fasilda, layiha su prensiplerden kuvvetle ilham almistrr: 
a) Hem bankalarin emniyet ve likiditesini arttirmak, 
ib) Hem de ekonomik yukselis ve ilerleyis hareketimizin seyrini liizumsuz bir kredi deflasyonu ile 

felce- ve akamete ugratmamak, bu maksatlari tern in iqm layiha bankalarin tesebbus kabiliyet ve im-
kanlarmi liizumsuz bir tarz ve dereeede takyid ve tahdid etmemis ve bankalarin galisma saha ve 
imkanlarini liizumsuz .bir tarz ve dereeede daraltmamis ve boyleee bu mali muesseselerin randman-
larini da dusunmustiir. Kanaatimizce, bankalarin itibarlari, hie, griiphesiz ki, bir qdk amiller ara-
sinda randman dereeelerine de tabidir. 

Mevduatina memleket ekonomik konjonkturiinun sartlarile miitenasib ve makul bir faiz vere-
meyen; 

Aksiyonerlerine yine memleket ekonomik konjonkfiiriinun sartlanna uygun ve miimasil imiiessese-
lerin tevzi ettikleri temettii seviyesine j^aklasir bir « temettii » dagitamayan bir bankanin ayakta 
durmasma imkan yoktur. Boyle bir banka hayatiyetini kaybederek yikilmaga mahkumdur. 

Halbuki bu layiha ile ermek istedigimiz gaye bankalari kanuni meeburiyetlerle §alisamayaeak, 
kar yapamayacak bir hale getirerek yrkonak degil, bilakis onlari esasli islahata tabi tutarak gerek ken-
dileri vTe gerek memleket ekonomisi i^in qdk daha faydali bir hale getirmektir. 

Yirmi dordiincii madde : Bu madde munasebetile memleketimizde heniiz teessiis etmis bir « Ser-
niaye marsesi » bulunmadigini tebariiz ettirmek gerektir. Boyle bir marse olmayinca rnilli tasar-
rufun mi Hi ekonomik hayatina ve onun muhtelif istihsal subelerine istiraki ve bunlann veriminden 
« gelir » beklemesi aneak milli bankalarin kanalile miimkiin olabileeegi miisahedesine vanlir. 

Bankalar milli sermaye toplayici, tevzi edioi vazifelerinden baska boyleee bir de milli sermaye-
yi kismen isletiei roliinii de - hususi sartlarimizin icabi olarak - if a etmektedirler. 

Bu objektif miisahede bir de memleketimizin, a$rri dereeede cihazlanmis, her istihsal subesinde 
siirproduksiyona ugramis iilkelerle mukayese edil emeyec 3gi miitaleasi ile tamamlanirsa memleketin 
ve bankalarin yuksek menfaatlerine uygun « emniyetli yol ve usul » kendiliginden ortaya Qikmis 
olur. Yirmi dordiincii madde iste bui muhakeme silsilesinden dogmustur. 

Yirmi dordiincii maddedeki sanayi tabiri en sumiillii manasmda kullanilmis olup maden, orman 
tesebbuslerini de ihtiva etmektedir. 

Yirmi yedinci madde: Layiha yirmi yedinci madde ile bankaeiligimiz igin gok onemli ve fay-
dali bir yenilik getirmektedir. « Kredi verme » mevzuunda en miihim tedbir: Kredi isteyenin 
hakiki vaziyetini tetkik ederek ogrenebilmektir. Bu ise; hakikate yakin bir tarzda aneak: borela-
nacak olanin hesaplarinin tetkiki ile miimkiin olabilir. Layihanm yirmi yedinci maddesi bu tet-
kiki mecburi kilmakla bankalar icjin; en kuvvetli bir emniyet unsuru ihdas etmis oluyor. Bu mec-
buriyet bankaya muhtag olanlan da iazami dereeede diizgiin ve muntazam defter tutmaga sevk 
etmekle is hayatinda terbiye edici ve kurtarici bir rol oynayacaktir. Kiigiik esnaf kredileri tabia-
tile bu hukmun disinda kalmis bulunacaktir. 

Layiha: bu maddede zikredilen hesap vaziyetini almadan kredi vermis olanlan bu kanunun 
« ahkami amiresine » aykiri hareket etmis saymaktadir. Bu itibarla nriisterilerin, kredi isteyen is 
adamlarmin, tiiccarm en zayif ve nazik tarafini istismar ederek yani hesap vaziyeti istememek su-
retile diger bankalara karsi gayri kanuni rekabete tesebbus edeeek olan muesseselerin dirijanlari 
ceza ve mesuliyet faslinm hukiimlerine tabi bulunacaklardir. 

Layiha mevduat ve karsilik bahislerinde asagiadki esaslara dayanmaktadir. 
a) Hususi bir himayeye muhtac, olan hakiki tasarruf mevduati sahipleridir. Qiinkii bu gibi 

tasarruf erbabi mevduat kabul eden miiesseselerin hakiki vaziyetini, ilerleyis ve gerileyisini bir ke-
lime ile gidisini yakindan takip ve tetkik etmek imkanlanna maddeten malik degillerdir. Bun
lann biiyiik bir ekseriyeti is ve ticaret aleminin disinda bulunduklan tehlikeli vaziyetlerden \a -
kit ve zamanile haberdar olmalari pek miiskiil ve tesadiife bagli gibidir. 

Halbuki diger mevduat sahiplerinin miihim bir ekseriyeti is ve ticaret hayatinda faal rol 
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oynayan kimseler olduklarmdan bankalarla temaslari daimidir. Bundan baska bu nevi mevdu-
atra bir kismi bankalarm giselerine nakten yatirilmis degiidir. Bunlar bizzat bankamn aytigi 
krediierin mevzuu olan hesapiardan alakadarlarrn alaeakli hesaplarma yapilan niiinakale neti-
cesinde «liesaben» bir mevcudiyet iktisap ederier. 

Ancak §u varki bu mevduati bankamn biancosunda ve hesaplarmda nakten yatirilmis mevdu-
attan da tefrike imkan yoktur. Bundan doiayi hakiki tasarruf mevduatinm karekterlerini bir husu-
si madde ile tebariiz ettirmek zarureti verdir. Mevduati koruma kanunu bu tarifi tiiccar ve is 
adamlarimn §ahsi ve aiievi tasarruilarim da ie,ine alan bir genislikte yapniistir. Bu tarif layihada 
da aynen yer bulmustur. 

Layiha tasarruf mevduati sahiplerine simdiye kadar mevzuatrmizda mevcud olmayan gok sii-
muilii ve (tasarrufu liakkile tesvik edici, koruyucu) bir hukuki garanti getirmektedir. Tasarruf 
mevduati sahibi bankamn biitiin aktifi iizerinde, tasarruf mevduatinm yiizde kirkina miisavi bir 
miktar igin imtiyazli alacaklidir. 

Mevduati koruma kanunu tasarruf nievduaima vasati yiizde yirmi, yirmi bes olarak bir kar-
§ilik tefrik ettirmekte ve bunu da haciz ediiememek iizere tasarruf sahipierinm karsiligi addet-
mekte idi. Fakat bu karsiligin muhafazasi bankalara tevdi edilmisti, Eger banka bu karsiligi 
iki murakabe arasmda kendi muamelati nakdiyesi ve vezne muameleleri igin kullanacak olur-
sa bu «kanuni renin hakki» tamamen nazari ve hayaii bir vaziyete diisecekti. Boyle bir viziyette 
de, tatbik edilecek cezai miieyyideler pek gayri kaii hatta gayri mevcud idi. 

Bu itibarla bankalar kanunu layihasi, seri bir inkisaf seyri takip eden mlli tasarruf hareke-
tme layik oldugu ciddi ve hakiki, ehemmiyeti inkar ediiemeyecek bir teminat bahsetmektedir. 

Bir bankamn aktifi, bu miiessesenin biitiin alacaklarim, menkul ve gayrimenkullerini 
hulasa mamelekinde mevcud varligm tamamini ifade eder. 

Layihamn yeni bir baska hiikmii de iflas vukuunda tasarruf mevduatinm imtiyazli kismmm 
tasfiye neticesi beklenmeksizin sahiplerine tediyesini istemek suretile tecriibelerin verdigi 
miihim bir neticeyi tesbit eylemektedir. 

Umumiyetle iflas vukuunda tasfiyenin neticelerini alabiimek i^in oldukga uzun bir miiddetin 
gegmesine ihtiyac, hasil olmakta ve bu miiddet iginde hakiki tasarruf erbabi miiskil vaziyette 
kalmaktadir. 

b) Bu iki hukumden maada layiha bir teminat unsuru daha ihtiva etmektedir. Bankalar 
taahhiitlerine karsi bulunduracaklan umumi disponiplilcden maada kabul eyledikeri mevduatm 
yiizde on besine muadil ayrica bir munzam karsibk tesis etmek mecburiyetindedirler. 

Bankalara bu emniyet tedbirine intibak igin miihlet verilmis ve munzam karsiligin tesisinde 
bu maksatla tedrici bir sistem takip olunmustur. (Bes sene) bu munzam karsiligin bilhassa 
Devlet dahili istikraz tahvilatindan miitesekkil bulunmasi iki miihim fay da temin etmektedir: 

I - Memleket boisalannda nazim rold oynanabilmesi imkan ve vesaitinin mevcudiyeti bu tahvi-
latm kTyiaetlerinin muhafazasi ie,iu en degerli bir teminattir. 

II - Bu tahvilalm miihim bir gelir getirmesi randiman bakimmdan bankalar igin biiyuk 
ehemmiyeti haizdir. (Jiinkii : verimsiz, gelir getirmeyen bir karsiligin kaybettirdigi kazanei riskli, 
tehlikeli tesebbiislerle elde etniege mahal yoktur. 

Mevduatm azalmasi nisbetinde bu munzam karsiligin tenezziile fekabiil cden kismmiu derhal 
nakte tahvil, taahhiid ve mecburiyeti Devlet ve Hazine icin mutlaktrr. Hazine, muamelati nak-
tiyesini bunu karsilayacak surette idare ve tanzim edecektir. 

tlk mubayaa t'iatine nazaran bankalarm, fiat tebeddiilii yuzimden, her hangi bir zarara du-
qav olmamalan layihamn sarih diisuncesidir. Layihanrn tasdikli fiatten maksadi : Kontrolii te
min olup bu kayid mezkur tahvilatin Merkez bankasmdan mubayaasi mecburiyetini ifade etmez. 

Otuz dordimcii madde : Bu maddedeki hak, umumi mevzuatimiz bakimmdan (;ok sarih ve mnt-
lak olmakla beraber her hangi bir yanks tefsire mahal l)irakniamak iizere layihada bir defa 
daha katiyetle ifade edilmis olmasinda fay da gorulmiistur. 

Biitiin bu emniyet tedbirlerinden baska bankalarm kabul edebilecekleri tasarruf mevduati 
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icjn de (Azami bir had) kabul eden mevduati koruma kanununun bu husustaki hiikiimleri bu la-
yihada yer bulmus ve yalniz nisbetler, tediye edilmis sennaye ve ihtiyat ake,eleri yiiksek olan ban
kalar lehine ufak bir tadile tabi tutulmustur. 

Otuz besinci madde : (Muhtemel riskier karsiligi) ; bu madde, bankalari uzun mliddet, ticaret 
kanunun 462 nci maddesinin ve esas mukavelelerinin mecburi kddigi ihtiyatlardan baska bir pro-
vizyon ayirmaga mecbur etmekle bu miiessesele rin biinyelerini kuvvetlendirmek gayesini takib 
etmektedir. 

Tecriibe gostermistir ki bazi mal! muesseseler senelerce yiiksek temettu tevzi ettikleri halde 
(mecburi ihtiyat akqesi olan yiizde beslerden gayri) simdiye kadar esasli bir ihtiyat tefrikini dii-
siinmemislerdir. 

Bankalar ihtiyatlan igin 2395 numarali kazonc, vergisi kanununun on dordiincii maddesi muci-
bince vergi de vermeyeceklerdir. 

Otuz alti, otuz yedi ve otuz sekizinci maddeler: Defterler, iic, aylik hesap hulasalari ve blan-
golar hakkinda mevduati koruma kanununun bu meselelere dair ihtiva ettigi prensipler takviye 
edilmek suretile bu kanun layihasinda yer bulmustur. 

Otuz dokuzuncu maddenin istihdaf ettigi gaye sudur: Tiirk tasarruf erbabmin bankalarm Tiir-
kiyeye aid blanQolarmi takip edebilmeleri lazimdir. Blan^olar ve ilan etmek keyfiyeti yalniz 
bir kisim bankalara hasr ve tahdid edilemez. Bu mecburiyetin biitun bankalara tesmili zaruridir. 

Kirkmci madde: Bu madde mevduati koruma kanununun prensiplerini aynen ihtiva etmekte
dir: 

a) Memleket dismdaki faaliyetler igin sermaye cjkarmak miisaadeye baglidir. 
b) Ecnebi memleketlerde tesekkiil edip Tiirkiyede sube agmis bankalar Tiirkiyedeki subeleri-

ne tahsis ettikleri sermayeyi veya alelumum bankalar kabul ettikleri mevduati ecnebi memle
ketlerde plasman ve tevdiat suretile istimal edemezler ve Tiirk borsalannda kote olmayan es-
ham ve tahvilat iktisabmda ve bunlara mukabilkerdi kiisadinda kullanamazlar. 

Kanunun yukarida tasrih ettigimiz ahkami amiresine riayet etmemek, mevduat kabul eden 
bankalar iqin bu husustaki iznin geri almmasmi istilzam edecegi gibi, banka dirijanlan icin de 
hukuki ve cezai hukumlerin tatbikini intac, eyleyecektir. 

Bu itibarla layiha mevduati kornina kanununun bu miihim prensipleri icjn kuvvetli ve miiessir 
miieyyideler get irmektedir. 

Blanco ve lie avhk besab hulasalari formiilleri Maliye ve Iktisad vekaletlerince mii§tereken tesbit 
edilecegine ve her nq ayda bir defa alakadarlarca bu vekaletlere birer niishasi tevdi edilecegine 
gore Devlet namina bu vekaletlerin tehlikeli vaziyetleri vakit ve zamanile gorebilmeleri mumkun 
olabilecektir. 

Kirk birinci madde: Bankalar muhabirleri ve subelerile hesap mutabakati elde etmeden sene-
lik blangolarmi kapatamazlar. Ciinki bianco baska tiirlii hakiki vaziyeti gosteremez. Bundan baska, 
mutabakat elde edilmedigi takdirde bir takim suiistimallerin gizlenmesi ihtimali vardir. 

Kirk ikinci madde: Ticaret kanununun 66 nci maddesinin zikreyledigi «musaddak kopye def-
teri» son sistem yazi ve hesap makineleri kullanan mali muesseseler igin maksatsiz bir miikel-
lefiyet haline girmistir. Esasen kazanc, vergisi kanununun 15 nci maddesine gore bu kanunun 
2 nci maddesinde zikir edilen ticari tesebbiisler muayyen sartlar dahilinde kopye defteri tutmakla 
miikellef degildirler. Bununla beraber layiha buistisnaiyeti senelik blanc/olan yekunu on milyon 
Tiirk lirasmi gegen bankalara hasreylemistir. 

(Kirk iiq, kirk dort ve kirk besinci maddelerle on dordiincii maddenin son fikrasi) Mesuliyet 
ve ceza fash: 

Bu kanunun hukumlerine yani bazi esasli emniyet ve seyyaliyet prensiplerine riayet edilmek 
sartile, layiha bankalarm jestiyon salahiyet ve mesuliyetini tamamen hissedarlar heyti umumi-
yesince miintehap idare meclisine ve onun iginden segilecek idare komitesine ve bankamn tek-
nik uzvu olan umum mudurliige birakmistir. 

Fakat bu salahiyet ve tesebbiis hakkmin tabii bir karsihgi o la rak ta baskalarma aid servetleri, 
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milli tasarrufu isletenlerin muayyen saha ve mevzulardaki cezai ve hukuki mesuliyetleri sarih ola-
rak tesbit olunmustur. 

Bu htikumler gerek milli tasarraf ve gerek bankanin butiin alaeaklilan iejn en miiessir ve pra-
tik bir teminat teskil etmektedir. Bununla beraber bir taraftan hiisnii niyet sahibi dirijaularm. 
haksiz yere mesul olmamalarmi temin ic,in de layihada icap eden hiikumler konulmustur. Diger 
taraftan mesuliyetin nazari kalmamasi ic/m idave faslmda esasli tedbirler alinmistir. 

Bu layihanin istihdaf ettigi gayelerden biri de halkm ve tasarruf sahiplerinin suiniyet erbabina 
karsi himaye ve miidafaasidir. Bu suretle baska bir eepheden halka ve tasarruf sahiplerine muh-
tac, olduklari malt emniyet havasmi temindir. Bir bankanin kurulusuna, hisse senetlerine ve 
tahvilatma dair hilafi hakikat, halki aldatici, igfal edici nesriyatta bulunularak « Mali dolandm-
cilik » etmek isteyenlerin bu hareketlerine mani olmak iizere layihanin kirk besinci maddesi ya~ 
zilmistir. 

Kirk altinci madde : Hissedarlarmin mail oldugu kadar memleketin de mail olan ve milli ik-
tisad hayatinda gok onemli vazifeler gormesi icap eden bankalarin hakikate mugayir sayialar ve 
nesriyat ile santaj, tehdit ve sair garez mahsulii veya gayrimesru menfaat celbi gayesini giiden 
hareketler yiiziinden sarsilmamalarmi temin eden 46 nci maddenin tedvinine luzum gorulmustiir. 

Tecriibe bir bankanin itibarinin halk nazannda hakikate uymayan nesriyat; ve sayialar ile ih-
lal edilmesinin pek kolay oldugunu gostermistir. Maamafih madde yalniz suiniyet erbabmm hare-
ketlerini mene matuf olup objektif tenkitler her zaman miimkiin, hakikate muhalif olinamak sar-
tile tenkit salahiyeti daima gayri mahduttur. 

Kirk yedinci madde : Heinen biitiin garp memieketierinde tatbikat saliasina girmi,, c a n «jfs»-
yi sir» ciirmiinii tecziye etmeklc beraber mensub oldugu miiesseseye miiteallik inalumatr miiesse-
seden baskalan lehine kullaianlar i(,;in de cezai miieyyide tayin etmistir. 

Kirk dokuzuncu ve ellinci maddeler: (Yeminli bankaiar miirakipleri) bu madde yeminli ban-
kalar murakiplerinin kontrol salahiyetlerini bankanin kredi tevzi ve idarcsine tesmil etmektedir. Kre-
di mevzuu gibi nazik ve mulak bir ise yeminli de olsa Devlet murakiplerinin direkt miidahalesi, 
tahriri ve sifahi istihzalarda bulunmasi istihdaf edilen maksat ve gayeyi temin edemeyecegi gibi 
aksine banka ve kredi sisteminde liizumsuz sarsinti tevlit edebilir. 

Bankalari riskten koruyacak en miiessir cjare: «Salahiyet» ve «Tesebbiis» mefhumlari niuka-
bilinde «Hakiki mesuliyet» mefhumunu vazeden diisturdur. 

Yukarida arzeyledigimiz vecliile: mesele yalniz kanunen tesbit edilecek kredi hadlerine ri-
ayet etmekten, kanunen menedilecek kredi sekillerini tatbik etmemekten ibaret degildir. Asrl me
sele bu kredilerden miistefit olacaklann solvabilitesini biitiin anasin ile birlikte tahlil ve teshis 
edebilmektedir. 

Kredi idare ve tevzii dismda kanun layihasi yeminli miirakiplere miihim vazifeler tah.mil et
mektedir. Eger bu vazifeler hakkile if a edilir ve elde edilecek bianco ve hesab hubl.salari 
da mesleki tecriibe ve vukufun verebilecegi bir gorus buvvetile tahlil ve tetkik olunursa, Dev
let tehlikeli vaziyetleri vakit ve zamanile goreb'lir ve umumi mevzuati kanuniyemiz hiikiimleri 
dahilinde tehlikeyi onleyebilecek tedbirler alabilir. 

Miiteferrik hiikiimler madde elli bir ve elli iki : sahipsiz mevduata aid olup mevduati koruma 
kanunundan aynen alinmistir. Sukadar ki 3035 tarihli amortisman sandigi kanunu mevzu-
bahs miihleti 4 seneden 2 seneye indirmis bulundugundan burada ona gore tadilat yapilmistir. 

Madde elli dort : Mevduati koruma kanunu ; mevduat kabuliine mezun olmadigi halde mevduat 
kabul eden sahis ve muesseseler ic,in bir kanuni miieyyide ihtiva etmediginden bu madde ile bu 
noksam doldurmus olnyoruz. 

Elli besinci maddenin mn fikrasi : Milli bankayi tarif etmektedir. Bu layiha nasil (Banka) ke-
limesinin gelisi giizel unvani ticaret olarak kullanilmasma mani olmak istiyorsa, « Milli banka » 
sifatinin da haksiz yere kullanilmamasmi temin edecek hiikiimler koymaktadir. 

Bu suretle: diger hususi kanunlarda mevzubabs olan milli banka tabiri bu fikradaki vasif ve 
sartlari haiz bankalara aittir. 
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Elli altmci madde : Bu layiha, yukanda arzeyleligimiz vecjiile, kanuni mevzuatimi?:da simdiye 
kadar mevcud olmayan yeni esaslar ve prensibler vazetmektedir. Nasil bazi muameleler iqm inti-
bak miihleti verilmis ise idari teskilat ve esas anukavelenin tadili ve bu kanun hukumlerine uydurul-
inasi igin de bir sene miihlet verlmektedir. 

Elli sekizinci madde : Bu kanunun hiikiimleri dairesinde beyannameler alinip vaziyet yenidcn tes-
bit dilineeye kadar tasarruf mvduati saliiplerinin himayesiz kalmamasi igin derpis olunmus ve bir 
intikal devresine aid hiikiimleri ihtiva ejtmekte bulunmustur. 

tktisad enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Ikhsad encumeni 14 -IV -1936 

Karar No. 19 
Esas No. 1/416 

Yiiksck Reislige 

Bankalar hakkinda Tktisad vekilliginee hazir-
lanarak Basvekaletin 3 subat 1936 tarihli tezke-
resile Biiyiik Meclise sunulan kanun layihasi ve 
mucib sebepler layihasi enciimenimize havale 
edilmekle tktisad vekili hazir oldugu halde tet-
kik edildi. Bu layiha mevduati koruma hakkin-
daki 2243 nuamrali kanunu ikmal ve tevsi ede-
rek bankalann teknik ve idari inzibat tedbirleri 
iginde inkisaf ettirmek ve bankacilik muessesesi-
ni memleketimizde gittikge ehemmiyet kazanan 
faaliyetini yakindan siki bir murakabeye tabi 
tutarak bu suretle bir taraftan bankalara em-
niyet gostererek tevdiatta bulunan vatandaslarm 
haklarnu saglayip korumak diger taraftan da 
bankalann memlekctin mali ve iktisadi inkisafin-
da daha muessir bir rol alabilmelerinc hizmet et-
mek maksatlarina matuf bulunmaktadir. 

Bu esasi goz oniinde tutarak enciimenimiz la-
yihayi sureti umumiyede sayani kabul gorimi§ 
maddelerde Hukiunetin de muvafakati ile asa-
gida arzolunan degisiklikleri yapmistir: 

Madde 1 — Ibareye aid tashih ile kabul 
edilmistir. 

Ikinci madde Hiikumet layihasmin iiciincu 
maddesi almarak bilhassa sermayesi tamamen 
Devlote aid yerli ve ecnebi bankalann sirket sek-
linde olmalari mecburiyetinden vareste tutul-
malari hiikmiiniin ilavesile kabul edimis iicuncii 
madde Hiikumetin ikinci maddesi esasinin ti-
caret kanunumuza daha miitenazir oabilmesi 
maksadma gore yazilmistir. Dorduncu madde 
Hiikumet layihasinin 4 ve 5 nci maddelerinin bir-

lestirilmesi ve bazi tavzihc yarayaeak fikralar ila-
vesi suretile kabul edilmistir. Bes ve altmci 
madlebr Hiikumet teklifindeki 6 ve 7 nci madde-. 
lere miitenazir olup hemen aynen kabul edilmis
tir. Yodinci madde Hiikumet teklifindeki 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmistir. 

Sckzinci madde idare komitesi. nami verilch 
tesekkuliin bu kanunda yazili vazifeleri ifa ile 
miikellef olacagma dair bir fikra ilavesi suretile 
Hiikumet tckifindeki 9 ncu maddeden almmis-
tir. Dokuzuncu madde Hiikumet teklifindeki 
10 ncu maddenin bundan evvelki maddede yapi-" 
Ian tashih dolayisile ltizumu kalmayan birinci 
fikrasinin Qikarilmasi ve ikinci fikrasnda limtet 

ve hisse senetli komandit sirketlerinin tica-
ret kanunu hukumlerine gore salahiyet sahibi 
heyetlerinin gosterilmesi ve ecnebi bankalara aid 
olan UQiincu fikrada da idare komitesi vazifesi-
ni gorecek heyetin idare meclisi ve komitesi sa-
lahiyetlermi haiz olacagma dair bir kayid ila
vesi suretile tanzim edilmistir. 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nci maddeler Hiiku
met teklifindeki 1 1 - 1 7 nci maddelere miitena
zir olup ancak bunlardan 13 ncu madde bazi 
memnu fiilleri saydiktan sonra bunlari banka
lann da yapmasi memnu olacjigma dair bir ka
yid ilave edilmedigi goriilmekle bu cihetin ilave
si ve 16 nci madde banka miidurii umumisindeh 
maada diger miidiir ve sube miidiirlerini memur 
nami altinda bankalarmdan icabinda harcirah 
avans almalarma bile miisaade etmeyecek bir 
sekilde goriildgiinden metinden avans tabiri QI-
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kanlmak suretile ciizi degi§iklige tabi tutulmus-
tur. On yedinci madde layihadaki 18 nci mad-
de yerine yazilmis olup bu giine kadar devam 
eden bir halin tedricen tasfiyesi dusiiniilmiis ve 
ona gore Hiikumetle mutabik kalmarak yazil-
miijttr. 

18 nci madde layihanin 19 ncu maddesindeki 
ibareye aid ufak tashihler ile kabul edilmistir. 

Layihadaki 20 nci madde liizumsuz goriile-
rek tayyolunmustur. 19 ncu madde layihanin 
21 nci maddesine miitenazir olup bu maddede al-
tin Ve dahili istikraz tahvilati terhini mukabilin-
de agilacak krediler ile ihracat mallanna aid 
vesaik kredileri ve ticaret mallari mukabilinde-
ki krediler iktisadi ih.tiyac.lar ve her birinin hu-
susi vaziyetleri goz oniinde tutularak derece 
derece arttirilmis ve maddenin igindeki miistes-
nalar arasina Maliye ve tktisad vekaletlerinin 
kabul edecekleri ecnebi bankalarinm mukabil 
kefaletile verilen kefalet mektuplari da ilave 
edilmistir. 

20 - 21 ve 22 nci maddeler layihanin 22, 23 ve 
24 ncii maddelerine miitenazir olup hukme niii-
essir olmayan ciizi degisiklikler yapilmistir. 

23 ncii madde layihanin 25 nci maddesine 
miitenazirdir. Bu maddede bilhassa Ziraat ve 
Emlak bankalarinm vaziyeti dusiiniilerek en 
geg be§ sene zarfinda ellerindeki gayrimenkul-
leri tasfiyeye icbar edilmek hususunda daha ge-
nis imkan verilebilmek maksadile maddeye son 
bir fikra eklenmistir. 

24 ncii madde 26 nci maddenin miite-
nazin olup hemen aynen kabul edilmistir. 
25 nci madde 27 nci maddeye miitenazir
dir. Bu maddede bankalardan kredi iste-
yeceklerin hesap vaziyeti vermege mec-
bur tutulmalari hukmiinun mutlakiyetinden 
Devlet ve Devlet muesseselerinin ve bes yiiz li-
rayi gjegmiyen kiigiik muamelelerin alelumum 
Ziraat bankasimn yaptigi zirai kredilerin ve 
borsalarda kote esham ve tahvilat ve altin ter
hini mukabilinde acjlacak kredilerin istisnasi 
muvafik gprulmiis ve hesap vaziyeti vermek 
mecburiyeti bu suretle ticari kredilere hasredi-
lerek madde ona gore yazilmistir. 

26 nci madde 28 nci maddeye miitenazir olup 
aynen kabul edilmistir. 27 nci madde 29 ncu 
maddeye miitenazirdir. Bu maddede Devlet da
hili istikraz tahvilatina aid olan mutlak hiik-

mii Maliye vekaletinin muvafakati altinda ge-
rek istikraz tahvilleri gerek ve tahviller derece-
sinde faiz getiren menkul kiymetlere tesmil et-
mek ve bankalara sikisik zamanlarda miiracaat 
edecekleri bu karsiligin kiymeti hususunda bir 
derece daha giiven vermek igin bazi sarahatler 
ile birlikte layihadaki 33 ncii maddenin bu mad
deye bir fikra halinde eklenmesi muvafik go-
rulmiistiir. 28 nci madde layihadaki 32 nci mad
de olup tertip itibarile buraya almmistir. 

29 ve 30 ncu maddeler layihanin 30 ve 31 
nci maddelerine miitenazir olup ayenn kabul 
edilmislerdir. 

31 nci madde layihadaki 34 ncii maddeye 
miitenazir olup aynen kabul edilmistir. 

32 nci madde layihanin 35 nci maddesine 
miitenazir olup bankalari yeni bir zarar karsili-
gi ayirmaga mecbur tutmakta oldugundan ile-
ride bu yiizden Maliye ile bir ihtilafa meydan 
kalmamak iizere bu suretle ayrilacak karsi-
liklarm kazang vergisine tabi tutulmayacagi 
tasrih edilmek ve bu zarar karsiligi hesabi her 
hangi bir zamanda tahakkuk edecek zararlar 
mahsup edildikten sonra yeniden ayrilacagi 
yolunda bir fikra ilave edilmek suretile kabul 
edilmistir. 

33 - 34 - 35 - 36 - 37 nci maddeler layihanin 
36 - 10 nci madlelerine muiitenazir olup hemen 
aynen kabul edilmislerdir. 38 nci madde layi
hadaki 41 nci maddeye imiitenazir bulunmakta-
dir. Bu maddede banka muhabirleri ikiye ayrcl-
mak liizumlu goriilmus, dahildeki muhabirler ile 
hesab mutabakati mecburi tutulmus, fakat ecnebi 
memleketlerdeki muhabirler ile feu mutabakat ye
rine konkordans yani karsilikli hesab vaziyetle-
rinin mutabakatine aid cetvellerin folangolari tan-
zimden ewel tesibit etmek suretine ifrag edil
mistir. Yine bu maddeye eklenen bir fikra ile 
Ziraat bankasimn rnemleketimizdeki gem's testki-
la'ti ve hesab vaziyetleri dusunulerek hesab mu
tabakati mecburiyeti igin uq senelik bir muhlet 
kabul edilmistir. 39 ncu madde layihanin 42 nci 
maddesine miitenazirdir. Ayni maksadi kazang 
kanununda kaibul edilen formiile de uygun bir 
sekilde ifade etmek iizere yeniden yazilmistir. 

40 nci madde layihanin 43 ncii maddesine mii-
tenazur olup kanuna aykiri muamelelerin bile-
rek yapilmasi keyfiyeti vesaike istinad ettiril-
mekle fokyid edilmis ve icra mevkiinde olma-
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yan murakrpler ayrc foir fiikrada zikredilmek su-
retile itiadde yazilmistir. 

Miiteakib maddeler hiifcme muessirolmayacak 
eiizi degisiklikler ile kalbul edilmiftir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Iktisad E. Reisi M. M. Katib 
Tekirdag Giresun Nigde 
§. Kesebir Is. Sabuncu Dr. B. Ferid Talay 

Aza Aza Aza 
Seyhan Afyon K. JConya 

Msma Wayman Berg Tiirker H. Dikmen 

Basvekaletin 3 subat 1936 tarih ve 6/315 sa-
yili tezkersile Biiyiik Meclise sunulup tktisad 
enmhnemnee miizakereden sonra eneumenimize 
havale edilmis olan bankalar kanunu layihasi, 
tktisad vekili ile Maliye vekaletinin memum 
bxdimdugu halde tetkik ve miizakere olundu. 

Eneiimenimiz layihayi; kredi islterinin tan-
zimi icjn mevduati koruma kanunu ile baslayan 
ileri hareketin bir tekamiil merhalesi olarak 
goriilmu^tur. 

Yurdu yiiksek refaha ve mamuriyete kavus-
turmkta biiyiik rolii siiphesiz olan kredi-nin 
layihadaki esaslarla , verenle alan, i;Qin, en fay-
dali ve emniyetli sekillere konulntasi qok ye-
rinde bulunmustur. Bilhassa Ciimhuriyet terbi-
yeainin ve uyanikligm genis halk kiitlesinde 
yarattigi tasarruf hissi; bankalardai mevduati 
eski devirlerle olQiilemeyeeek kadar arttir-
digmdan layiha bunlan bir kat daha em-
niyet altina aldigi gibi bankalara da imnlar-
dari faydalanma imkanlari vermektedir. 

Eneiimenimiz Iktisad encumeninin tadillerini 
de goz oniinde tutarak layihayi miizakere 
etmi^ ve eeza hiikumlrini ihtisafe enciimeni -
nin tetkikine birakarak mali hukiiiileri iizerin-
de bazi tadiller yapmistrr. 

Maddelerin miizakeresinde Iktisiad eneume-

Aza 
Maras 

Kemal Kusun 
Aza 

Samsun 
Ali Tunalt 

Aza 
Sinofo 

Aza 
Konya 

Kazim Okay 
Aza 

Eskisehir 
E. Samk 

Aim 
Giimu^ane 

Aza 
Ankara 

IS. Bemird 
Aza 

Aydin 
H. Alatas 

Aza 
Izmir 

Y. K. Tengirsenk Edib Sennet T'&r Reml Armun 
Aza 

Giresun 
Muzaffer Kihg 

Aza 
Zongnldak 

H. Xaraiamk 

ninin 9 ncu maddesinde hukiim itibarile bir bi-
rile hie, alakasi olmayan iki fikranm birles-
tigini gordugimden ecnebi bankal&rcn Tiirki-
yede kuracaklari idare uzvuna aid ikinei 
fikranm 10 ncu mad.de. olarak diger maddeden 
aynlmasini kararlastrriins ve bunun iize-
rine de layihanm miiteakip mad&elerinin 
numaralarmi miiteselsilen degistirmistir. 

Iktisad eneiimneinin 14 neii maddesinin mii-
zakeresinde bankalar igin tesis edilecek komi-
telrin istifalarinm veya idare meelisince azil-
lerinin layihada tasrih edilip edilmemesi dii$u-
niilmus, aneak bunlar idare meelisinin bir ne-
vi vekili oldugundan vekalete miiteallik umumi 
hiikumler §ere,evesinde her ^aman bu vazifeden 
istifalarinm miimkun ve kendilerinden veka-
letin refinin de kabil olacagi du^iinulerek tas-
rihten vaz gegilmi^tir. 

Enciimenimizin 24 ncii maddesinin miizake
resinde bankalarm alaeaklarmi saglamlastir-
mak maksadile ve munzam teminat olarak gay-
rimenkul ipotegi alabilmeleri ^ k l i «alirlar» 
seklinde ve meeburi ve 'mutlak bir hiikiim ha-
linde ifade edildiginden eneiimenimiz buradaki 
son kelimenin (alirlar) yerme (alabilirler) ^ek-
linde konulmasmi muvafik gormfistiir. 

46 nci maddenm miizakeresinde yeminii mu-

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M, 
Maliye enciimeni 29 - IV -1936 
Karar No. 56 
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rakiplarm liangi kadroda ve hangi vekalete 
bagli olarak galisacaklari tasrih edilmediginden 
enciimenimiz bunun tasrihini faydali bulmus ve 
Hukumetle bir fikirde olarak bunlarm halen de 
oldugu gibi Maliye vekaletine bagli olmalarrni 
maddeye ilave eylemistir. 

Enciimenimizin madde numarasi tadili iize-
rine 49 ncu madde olan Hiikumetin 51 nci mad-
desinin miizakeresinde enciimenimiz Tiirkiye-
deki muamelelerini tasfiye edecek bankalarm 
sahibi miiracaat etmiyen ayni ve nakdi her tiir-
lii raevduat ve matlubati Maliye vekaleti emrine 
Ciimhuriyet merkez bankasina tevdi etmelerinin 
gerekligini miitalea etmis ve aranilmamis ta-

Iktisad vekilligince hazirlanip Basvekaletin 
2 - I I I - 3936 tarih ve 6/315 sayili tezkeresile Yiik
sek Meclise sunulan bankalar kanunu layihasi 
havalesi mucibince Adliye enciimeni tarafmdan 
Iktisad vekili huzurile Iktisad ve Maliye eneii-
menlerinin layihada yaptiklan degisikliklerle mu-
cib sebepler hakkindaki mazbatalarile birlikte 
okunarak incelendi ve ieabi goriisuldii. 

Layihanm hazirlanmasma saik olan sebepleri 
gosteren Hiikumetin layihasi ile eneiimende Ik
tisad vekili tarafmdan verilen izahat adi gec,en 
eneiimenlerin mazbatalannda da yazili oldugu 
iizere enciimenimizce de esas itibarile musib go-
riilmu? ve layihanm umumi bakimdan kabulune 
karar verilmistir. 

Bankalarm ulusal ekonomi hayatimizda ehem-
miyetli mevkii bu muesseselerin kurulma tarzla-
rmdan baslayarak yapacaklan islere ve banka-
lari idare eden uzuvlarm mahiyet ve tesckkiil 
tarzlanna, kredi islerinin intizamla yiiriimesini 
temin etmeye ve halkm mevduat ve hele tasar-
ruf paralannrn selamet ve emniyetini korumaya 
ve bunlann yolunda yiirutiiliip yurutiilmedigini 
anlamak iizere geni§ bir salahiyetle Hiikumet 
tarafindan murakabesine dair layiliada mevcud 

sarruf mevduati ile sahipsiz matluplar arasmda 
bir fark aramaga da hukuki bir mecburiyet gor-
memistir. Madde buna gore tadil edilmistir. 

Hiikumetin 58 nci maddesinde 1715 sayili 
kanunun ifadesinde bir ibare tashihi yapilmis-
tir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. E. Na. M. M. Katip 
Malatya Isparta Qankiri 

M. Nedim Zabci Kamdl final M. Onsay 
Diyarbekir Afyon K. Bursa 

Huruje Oniz Izzet Akosman Dr. G. Kdhraman 
Izmir Istanbul Manisa 

K. Dursun Y. Yazici Tahir Ilitit 

her tiirlii zavabit ve kuyudun yerine getirilmesi 
iqin kuvvetli cezai moieyyideler konulmasmm lii-
zum ve faydasi pek bariz oldugundan enciimeni
miz bu esaslari ilitiva eden layihanm tetkiki 
neticesinde sebepleri asagida tafsil edildigi iize
re bazi degisiklikler yapmis ve inesuliyet ve ce-
za hukiimlerini 8 nci kisimda toplayarak kanun 
tatbik sahasna gecjnce her tiirlii tereddud ve 
yanlis telakkilere mahal birakmamak igin ve 
SUQ sayilan fiilleri tayin ve tasnif ile ona gore 
maddeler tertib etmistir. 

Layihanm birinci kismi umumi hiikiimler 
basligi altmda « Tiirkiyede Qalisacak bankalarm 
anonim, limited ve hisse senedli komandit sir-
ketleri olmasi mesrut bulundugu esasi yerinde 
bir hiikum olarak kabul edilmis ve boyle bir te-
sekkiil haricinde banka isi yapilamayacagi esa
si, layihanm ikinci maddesinde gosterilmistir. 

Enciimenimizin oldugu gibi kabul ettigi la
yihanm Iktisad enciimeni tarafmdan tanzim edi-
len ikinci maddesinde hususi kanunlarla teskil 
edilen bankalarla idaresi Ziraat bankasina bag
li olan emniyet sandigmin ve sermayesi tama-
men Devlete aid bankalarm kuiulus tarzlannin 
yukarida yazili sirket seklinde olmaktan istisna 

Adliye enciimeni mazbatasi 

T. B M. M. 
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edilmeleri muvafik gorulmii§tur. 

Layihanm uQiincii maddesi esaslarda bir de-
gisiklik yapilmamakla beraber enciimenimizce 
yeniden yazilmistir. 

Bu madde ile banka i$leri yapmak iizere te-
sekkiil edecek limitet ve sermayesi eshama miin-
kasem komandit sirketlerinin de, ticaret kanu-
mmda anonim §irketlerin tabi oldugu mezuniyet 
usuliine tabi tutulmalan esasi konmus ve gerek 
Turk kanunlanna gore kurulmus ve kurulacak 
ve gerek ecnebi memleketlerde tesekkiil edipte 
Tiirkiyede sube acarak galisan veya calisacak 
ecnebi bankalarm §ubeleri igin de izin alinma-
si, bu kanuna gore kredi i^lerinin tanzimi ve 
mevduat ve tasarruf hususlarmm bu kanundaki 
kryitlere gore korunabilmesi icjn isabetli olaea
gi dusiincesile enciimenimiz bu hususu bir mad
de halinde tesbit edecek layihaya dordiincii 
madde olarak koymayi liizumlu gormiistiir. 

Besinci madde teessiis etmis ve edecek ban
kalarm Maliye ve Iktisad vekaletlerine beyan-
name vermege mecbur olduklan ye bu beyan-
namelerin neleri ihtiva edecegi gosterilmekte-
dir. Boylece bankacilik yapan miiesseselerin du 
rumlan bildirilmis olmakla beraber yabanci mem

leketlerde kurulmu? olan ve Tiirkiyede sube aga-
rak galisan bankalarm Tiirkiye igin tahsis et-
tikleri sermaye miktarile bunun Turk parasina 
gevrilmesi §arti, layihanm selamet ve emniyeti 
temin eden bu esasli hiikiimlerinden biridir. 

Layihanm altinci maddesi Tiirkiyede sube 
.agan ecnebi bankalarm birden fazla sube agtik-
lari takdirde onlardan ibirini, diger §ubeleri 
temsile salahiyetli idare merkezi olarak tayine 
meobur olduklarmi ve bu bapta ibeyanname ver-
meleri lazimgeldigini gostermektedir. Hukuki 
anesuliyetin tesbiti bakimmdan bu madde ile ko-
nan hiikmiin liizum ve isabeti asikardir. 

Yedinci maddede Iktisad enciimeninin Hiiku-
met teklifi gibi kabul ettigi bir ay miiddeti, en
ciimenimiz iki aya grkarmistir. 

Layihanm 9 ncudan 17 nciye kadar olan 9 
maddesi bankalarm dahili teskilatlarma taalluk 
eden hiikiimlerinden bahistir. 

Bu fcsimda ehemmiyetli olan hiikiimlerden bi-
ri, bankalarda iig kisilik bir idare komitesinin 
te§kili Imsusudur. 

Bankalarm bu kanunla tabi olaeagi kayid ve 
sartlarm yerine getirilebilmesi ve hukuki ve oe-
zai mesuliyetlerin goz oniinde tutularak ibanka 

idaresinin yolunda gitmesi igin umumi hiikumle-
re gore idare meclisleri, murahhas aza ve umu
mi miidiirlerdeu baska bankalarm her giinku is-
leri iqm karar vermege salahiyetli aynca ibir 
idare komitesinin teskili, isierin seiamcti ve 
bankalarm meinlekete yararli ve faydaii bir mii-
essese olarak c,aii$malari noktasmdan iyi bir ida
re uzvu olaeagi kanaatine enciimenimiz de i§tirak 
etmistir. 

Layihanm bu kismmda idare meclisi azalari-
nm idare komitesinin i'aaliyetini kontroi etmek 
salahiyetini gdsteren ve eneiimenimizin tertibine 
gore 11 nci maudede bu saiainyeti ituiiainriien 
istenecek maiumatm (Maddeten miimKun oian) 
diye yaziii kaydi her yapiiacak i§m maddi lm-
kania esasen mukayyet buiundugu miiiahazasile 
nciimenimizce fazla goriiierek bu ciimele tme-
tinden gikarilmi^tir. 

Layihanm 14 neii mddesinde idare meclisi 
ve idare komitesi reis ve azaiarile murkipleri-
nin ve miidiir ve memurlarinm yapmaktan 
men edildikleri i§ler sayilmaktadrr. 

Enciimenimiz bu maddede miidiir ve me-
murlarm banka namma imza koymaya 
salahiyetli bulunmasi kaydini koyarak bu-
nunla, bankalarda mesuliyet tevcih edi-
lecek kimselerin sifatlarmi ve sala-
hiyet derecelerini tatbikatta tereddude mahal 
vermemek veya mesuliyet hududunu hakkani-
yete uymayacak surette bir gok miidiir iinvani-
ni haiz kimselere tesmil etmenin oniine gegmek 
gayesini istihdaf eylem.is.tir. 

Maddede gosterilen hareketlerin yasak edil-
mesi, banka ile alakali olanlarm sirf §ahsi 
menfaat hissine veya her hangi bir tesire 
kapilarak bankayi izrar etmelerine imkan bira-
kilmamasi mulahazasindan ileri gelmistir. 

Enciimenimiz cezai hiikumleri layihada 
ayn bir kisimda toplamis bulundugundan 
bu kisimda yaziii cezaya aid fikralar madde-
den Qikarilmistir. 

Ticaret kanunu hiikiimlerince umumi hey 
etler tarafindan segilen miirakiplere bu kanuna 
gore de bazi vazifeler tahmil eden Iktisad en
ciimeninin 18 nci maddesi oldugu gibi kabul 
edilmi§tir. 

Layihanm 3 neii kismi kredi muameleleri 
karsiliklarma aid hiikiimleri ihtiva etmektedir. 

19 ncu maddeden baslayarak 30 ncu madde-
ye kadar devam eden bu kisimda bankalarm 
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tahsil edilmi§ sermaye ve ihtiyat akgeleri 
miktarina ve kendilerine teminat gosterilecek 
malm kiymetine gore agacaklan kredi nisbeti 
tayin • edilrni§tir. Bununla gerek bankalarm 
goreoekleri islerin daima saglam esaslara da-
yanmasi ve gerekse banka ile is yapaeak 
hakiki veya hiikmi sahislarm uamlarma fazla 
kredi aQilmasma meydan verilmiyerek aQilacak 
kredilerin ancak makul bir nisbet dairesinde ol-
masi ve bu suretle sermaye ve servetlerin teh-
likeye sokabilecek bir akibetten korunmalari 
temin edilmi§tir. 

AQilacak kredilerin 19 ncu maddede tayin 
edilen nisbete aid hiikiimlerden istisna edilenle-
ri bu maddede 8 fikra ile gosterilmi§ olup ona 
aid hukiimlerin isabeti meydanda bulundu-
gundan izaha mahal gorulmemi^tir 

20 ve 21 nci maddelerde bankanm odenmis. 
sermayesine nisbetle agilacak kredi miktarina 
gore bu muamelelerin icrasma banka idare 
uzuvlarmdan hangilerinin karar verecegi tas-
rih edilmektedir. 

22 nci madde bankalarm -smai islerde his-
sedar olabilmeleri iQin odenmis, sermaye ile ih
tiyat akgeleri yekiinunu gegmemekle mesrut 
oldugunu gostermektedir. 

23 neii maddede bankalarm gayrimenkul ali-
mi ve satimi hakkmda riayete mecbur tutul-
duklari sartlar beyan olunmaktadir. 

Hususi kanunlara gore geyrimenkul iizerine 
odiinQ para vermek igin te§ekkiil etmis banka-
larla emniyet sandigi miistesna olmak iizere 
diger bankalarm ticaret maksadile gayrimenkul 
alip satmalari ve gayrimenkul iizerine ikrazat-
ta bulunmalari bu madde ile menolunmustur. 
Yalniz usuliine gore yapilmis bir muameleden 
dogan alacagm saglamlastinlmasi ic,in bir gey-
rimenkuliin teminat olarak kobulu ve boyle te
minat maksadile kendi uamlarma ipotek edil-
mis. olan gayrimenkullerin paraya Qevrilmesi 
igin usulii dairesinde satiliga Qikarildigmda 
aliei bulunmamasi yiizunden banka uhdesinde 
kalabilmek zarureti goz oniinde tutularak an
cak bu sebeplerle ipotek kabuliine ve gayrimen
kul temellukiine cevaz veren bir fikra maddeye 
konmus ve bunlarm be§ sene iginde elden QI-
karilmalari da ayrica i§aret edilmistir. Elden 
Qikarilma mecburiyetinin ifasi bir zarar 
tevlid ederse buna mahal kalmamak iizere ka-
nunda yazili bes sene miiddetin uzatilmasina Ik

tisad vekilliginin karar vermes! salahiyeti kaibul 
edilerek bu husus maddede bir fikra olarak gos-
terilmistir. Enciimen Iktisad encumeninin mud-
deti artirmak igin Maliye ve Iktisad vekillikle-
rinin teklifile Icra Vekilleri Heyeti tarafindan 
karar verilmesini kiilfetli gordugiinden bu zaru
reti takdire her suretle salahiyetli olan Iktisad 
vekilliginin karar vermesini kafi sayini^tir. 

24 neii maddede bu kanunla kredi islerinin 
salim bir tarzda cereyanini temin etmesi bekle-
nen bir usul konmus olmaktadir ki, o da mad-
denin basinda istisnai halleri gosterilenlerden 
baska ticari krediler i§in odiinQ para alacaklar-
dan bankalarm son hesab vaziyetlerini istemeye 
aneebzur tutulmalandir. Cezai miieyyideye bag-
lanan bu hukum kredi i^lerinde hem bankanm 
hem odiinQ para alacak olan tacirin muamelele-
rinin emniyetli bir halde cereyanini temin ©d<e-
cektir. 

25 nci madde ticari mevduatla tasarruf mev-
duatmm ayrilmasmi amir bulunmaktadir. Mad-
denin son fikrasile bu iki nevi mevduatm ne oldu-
gu da tesbit edilmistir . 

26 nc maddede bankalarm taahhiitlerinin kar-
siligi olarak bulunduraeaklan umumi disponibi-
liteden ba§ka dahili istikraz tahvili gibi menkul 
kiymetlerden munzam kars^lik tesisi hakkmda hii-
kiimler yazilidir. 27 nci maddede bu munzam kar-
siliklarm ayri bir kasada hifzi ve renin dahi da-
hil oldugu halde hig bir muamelede kullanilama-
yacagi gosterilmistir. Bu maddeler bankalarla 
muamele yapanlara ve mevduatta bulunanlara 
kars kanunun derpis ettigi hirer teminattir. 

Layihanm 28 nci maddesinde mevduati koru-
ma kanununda mevcud olan hiikiimler gibi kabul 
edilebilecek tasarruf mevduati yekununun ser
maye ve ihtiyat akgeleri mecmuuna gore nisbeti 
tesbit edilmektedir. 

29 ncu maddede tasarruf mevduati igin halka 
bir teminat olmak ve boylece tasarrufu da te^-
vik etmek iizere bankanm if la si halinde bile ta
sarruf mevduatinin imtiyazli olarak bankanm 
baska borc,larindan miimtaz tutulup odemmesi 30 
ncu maddede de yine raievduat sahiplerini koru-
ma maksadile tevdi ettikleri parayi her vakit ge-
ri almaga haklan bulundugunu ve bunun hig bir 
veghile takyid edilemeyecegini amme inzibati sa-
yilacak bir hukiim olmak iizere gostermektedir. 

Muhtelif riskier karsiligi olarak layihanin 
dordiincu kismmda Iktisad enciimeninin kabul 
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ettigi -miadde enciimenimizce de isajbetli gorfal-
miistur. 

Layihamn yedi maddeden ibaret olan besin-
ci kisminda enciimenimiz tertibine gore 36 ve 
37 nci maddelerde yazilis itibarile ufak bir degi-
siklik yapilarak bu kisim Iktisad encumeniiiin 
tertib ettigi sekilde aynen kabul edilmistir,. 

Yeminli murakipler basligi altmda layihamn 
6 nci kismi enciimenimizce 39 ve 40 nci madde 
olarak layihaya konmus ve bu iki imaddede mu-
rakiplerin vazife ve salahiyetleri ve kendilerine 
verileoek yeminin tarzrnr gosteren ihukiimler ya-
zilmistir. Cezaya miiteallik Iktisad enciimeninin 
bu maddelere tekabiil eden 46 ve 47 nci madde-
lerineki fekralari da ceza ve mesuliyetten bahse-
de*n 8 nci kisma naklolunmustur. 

Layihamn 7 nci kismi miiteferrik hukiimler-
den baheseden 6 maddeyi ihtiva etmektedir. 

Mevduati karuma kanununda mevcud olan 
ve mevduatin sahibi tarafindan aramlimayarak 
muayyen bir miiddet gectikten sonra Ciimhuriyet 
Merkez bankasina verileeegine dair bulunan Ma
liye enciimeninin tertib ettigi 49 ncu madde en
ciimenimizce bu layihamn 41 nci maddesi olarak 
kabul edilmistir. 

Ziraat bankasile emniyet sandigmin kabul 
edecekleri tasarruf mevduati igin sermaye ile 
olan nisbeti ve her iki miiessesenin bir sayilaca-
gma dair Hukumetin 53 ncii maddesi bu layiha-
da 42 nci madde olarak oldugu gibi kabul olun-
mustur. 

Hukumetin 54 ncii maddesinin birinci fikra-
si 43 ncii madde olarak kabul edilmis ve cezai 
huknrii muhtevi olan son fikrasi sekkinei kisma 
almmistrr. 

Iktisad enciimeninin oldugu gibi kabul edilen 
52 nci maddesi bu layihaya 44 ncii madde olarak 
yazilmis ve bununla Halk bankasi ve Halk san-
drklan ve kredi kooperatiflerile bazr sirketlerin 
miistahdemleri i<>in yardim maksadile tesis ettik-
leri sandiklarin bu kanun hukumlerile tearnz et-
memesi iqin iktiza eden sarih hukiimler konmus-
tur. 

llktisad enciimeninin degisiklikle kaleme al-
digi 53 ncii madde tbu layihaya 45 nci madde 
olarak aynen nakledilmistir. 

Maliye enciimeninin kabul ettigi 56 nci mad
de layihaya 46 nci madde olarak alimnistir. 

Layihamn sekizinci kismi enciimenimizce ter
tib edilen mesuliyet ve ceza hiikiimlerine tahsis 

edilmistir. Enciimen, bu kanunla konmus olan 
ve ceza tehdidi altina alinmasini liizumlu gor-
diigii bii takim mukellefiyet ve memnuiyetlerin 
cezalarmi 47 nci imaddeden baslayarak 62 neiye 
kadar olan maddelerde, her filin tesir derece-
sini ve ihlal edilecek kanun hukmiiniin vazi m-
beibini goz ontiinde tutarak, tesbit etaiistir. Bu 
maddelerin tertibinde gerek alakalrlarm kanun 
hiikiimleri ne oldugunu kolaylskla anlayabilme-
leri ve gerekse tatbikatta fazla takdire ve icapsiz 
tereddiide mahal kalmamasi igin hiikmiine ria-
yet edilmeyen ve cezaya esas olan hukumlerin 
layihadaki maddeleri ayri ayri gosterilmistir. 

Bu kisimda ehemmiyetli sayilacak olan, 63 
ncii maddede yazili iflasa taalliik eden hiikiim-
diir. 

Bir bankanm iflasi halinde iflasm o banka-
yi idare edenlerin bu kanunda mevcud siki za-
vabita ve memnuiyet hiikiimlerine riayetsiz-
liklerinden ileri geldigi anlasilirsa Maliye ve Ik
tisad vekilliklerinin talebile bu harekette bu
lunan banka idare meclisi ve komitesi reis ve 
azalarile murakipleri ve salahiyet dereceleri 
kanun metninde gosterilen miidiir ve memur-
lan aleyhinde umumi hiikiimler dairesinde if las 
karari verilmesi pek isabetli bir miieyyide ola
rak kabul edilmistir. Enciimende Iktisad ve-
kili tarafindan verilen izahattan ve gosterilen 
vesaikten anlasildigina gore Fransada Hiikume-
te verilen salahiyetlere binaen Qikarilan (Dec-
ret) ile bu kabil hiikiimler konulmustur. 

Enciimenimizin tesbit ettigi iflasa aid bu 
madde, umumi hiikiimler dairesinde ve hie, bir 
ihtilati mucip olmadan tatbik edilebilecektir. 

Hukumetin 48 nci maddesi bu kisma 64 ncii 
madde olarak alinmistir. Bununla hukuki me-
suliyetler hakkmda ticaret kanununun umumi 
hiikiimleri mahfuz bulundugundan ayrica bu 
kanunda isaret edilmesi enciimenimizce faydali 
goriilmiistiir. 

Layihamn 65 nci maddesile bu kanunda ya
zili ve cezayi mustelzim olan fiiller hakkmda 
takibatm ne suretle yapilacagi tasrih kilin-
mistir. Enciimende yapilan miizakere sirasinda 
her ne kadar bu suglarm dogrudan dogruya 
Ciimhuriyet miiddeiumumiliklerince takip edil
mesi liizumundan bahsolunmus ise de bu kanu-
nun ihtiva ettigi hususat iktisadi ve mali ba-
kimlardan bir hususiyet arzetmekte olmasma 
binaen kanuni takibin Maliye ve Iktisad vekil-
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likleri veya bnnlari temsil eden makamlarea 
yazllacak miizekkere iizerine yapilmasi ekseri-
yetle muvafik goriilmiis, onunla beraber C. 
miiddeiumumilerinin umumi hiikiimlere gore 
haiz olduklari salahiyetler tamamile mahfuz tu-
tularak alacaklari miizekkere iizerine her halde 
hukuku amme davasi a^maya meebur olmayip 
hazirlik tahkikati yaparak varacagi kanaate go
re hreket etmesi ve yalniz hukuku amme davasi 
agmamaya karar verirse ceza muhakemeleri usu-
lii kanununa gore vekilliklere bu karan teblig 
ederek onlarm da adi gecjen kanunun 165 nci 
imaddesi mucibince itiraza salahihetli olduklari 
maddede tasrih kilnnmistir. 

66 rci madde ile de bakanlar bir sirket ola-
caklarma gore cezai mesuliyetler hakiki sahislara 
tevcih olunacagmdan bankalarda bu cezaya carp-
tirilacak olanlarin kimler olacagi tesbit edilmis-
tir. 

Layibanin, son maddeer baslikli kisminda C. 
Merkez bankasi hakkindaki kanun hukmuniin 
mahfuz bulundugu ve bu kanunla ilgasi icab eden 

kanunlar gosterilmis ve muvakkat mahiyette 
olan hiikumler de muvakkat madde 4 bent ola-
rak tasrih edilmistir. 

Eneiimenimizce degistirilerek tertib edilen ve 
ittifakla kabul olunan bu layiha havalesi muci
bince EiitQe enciimenine tevdi olunmak iizere 
Yiiksek Reislige sunulur. 
Adliye E. Reisi M. M. Katib 

Corum Kocaeli Trabzon 
Miiniir Qagil Saldh Yargi R. Karadeniz 

Aza Aza Aza 
Ankara Antalya Konya 

M. Okmen T. N. Arican R. Tilrel 
Aza Aza Aza 

Balikesir Kayseri Erzurum 
0. Niyazi Burcu H. F. Perker Fuad Sirmen 

Aza Aza Aza 
Erzincan Antalya Kocaeli 
A. Firat Numan Aksoy Ragib Akga 

Aza Aza 
Bursa Manisa 

AUf A kgiig Refik Ince 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge enciimeni 
Mazbata No. 163 
Esas No. 1/416 

Yiiksek Reislige 

21 - V - 198l 

Basvekaletin 3 subat 1936 tarih ve 6/315 
numarali, tezkeresile Yiiksek Meclis sunulan 
Bankalar hakkindaki kanun layihasi Iktisad, Ma-
liye ve Adliye enciimeni erinin mazbatalarile bir-
likte enciimenimize verilmis olmakla Iktisad ve-
kili Celal Bayar hazir oldugu halde okundu ve 
konusuldu: 

Bu layihanin, 2243 numarali mevduati ko-
ruma kanununun hiikiimlerini tamamlamak ve 
bankalarm gerek hissedarlanna ve gerek mevdu-
at eshabma daha fazla emniyet verecek sekilde 
muamelelerini tanzim ve murakabesini temin ey-
lemek maksatlarile ve mezkur kanun hukiim-
lerini de ihtiva etmek iizere hazirlandigi buna 
dair olan esbabi mueibenin ve metinlerin tet-
kikinden ve verilen izahattan anlasilmis ve la
yiha esas itibarile kabule sayan goriilmustiir. 

Bu meyanda simdiye kadar yalniz tasarruf 
mevduatmin 2243 numarali kanunda yazili nis-
betler dahilindeki kismi Hazine tahvillerine 
yatinlirken bu kanunla nisbeti tadil edi-^ 
lerek umum mevduata tesmil edildigi anla
silmis ve bankalarm ellerinde tutmaga meebur 
olduklari paralardan kiigiik bir kismmin bu 
tahvillere yatirilmasi bu paralarm faizinden 
istifade etmek suretile bankalar iejn faydali 
ve tevdiat eshabi igin emniyetbahs olacagi 
kanaatine vanlmi§ ve bilhassa Hazinece bu tah-
villerin ihtiyag aninda derhal nakde tahvili esasi-

nin kabul edilmesi tatbikatta mucib olacagi 
suhulet noktasmdan isabetli ve tiearet kanunu 
hukiimlerine gore anonim olarak tesekkiil 
eden sirketlerle bankalarm ayiracaklan ihtiyat 
akgelerinin de bu tarzda muameleye tabi tutul-
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masimuvafik gorulmiistur. 

Layihanm metnine gelince; Adliye enciime-
ninin metni esas tutularak bir Qok maddeleri 
encumenimizce de aynen kabul edilmis ve ya-
pilan tadilat asagida gb'sterilenlerden ibaret bu-
lunnmstur: 

Ikinci maddede sekle aid bir degisiklik yapil-
mis ve 22 nci madde olarak vuzuhu itibarile 
Hukiimetin 24 ncii maddesi kabul edilmistir. 

25 nci madde tasarruf mevduatmm tarifine 
miiteallik olup tasarruf mevduati haricinde ka-

lanlarin Hazine hesaplan da dahil olmak iizere 
ticari mevduat ismini almasi tesevviisii mucip 
olabileceginden ve maksad tasarruf mevduati-
nm tarifinden ibaret bulundugundan madde 
ona gore yeniden yazilmistir. 

Mevduatin heran temevviicii nazan itibare 
almarak ayrica tesis edilecek olan munzam kar-
siliklarcn iiger aylik hesap vaziyetlerine gore 
tesbit edilecek mevduat nisbetinde tesisi tatbi-
katta faydali olacagi dusuniilerek 26 nci madde 
ona gore degistirilmistir. 

Adliye enciimenince hazirlanan cezai madde-
lere gelince; Bu baptaki hukiimlerin mezkur 
enciimenin ihtisasma taalluk etmesi itibarile 
bunlar iizerinde encumenimizce tevakkuf edil-
memistir. 

Layihada 2243 numarali mevduati koruma 
kanunu ile zeylinin kanunun nesrinden itiba-
ren iiq ay sonra miilga oldugu gosterilmis ve 
bu miiddet Adliye enciimenince dort aya iblag 
edilmis ise de buna dair olan hiikiimleri de ih-
tiva eden bu layihanm nesir ve ilani tarihinden 
muteber olacagina gore bu noktada durulmus-
tur. Sebebi tetkik edildikte: Layihanm 5 ve 7 
nci maddeleri mueibince mevduat kabul ede-
cek bankalarm yeniden beyanname vermeleri 
ve bu beyannamelerin Maliye ve Iktisad veka-

letlerince tetkik edilerek mevduat kabuliine 
izin verilmesi icap edecegine ve bunun ic.ni de 
layihada dort ay miiddet kabul edildigine gore 
bu miiddet zarfmda eski hiikumlere gore mev
duat kabuliine mezun bankalarm muamelele-
rine bu dort aylik miiddet zarfmda devam ede-
bilmesini temin maksadile maddenin bu sekilde 
yazildigi anlasilmistir. Bu maksadi temin ic,in 
layihaya dordiincii muvakkat madde yazlmis 
ve bu suretle bankalar muamelati umumiyesinin 
ve tasarruf mevduatina aid imtiyazlarm layi
hanm nesrii ilanindan itibaren yeni kanun 
hiikiimlerine gore cereyanmm temini muvafik 
goriilmustiir. 

Adliye enciimeninin muvakkat maddesi 1, 2 
ve 3 ncii muvakkat maddeler olarak yazilmis ve 
yalniz Ziraat bankasimn sube ve muhabirlerile 
mutabakat temin etmek suretile blangolarini 
tanzim etmekte oldugu ve UQ senelik ve istisnai 
hiikme tabi tutulmasma mahal olmadigi anla-
silmakla Adliye enciimeninin muvakkat mad-
desinin C bendi hiikmii kaldirilmistir. 

Miistacelen miizakere edilmek dilegile Umu-
mi Heyetin tasvibine konmak iizere Yiiksek 
Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. $. Ozkan M. ftnsal Sim Day 

Ka. 
Istanbul Balikesir Qorum 

F. Oymen E. Addkan M. Cantekin 

Qorum Crazi Anteb Giimii§ane 
E. Sabri Akgol A. IT. Ayerdem D. Sakarya 

Konya Mu§ Mus 
N. II. Onat 8. Qiloglu S. Ataman 

Ord u Sivas 
IJ. Yalman Bemzi Qiner 
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HttKtTMETlN TEKLlPl j 

; 

Bankalar kanunu Idyikasi j 

I - Umumi hiikiimler | 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti kanun- I 
lamia gore kuralnms ve kurulacak bankalar | 
ile ecnebi memleketlerde tesekkiil etrnis olup j 
Turkiyede sube agmak sure tile faaliyette balu-
nan veya bundan sonra Turkiyede sube a^arak j 
faaliyete gegecek olan bankalar bu kanun hu-
kiimlerine tabidirler. i 

MADDE 2 — Banka muamelesi yapmak iste-
yen miiesseseler ise baslamak ioin Maliye ve Ikti-
sad vekaletlerinin miistereken verecekleri izni al-
mak mecbimyetindedirler. Ancak bu izni al-
mis olan miiesseseler iinvani tiearetlerinde 
(Banka) kelimesini kullanabilirler. 

MADDE 3 — Turk kanunlarma tevfikan tes-
kil edilmis ve edilecek bankalarla ecnebi mem-
leketlerde tesekkiil etrnis olup Turkiyede sube 
acmak suretile faaliyette buliman ve bundan 
sonra Turkiyede sube agarak faaliyete gegecek 
olan bankalarrn anonim veya hisse senedli ko-
mandit veya United sirket halinde olmasi sart-
tir. 

Hususi kanunularla teskil oilman bankalar 
ve enmiyet sandigi bu kayidden miistesnadrr. 

JKTISAT) ENCTlMENtNlN PW>t^TlnI§.l 

Bankalar kanunu layiham, 

I - Umumi hiikiimler 

MADDE 1 — Turk kanunlarma gore kurul
mus ve kurulacak bankalar ile ecnebi memle
ketlerde tesekkiil etrnis olup Turkiyede sube 
acmak suretile faaliyette bulunan veya bundan 
sonra Turkiyede sube agarak faaliyete gece-
cek olan bankalar bu kanun hiikiimlerine tabi
dirler. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazili banka
larm anonim, limted veya hisse senedli koman-
dit sirket seklinde olmalari sarttir. 

Hususi kanunlarla teskil olunan bankalar ve 
emniyet- sandigi ile sermayesi tamamen Devlete 
aid yerli ve ecnebi bankalar bu madde hukmiin-
den miistesnadrrlar. 

MADDE 3 — Banka muameleleri yapmak 
iizere tesekkiil edecek limitet ve hisse senetli 
komandit sirketler dahi anonim sirketler hak-
kmda ticaret kanununun 280 nci maddesinde 
yazili mezuniyet usuliine tabidirler. Bu mezu-
niyet anonim, limitet ve hisse senetli koman
dit seklindeki banka sirketlerine Maliye ve Ik-
tisad vekillerinin miisterek teklifleri uzerine 
verilir. 

Yukandaki fikralarda yazili mezuniyeti al-
mamis olan sirketler ticaret unvanlarmda ban
ka kelimesini kullanamazlar. 

Turkiyede banka muamelesi yapacak ecnebi 
sirketler dahi Turkiyede teessiislerinden evvel 
Maliye ve Iktisad vekaletlerinin miisterek tek-
lifi uzerine Icra Vekilleri Heyetinden hususi bir 
mezuniyet istihsaline mecburdurlar. 
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MALlYE ENCtiMENlNlN 
DEGl§r 

Bankalar hanunu layihasi 

MADDE 1 — intisad encii-
meninin 1 nci maddesi aynen. 

MADDE 2 — iktisad encii-
meninin 2 nci maddesi aynon. 

MADDE 3 — Itkisad encii-
meninin 3 ncii madesi aynen. 

— 19 — 
ADLlYE ENCUMENlNlN 

DEGTSTiRiSt 

Bank alar hanunu layihasi 

I - Uraumi hiikiimler 

MADDIi 1 —- Ikttsad encii-
meninin 1 nci maddesi aynen. 

MADDE 2 — iktisad eneii-
meninin 2 nci maddesi aynen. 

MADDE 3 — Banka muame-
leleri yapmak iizere tegekkul 
edecek limited ve hisse senet-
leri komandit §irketler dahi 
anonim §irketler hakkmda ti-
caret kanununun 280 nci mad-
desinde yazili mezuniyet usu-
liine tabidirler. Bu mezuniyet 
anonim, limited ve hisse senet-
li komandit §eklindeki banka 
sgirketlerine Maliye ve iktisad 
vekiilerinin mii§terek teklifleri 
iizerine verilir. 

Tiirkiyede banka muamelesi 
yapacak ecnebi §irketlerle ser
mayesi Devlete aid ecneci ban
kalar dahi Tiirkiyede teessiis-
lerinden ewel Maliye ve ik
tisad vekaletlerinin mii§terek 
teklifi iizerine Icra Vekilleri 
Heyetinden hususi bir mezuni
yet istihsaline mecburdurlar. 

Yukaridaki fikralarda yazi
li mezuniyeti almami§ olanlar 
ticaret unvanlarinda banka ke-
limesini kullanamazlar ve ban-

(S . Sayan: 204) 

BtFTQE ENCUMENlNlN DE-
Gi§TIRi§I 

Bankalar kanunu layihasi 

I - Umumi hiikiimler 

MADDE 1 — iktisad encii-
meninin birinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Birinci mad-
dede yazili bankalann anonim, 
limitet veya hisse senetli ko
mandit seklinde olmalan sart-
tir. Hususi kanunlarla teskil 
olunan bankalar ve emniyet 
sandigi ile sermayesi tamamen 
yabanci bir Devlete aid ban
kalar bu hiikumden miistesna-
dir. 

MADDE 3 — Adliye encii-
meninin 3 ncii maddesi aynen 
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Htt. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazili banka-
lardan bu giin mevcud olanlar bu kanunun 
nesri tarihinden, bundan sonra faaliyete gege
cek olanlar teessiisleri tarihinden itibaren iki 
ay ioinde Maliye ve iktisad vekaletlerine birer 
beyanname vereceklerdir. 

Bu beyannamede : 
A) Bankanm iinvan ve tesis tarihi, 
B) Tiirkiyede ve ecnebi memleketlerdeki 

merkez ve subelerinin bulunduklari mahallerin 
isimleri, 

C) Sermayesi miktarile bunun ne kadarmm 
tediye edilmis ve ne kadarmm heniiz tediye 
edilmemis bulundugu, 

Q) Muhtelif nevi ihtdyat akgelerinin miktar-
lari, 

D) Istigal ettigi muamele nevileri gosterilir. 
Bu beyannameye bankanm tesekkiiliine aid ve-
sikalarm musaddak suretlerile son blangosu 
baglanrr. 

MADDE 5 — Ecnebi memlektlerde tesekkul 
etmi§ olup Tiirkiyede §ube agmak suretile faa-
liyette bulunan veya bundan sonra Tiirkiyede 
sube agarak faaliyete gegecek olan bankalar 
beyannamelerinde yukariki maddede yazili 
olanlardan baska: 

a - Bankanm iinvam ile hangi memleket ka-
nununa gore tesekkul ettigini ve merkezinin 
bulundugu mahalli, 

b - Tiirkiye dahilinde agtigi subelerin bulun
duklari mahaller ile bunlarm agilma tarihlerini, 

c - Tiirkiyedeki subelerine bu kanun muci-
bince tahsis ettikleri tediye edilmis sermaye 
miktarmi, 

g - istigal ettikleri muamele nevilerini, 
gosterirler ve subelerinin agilmasma miite-
allik vesikalarm musaddak suretlerini bu be-
yannamelere baglarlar. 

Bu bankalarm 0 fikrasi mucibince Tiirki
yedeki subelerine tahsis ettikleri tediye olun-
mus sermaye Tiirk parasma naMd olarak tah-
vil ve sermaye hesabma ithal edilir. 

Ik. B. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazili ban-
kalardan bu giin mevcud olanlar bu kanunun 
nesri tarihinden, bundan sonra kurulacak ve fa
aliyete gegecek olanlar teessiisleri tarihinden 
itibaren iki ay iginde Maliye ve iktisad veka
letlerine birer beyanname vermege mecburdur-
lar. 

Bunlardan: 
1 - Tiirk kanunlarma gore kurulmu§ ve ku

rulacak bankalarm beyannamelerinde: 
A) Bankanm unvani ve tesis tarihi, 
B) Tiirkiyede ve ecnebi memleketlerdeki 

merkez ve §ubelerinin bulunduklari mahalle
rin isimleri, 

C) Sermayesi miktarile bunun ne kadari-
nin tediye edilmi§ ve ne kadarmm heniiz tedi
ye edilmemis bulundugu, 

Q) Muhtelif nevi ihtiyat akgelerinin miktar-
lari, 

D) Istigal ettigi muamele nevileri gosterilir, 
Bu beyannameye bankanm tesekkiiliine aid 

vesikalarm musaddak suretlerile son blangosu 
baglanir. 

2 - Ecnebi memleketlerde tegekkiil etmi§ 
olup Tiirkiyede §ube agmak suretile faaliyette 
bulunan veya bundan sonra Tiirkiyede §ube 
agarak faaliyete gerecek olan bankalar beyan
namelerinde : 

A) Bankanm unvani ile hangi memleket 
kanununa gore te§ekkiil ettigini ve merkezinin 
bulundugu mahalli, 

B) Tiirkiye dahilindeki §ubelerin bulun
duklari mahaller ile bunlarm acilma tarihlerini, 

C) Tiirkiyedeki §ubelerine bu kanun muci
bince tahsis ettikleri tediye edilmis, sermaye 
miktarmi, 

Q) Igtigal ettikleri muamele nevilerini, 
D) Bankanm hangi tarihte teessiis ettigini, 
E) Sermaye miktan ile bunun ne kadan-

nin tediye edilmis. ve heniiz ne kadarmm tedi
ye edilmemi§ bulundugunu, 

i;i) Muhtelif ihtiyat akgelerinin miktarlanni, 
G) Merkezi bulunan memleketlerle diger 

memleketlerdeki subelerinin bulunduklari ma
hallerin isimlerini, 
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MADDE 4 — Iktisad encii-
meninin 4 ncii maddesi aynen. 

— 21 — 
Ad. E. 

ka muamelesi de yapamazlar. 

MADDE 4 — Turk kanun-
larina gore kurulmu§ ve ku-
rulacak bankalarla ecnebi 
iiiemleketlerde tesekkiil edip 
Tiirkiyede §ube agmak sureti-
le calis.m ve calisacak olan 
bankalar bu kanunun ne§rin-
den sonra acacaklari her §ube 
icin 3 ncii maddede yazili hii-
kiimler dairesinde izin almaga 
mecburdurlar. 

B. E. 

MADDE 4 — Adliye encii-
meninin 4 ncii maddesi aynen 

(S. Sayisi ; 204) 



— 22 
H I 

MADDE 6 — Yukari maddede yazili banka-
lardan bu giin Tiirkiyede birden fazla §ubesi 
faaliyette bulunanlar bu kanunun nesri ta-
rihinden, bundan sonra birden fazla sube ag-
mak suretile faaliyette bulunacaklar ikinci su-
belerini agtiWari tarihten itibaren bir buguk ay 
iginde Maliye ve iktisad vekaletlerine ayrica 
birere beyanname vererek TiirMyedeM sube-
lerinin birini diger subeleri temsilen mezun ve 
salahiyettar idare merkezi olmak iizere tayine 
mecburdurlar. 

Ik. E. 

Gosterirler ve §ubelerinin agilmasma mii-
teallik vesikalann musaddak suretlerini bu be-
yannamelere baglarlar. 

Bu bankalarm, (C) fikrasi mucibince Tiir-
kiyedeki §ubelerine tahsis ettikleri tediye olun-
mu§ sermaye Tiirk parasma nakit olarak tah-
vil ve sermaye hesabina ithal edilir. 

MADDE 5 — Yukandaki maddenin ikinci 
kisminda yazili bankalardan bu giin Tiirkiye
de birden fazla §ubssi faaliyette . bulunanlar 
bu kanun ne§ri tarihinden, bundan sonra bir
den fazla sube acmak suretile faaliyette bulu
nacaklar ikinci §ubelerini actiklari tarihten iti
baren bir buguk ay igincle Maliye ve iktisad 
vekaletlerine ayrica birer beyanname vererek 
Tiirkiyedeki §ubelerinin birini diger §ubeleri 
temsile mezun ve salahiyettar idare merkezi 
olmak iizere tayine mecburdurlar. 
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Ad. E. B. E. 

MADDE 5 — Iktisad encii-
meninin 5 nci maddesi aynen. 

MADDE 5 — Birinci madde-
de yazili bankalardan bu gun 
mevcud olanlar bu kanunun 
ne§ri tarihinden, bundan son
ra kurulacak ve faaliyete ge-
gecek olanlar teessiisleri tari
hinden itibaren iki ay icinde 
Maliye ve iktisad vekaletlerine 
birer beyanname vermege mec-
burdurlar. 

Bunlardan: 
1 - Turk kanunlanna gore 

kurulmu§ ve kurulacak banka-
lann beyannamelerinde: 

A) Bankanin iinvani ve te-
sis tarihi, 

B) Tiirkiyede ve ecnebi mem-
leketlerdeki merkez ve §ube-
lerinin bulunduklan mahalle-
rin isimleri. 

C) Sermayesi miktarile bu-
nun ne kadarmin tediye edil-
mi§ ve ne kadarmin heniiz te
diye edilmemi§ bulundugu, 

Q) Muhtelif nevi ihtiyat ak-
celerinin miktarlan, 

D) I§tigal ettigi muamele ne-
vileri gbsterilir. 

Bu beyannameye bankanin 
te§ekkiiliine aid vesikalarm 
musaddak suretlerile son blan-
cosu baglamr. 

2 - Ecnebi memleketlerde te-
§ekkiil etmi§ olup Tiirkiyede 
§ube agmak suretile faaliyette 
bulunan veya bundan sonra 
Ttirkiyede §ube acarak faali
yete gececek olan bankalar be
yannamelerinde : 

A) Bankanm iinvani ile han-

MADDE 5 — Adliye encii-
meninin 5 nci maddesi aynen 
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HU. Ik. E. 

MADDE 7 — Dordiincii ve besinci madde-
ler mucibince verilecek beyannameler uzerine 
Maliye ve Iktisad vekaletleri bu kanun hiikum-
lerine tevfikan her bankanm mevduat kabuliine 
salahiyettar olub olmadigmi miistereken tayin 
ve beyannamelerin tevdii tarihinden itibaren 
bir ay iginde keyfiyeti kendilerine teblig eder-
ler. 

MADDE 6 — Dordiincii madde mucibince 
verilecek beyannameler uzerine Maliye ve tk
tisad vekaletleri bu kanun hiikiimlerine tev
fikan her bankanm mevduat kabuliine salahi
yettar olup olmadigmi mii§tereken tayin ve 
beyannamelerin tevdi tarihinden itibaren bir 
ay iginde keyfiyeti kendilerine teblig ederler, 
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Mai. E. 

MADDE 6 — Iktisad encii-
meninin 6 nci maddesi aynen. 

Ad. E. 

gi meraleket kanununa gore 
te§ekkiil ettigini ve merkezinin 
bulundugu mahalli, 

B) Tiirkiye dahilindeki §u-
belerin bulunduklari mahaller 
ile bunlarm acilma tarihlerini, 

C) Tiirkiyedeki subelerine 
bu kanun mucibince tahsis et-
tikleri tediye edilmis sermaye 
miktarini, 

Q) tstigal ettikleri muamele 
nevilerini, 

D) Bankanin hangi tarihte 
teessiis ettigini, 

E) Sermaye miktan ile bit-
nun ne kadarmm tediye edil
mis, ve heniiz ne kadarmm te
diye edilmerni§ bulundugunu, 

F) Muhtelif ihtiyat akcele-
rinin miktarlarmi, 

Or) Merkezi bulunan memle-
ketlerle diger memleketlerdeki 
§ubelerinin bulunduklari ma-
hallerin isimlerini gosterirler 
ve §ubelerinin acilmasina mii-
teallik vesikalann musaddak 
suretlerini bu beyannamelere 
baglarlar. 

Eu bankalarm, (C) bendi 
mucibince Tiirkiyedeki §ubele-
rine tahsis ettikleri tediye olun-
mu§ sermaye Tiirk parasma 
nakit olarak tahvil ve sermaye 
hesabma ithal edilir. 

MADDE 6 — Tiirkiyede su-
be acmak suretile faaliyette 
bulunan ecnebi bankalardan 
bu giin Tiirkiyede birden fazla 
subesi faaliyette bulunanlar bu 
kanunun ne§ri tarihinden, bun-
dan sonra birden fazla §ube 
acmak suretile faaliyette bu-
lunacaklar ikinci subelerini 
agtiklan tarihten itibaren bir 
buguk ay icinde Maliye ve ik
tisad vekaletlerine ayrica bi-

B. E. 

MADDE 6 — Adliye encti-
meninin 6 nci maddesi aynen 
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MADDE 8 — Mevduat kabul edebilmek igin 
Tiirk kairanlarma gore tesekkiil eden bankala-
rm tediye edilmis. sermayelerile bilumum ihtiyat 
akgeleri baliginin ve ecnebi memleketlerde te
sekkiil edib Turkiyede sube acmak suretile 
faaliyette bulunan bankalarm TurMyedeM su-
belerine tahsis ettikleri tediye edilmisf serma-
ye miMarlarmm ilk tesis masraflari harig ol-
mak iizere: 

Niifusu 250,000 den fazla olan sehirlerde en 
az bir milyon lira, 

Niifusu 100,000 den fazla ve 250,000 den 
a$agi olan yerlerde en az 500,000 lira, 

Niifusu 50,000 den fazla ve 100,000 den asa-
gi olan yerlerde en az 125,000 lira, 

Niifusu 50,000 den asagi olan yerlerde en 
az 50,000 lira olmasi sarttrr. 

MuMelif sehirlerde subeleri bulunan banka-
lar igin bu madde mucibince istenilen sermaye 
haddi merkez ve subelerinin bulunduklan se-
hirlere aid hadler ayri ayri hesab ve cemedil-
mek suretile tesbit olunur. Bir §ehirdeki §u-
beler bu hadlerin hesabmda bir §ube itibar 
olunur. 

II - Bankalarm dahili te§kilati 

a) Idare 

MADDE 9 — Anonim §irket olarak kuru-
lan bankalarda ticaret kanununda gosterilen 
idare uzuvlarmdan ba§ka idare meclisi tara-

MADDE 7 — Mevduat kabul edebilmek 
igin Tiirk kanunlarma gore te§ekkiil eden 
bankalarm tediye edilmis, sermayelerile bilu
mum ihtiyat akgeleri baliginin ve ecnabi mem-
bketlerde te§ekkiil edip Turkiyede §ube ac
mak suretile faaliyette bulunan bankalarm 
Tiirkiyedeki §ubelerine tahsis ettikleri tediye 
edilmis sermaye miktarlarmin ilk tesis masraf
lari haric olmak iizere: 

Niifusu 250 binden fazla olan sehirlerde en 
az bir milyon lira, 

Niifusu 100 binden fazla ve 250 binden a§a-
gi olan yerlerde en az 500 bin lira, 

Niifusu 50 binden fazla ve 100 binden a§a-
gi olan yerlerde en az 125 bin lira, 

Niifusu 50 binden a§agi olan yerlerde en az 
50 bin lira olmasi §arttir. 

Muhtelif §ehirlerde §ubeleri bulunan banka-
lar igin bu madde mucibince istenilen sermaye 
haddi merkez ve §ubelerinin bulunduklan §e-
hirlere aid hadler ayri ayri hesab ve cem edil-
mek suretile tesbit olunur. Bir §ehirdeki su-
beler bu hadlerin hesabmda bir §ube itibar 
olunur. 

II - Bankalarm dahili te§kilati 

a) Idare 

MADDE 8 — Anonim §irket olarak kurulan 
bankalarda ticaret kanununda gosterilen idare 
uzuvlarmdan ba§ka bu kanunda yazili vazifele-
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MADDE 7 — Iktisad encii-
meninin 7 nci maddesi aynen. 

MADDE 8 — iktisad encii-
meninin 8 nci maddesi aynen. 

— 27 — 
Ad. E. 

rer beyanname vererek Tiirki-
yedeki §ubelerinin birini diger 
§ubeleri temsile mezun ve sa-
lahiyettar idare merkezi olmak 
iizere tayine mecburdurlar. 

MADDE 7 — Be§inci mad-
de mucibince verilecek beyan-
nameler iizerine Maliye ve ik
tisad vekaletleri bu kanun hii-
kiimlerine gore her bankanin 
mevduat kabuliine salahiyetli 
olup olmadigmi birlikte tayin 
ve beyannamelerin tevdi tari-
hinden itibaren iki ay iginde 
keyfiyeti kendilerine teblig 
ederler. 

MADDE 8 — iktisad encii-
meninin 7 nci maddesi aynen. 

II - Eankalarm dahili te§kilati 

a) Idare 

MADDE 9 — iktisad encii-
meninin 8 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 7 — Adliye encii-
meninin 7 nci maddesi aynen 

MADDE 8 — iktisad enciime-
nin 7 inci maddesi aynen 

II - Bankalarm dahili te^kilati 

A i Idare 

MADDE 9 — Iktisad encii-
meninin 8 nci maddesi aynen 
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fmdan idare meclisine dahil olanlar arasm-
dan segilen iki aza ile umumi miidiirden mii-
rekkep iig kisjlik bir idare komitesi bulunur. 

Eanka umum miidiirii idare meclisinin ta-
bii azasidir. 

Ticaret kanununun idare meclisine verdigi 
salahiyetler mahfuzdur. 

MADDE 10 —- Bu kanun hiikiimleri korun-
mak §artile idare komitesmin salahiyetleri her 
bankanin esas mukavelesinde tesbit olunur. 

Limited veya hisseli komandit §irketi §ek-
linde kurulan bankalarda idare komitesi ye-
rine gecen iig zattan miirekkeb idare uzvu ve 
bu uzvun salahiyetleri §irket esas mukavelesi-
ne dercolunur. 6 nci madde rnucibiri.ce ecnebi 
bankalarm Tiirkiyedeki idare merkezlerinde 
yukanki maddede yazili idare komitesi yeri-
ne kaim olmak iizere bu nam ile iig kisilik bir 
idare uzvu tesis olunur. 

MADDE 11 — idare meclisi, idare komitesi
nin faaliyetini murakabe etmekle miikelleftir. 

Idare meclisi azalarmdan her biri idare ko-
mitesinden bu komitenin faaliyeti hakkmda ve-
rilmesi maddeten miimkiin olan biitun malu
mati istemege ve almaga, miinasib gorecegi 
her nevi kontrolii yapmaga salahiyetlidir. 

MADDE 12 — Idare komitesi kararlan ara
larmda agik birakilmamak ve satrr aralarmda 
gikinti olmamak sartile ticaret kanununun 69 n-

Ik. E. 

ri ifa etmek iizere idare meclisi tarafindan idare 
meclisine dahil olanlar arasmdan segilen iki aza 
ile umumi miidiirden miirekkeb iig kigilik bir 
idare komitesi bulunur. 

Banka umum miidiirii idare meclisinin tabii 
azasidir. 

Ticaret kanununun idare meclisine verdigi 
salahiyetler' mahfuzdur. 

MADDE 9 — Limitet veya hisseli komandit 
§irketi §eklinde kurulan bankalarda idare komi
tesi ticaret kanunu ve esas mukavelenameleri 
hiikumlerine gore umumi heyetleri veya §erikle-
ri tarafindan segilecek iig zattan terekkiib eder. 
Besinci madde mucibince ecnebi bankalarm 
Tiirkiyedeki idare merkezlerinde idare meclisi 
ve idare komitesi salahiyetlerini haiz olmak iize
re ayrica iig ki§ilik bir idare uzvu tesis olunur. 

MADDE 10 — Idare meclisi, idare komite
sinin faalij^etini murakabe etmekle miikelleftir. 

idare meclisi azalarmdan her biri idare ko-
mitesinden bu komitenin faaliyeti hakkmda ve-
rilmesi maddeten miimkiin olan biitiin malumati 
istemege ve almaga, miinasib gorecegi her nevi 
kontrolii yapmaga salahiyetlidir. 

MADDE 11 — idare komitesi kararlan ara
larmda agik birakilmamak ve satrr aralarmda 
gikmti olmamak sartile ticaret kanununun 69 
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Mai. E. 

MADDE 9 — Limited veya 
hisseli komandit sirketi §ek-
linde kurulan bankalarda ida-
re komitesi, ticaret kanunu ve 
esas mukavelenameleri hiikiim-
lerine gore umumi heyetleri 
veya §erikleri tarafindan segi-
lecek ug zattan terekkiib eder. 

MADDE 10 — Besinci mad-
de mucibince ecnebi bankala-
rm Tiirkiyedeki idare merkez-
lerinde idare meclisi ve idare 
komitesi salahiyetlerini haiz 
olmak iizere ayrica iig ki§ilik 
bir idare uzvu tesis oKnur. 

MADDE 11 — Iktisad encii-
meninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 12 — iktisad encii-
meninin 11 nci maddesi aynen. 

— 29 -
Ad. E. 

MADDE 10 — Limited veya 
hisseli komandit sirketi seklin-
de kurulan bankalarda idare 
komitesi ticaret kanunu ve 
esas mukavelenameleri hukiim-
lerine gore umumi heyetleri 
veya serikleri tarafmdan segi-
lecek iki zat ile girketin mudii-
rtinden terekkiib eder. 

Altinci madde mucibince ec
nebi bankalarm Tiirkiyedeki 
idare merkezlerinde idare mec
lisi ve idare komitesi salahi-
yet ve mesuliyetini haiz ol
mak iizere bankanin merkez 
mudiiriiniin dahil bulundugu 
ayrica iig ki§ilik bir idare uz
vu tesis olunur. 

MADDE 11 — Idare mecli
si, idare komitesinin faaliye-
tini murakabe etmekle miikel-
leftir. 

idare meclisi azalarindan her 
biri idare komitesinden, bu 
komitenin faaliyeti hakkmda 
hqr tiirlii malumati istemege, 
munasib gorecegi her nevi kon-
trolii yapmaga salahiyetlidir. 

MADDE 12 — Iktisad encii-
meninin 11 nci maddesi aynen. 

B. B. 

MADDE 10 — Adliye encti-
meninin 10 ncu maddesi aynen 

MADDE 11 — Adliye encti-
meninin 11 nci maddesi aynen 

MADDE 12 — iktisad encii-
meninin 11 nci maddesi aynen 
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cu maddesi mucibince tasdik edilmis bir defte-
re kaydedilir ve alti komite reis ve azalari tara-
fmdan imzalanrr. 

MADDE 13 — Idare komitesinin ittifakla 
verdigi kararlar dogrudan dogruya, ekseriyetle 
verdigi kararlar idare meclisinm tasvibinden 
sonra infas olnrmr. Her hangi bir igfcimaa is-
tirak edemeyecek syrette mazereti zuhur eden 
idare komitesi azasi yerine vazife gormek iizere 
idare meclisi tarafmdan bir de yedek aza segilir. 

MADDE 14 — Bir bankanm idare meclisi 
azalarrnm ve muraldblerinin ve miidiirlerinin 
gerek dogrudan dogruya, gerek bilvasrta veya 
muvazaa yolile bankadan her ne sekilde olursa 
olsun kredi almalari, bankaya lehlerine olarak 
kefalet ve teminat verdirmeleri veya menfaat 
rabrtasi ile bagli olduklari sahis veya miiessese-
ler lehine kredi verilmesini istemeleri veya ban
kadan bunlar lehine kefalet veya teminat itasi-
ni taleb eylemeleri yasaktrr. 

Bu hiikiimlere muhalif hareket edenler yiiz 
liradan bin liraya kadar agrr para cezasma ve iig 
aya kadar hapse mahkum edilirler. 

MADDE 15 — Bir bankanm kendi tesis etti-
gi veya sermayesinin en az yiizde yirmi besine 
malik olmak sartile serik bulundugu. bir miies-
sese idare meclisinde bulunan kimseler ayni za-
manda bu bankanm idare meclisinde bulunacak 
olurlarsa idare meclisinde bulunduklan miiesse-
senin banka ile muamele yapmasi memnu degil-
dir. 

MADDE 16 — Bir bankanm idare meclisi ve 
idare komitesi Eeis ve azalari, hukuk usul mu-
hakemeleri kanununun 245 nci maddesinin 3 
numarali bendinde yazili derecelerde karabeti 
bulunan kimselere ve menfaat rabrtasile bagli 
olduklari sahis veya miiesseselere taalluk eden 
kredi, teminat ve kefalet taleplerinin miizake-

( S. Suyisi 

Ik. E. 

ncu maddesi mucibince tasdik: edilmis bir def-
tere kaydedilir ve her kararrn alti komite reis 
ve azalari tarafmdan imzalanrr 

MADDE 12 — Idare komitesinin ittifakla 
verdigi kararlar dogrudan dogruya, ekseriyetle 
verdigi kararlar idare meclisinin tasvibinden 
sonra infaz olunur. Her hangi bir igtimaa isti-
rak edemiyecek surette mazereti zuhur eden 
idare komitesi azasi yerine vazife gormek iizere, 
anonim sirketlerde idare meclisi ve limitet ve 
hisseli komandit sirketlerda umumi heyetler 
veya serikler tarafmdan iki de yedek aza se-

§ilir, 

MADDE 13 — Bir bankanm idare meclisi 
azalarrnm ve murakiplarmin ve mudurlerinin 
gerek dogrudan dogruya, gerek bilvasrta veya 
muvazaa yolu ile bankadan her ne sekilde 
olursa olsun kredi almalari, bankaya lehlerine 

olarak kefalet ve teminat verdirmeleri veya men
faat rabrtasile bagli olduklari ^ahis veya mii-
esseseler lehine kredi verilmesini istemeleri veya 
bankadan bunlar lehine kefalet veya teminat 
itasmi talep eylemeleri ve bankalarm bu nevi 
muameleleri yapmalan yasaktrr. 

Bu hiikiimlere muhalif hareket edenler 100 
liradan bin liraya kadar agrr para cezasma ve 
iig aya kadar hapse mahkum edilirler. 

MADDE 14 — Bir bankanm kendi tesis et-
tigi veya sermayesinin en az % 25 ne malik ol
mak sartile serik bulundugu bir miiessese ida
re meclisinde bulunan kimseler ayni zamanda 
bu bankanm idare meclisinde bulunacak olur
larsa idare meclisinde bulunduklan miiessese-
nin banka ile muamele yapmasi memnu de-
gildir. 

MADDE 15 — Bir bankanm idare meclisi 
ve idare komitesi reis ve azalari, hukuk usulii 
muhakemeleri kanununun 245 nci maddesinin 
iig numarali bendinde yazili derecelerde kara
beti bulunan kimselere ve menfaat rabrtasile 
bagli olduklari sahis ve miiesseselere taalluk 
eden kredi, teminat ve kefalet taleplerinin mii-
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Mai. E. 

MADDE 13 — Iktisad encii-
meninin 12 nci maddesi aynen. 

MADDE 14 — iktisad encii-
meninin 13 ncii maddesi aynen. 

MADDE 15 — iktisad encii-
meninin 14 ncii maddesi aynen. 

MADDE 16 — iktisad eneii-
meninin 15 nci maddesi aynen. 

— 31 -
Ad. E. 

MADDE 13 — iktisad encii-
meninin 12 nci maddesi aynen. 

MADDE 14 — Bir bankanm 
idare meclisi ve idare komitr;-
si reis vc azalarmm ve mura-
kiplerinin ve banka adma im-
za koymaga salahiyetli mii 
diir veya merrmrlirm dogm-
dan dogruya veya muvazaa 
yohi ile bankadan her ne §e-
kilde olursa olsun kredi al-
raalan, bankaya lehlerine oia-
rak kefalet veya teminat ver-
dirm.eleri yahud menfaat ra-
bitasile bagli olduklan eshas 
ve miiesseseler lehine kredi, 
kefalet veya teminat verilme-
sini temin ettirmeleri ve ban-
kalarm da bu nevi muamelele-
ri yapmalan yasaktir. 

MADDE 15 — iktisad encii-
meninin 14 ncii maddesi aynen. 

MADDE 16 — Bir bankanm 
idare meclisi ve idare komi-
tesi reis ve azalan hukuk nsu-
lii muhakemeleri kanununun 
245 nci maddesinin 3 numa-
rali bendinde yazili dereceler-
de karabeti bulunan kimselere 

B. E. 

MADDE 13 — iktisad encii-
meninin 12 nci maddesi aynen 

MADDE 14 — Adliye encii-
meninin 14 ncii maddesi aynen 

MADDE 15 — iktisad encii-
meninin 14 ncii maddesi aynen 

MADDE 16 — Adliye encii-
meninin 16 nci maddesi aynen 
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resine istirak edemez ve bu isler hakkmda rey 
veremezler. 

MADDE 17 — Banka memurlari kendi ban-
kalarile gerek dogrudan dogruya, gerek bil-
vasita, veya muvazaa yolu ile her hangi bir se-
kilde olursa olsun istikraz ve avans muamele-
sinde bulunamazlar. Banka kendi memurlari 
lehine teminat veremez ve kefil olamaz. 

MADDE 18 — Mevcud bankalarda vaziyet-
leri bu kanunun 14, 16 ve 17 nci maddeleri hii
kumlerine uygun olmayan idere meclisi reis ve 
azalarile miirakibleri, miidiir ve memurlari va-
ziyetlerini bu kanunun nesri tarihinden itiba-
ren bes sene iginde bu kanun hukiimlerine uy-
durmaga mecburdurlar. 

b) Hissedarlar heyeti umumiyesi namina 
murakabe 

(Murakibler) 

MADDE 19 — Ticaret kanunu hiikumlerine 
gore seeilen murakibler Banka idare meclisi, 
idare komitesi reisi ve azalarile miidiir ve me-
murlarmm bu kanun hukiimlerine ve Bankanm 
esas mukavelesine aykiri gordiikleri hareketle-
rini vesikalara dayanarak sirket Heyeti umu-
miyesine hitaben tanzim edecekleri raporda zik-
retmege mecburdurlar. 

Bu murakibler raporlarmm birer suretini 
Maliye ve tktisad vekaletlerine gonderirler. 

Ill - Kredi muameleleri ve karsiliklar 

MADDE 20 — Bu kanun hukiimlerine gore 
mevduat kabuliine mezun bankalar muamelele-
rinde asagidaki maddelerde yazili esaslara ria-

Ik. E. 

zakeresine istirak edemez ve bu isler hakkmda 
rev veremezler rey veremezler 

MADDE 16 — Banka memurlari kendi ban-
kalarile gerek dogrudan dogruya, gerek bilva-
sita, veya muvazaa yolu ile her hangi bir sekilde 
olursa olsun istikraz muamelesinde bulunamaz
lar. Banka kendi memurlari lehine teminat vere
mez ve kefil olamaz. 

MADDE 17 — Mevcud bankalarm idare 
meclisi reis ve azalarile miirakiplerinin, miidiir 
ve memurlarmm kendi bankalarile yaptiklan 
ve 13 ve 16 nci maddelerin men ettigi muamele-
ler bu kanunun nesri tarihinden itibaren bes 
sene icinde tasfiye edilir. 

Ancak idare meclisi reisi ve azalarile miirakip-
ler kendi bankalarile giristikleri ve 13 ve 16 nci 
maddelerin men ettigi muamelelerine bu kanu
nun nesri tarihinde nakit, mal, kefalet, teminat 
sekil ve mahiyetinde veya her hangi sekil ve 
surette tahakkuk etmis bulunan miktari gegme-
mek iizere iig sene miiddetle devam edebilirler. 
Dordiincii sene basmdan itibaren bu muameleler 
kesilir ve besinci sene sonunda tasfiye ikmal 
olunur. 

b) Hissedarlar heyeti umumiyesi namina 
murakabe 

(Murakipler) 

MADDE 18 — Ticaret kanunu hiikumlerine 
gore segilen miirakipler banka idare meclisi, 
idare komitesi reisi ve azalarile miidiir ve me
murlarmm bukanun hukiimlerine ve bankanm 
esas mukavelesine aykiri hareketlerini gbrdiik-
leri takdirde bunlari vesikalara dayanarak sir
ket heyeti umumiyesine hitaben tanzim edecek
leri raporda zikretmege mecburdurlar. Bu mii
rakipler raporlarmm birer suretini Maliye ve 
tktisad vekaletlerine gonderirler. 
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MADDE 17 — tktisad encii-
meninin 16 nci maddesi aynen. 

MADDE 18 — iktisad encii-
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MADDE 19 — iktisad encii-
meninin 18 nci maddesi aynen-

Ad. E. 

taalluk eden kredi, teminat 
ve kefalet taleplerinin muza-
keresine istirak edemezler ve 
bu isler hakkmda rey vere-
mezlpr. 

MADDE 17 — Bankalar, 
kendi meniurlarina gerek dog-
rudan dogmya ve gerek mu-
vazaa yolile odting para ve 
lehlerine teminat veremezler ve 
kefil olamazlar. 

b) Hissedarlar umumi heyeti 
adma murakabe 

MADDE 18 — iktisad encii-
meninin 18 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 17 — Adliye encii-
meninin 17 nci maddesi aynen 

B : Hissedarlar umumi 
heyeti adma murakipler 

MADDE 18 — Iktisad encii-
meninin 18 nci maddesi aynen 
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yet etmege mecburdurlar. 

MADDE 21 — Bir banka, hakiki veya huk-
mi bir sahsa nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil 
ve mahiyetinde veya her hangi bir §ekil ve su
rette kendi tahsil edilmis sermaye ve ihtiyat 
akgelerinin yiizde onundan fazla kredi veremez. 

Asagidaki fikralarda gosterilen muameleler 
bu hukiirnden miistesnadir: 

a - Devlete veya hiikmi sahsiyeti haiz Dev-
let muesseselerile veya sermayesi Devletee mev-
zu bankalarla miistereken hissedar bulunduklari 
milli sanayi i§tirakleri, 

b - En az yiizde elli bir nisbetinde sermaye-
sine sahib bulunduklari miiesseselerle yapacak-
lan muameleler, 

c - Hususi kanunlarla vazedilen hiikumlere 
gore yapilan muameleler, 

d - Maliye vekaletl ile yapilan muameleler, 
e - Vadesinin hululiine en fazla bir sene ka-

lan Hazine bonolarmm iskontosuna aid muame
leler, 

f - Karsfihgi nakid veya Devlet dahili istik-
raz tahvilati olan teminat mektuplarma aid mu
ameleler, 

g - Bankalarm kendi aralarmdaki muamele
ler. 

MADDE 22 — a - Hakiki veya hiikmi bir 
sahsa verileoek nakid, mal, kefalet ve teminat 
sekil ve mahiyetinde veya her hangi bir sekil 
ve surette yekunu tediye edilmis seraiayenin 
yiizde onunu gegmeyen ve 25 000 liradan az 
olan krediler banka esas mukavelesinin ve da
hili nizamnamesinin koydugu kayid ve sartlara 
gore banka umum miidurliigunce veya kendile-
rine verilen salahiyet dahilinde sube miidurluk-
lerince agriir. 

( S . Sayisi 

Ik. E. 

Il l - Kredi muameleleri ve karsihklar 

MADDE 19 — Bir banka, hakiki veya hiik
mi bir sahsa nakit, mal, kefalet ve teminat se
kil ve mahiyetinde veya her hangi bir sekil ve 
surette kendi tahsil edilmis sermaye ve ihtiyat 
akgelerinin % 10 onundan fazla kredi veremez. 

Ancak altin veya dahili istikraz tahvilati 
terhini mukabilinde agilacak kredilerde bu had-
din % 60 a, ihracat mallarma aid vesaik muka
bilinde agilacak krediler. de % 20 ye, ticaret 
mallari mukabilinde agilacak krediler de % 15 e 
cikarilmasi caizdir. 

A§agidaki fikralarda gosterilen muameleler 
yukanki fikralardaki takyitlere tabi degildir: 

a) Devletle veya hiikmi §ahsiyeti haiz Dev
let miiesseselerile veya sermayesi Devletee mev-
zu bankalarla mii§tereken hissedar bulundukla
ri milli sanayi istirakleri, 

b) En az % 51 nisbetinde sermayesine sahib 
bulunduklari miiesseselerle yapacaklan muame
leler, 

c) Hususi kanunlarla vazedilen hiiktimlere 
gore yapilan muameleler, 

d) Maliye vekaletile yapilan muameleler, 
e) Vadesinin hululiine en fazla iki sene ka-

lan Hazine bonolarmm iskontosuna aid muame
leler, 

f) Karsjligr nakid veya Devlet dahili istikraz 
tahvilati olan teminat mektuplarma aid muame
leler, 

g) Bankalarm kendi aralarmdaki muamele
ler, 

h) Maliye ve Iktisad vekaletlerinin kabul 
edecekleri ecnebi bankalarm mukabil kefaleti 
ile verilen kefalet mektuplan. 

MADDE 20 — a - Hakiki veya hiikmi bir 
§ahsa verilecek nakid, mal, kefalet ve teminat 
§ekil ve mahiyetinde veya her hangi bir §ekil 
ve surette yekunu tediye edilmis, sermayenin % 
onunu gegmeyen ve 25 bin liradan az olan kre
diler banka esas mukavelesinin ve dahili nizam
namesinin koydugu kayid ve §artlara gore 
banka umum miidurliigiince veya kendilerine 
verilen salahiyet dahilinde §ube mudiirluklerin-
ce acilir. 
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MADDE 20 — iktisad encii-
meninin 19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 21 — Iktisad encii-
meninin 20 nci maddesi aynen. 

- 3 5 -
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Ill - Kredi muameleleri ve 
karsjhklar 

MADDE 19 — Iktisad encu-
meninin 19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 20 — Iktisad encii-
meninin 20 nci maddesi aynen. 

B. E. 

I l l - Kredi muameleleri ve 
karsiliklar 

MADDE 19 — Iktisad encii-
meninin 19 ncu maddesi aynen 

MADDE 20 — Iktisad encii-
meninin 20 nci maddesi aynen 
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b - Hakiki veya hukmi bir §ahsa verilecek 
nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil ve mahiye-
tinde veya her hangi bir sekil ve surette yeku-
nu tediye edilmis sermayenin yiizde onunu geg-
memek iizere 25 000 den fazla krediler banka 
umum miidurunun tahriri teklifi ve idare komi-
tesinin kararile agilir. 

c - Hakiki veya hiikmi bir §ahsa verilecek 
nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil ve mahiye-
tinde veya her hangi bir §ekil ve surette yeku-
nu 200 000 lirayi gegen krediler munhasiran ida
re meclisinin kararile agilir. 

d - Tediye edilmis, sermayesi 200 000 liradan 
a§agi bulunan bankalarda a, b fikralarmda zik-
redilen hadler 2000 ve 5000 liradir. 

MADDE 23 — Hadleri ne olursa olsun agik 
yani karsiliksiz krediler banka umum mudurlu-
giiniin teklifi ve idare meclisinin kararile agilir. 

Kefalet veya teminat mukabili agilacak borg-
lu cari hesablar igin salahiyetler idare meclisin-
ce tesbit edilir. 

MADDE 24 — Bankalar dogrudan dogruya 
veya istirak tarikile sanayi islerine tediye edil
mis sermaye ve ihtiyat akgelerinin yekununu a§-
mayan bir miktara kadar girebilirler. 

Ancak Devletle veya hiikmi bir §ahsiyeti 
haiz Devlet miiesseselerile veya sermayesi Dev-
letge mevzu bankalarla mu§tereken hissedar bu-
lunduklari milli sanayi i^tirakleri bu kayde ta-
bi degildir. 

MADDE 25 — Bankalar ticaret maksadile 
gayrimenkul alrm ve satimi ile mesgul olamaz-
lar; gayrimenkuller iizerine ikrazat yapamazlar., 
Ancak alacaklarini saglamlastirmak maksadile 
ve munzam teminat olarak gayrimenkul ipotegi 
akrlar. 

Hususi kanunlara gore tesekkiil etmis ban
kalar bu kayidden miistesnadrr. 

Bankalar kendi isleri igin liizumlu olan 
gayrimenkuller mustesna, alacaklarmdan doayi 
temelliik mecburiyetinde kaldiklan gayrimen-
kulleri temelliik tarihinden itibaren en geg bes 
sene zarfmda elden gikarniar. 

(S. Sayisi 

b) Hakiki veya hiikmi bir §ahsa verilecek 
nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil ve mahi-
yetinde veya her hangi bir §ekil ve surette ye-
kunu tediye edilmig sermayenin % 10 nunu geg-
memek iizere 25 000 den fazla ve 200 bin li
radan az olan krediler banka umum miiduriinim 
tahriri teklifi ve idare komitesinin kararile 
agilir. 

c) Hakiki veya hiikmi bir §ahsa verilecek 
nakid, mal, kefalet ve teminat §ekil ve mahiye-
tinde veya her hangi bir §ekil ve surette yeku-
nu 200 000 lirayi gegen krediler munhasiran ida
re meclisinin kararile agilir. 

Tediye edilmis. sermayesi 200 000 liradan 
a§agi bulunan bankalarda a, b, fikralarmda zik-
redilen hadler 2 000 ve 5 000 liradir. 

MADDE 21 — Hadleri ne olursa olsun agik 
yani kar§iliksiz kredi hesabi carileri banka 
umum mudurlugunxin tekiif ve idare meclisinin 
kararile agilir. 

Kefalet veya teminat mukabili agilacak borg-
lu cari hesaplar igin salahiyetler idare meclisin-
ce tesbit edilir. 

MADDE 22 — Bankalar dogrudan dogruya 
veya i§tirak tarikile sinai i§lerle tediye edil
mis, sermaye ve ihtiyat akgelerinin yekununu 
agmayan bir miktara kadar hissedar olabilirler. 

Ancak 19 ncu maddenin (A) fikrasmda ya-
zili i§tirakler bu kayde tabi degildir. 

MADDE 23 — Bankalar ticaret maksadile 
gayrimenkul alim ve satimi ile me§gul olamaz-
lar; gayrimenkuller iizerine ikrazat yapamaz
lar. Ancak alacaklarini sagiamla§tirmak mak
sadile ve munzam teminat olarak gayrimenkul 
ipotegi alirlar. 

Hususi kanunlara gore te§ekkiil etmi§ ban
kalar bu kayitten miistesnadir. 

Bankalar kendi igleri igin liizumlu olan gay
rimenkuller mustesna, alacaklarmdan dolayi te
melliik mecburiyetinde kaldiklan gayrimenkul-
leri temelliik tarihinden itibaren en geg be§ se
ne zarfmda elden gikanrlar. 

Bu, elden gikarmanin imkansiz veya banka 
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MADDE 22 — iktisad encii-
meninin 21 nci maddesi aynen. 

MADDE 23 — Iktisad encii-
meninin 22 nci maddesi aynen. 

MADDE 24 — Bankalar, ti-
caret maksadile gayrimenkul 
alim ve satimi ile me§gul 
olamazlar; gayrimenkuller 
uzerine ikrazat yapamazlar. 
Ancak alacaklarmi saglamla§-
tirmak maksadile ve munzam 
teminat olarak gayrimenkul 
ipotegi alabilirler. 

Hususi kanunlara gore te-
sekkiil etmis. bankalar bu ka-
yitten miistesnadir. 

Bankalar, kendi i§leri igin 
liizumlu olan gayrimenkuller 
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MADDE 21 — iktisad enc'i-
meninin 21 nci maddesi aynen. 

MADDE 22 — iktisad encii-
msninin 22 nci maddesi aynen. 

MADDE 23 — Bankalar, 
ticaret maksadile gayrimen-
kul alim ve satimi ile me§gul 
olamazlar; gayrimenkul iize
rine odiing para veremezler. 
Ancak alacaklarmi saglamla§-

trmak maksadile munzam te-
inat olarak gayrimenkul 

jotegi alabilirler. 
Bankalar, kendi igleri icin 

liizumlu olan gayrimenkuller 
miistesna, alacaklarmdan do-
layi temelliik mecburiyetinde 
kaldiklan gayrimenkulleri te-

B. E. 

MADDE 21 — Iktisad encii-
meninin 21 nci maddesi aynen 

MADDE 22 — Hukumetin 
24 ncii maddesi aynen 

MADDE 23 — Adliye encii-
meninin 23 ncii maddesi aynen 
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MADDE 26 — Mevcud bankalar bes sene 
iginde vaziyetlerini yukaridaki yirmi dorduncii 
ve yirmi behind maddeler hukumlerine uydur-
maga mecburdurlar. Ancak mevcud ipotek mu-
kavelelerinin miiddetleri mahfuzdur. 

MADDE 27 — Bankalar, agacaklan kredi
ler, vereceMeri kefalet veya teminatlar igin 
bunlari isteyenden en son vaziyetini gosteren 
ve mesul heyet ve miimessillerinin imzalarmi 
tasryan bir hesab vaziyeti istemege mecbur
durlar. 

Bankalara sahte ve hakiki vaziyetlerini 
gbstermeyen bianco ve hesab vaziyeti verenler 
ceza kanununun 343 ncii maddesi hukiimlerine 
gore cezalandrrilir. 

MADDE 28 — Bamkalar hesablarmda ticari 
mevduat ile tasarruf mevduatmi ayirmaga mec
burdurlar. 

Devlet ve Devlet muessesati ile hususi idare 
ve belediyelerin ve bunlara aid miiesseselerle 
menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin ve alel-
itlak banka ve sirketlerle ticarethanelere aid 
olmak iizere tacirlerin mevduati ticari mevduat 
ve bunlardan maadasmm mevduati da tasarruf 
mevduati sayilir. 

(S. Sayisi 

Ik. B. 

igin biiyiik zarari mucib olacagi hallerde miid-
det Maliye ve iktisad vekaletlerinin teklifi 
iizerine icra Vekilleri kararile ihtiyaca gore 
uzatihr. 

MADDE 24 — Mevcud bankalar bes sene 
iginde vaziyetlerini yukaridaki 22 nci ve 23 
ncii maddeler hukumlerine uydurmaga mec
burdurlar. Ancak mevcut ipotek mukavelele-
riniii miiddetleri mahfuzdur. 

MADDE 25 — Bankalar, Devlet ve Devlet 
miiesseselerile olan veya 500 lirayi gecmeyen 
muameleler ile kote edibnis esham ve tahvilat ve
ya altm terhini mukabilinde agilacak krediler ile 
Ziraat bankasinca verilecek zirai krediler ha-
ri§ olmak iizere acacaklan ticari krediler, ve-
recekleri kefalet veya teminatlar igin bunlari 
isteyenden en son vaziyetini gosteren ve me
sul heyet ve miimessillerinin imzalarmi tasjyan 
bir hesab vaziyeti istemege mecburdurlar. 

Bankalara hakiki vaziyetlerini gosterme-
yen blango ve hesab vaziyeti verenler ceza ka
nununun 343 ncii maddesi hukumlerine gore 
cezalandirihr. 

MADDE 26 — Bankalar, hesaplarmda tica
ri mevduat ile tasaruf mevduatini ayirmaga 
mecburdurlar. 

Devlet ve Devlet muessesati ile hususi ida
re ve belediyelerin ve bunlara aid miiessese
lerle menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin 
ve alelitlak banka ve §irketlerle ticarethane
lere aid olmak iizere tacirlerin mevduati ticari 
mevduat ve bunlardan maadasmm mevduati da 
tasarruf mevduati sayilir. 
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miistesna, alacaklarmdan do-
layi temelluk mecburiyetinde 
kaldiklari gayrimenkulleri te-
melliik tarihinden itibaren en 
gee, be§ sene zarfmda elden ci-
kanrlar. 

Bu, elden cikarmanin imkan-
siz veya banka icin biiyiik za-
rari mucib olacagi hallerde 
muddet Maliye ve Iktisad ve-
kaletlerinin teklifi iizerine Ic-
ra Vekilleri kararile ihtiyaca 
gore uzatilir. 

MADDE 25 — Iktisad encii-
meninin 24 ncii maddesi aynen. 

MADDE 26 — Iktisad encii-
meninin 25 nci maddesi aynen. 

MADDE 27 — Iktisad encii-
meninin 26 nci maddesi aynen. 
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melliik tarihinden itibaren beg 
sene icinde elden gikarirlar. 

Bu elden cjkarmanin imkan-
siz veya banka igin biiyiik za-
rari mucib olacagi hallerde 
oiiddet, Iktisad vekilliginin 
karari ile ihtiyaca gore uzati-
labilir. 

Hususi kanunlara gore gay-
rimenkul iizerine ikraz igin te-
§ekkiil etmis, bankalarla Em-
niyet sandigi bu maddenin bi-
rinci fikrasi hiikmiinden miis-
tesnadir. 

MADDE 24 — Bankalar, 
Devlet ve Devlet miiesseseieri-
le olan veya 500 lirayi gegme-
yen muameleler ile kote esham 
ve tahivlat veya altin terhini 
mukabilinde agilacak krediler 
ile Ziraat bankasinca verilecek 
zirai krediler harig olmak iize-
re acacaklan ticari krediler, 
verecekleri kefalet veya temi-
natlar igin bunlari isteyenden 
en son vaziyetini gosteren ve 
mesul heyet ve miimessillerinin 
imzalanni tagiyan bir hesab 
vaziyeti istemege mecburdur-
lar. 

MADDE 25 — Iktisad encii-
meninin 26 nci maddesi aynen. 

B. E. 

MADDE 24 — Adliye encii-
meninin 24 ncii maddesi aynen 

MADDE 25 — Bankalar he-
saplarmda tasarruf mevduatmi 
diger mevduattan ayirmaga 
mecburdurlar. 

Devlet ve Devlet miiessesati 
ile hususi idare ve belediyelerin 
ve bunlara aid miiesseselerin 
(Menafii umumiyeye hadim ce-
miyetlerin) ve alelrtlak banka 
ve sirketlerle ticarethanelere 
aid olmak iizere tacirlerin mev-
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MADDE 29 — Bankalar, taahhiitlerine kar-
§i bulunduracaklari umumi disponibiliteden 
maada, Devlet dahili istikraz tahvilatmdan ve-
ya Maliye vekaletinin muvafakati altmda faiz 
getiren menkul kiymetlerden miitesekkil bir 
munzam karsilik tesis ederler. Bu munzam 
karsilik kabul ettikleri umum mevduatm yiizde 
on besine muadil bulunur. 

Bu munzam karsjlik, kanunun ne^ri tari-
hinden itibaren ilk takvim senesinin sonuna 
kadar umum mevduatm yiizde iiciine, 

ikinci yilm sonuna kadar yiizde altisma, 
Uciincii yilm sonuna kadar yiizde dokuzuna, 
Dordiincii yilm sonuna kadar yiizde on iki-

sine, 
Behind yilm sonuna kadar yiizde on be§i-

ne iblag edilmis bulunacaktir. 

MADDE 30 — Bir bankanm kabul edebile-
cegi tasarruf mevduati yekunu tediye veya 

Ik. E. 

MADDE 27 — Bankalar, taahhiitlerine kar-
si bulunduracaklari umumi disponibiliteden 
maada, Maliye vekaletinin muvafakati altm
da Devlet dahili istikraz tahvilatmdan veya 
bu tahviller derecesinde faiz getiren menkul 
kiymetlerden mutesekkil bir munzam karsi
lik tesis ederler. Bu munzam karsilik her an 
kabul ettikleri umum mevduatm % 15 ine mua
dil tutulur. 

Ancak bu munzam karsilik kanunun nesji 
tarihinden itibaren ilk takvim senesinin sonu
na kadar umum mevduatm % 3 ne, 

Ikinci yilm sonuna kadar % 6 sina, 
tJciincii yilm sonuna kadar % 9 na, 
Dorduncii yilm sonuna kadar % 12 sine, 
Be§inci yilm sonuna kadar % 15 ine iblag 

olunur. 
Mevduatm azalmasi halinde munzam kar-

siligm nakte tahvili icab eden kismi banka ta-
rafmdan taleb vukuunda Hazinece ilk muba-
yaa fiati iizerinden derhal nakte tahvil edilir. 
Ilk mubayaa fiati Merkez bankasmm tasdikli 
fiatidir. 

MADDE 28 — Bankalar, yukanki madde-
de yazili munzam karsiliklan ayri bir kasada 
rauhafaza ederler ve bunlari rehin edemeye-
cekleri gibi mahiyet ve s,ekli ne olursa olsun 
hie bir muamelede kullanamazlar. 

MADDE 29 — Bir bankanm kabul edebi-
lecegi tasarruf mevduati yekunu tediye veya 
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MADDE 28 — Iktisad encii-
meninin 27 nci maddesi aynen. 

MADDE 29 — iktisad encii-
meninin 28 nci maddesi aynen. 

MADDE 30 — iktisad encii-
meninin 29 ncu maddesi aynen. 
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X 

MADDE 26 — iktisad encii-
meninin 27 nci maddesi aynen 

MADDE 27 — iktisad encii-
meninin 28 nci maddesi aynen 

MADDE 28 — iktisad encii-
meninin 29 ncu maddesi aynen 

( S. Sayisi : 204 ) 
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duati haricindeki mevduat ta-
sarruf mevduati saydrr. 

MADDE 26 — Bankalar, ta-
ahhiitlerine kar§i bulundura-
caklari umumi disponibiliteden 
maada, Maliye vekaletinin mu-
vafakati altmda Devlet dahili 
istikraz tahvilatindan veya bu 
tahviller derecesinde faiz ge-
tiren menkul diger kiymetler-
den miitesekkil bir munzam 
karsilik tesis ederler. Bu mun
zam karsilik uger aylik hesap 
vaziyetlerinde gosterilen umum 
mevduatm en az % 15 ine mu-
adil tutulur. 

Ancak bu munzam karsilik 
kanunun nesri tarihinden iti-
baren ilk takvim senesinin so-
nuna kadar umum mevduatm 
% 3 iine, 

ikinci yilm sonuna kadar 
% 6 sma, 

Uguncu yilm sonuna kadar 
% 9 una, 

Dorduncii yilm sonuna kadar 
% 12 sine, 

Besinci yilm sonuna kadar 
% 15 ine iblag" olunur. 

Mevduatm azalmasi halinde 
munzam karsiligm nakte tahvi-
li icap eden kismi banka tara-
fmdan talep vukuunda satm 
aldiklari Merkez bankasmca 
tasdikli fiat uzerinden Hazinece 
derhal nakte tahvil edilir. 

MADDE 27 — Bankalar, yu-
kariki maddede yazili munzam 
kars,iliklari ayri bir hesapta 
gosterirler ve ayri bir kasada 
muhafaza ederler. Bunlari re
nin edemeyecekleri gibi mahi-
yet ve sekli ne olursa olsun hig 
bir muamelede kullanamazlar. 

MADDE 28 — Iktisad encu-
meninin 29 ncu maddesi aynen 
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Turkiyeye tahsis edilmig sermayesile ihtiyat 
akgeleri mecmuunun: 

a - 500 000 liraya kadar olan bankalarda 
iig mislini, 

b - 500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar 
olan bankalarda bes, mislini, 

e - Bir milyon liradan dord milyon liraya 
kadar olan bankalarda alti mislini, 

g - Dord milyon liradan fazla olan banka
larda yedi mislini gecemez. 

MADDE 31 — Tasarruf mevduati sahibleri 
mevduatlarmm yiizde kirkina miisavi bir mik-
tar icin bu mevduati kabul etmi§ olan banka-
nin aktifinde mevcud biitiin kiymetler tizerin-
de imtiyazli alacaklidrr. 

tflas vukuunda tasarruf mevduatmm imti
yazli kismi tasfiye neticesi beklenmeksizin sa-
hiblerine tediye olunur. 

MADDE 32 — Bankalar yirmi sekizinci mad-
dede yazili munzam karsiliklan ayn bir kasada 
muhafaza ederler ve bunlari renin edemeyecek-
leri gibi mahiyet ve sekli ne olursa olsun hig 
bir muamelede kullanamazlar. 

MADDE 33 — Mevduatm azalmasi nisbetin-
de munzam karsiligrn nakte tahvili icap eden 
kismi banka tarafmdan taleb vukuunda Hazi-
nece ilk mubayaa fiati iizerinden derhal nakte 
tahvil edilir. ilk mubayaa fiati Merkez banka-
smm tasdikli fiatidir. 

MADDE 34 — Mevduat sahiblerinin mevdu-
atlanni diledikleri anda bankadan nakten geri 
almak haklari hig bir suretle takyid ve tahdid 
edilemez. Mevduat sahibi ile banka arasmda 
vade veya ihbar muddeti hakkmda kararlasti-
rilan sartlar mahfuzdur. 

Muhtemel riskier karsihgi 

MADDE 35 — Bankalar ticaret kanununun 
462 nci maddesinin ve esas mukavelelerinin mec-
buii kildigi ihtiyatlardan baska senelik safi 
karlarmdan yiizde besini (ileride vukuu muh
temel risk ve zarar karsiligi olarak) aymmaga 
mecburdurlar. 

Bu mecburiyet ihtiyatlarm yekunu tediye | 

(S. Sayisi 

Ik. E. 

Turkiyeye tahsis edilmis sermayesile ihtiyat 
akgeleri mecmuunun: 

a) 500 000 liraya kadar olan bankalarda 
ii§ mislini, 

b) 500 000 liradan 1 000 000 liraya kadar 
olan bankalarda bes mislini, 

c) 1 000 000 liradan 4 000 000 liraya ka
dar olan bankalarda alti mislini, 

c) 4 000 000 liradan fazla olan bankalarda 
yedi mislini g-ecemez. 

MADDE 30 — Tasarruf mevduati sahipleri 
mevduatlarinin % 40 na miisavi bir miktar igin 
bu mevduati kabul etmi§ olan bankanin ak
tifinde mevcut biitiin kiymetler iizerinde imti
yazli alacaklidir. 

tflas vukuunda tasarruf mevduatmin imti
yazli kismi tasfiye neticesi beklenmeksizin sa-
hiplerine tediye olunur. 

MADDE 31 — Mevduat sahiplerinin mev-
duatlarmi diledikleri anda bankadan nakten 
geri almak haklari hig bir suretle takyit ve 
tahdit edilemez. Mevduat sahibi ile banka ara
smda vade veya ihbar muddeti hakkmda ka-
rarla§tirilan §artlar mahfuzdur. 

Muhtemel riskier karsihgi 

MADDE 32 — Bankalar ticaret kanununun 
462 nci maddesinin ve esas mukavelelerinin mec-
buri kildigi ihtiyatlardan baska senelik safi kar
larmdan % 5 ini (ileride vukuu muhtemel zarar 
karsiligi olarak) ayirmaga mecburdurlar. Bu 
suretle aynlan karsiliklardan kazang vergisi 
aranmaz. 
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Ad. E. 

MADDE 31 — Iktisad encii-
meninin 30 ncu maddesi aynen. 

MADDE 32 — Iktisad encii-
meninin 31 nci maddesi aynen. 

MADDE 33 — iktisad encii-
meninin 32 nci maddesi aynen. 

MADDE 29 — Iktisad encu-
meninin 30 ncu maddesi aynen 

MADDE 30 — Iktisad encii-
meninin 31 nci maddesi aynen 

IV - Muhtemel riskier kargi-
ligi 

MADDE 31 — Iktisad encii-
meninin 32 nci maddesi aynen 

£. E. 

MADDE 29 — Iktisad encii-
meninin 30 ncu maddesi aynen 

MADDE 30 — Iktisad encii-
meninin 31 nci maddesi aynen 

IV - Muhtemel riskier karsiligi 

MADDE 31 — tktisad encii-
meninin 32 nci maddesi aynen 
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edilmis veya Tiirkiyeye tahsis olunmus serma-
yenin tamamma miisavi oluncaya kadar devam 
eder. 

Defterler, ile aylik hesab huldsalart, bldngolar 

MADDE 3G — Bankalar iig aylik vaziyetle-
rini gosterir hesab imlasalarim ve senelik blan
golarmi Maliye ve Iktisad vekaletlerince nrii§te-
reken tesbit edileoek form/die muvafik olarak 
tanzim ederler. 

tSq aylik hulasalar heyeti umumiyece tayin 
edilen murakiblar tarafmdan tasdikli olarak 
taalluk ettigi devrenin hitammdan itibaren ni-
hayet iig ay iginde ve senelik blangolarla kar ve 
zarar hesablari da Meclisi idare ve murakib ra-
porlarile birlikte heyeti umumiyelerinin toplan-
ma tarihinden itibaren bir ay iginde bankalar 
tarafmdan Maliye ve Iktisad vekaletlerine ve-
rilir ve blangolar ayni miiddet zarfinda biri 
Resmi Gazete olmak iizere, en az iki gazete ile 
ne§ir ve ilan olunur. 

MADDE 37 — Ecnebi memleketlerde te-
§ekkiil edip Tiirkiyede §ube agmis. olan banka
larm blango ve hesab vaziyetleri Maliye ve ik
tisad vekaletlerince mii§tereken tesbit olunacak | 
formiile uygun olarak tanzim edilir ve Tiirki- I 
yeye tahsis edilmi§ sermayelerini ve Tiirkiyede-
ki muamelelerini gosterir. Bu bankalar Tiir
kiyeye aid senelik blangolarmi miiesseseleri-
nin umumi blangosu ile birlikte ve ayri olarak 
yukariki madde hiikumlerine tevfikan Maliye 
ve Iktisad vekaletlerine tevdi ve ne§ir ve ilan 
ederler. 

Bu bankalarm iig aylik hesab hulasalan ve 
senelik blangolan ve kar ve zarar hesablan 
merkez ittihaz ettikleri §ube tarafmdan tanzim 
ve idare komitesi azalari ve ba§muhasebeci-
leri tarafmdan imza edilerek murakibleri tara
fmdan tasdik olunur. 

MADDE 38 — Bankalar hesablarmi ve blan-
Solarmi Turk parasi iizerinden tanzim ederler. 

(S. Sayisi 

Ik. E. 

Bu mecburiyet ihtiyatlarm yekunu tediye 
edilmis ve Tiirkiyede tahsis olunmus sermayenin 
tamamma miisavi oluncaya kadar devam eder 
ve zarar tahakkuk ettigi zaman bu karsiliktan 
yapilacak mahsup nisbetinde yeniden karsilik 
ayrilrr. 

Defterler, ilg aylik hesab hulasalan, bldngolar 

MADDE 33 — Bankalar iig aylik vaziyetle-
rini gosterir hesab hulasalarmi ve senelik blan
golarmi Maliye ve iktisad vekaletlerince miiste-
reken tesbit edilecek formiile muvafik olarak 
tanzim ederler. 

tig aylik hulasalar Heyeti umumiyece tayin 
edilen murakibler tarafmdan tasdikli olarak ta
alluk ettigi devrenin hitammdan itibaren niha-
yet iig ay iginde ve senelik blangolarla kar ve 
zarar hesaplan da meclisi idare ve murakip 
raporlarile birlikte heyeti umumiyelerinin top-
lanma tarihinden itibaren bir ay iginde banka
lar tarafmdan Maliye ve iktisad vekaletlerine 
verilir ve blangolar ayni miiddet zarfmda biri 
resmi gazete olmak iizere, en az iki gazete ile 
nesir ve ilan olunur. 

MADDE 34 — Ecnebi memleketlerde tesek-
kiil edip Tiirkiyede sube agmis olan bankalarm 
blango ve hesab vaziyetleri Maliye ve iktisad 
vekaletlerince miistereken tesbit olunacak for
miile uygun olarak tanzim edilir ve Tiirkiyeye 
tahsis edilmis sermayelerini ve Tiirkiyedeki 
muamelelerini gosterir. Bu bankalar Tiirkiyeye 
aid senelik blangolarmi muesseselerinin umumi 
blangosu ile birlikte ve ayri olarak yukariki 
madde hukiimlerine tevfikan Maliye ve iktisad 
vekaletlerine tevdi ve nesir ve ilan ederler. 

Bu bankalarm iig aylik hesab hulasalan ve 
senelik blangolan ve kar ve zarar hesaplan mer
kez ittihaz ettikleri sube tarafmdan tanzim ve 
idare komitesi azalari ve has, muhasebecileri ta
rafmdan imza edilerek miirakipleri tarafmdan 
tasdik olunur. 

MADDE 35 — Bankalar hesaplarmi ve blan
golarmi tiirk parasi iizerinden tanzim ederler. 
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Ital. E. 

MADDE 34 — tktisad encii-
meninin 33 ncii maddesi aynen. 

MADDE 35 — tktisad encii-
meninin 34 ncii maddesi aynen. 

MADDE 36 — tktisad eneii-
meninin 35 nci maddesi aynen. 

- 4 5 -
Ad. E. 

V - tJg aylik hesab hulasalan, 
blan<jolar ve defterler 

MADDE 32 — tktisad encii-
meninin 33 ncii maddesi aynen 

B. E. 

V-ttg aylik hesab pusula-
lari, blangolar ve defterler 

MADDE 32 — tktisad encii-
meninin 33 ncii maddesi aynen 

MADDE 33 — tktisad encii-
meninin 34 ncii maddesi aynen 

MADDE 34 — tktisad encii-
meninin 35 nci maddesi aynen 

MADDE 33 — tktisad encii-
meninin 34 ncii maddesi aynen 

MADDE 34 — tktisad encii-
meninin 35 nci maddesi aynen 
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MADDE 39 — Turk kanunlarma gore te§ek-
kiil edip ecnebi memleketlerde §ube agmi§ olan 
bankalar ecnebi memleketlerdeki §ubelerine 
tahsis ettikleri sermaye ile bu §ubelerin muame-
lat ve hesabatini umumi blangolarmda ayri ola-
rak gostereceklerdir. 

MADDE 40 — Turk kanunlarma tevfikan 
te§kil edilmi§ ve edilecek olan bankalar Maliye 
ve Iktisad vekaletlerinin tesbit ve musaade ede-
bilecegi nisbeti gegmemek §artile sermayeleri-
nin bir kismmi ecnebi memleketlerde kullanabi-
lirler. Bu musaade her muamele igin munferi-
den veya icabma gore her banka igin muayyen 
hadlere kadar umurni bir §ekilde verilebilir. Bu 
kanunun ne§ri tarihine kadar ecnebi memleket
lerde §ube agmi§ olan Turk bankalannm bu 
gubelere tahsis ettikleri sermayeden ne miktari-
ni mezku §ubelere birakabilecekleri Maliye ve 
Iktisad vekaletleri ile alakadar banka arasinda 
tesbit olunur. Ecnebi memleketlerde te§ekkul 
edip Turkiyede §ube acmi§ olan bankalar, Tur-
kiyedeki §ubelerine tahsis ettikleri sermayeyi 
ve alelumum bankalar kabul ettikleri mevduati 
ecnebi memleketlerde plasman ve tevdiat sure-
tile istimal edemiyecekleri gibi Turk borsala
rmda kote olmayan esham ve tahvilat iktisabm-
da ve bunlara mukabil kredi ku§admda kulla-
namazlar. Turk kanunlarma gore te§kil edilmi§ 
bankalarm ecnebi memleketlerdeki §ubelerine 
tahsis edecekleri sermaye asli sermayelerinden 
tenzil ve bakiyesi 29 ncu maddedeki nisbetlere 
esas ittihaz olunur. 

Ik. E. 

MADDE 36 — Turk kanunlarma gore tesek-
kiil edip ecnebi memleketlerde sube agmis olan 
bankalar ecnebi memleketlerdeki subelerine 
tahsis ettikleri sermaye ile bu subelerin muame-
lat ve hesabatini umumi blangolarmda ayri ola-
rak gosterirler. 

MADDE 37 — Turk kanunlarma tevfikan 
teskil edilmis ve edilecek olan bankalar Maliye 
ve iktisad vekaletlerinin tesbit ve miisaade ede-
cegi nisbeti gegmemê k sartile sermayelerinin 
bir kismmi ecnebi memleketlerde kullanabilir-
ler. Bu musaade her muamele igin miinferiden 
veya icabma gore her banka igin muayyen had
lere kadar umumi bir sekilde verilebilir. Bu 
kanunun nesri tarihine kadar ecnebi memleket
lerde sube agmis olan tiirk bankalarmm bu 
subelere tahsis ettikleri sermayeden ne mikta-
rmi mezkur subelere birakabilecekleri Maliye 
ve iktisad vekaletlerile alakadar banka arasmda 
tesbit olunur. Ecnebi memleketlerde tesekkul 
edip Turkiyede sube agmis olan bankalar, Tur-
kiyedeki subelerine tahsis ettikleri sermayeyi 
ve alelumum bankalar kabul ettikleri mevduati 
Maliye ve Iktisad vekaletlerinin musaadesini 
almadan ecnebi memleketlerde plasman ve tev
diat suretile istimal edemeyecekleri gibi tiirk 
borsalarmda kote olmayan esham ve tahvilat ikti-
sabmda ve bunlara mukabil kredi kiisadmda 
kullanamazlar. Tiirk kanunlarma gore te§kil 
edilmis bankalarm ecnebi memleketlerdeki su
belerine tahsis edecekleri sermaye asli sermaye
lerinden tenzil ve bakiyesi 27 nci maddedeki 
nisbetlere esas ittihaz olunur. 
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Mai. E. 

MADDE 37 — Iktisad encii-
meninin 36 nci maddesi aynen. 

MADDE 38 — Iktisad encii-
meninin 37 nci maddesi aynen. 

— 47 — 
Ad. E. 

MADDE 35 — iktisad encii-
meninin 36 nci maddesi aynen 

MADDE 36 — Tiirk kanun-
larma gore teskil edilmis, ve 
edilecek olan bankalar Maliye 
ve Iktisad vekaletlerinin tesbit 
ve miisaade edecegi nisbeti 
gegmemek sartile sermayeleri-
nin bir kismmi ecnebi mem-
leketlerde kullanabilirler. En 
miisaade her muamele igin ayri 
ayri veya icabma gore her ban-
ka icin mnayyen hadlere ka-
dar umumi bir §ekilde verile-
bilir. Bu kanunun ne§ri tarihi-
ne kadar ecnebi memleketler-
de §ube agmi§ olan Tiirk ban-
kalarmin bu §ubelere tahsis 
ettikleri sermayeden ne mikta-
rmi o subelere birakabilecekle-
ri Maliye ve Iktisad vekaletle-
rile alakali banka arasinda tes
bit olunur. Ecnebi memleket-
lerde tesekkiil edip Tiirkiyede 
§ul?e acmis olan bankalar, Tiir-
kiyjedeki subelerine tahsis ettik
leri sermayeyi ve biitun banka
lar kabul ettikleri mevduati 
Maliye ve Iktisad vekaletleri
nin miisaadesini almadan ecne
bi memleketlerde plasman ve 
tevdiat suretile istimal edeme-
yecekleri gibi Tiirk borsalarm-
da kote olmayan esham ve tah-
villti iktisabmda ve bunlara 
mujkabil kredi kiisadmda kul-
lanjamazlar. Tiirk kanunlarma 
goie teskil edilmis, bankalarm 
ecnebi memleketlerdeki subele
rine tahsis edecekleri sermaye 
asli sermayelerinden tenzil ve 
bakryesi 26 nci maddedeki 
nisbetlere esas ittihaz olunur. 

B. E. 

MADDE 35 —• Iktisad encii-
meninin 36 nci maddesi aynen 

MADDE 36 — Adliye encii-
meninin 36 nci maddesi aynen 
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MADDE 41 — Bankalar, muhabirleri ve §u-
balerile hesab mutabakati elde etmeden senelik 
blangolarmi kapatamaz. 

MADDE 42 — Senelik blangolan yekunu 
on milyon tiirk lirasini gegen bankalann tu-
tacaklari kopye defV r̂i ticaret kanununun 
altmi§ dokuzuncu niaddesindeki tasdika tabi 
degildir. 

Mesuliyet ve ceza 

MADDE 43 — Bu kanuna ve bankanm esas 
mukavelcsi hiikiimlerine aykiri dii§en muame-
leleri bilerek yapan idare meclisi ve idare 
komitesi reis ve azalarile murakibler ve mii
diirler, sebeb olduklari zarardan dolayi ban-
kaya kar§i §ahsen mesul olup, mucib oldukla
ri zarari tazmine mecburdurlar. 

Bu hareketleri bankayi veya iiciincu §ahis-
lari izrar kasdile yapanlar, hukuki mesuliyet-
leri baki kalmakla beraber 100 liradan a§agi 
olmamak iizere ag-ir para cezasi ve iki aydan iki 
seneye kadar hapis cezasi ile cezalandinlirlar. 

MADDE 44 — Iflas vukuunda bu kanun 
hiikiimlerine bilerek aykiri hareket etmi§ ol- ' 
duklari siibut bulacak olan idare meclisi ve 
komitesi reis ve azalarile murakibler ve mii
diirler hakkinda, icra ve iflas kanununun miif-
lislere tatbik edilen hiikumleri cereyan eder. 

Haklarmda bu madde hiikumleri tatbik 
edilenler bir daha bankalarda ve bilumum ti-
cari §irketlerde idare meclisi ve idare komite
si reis ve azasi, murakib ve miidiir olamazlar. 

MADDE 45 — Bir bankanm kurulusimda i 
hisse senedi veya tahvilat gikarmasmda: 

a - Yalan haberler nesredenler, | 

( S. Sayisi 

Ik. E. 

MADDE 38 — Bankalar, subelerile ve dahil-
deki muhabirlerile hesap mutabakati elde et
meden senelik blangolarmi kapatamazlar. Ecne-
bi memleketlerdeki muhabirlerile aralarmdaki 
karsillkli hesap vaziyetlerinin mutabakatma 
aid cetvelleri de blangolarmi tanzimden evvel 
tesbit etmek mecburiyetindedirler. Bu madde 
hukmii Ziraat bankasi hakkmda iig sene son-
ra tatbik olunur. 

MADDE 39 — Senelik blangolan yekunu 
10 000 000 Tiirk lirasmi gegen bankalarm ti
caret kanwmnda yazili kopye defterleri yerine 
muhaberelerinin makine ile alnumis suretleri-
ni tarih ve numara sirasile tertip ve muhafaza 
ederek yil sonunda ciltlettirmeleri caizdir. 

MADDE 40 — Bu kanuna aykiri diisen mu-
ameleleri bilerek yaptiklari vesaika miisteni-
den sabit olan idare meclisi ve idare komitesi 
reis ve azalarile miidiirler, ve vakrf olduklari 
bu gibi yolsuz muameleleri umumi heyetten 
gizliyen mixraMpler sebep olduklari zarardan 
dolayi bankaya kar§i sahsen mesul olup, mucib 
olduklari zarari tazmine mecburdurlar. 

Bu hareketleri bankayi veya uciincu sahis-
lari izrar kastile yapanlar hukuki mesuliyetleri 
baki kalmakla beraber 100 liradan asagr ol
mamak iizere agir para cezasi ve iki aydan iki 
seneye kadar hapis cezasi ile cezalandmlirlar. 

MADDE 41 — Iflas vukuunda bu kanun hii-
kumlerine bilerek aykiri hareket etmis olduk
lari subut "bulacak olan idare meclisi ve komi
tesi reis ve azalarile murabipler ve miidiirler 
hakkmda, Icra ve iflas kanununun miiflislere 
tatbik edilen hukiimleri cereyan eder. 

Haklarmda bu madde hiikumleri tatbik edi
lenler bir daha bankalarda ve bilumum ticari 
sirketlerde idare meclisi ve idare komitesi reis 
ve azasi, murakip ve miidiir olamazlar. 

MADDE 42 — Bir bankanm kurulusunda 
hisse senedi veya tahvilat gikarmasmda: 

a - Yalan haberler ne§redenler, 
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Mai. E. 

MADDE 39 — Iktisad encii-
meninin 38 nci maddesi aynen. 

MADDE 40 — Iktisad encii-
meninin 39 ncu maddesi aynen. 

MADDE 41 — Iktisad encu-
meninin 40 nci maddesi aynen. 

MADDE 42 — Iktisad encii-
meninin 41 nci maddesi aynen. 

MADDE 43 — Iktisad encii-
meninin 42 nci maddesi aynen. 

— 49 — 
Ad. E. 

MADDE 37 — Bankalar, §u-
belerile ve dahildeki muhabir-
lerile hesab mutabakati elde et-
meden senelik blangolarini ka-
patamazlar. Ecnebi memleket-
lerdeki muhabirlerile aralarm-
daki kargilikli hesab vaziyet-
lerinin mutabakatina aid cet-
velleri de blangolarmi tanzim-
den evvel tesbit etmek mecbu-
riyetindedirler. 

MADDE 38 — iktisad encii-
meninin 39 ncu maddesi aynen 

VI - Yeminli murakipler 

MADDE 39 — Bu kanunun 
tatbikmi murakabe vazifesi ile 
miikellef olmak iizere Maliye 
ve Iktisad vekilliklerince miis-
tereken luzurnu kadar « yemin
li murakip » unvanli memurlar 
intihap ve tayin olunur. Bu mii-
rakiplere Icra Vekilleri huzu-
ruijida yemin verilir. 

ifeminli murakiplerin haiz o-
lacaklan vasiflar ve sartlarla 
galisma usulleri Maliye ve Ik
tisad vekilliklerince tesbit 
olunur. 

MADDE 40 — Yeminli mu
rakipler, hig bir suretle banka-
lardan mevduat sahiplerinin 
isiriilerinin bildirilmesini iste-
yemezler. Bankalardan kredi, 
kefalet, teminat ve sair banka 
muamele ve hizmetlerinin miif-
redati ve alakalilarm isimleri 
ve hesaplan hakkmda da ma-
lumat talep edemezler. 

B. E. 

MADDE 37 — Adliye encii-
meninin 37 nci maddesi aynen 

MADDE 38 — Iktisad encii-
meninin 39 ncu maddesi aynen 

VI-Yeminli murakipler 

MADDE 39 — Adliye encii-
meninin 39 ncu maddesi aynen 

MADDE 40 — Adliye encti-
meninin 40 nci maddesi aynen 
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b - Bu haberlerin ne^rine bilerek istirak 
edenler, her mutazarnr olan hissedar veya tah-
vilat hamiline karsi sahsan mesul olup zarari 
tazmine inecburdurlar. 

MADDE 46 — Herhangi seMl ve surette 
olursa olsun bir bankanm itibarmi ihlal ede-
bilecek hakikate mugayir sayia gikaran, yanks 
haber ne^reden kimseler yiiz liradan bin liraya 
kadar agir para cezasma ve iig aydan iig se-
neye kadar hapis cezasma mahkum edilirler. 

MADDE 47 — Bilumum banka inemurlarm-
dan mensub olduklari miiesseseye aid sirlari 
if§a edenler veya miiesseseye miiteallik inalu-
mati miiesseseden baskalari lehine kullananlar 
iig aydan bir seneye kadar hapis ve bin liraya 
kadar agir para cezasi ile cezalandinlirlar.Bu su-
retle cezalandirilanlar bankalarda istihdam edil
mezler. 

MADDE 48 — Ticaret kanununun mesuli-
yeti mutazammm hiikiimleri mahfuzdur. 

Yeminli bankalar murakibleri 

MADDE 49 — Bu kanunun tayin ettigi mu-
rakabe vazifesile miikellef olmak iizere Maliye 
ve tktisad vekaletlerince miistereken liizumu 
kadar yeminli (Bankalar murakibi )iinvanli 
memurlar intihab ve tayin olunur. Bu murakib-
ler yeminlerini tcra VeMlleri Heyeti huzurunda 
yaparlar. 

Bankalar mttrakiblerinin haiz olaeaklan va-
srflar ve sartlar ve galisma usulleri Maliye ve 
tktisad vekaletlerince miistereken tesbit edilir. 

Bankalar murakibleri hig bir suretle banka-
lardan mevduat sahiblerinin isimlerini havi cet-
vel isteyemezler. Bankalarm kredi, kefalet, te-
minat ve sair banka muamele ve hizmetlerinin 
miifredati ve alakadarlarmm isimleri ve hesab-
lari hakkmda malumat taleb edemezler. 

Bankalar murakiblerinden murakabe miina-
sebetile muttali olaeaklan sirlari ifsa edenler 
Devlet tesMlat ve vazifelerinde ve bankalarda 
bir daha istihdam edilmezler. Bundan baska bu 
gibiler 100 liradan asagi olmamak iizere 1000 
liraya kadar agir para cezasi ve tig aydan asagi 
olmamak iizere hapis cezasi ile tecziye edilirler. 

Ik. E. 

b - Bu haberlerin ne§rine bilerek i§tirak 
edenler, her mutazarnr olan hissedar veya tah-
vilat hamiline kar§i §ahsan mesul olup zarari 
tazmine mecburdurlar. 

MADDE 43 — Her hangi §ekil ve surette 
olursa olsun bir bankanm itibarmi ihlal ede-
bilecek hakikate mugayir §ayia gikaran, yanli§ 
haber nesreden kimseler 100 liradan 1 000 lira
ya kadar agir para cezasma ve tig aydan iig se
neye kadar hapis cezasma mahkum edilirler. 

MADDE 44 — Bilumum banka memurlann-
dan mensub olduklari miiesseseye aid sirlari if-
§a edenler veya miiesseseye miiteallik malumati 
miiesseseden ba§kalari lehine kullananlar iig 
aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liraya ka
dar agir para cezasile cezalandirilirlar. Bu su
retle cezalandirilanlar bankalarda istihdam edi-
lemezler. 

MADDE 45 — Ticaret kanununun mesuliyeti 
mutazammm hiikiimleri mahfuzdur. 

Yeminli bankalar murakipleri 

MADDE 46 — Bu kanunun tayin ettigi 
murakabe vazifesile miikellef olmak iizere Mali
ye ve Iktisad vekaletlerince mugterekm liizu
mu kadar (Yeminli murakib) unvanli memur
lar intihab ve tayin olunur. Bu murakipler ye
minlerini tcra Vekilleri Heyeti huzurunda ya
parlar. 

Yeminli murakiplerin haiz olaeaklan vasif-
lar ve §artlar ve gali§ma usulleri Maliye ve Ik
tisad vekaletlerince mti§tereken tesbit edilir. 

Yeminli murakipler hig bir suretle banka-
lardan mevduat sahiplerinin isimlerini havi cet-
vel isteyemezler. Bankalarm kredi, kefalet, te-
minat ve sair banka muamele ve hizmetlerinin 
miifredati ve alakadarlarmm isimleri ve hesap-
lan hakkmda malumat taleb edemezler. 

Yeminli murakiplerden murakabe miinase-
betile muttali olaeaklan sirlari if§a edenler 
Devlet te§kilat ve vazifelerinde ve bankalarda 
bir daha istihdam edilemezler. Bundan ba§ka 
bu gibiler 100 liradan a§agi olmamak iizere 
1 000 liraya kadar agir para cezasi ve iig aydan 
asagi olmamak iizere hapis cezasi ile tecziye 
edilirler. 
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MADDE 44 — Iktisad encii-
meninin 43 ncii maddesi aynen. 

MADDE 45 — tktisad encii-
meninin 44 ncii maddesi aynen. 

MADDE 46 — tktisad encii-
meninin 45 nci maddesi aynen. 

Yenmili murakiplar 

MADDE 47 — Bu kanunun 
tayin ettigi murakabe vazife-
sile miikellef olmak iizere Ma-
liye ve Iktisad vekaletlerince 
miistereken liizumu kadar (Ye-
minli murakib) iinvanli Mali-
ye vekaleti kadrosunda ve 
ona bagli memurlar intihab ve 
tayin olunur. Bu murakiplar 
yeminlerini Icra Vekilleri He-
yetinin huzurunda yaparlar. 

Yeminli murakiplarm haiz 
olacaklari vasiflar ve §artlar 
ve galigma usulleri Maliye ve 
Iktisad vekaletlerince mii§te-
reken tesbit edilir. 

Yeminli murakiplar hi§ bir 
suretle bankalardan mevduat 
sahiplerinin isimlerini havi cet-
vel isteyemezler. Bankalarm 
kredi, kefalet teminat ve sair 
banka muamele ve hizmetleri-
nin miifredati ve alakadarla-
rmm isimleri ve hesaplan hak-
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MADDE 50 — Bu kanun hukumlerine uy-
maktan imtina eden ve Maliye ve iktisad veka-
letlerince veya bankalar murakiblerince bu ka-
rmn hiikiimlerine gore taleb edilebilecek malu-
mati vermeyen veya bankalar murakiblerinin 
bu kanun hiikumleri dairesinde vazife ifa etme-
lerine miimanaat eden bankalarm salahiyetli 
memurlari ilk defasmda yiiz liradan asagi olma-
mak iizere bin liraya kadar agir para cezasma 
mahkum edilirler. Tekerriir halinde bu ceza iig 
misline kadar gikanlir ve Iktisad ve Maliye ve-
kaletlerinin miisterek kararile mevduat kabulii-
ne mezun olanlarm izinleri kaldirilabilir. 

Muteferrih hiikumler 

MADDE 51 — Bankalarla emanet veya cari 
hesab suretile para kabul edebilecek bilumum 
miiesseselerde mevcud nakdi ve ayni mevduat 
ile emanet ve cari hesab seklindeki her tiirlii 
matlubat igin bu banka ve miiesseselerin her se-
ne basi, hilafina tahriri talebleri olmadikga, 
eshabi namina hesab hulasalan gondermeleri 
mecburidir. Bu kabil mevduat, emanet ve mat-
lubattan en son taleb veya muamele tarihinden 
itibaren, on sene gegtigi halde eshabi tarafmdan 
aranilmamis olanlari, bu miiddetin hitamindan 
itibaren alti ay zarfinda banka ve niiiesseseler 
tarafmdan sahiblerinin isim ve hiiviyetleri ve 
malum olan adresleri ve haklarmm faizlerile 
beraber balig oldugu miktarlar gosterilmek su
retile tanzim edilecek bir cetvel ile Maliye ve-
kaleti emrine Cumhuriyet Merkez bankasma 
tevdi olunur. Bu kanunun nesri tarihinde ban
ka ve miiesseseler yedinde bulunup on seneden-

( S. Sayisi 
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MADDE 47 — Bu kanunun hukiimlerine 
uymaktan imtina eden ve Maliye ve iktisad ve-
kaletlerince veya yeiiiinli murakiplerce bu 
kanun hiikiimlerine gore taleb edilebilecek ma-
lumatE vermeyen veya yeminli murakiplerin 
bu kanun hukumleri dairesinde vazife ifa etme-
lerine miimanaat eden bankalarm salahiyetli 
memurlari ilk defasmda yiiz liradan asagi ol-
mamak iizere bin liraya, kadar agrr para ceza
sma mahkum edilirler. Tekerriir halinde bu ce
za iig misline kadar gikanlrr. Maliye ve Iktisad 
vekaletlerinin miisterek kararile mevduat ka-
buliine mezun olanlarm izinleri kaldirilabilir. 

Muteferrih hukiimler 

MADDE 48 — Hiikumetin 51 nci maddesi 
aynen 
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kmda malumat taleb edemez-
ler. 

Yeminli murakiplerden mu-
rakabe miinasebetile muttali 
olacaklan sirlari ifsa edenler 
Devlet te§kiiat ve vazifelerinde 
ve bankalarda bir daha istih-
dam edilemezler. Bundan ba§-
ka bu gibiler 100 liradan a§agi 
olmamak iizere 1 000 liraya 
kadar agrr para cezasi ve 3 
aydan a§agi olmamak iizere ha-
pis cezasi ile tecziye edilirler. 

MADDE 48 — ikiisad encii-
meiimin 47 nci madesi aynen. 

Miiteferrih hiihiimler 

MADDE 49 — Bankalarla 
emanet veya eari hesab su-
retile para kabul edebileeek 
bilumum miiesseselerde mevcud 
nakti ve ayni mevduat ile erna-
net ve cari hesap seklindeki 
her tiirlii matlubat igin bu ban-
ka ve miiesseselerin her sene 
ba§i, hilafma tahriri talepleri 
olmadikga, eshabi namma he
sab hulasalari gondermeleri 
mecburidir. Bu kabil mevdu
at, emanet ve matlubattan 
en son taleb veya muamele ta-
rihinden itibaren, 10 sene gec-
tigi halde eshabi tarafmdan 
aranilmami§ olanlan, bu miid-
detin hitammdan itibaren alti 
ay zarfmda banka ve miiesse-

— 53 -
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VII - Miitef errik hiikiimler 

MADDE 41 — Maliye encii-
meninin 49 ncu maddesi aynen 

MADDE 41 — Maliye encii-
meninin 49 ncu maddesi aynen 
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beri muamele gormemis veya sahibleri tarafm-
dan aranilmamis olan mevduat, emanet ve ca-
ri hesap seklindeki her turlu matlubat hakkm-
da bu hiikiim tatbik edilir. 

Ciimhuriyet merkez bankasma cetvelile bir-
likte tevdi olunacak bu kabil haklar mezkur ban-
ka tarafmdan tevdi tarihinden itibaren iki sene 
miiddetle muhaf aza ve bu miiddet zarfmda sahib 
veya varislerini tahkika galismakla beraber her 
sene basi eshabi namma tebligat icra ve gaze-
telerle de sahib veya varislerinin bankaya niu-
racaatleri ilan olunur. tki sene hitammda sa-
hibi veya varisi gikmayan mevduat, emanet ve 
cari hesab matluplan Devlete intikal eder. 

Turkiyede faaliyette bulunan bankalar, rnu-
amelelerini tasfiye etmek istedikleri takdirde 
keyfiyeti gazetelerle ilan ve sahiblerine de teb-
lig ederek ellerinde bulunan mevduat ile ema
net ve cari hesab matluplarmi vadeli olsalar 
bile vadelerini beklemeksizin iki ay zarfmda 
iadeye ve bu miiddet zarfmda sahibi miiracaat 
etmeyen mevduati Maliye vekaleti emrine Ciim
huriyet merkez bankasma tevdie mecburdurlar. 
Ciimjiuriyet merkez bankasi bu suretle tevdi 
olunan tasarruf mevduati hakkmda bu mad-
dede gosterilen on ve iki sene miiddetlerine go
re muamele icra eder. 
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seler tarafindan sahiplerinin 
isim ve hiiviyetleri ve malum 
olan adresleri ve haklannin 
faizlerile beraber balig- oldugu 
miktarlar gosterilmek sureti-
le tanzim edilecek bir cetvel 
ile Maliye vekaleti emrine 
Ciimhuriyet merkez bankasma 
tevdi olunur. Eu kanunun nes-
ri tarihinde banka ve miiesse-
seler yedinde bulunup 10 se-
neden beri muamele gbrme-
mis veya sahipleri tarafindan 
aranilmami§ olan mevduat, 
emanet ve cari hesab §eklinde-
ki her tiirlii matlubat hakkm-
da bu hiikiim tatbik edilir. 

Ciimhuriyet merkez banka
sma cetvelile birlikte tevdi 
olunacak bu kabil haklar 
mezkur banka tarafindan tev
di tarihinden itibaren iki se-
ne miiddetle muhafaza ve bu 
miiddet zarfmda sahib veya 
varislerini tahkika gali§makla 
beraber her sene ba§i eshabi 
namina tebligat icra ve gazete-
lerle de sahib veya varislerinin 
bankaya muracaatlari ilan olu
nur. Iki sene hitaminda sahi-
bi veya varisi gikmayan mev-
duat; emanet ve cari hesab 
matluplan Devlete intikal eder. 

Tiirkiyede faaliyette bulu-
nan bankalar, muamelerini tas-
fiye etmek istedikleri takdirde 
keyfiyeti g-azetelerle ilan ve 
sahiplerine de teblig ederek el-
lerinde bulunan mevduat ile 
emanet ve cari hesab matlup-
lan-iT vcdeli olsalai bile vade-
lerlni b^klemekjjl^in iki ay sar-
fmd& iadeye ve bu miiddet zar
fmda saliibi miiracaat etmeyen 
ayni ve nakti her tiirlii mevdu-
at ve matlubati Maliye vekale
ti emrine Ciimhuriyet Merkez 
bankasma tevdie mecburdur-

— 55 — 
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MADDE 52 — Elli birinci madde mucibin- | 
ce Maliye vekaleti emrine Ciimhuriyet Merkez 
bankasma tevdi edilmesi lazmigelen mev
duat, emanet ve cari hesab matlublarmi ketim, 
hile ve ihmal veya Pair bir syrette vaktinde ih 
bar ve tevdi etnieyen banka ve miiesseselei'dnn 
tevdii icab eden bu haklar muayyen bedel vaya 
kiymetlerinin bir misli fazlasile istifasma ve yiiz 
liradan a§agi olmamak iizere agir para ceza:n 
aknmasina mahkum edilir. 

MADDE 53 -— Eiraat bankasile Istanbul em-
niyet sandzgmm kabul edecekleri tasarruf mev-
duati yekunu bu iki miiessesenin sermaye ve 
ihtiyat akceleri mecmuima gore hesab edilir ve 
her ikisi mevduat kabulii bakimmdan bir ban-
ka addolunur. 

MADDE 54 —• Bu kanun mucibince mevdu
at kabuliine mezim olanlardau maada hie bir 
ferd ve milessese meslek edinerek mevduat ka
bul edemez. 

Birinci fikra hiikmiine muhalif hareket eden 
ferd veya milessese yiiz liradan agagi olmamak 
iizere bin liraya kadar agir para cezasma mah
kum edilir. Tekerrib halinde para cezasi iic mis-
line gikanlir ve bu harekette bulrman ferd ya-
hud miiessesenin milmessili bir aj/dan bir sene- I 
ya kadar hapsolunur. 

MADDE 55 •— 171.1, 2284 ve 2836 numarali j 
kanunlar hiikiimlori mah^uz oldugu gibi resini 
ve liususi daire ve miiesscse ve sirketlerin sirf 
kendi memur ve miistahdemlerine aid olinak 
iizere sihhi ve ictlinai yardim, ihtiyat ve tasar
ruf temini maksadlarile te§kil ettikleri sandik
lar kendi azasma i.miihasir olinak iizere mevdu
at kabul edebilirler. 

Bu kabil sandiklar statiileri dahilinde i'aali-
yette bulunmakla beraber mevcudlannm bes 
yiiz liradan f azlasmi milli bankalara tevdie mec-
burdurlar. 

Turk kanunlarma gore te§ekkiil etmis ve | 

( S. Say J si 

Ik. E. 

MADDE 49 — 48 nci madde mucibince 
Maliye vekaleti emrine Ciimhuriyet Merkez ban
kasma tevdi edilmesi lazmigelen mevduat, ema
net ve cari hesab matluplarmi ketim, hile ve ih
mal veya sair bir suretle vaktinde ihbar ve tev
di etmeyen banka ve miiesseseler tevdii icab 
eden bu haklar muayyen bedel veya kiymetle
rinin bir misli fazlasile bdemege ve yiiz lira
dan asagi olmamak iizere agrr para cezasi ver-
mege mahkum edilrler. 

MADDE 50 — Hiikumetin 53 ncii maddesi 
aynen 

MADDE 51 — Hiikumetin 54 ncii maddesi 
aynen 

MADDE 52 — Tasarruf sandiklari hakkm-
daki 1711 Halk bankasi ve halk sandiklari hak-
kmdaki 2284 ve tarim kredi kooperatifleri hak-
kmdaki 2836 numarali kanunlar hiikiimleri 
mahfuz oldugu gibi resmi ve hususi daire ve 
miiessese ve sirketlerin sirf kendi memur ve 
miistahdemlerine aid olmak iizere sihhi ve ic-
timai yardim, ihtiyat ve tasarruf temini maksat-
larile teskil ettikleri sandiklar kendi azasma 
miinhasrr olmak iizere mevduat kabul edebilir
ler. 

Bu kabil sandiklar statiileri dahilinde faa-
liyette bulunmakla beraber mevcutlarmm bes 
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lar. Cumhuriyet Merkez banka-
sr bu suretle tevdi oilman kry-
metler hakkinda bu maddede 
gbsterilen on ve iki sene miid-
detlerine gore muamele icra 
eder. 

MADDE 50 — Iktisad encii-
meninin 49 ncu maddesi aynen. 

MADDE 51 — Hukumetin 
53 ncii madesi aynen. 

MADDE 52 — Hukumetin 
54 ncii maddesi aynen. 

MADDE 53 — Iktisad encii-
meninin 52 nci maddesi aynen. 

— 57 -
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MADDE 42 — Hukumetin 
53 ncii maddesi aynen 

MADDE 43 — Bu kanuna 
gore mevduat kabuliine mezun 
olanlardan baska hie. bir fred 
ve miiessese meslek edinerek 
mevduat kabul edemez. 

MADDE 44 — Iktisad encii-
meninin 52 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 42 — Hukumetin 
53 ncii maddesi aynen 

MADDE 43 — Adliye encii-
meninin 43 ncii maddesi aynen 

MADDE 44 — Iktisad encii-
meninin 52 nci maddesi aynen 
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sermayesi Tiirk parasi olarak konulmus, ve ser-
mayesinin ekseriyeti Tiirklere aid olan bankala
ra milli banka denir. 

MADDE 56 — Turkiyede halen faaliyette 
bulunan ve ileride bulunacak olan bilumum im-
tiyazli ve imtiyazsiz §irketlerle bankalar 1935 
ve bundan sonraki ticari seneler igin senelik 
karlarmdan ayrimak mecburiyetinde bulunduk-
lari kanuni ihtiyat akcelerinin tamammi, sene
lik blangolarmm heyeti umumiyelerince kabul ve 
tasdikini miiteakib, Turkiye Cumhuriyetinin 
dahili istikrazlarma aid Devlet tahvillerine ya-
tirilirlar. 

Banka ve miiesseselerin ileride tahakkuk 
eden zararlanni kapatmak iizere ihtiyat akgele-
rinden istimal etmek mecburiyetinde kaldiklan 
miktara tekabiil eden tahvillerin Merkez ban-
kasmdan musaddak rnubayaa fiatlarile paraya 
cevrilmesini Maliye vekaleti temin eder. 

MADDE 57 — Bu kanunda verilen miih-
letler miistesna, biitiin bankalar bu kanunun 
ne§ri tarihinden itibaren bir sene iginde esas 
mukavelelerini ve dahili te§kilatlarmi bu kanun 
hiikiimlerine uydurmaga mecburdurlar. 

MADDE 58 — Ciimhuriyet Merkez bankasi 
muamelatile murakabesi hakkindaki 1715 nu-
marali kanun hukumleri mahfuzdur. 

MADDE 59 — 2243 ve 2806 numarali ka
nunlar bu kanunun nesri tarihinden iig ay son-
ra miilgadir. 

Ik. E. 

yiiz liradan fazlasmi milli bankalara vermege 
mecburdurlar. 

Tiirk kanunlarma gore tesekkiil etmis ve 
sermayesi Tiirk parasi olarak konulmus. ve ser-
mayesinin ekseriyeti Tiirklere aid olan banka
lara Milli banka denir. 

MADDE 53 — Turkiyede halen faaliyette 
bulunan ve ileride bulunacak olan bilumum im-
tiyazli ve imtiyazsiz sirketlerle bankalar 1935 
ve bundan sonraki ticari seneler icin senelik 
karlarmdan ticaret kanununun 462 nci mad-
desi mucibince ayirmak mecburiyetinde bulun-
duklan kanuni ihtiyat akcelerinin tamammi, 
senelik blancolarmm heyeti umumiyelerince 
kabul ve tasdikmi miiteakip, Turkiye Cumhu
riyetinin dahili istikrazlarma aid Devlet tahvil
lerine yatirirlar. 

Banka ve miiesseselerin ileride tahakkuk 
eden zararlarmi kapatmak iizere ihtiyat akge-
lerinden istimal etmek mecburiyetinde kaldik
lan miktara tekabiil eden tahvillerin Merkez 
bankasmdan musaddak miibayaa fiatlarile pa
raya gevrilmesini Maliye vekaleti temin eder. 

MADDE 54 — Hukumetin 57 nci maddesi 
aynen 

MADDE 55 — Hukumetin 58 nci maddesi 
aynen 

MADDE 56 — Mevduati koruma hakkmdaki 
2243 ve mevduati koruma kanununun 8 nci 
amddesinin degistirilmesi hakkmdaki 2806 nu
marali kanunlar bu kanunun nesri tarihinden 
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MADDE 54 — Iktisad encii-
meninin 53 ncii maddesi aynen. 

MADDE 55 — Htikumetin 
57 nci maddesi aynen. 

MADDE 56 — Ciimhuriyet 
merkez bankasi te§kilatile mu-
amelati ve murakabesi hakkin-
daki 1715 numarali kanun hii-
kiimleri mahfuzdur. 

MADDE 57 — Iktisad encti-
meninin 56 nci maddesi aynen. 

- 5 $ 
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MADDE 45 — Iktisad encii-
meninin 53 ncii maddesi aynen 

MADDE 46 — Maliye encii-
meninin 56 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 45 — Turkiyede ha-
len faaliyette bulunan ve ileri-
de bulunacak olan bilumum 
imtiyazli ve imtiyazsiz sirket-
lerle bankalar 1935 ve bundan 
sonraki ticari seneler icin sene
lik karlarmdan ticaret kanu-
nunun 462 nci maddesi muci-
bince ayirmak mecburiyetinde 
bulunduklan kanuni ihtiyat ak-
gelerinin tamammi, senelik 
blangolarmm heyeti umumiye-
lerince kabul ve tasdikmi mii-
teakip 26 nci madde mucibin-
ce menkul krymetlerle yatirrr-
lar. 

Bu banka ve §irketler ileri-
de zararlarmi kapatmak iizere 
bunlari satmaga mecbur olur-
larsa, 26 nci madde hiikmime 
gore Hazinece nakde tahvil 
edilir. 

Bu kanunun 31 nci maddesi 
mucibince ayrilacak ihtiyat ak-
§eleri de bu madde hukmiine 
tabidir. 

MADDE 46 — Maliye encii-
meninin 56 nci maddesi aynen 
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VIII - Mesuliyet ve ceza 

MADDE 47 — 3 ncii madde-
nin 2 ve 3 ncii fikralarmda ve 
17, 26, 27, 28, 34 ncii madde-
lerdeki hiikumlere aykiri hare-
ket edenlerle 4 ncii maddede 
ve 5 nci maddenin 1 nci fikra-
smda yazili mecburiyete riayet 
etmeyenler yiiz liradan bin li
raya kadar agir para cezasma 
mahkum edilir. 

MADDE 48 — 6 nci mad
dede yazili miikellefiyeti yeri-
ne getirmeyenlerden bin lira
dan a§agi olmamak iizere agir 
para cezasi almmasma hiikmo-
lunur. 

MADDE 49 — 12 nci madde
de yazili §artlara uygun olma-
yan kararlan imza eden idare 
komitesi reis ve azalari elli li
radan bes yiiz liraya kadar 
agir para cezasma mahkum edi
lir, 

Bu hareket umumi hiikiim
lere gore daha agir cezayi miis-
telzim bir ciiriim te^kil ettigi 
takdirde o ciirme mahsus ceza 
tatbik olunur. 

MADDE 50 — 14 ncii madde 
hiikmiine muhalif harekette bu-
lunanlar iig aya kadar hapse ve 
yiiz liradan bin liraya kadar 
agir para cezasma mahkum edi-
lirler. 

lllADDE 51 — 16 ve 18 nci 
maddeler hiikmiine aykiri ha
reket edenler elli liradan bes, 
yiiz liraya kadar agir para ce
zasma mahkum edilirler. 

MADDE 52 — 19 ncu madde 
hiikiimlerine riayet etmeyen-
ler bir aydan bir seneye kadar 
hapis ve bes, yiiz liraya kadar 

B. E. 

VIII - Mesuliyet ve ceza 

MADDE 47 — Adliye encii-
meninin 47 nci maddesi ayner, 

MADDE 48 — Adliye encii-
meninin 48 nci maddesi aynen 

MADDE 49 — Adliye encii-
meninin 49 ncu maddesi aynen 

MADDE 50 — Adliye encii-
meninin 50 nci maddesi aynen 

MADDE 51 — Adliye encii-
meninin 51 nci maddesi aynen 

MADDE 52 — Adliye encu-
meninin 52 nci maddesi aynen 
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agir para cezasma mahkum 
edilirler. 

Bu fiilin tekerriiriinde yuka-
nda yazili ceza iki kat olarak 
hiikmolunur. 

MADDE 53 — 23 ncii madde 
hiikiimlerine aykiri hareketler-
de bulunanlar bir aya kadar 
hapis ve be§ yiiz liradan asagi 
olmamak iizere agrr para ceza
sma mahkum edilirler. 

MADDE 54 — 24 ncii mad
de hukmune riayet etmeyenler 
bir aydan bir seneye kadar ha-
pis cezasi ile cezalandirilirlar. 

MADDE 55 — Bir bankanm 
itibarmi kirabilecek hakikate 
uygnn olmayan sayia gikaran 
ve bilerek yanlis haberler ya-
yan kimseler bir aydan bir 
seneye kadar hapis ve yirmi 
bes liradan iki yiiz liraya kadar 
agrr para cezasi ile cezalandiri
lirlar. 

Bu hareket matbuat kanu-
nunda yazili ne§ir vasrtalari-
lje yapdirsa bir seneden ii§ se
neye kadar hapis ve yiiz lira
dan 1000 liraya kadar agrr pa
ra cezasi hiikmolunur. 

MADDE 56 — Srfat ve vazi-
feleri dolayisile vakrf oldukla-
n bankaya aid sirlarr makbul 
bir sebebe miistenid olmaksizm 
if§a eden banka mensuplari tig 
aya kadar hapis ve yiiz liraya 
kadar agir para cezasma mah
kum edilirler. 

Yukandaki fikrada yazili 
kimseler bu sirlan kendileri ve-
ya baskalan igin menfaat te-
mini maksadile ifsa ederlerse 
alti aydan iki seneye kadar ha
pis ve yiiz liradan bin liraya 
kadar agrr para cezasile mah
kum edilirler. 

B. E. 

MADDE 53 — Adliye encii-
meninin 53 ncii maddesi aynen 

MADDE 54 — Adliye encii-
meninin 54 ncii maddesi aynen 

MADDE 55 — Adliye encii-
meninin 55 nci maddesi aynen 

MADDE 56 — Adliye encii-
meninin 56 nci maddesi aynen 
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Hu. Ik. E. 

( S. Sayisi : 204 ) 



Mai. E. 

— 65 — 
Ad. E. 

MADDE 57 — Vazifeleri do-
layisile vakif olduklari sirlari 
makbul bir sebebe miistenid 
olmaksizm ifsa eden yeminli 
murakipler tic aydan bir sene-
ye kadar hapis cezasile cezalan-
diribrlar. 

Bu gibiler Devlet hizmetin-
de bir daha istihdam edilemez-
ler. 

MADDE 58 — Maliye ve 1k-
tisad vekilliklerince veya ye
minli rrmrakiplerce bu kanun 
hiikiimlerine gore istenecek ma-
lumati vermeyen veya yeminli 
murakiplerin bu kanun hti-
kiimleri dairesinde vazife gor-
melerine miimanaat eden ban-
kalarm salahiyetli memurlan 
ilk defasmda 100 liradan 1000 
liraya kadar a^ir para ceza-
sma mahkum edilirler. Teker-
riirii halinde bu ceza tig misli-
ne kadar cikarilir. 

MADDE 59 — Kirk birinci 
maddeye muhalif harekette bu-
lunanlar 100 liradan asagi ol-
mamak iizere a^ir para cezasi-
na mahkum edilirler. Bundan 
baska bu gibi banka ve mues-
seselere tevdii icab eden bu 
haklar, muayyen bedel ve kry-
metlerinin bir misli fazlasi ode-
tilir. 

MADDE 60 — Kirk uciincu 
madde hiikmune muhalefet 
edenler 100 liradan 1000 liraya 
kadar agrr para cezasma mah-
kur edilirler. Tekerrtir halinde 
bir aydan bir seneye kadar ha
pis cezasi hiikmolunmakla be-
raber para cezasi u<5 misline 51-
karilir. 

MADDE 61 — Asagrda yazili 
hallerde Maliye ve Iktisad ve-
killiklerinin miisterek karari 

B. E. 

MADDE 57 — Adliye encti-
meninin 57 nci maddesi aynen 

MADDE 58 — Adliye encti-
meninin 58 nci maddesi aynen 

MADDE 59 — Adliye encii-
meninin 59 ncu maddesi aynen 

MADDE 60 — Adliye encii-
meninin 60 nci maddesi aynen 

MADDE 61 —- Adliye encti-
meninin 61 nci maddesi aynen 
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Ha. Ik. E. 
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Mai. E. 

— 67 — 
Ad. E. 

tie bankalardan mevduat kabu-
lii izni geri almabilir: 

A - 26, 27 ve 28 nci madde-
ler hiikmiine aykiri hareketle-
rinden dolayi 47 nci maddeye 
gore cezaya mahkum edilenle-
rin mensub olduklari banka-
larda bu hareketlerin tekerriir 
etmesinde, 

B - 31 nci madde hukmiine 
riayet etmeyen bankalara Ikti-
sad vekilligince teblig edilecek 
yazili ihtara kar§i kanun huk-
muniin yerine getirilmemesinde 
israr edilirse, 

C - 58 nci maddeye gore ce-
za gorenlerin mensub oldugu 
bankalar bu cezayi istilzam eden 
hareketlerinde devam ederlerse. 

MADDE 62 — Asagida yazili 
hallerde bankanm kapatilmasi-
na da mahkemelerce hiikmolu-
uur: 

a - 5 nci maddenin son fikra-
sma gore Turkiyedeki §ubeleri-
ne tahsis ettikleri tediye olun-
mus. sermayelerini beyanname 
verdikleri tarihten itibaren iig-
ay icinde nakid olarak Tiirk 
parasma gevirip sermaye hesa-
bma ithal etmezlerse, 

b - Altmci maddeye gore 
miiddeti iginde idare merkezi 
tayin olunmazsa, 

c - 34 ncii madde hiikmiine 
muhalefetten dolayi 47 nci 
maddeye gore ceza hiikiim ve 
infaz olunduktan sonra ceza 
gorenlerin mensub olduklari 
bankalar bu hareketlerinde de
vam ederlerse, 

d - Muvakkat maddenin D 
bendindeki mecburiyeti yap-
mazlarsa. 

MADDE 63 — Bir bankanm 
iflasi halinde o bankanm idare 
meclisi, idare komitesi reis ve 

6. E. 

MADDE 62 — Adliye encii-
meninin 62 nci maddesi ayneu 

MADDE 63 — Adliye encii-
meninin 63 ncii maddesi aynen 
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Hit Ik. E. 
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Mai. E. 
— e>$ — 
Ad. E. 

azalari ile imzalan bankayi il-
zam eden miidiir ve memurlarin 
bu kanuna aykiri hareketleri 
iflasa sebeb olmus ise Maliye 
veya Iktisad vekillikleri ile bu 
vekillikleri temsil eden makam-
larm talebi iizerine bunlarm da 
sahsen iflaslarma karar verilir 
ve haklarmda icra ve iflas ka-
nununun 5, 6 ve 7 nci baplari 
hukumleri tatbik olunur. 

MADDE 64 — Hiikumetin 48 
nci maddesi aynen 

MADDE 65 — Bu kanunda 
yazili suglardan dolayi takibat 
icrasi Maliye veya iktisad ve
killikleri yahut bu vekillikleri 
temsil eden makamlar tarafm-
dan C. Miiddeiumumiliklerine 
miizekkere yazilarak istenil-
mesine baglidir. 

C. Muddeiumumileri takiba-
ta mahal olmadigrna karar ve-
rirlerse yukariki fikrada yazili 
makamlar ceza muhakemeleri 
usulii kanununun 165 nci mad-
desine gore kendilerine teblig" 
edilecek bu kararlara karsi iti-
raza salahiyetlidirler. 

MADDE 66 — Bu kanunda 
yazili curiimlerin mesulleri sah
sen tayin edilmemis bulunan 
hallerde cezai mesuliyet, kanun 
hiikmiinu yerine getirmekle mii-
kellef olan idare meclisi ve 
idare komitesi reis ve azalarm-
dan ve imzalan ile bankayi il-
zama salahiyetli miidiir ve me-
murlardan cezayi miistelzim fi-
li islemis ve buna istirak etmis 
veya bu hususta emir vermis 
olanlara racidir. 

IX - Son maddeler 

MADDE 67 — Hiikumetin 58 
nci maddesi aynen 
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B. E. 

MADDE 64 — Hiikumetin 48 
nci maddesi aynen 

MADDE 65 — Adliye encii-
meninin 65 nci maddesi aynen 

MADDE 6Q — Adliye encii-
meninin 66 nci maddesi aynen 

IX - Son maddeler 

MADDE 67 — Hiikumetin 
58 nci maddesi aynen 
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Hii. Ik. E. 
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Mai. E. 

— 71 — 
Ad. E. B. E. 

MADDE 68 — Mevduati ko-
ruma hakkmdaki 2243 ve mev
duati koruma kanununun 8 nci 
maddesinin degistirilmesi hak
kmdaki 2806 numarali kanun-
lar ,bu kanunun nesri tarihin-
den dort ay sonra miilgadrr. 

MUVAKKAT MADDE — 
A - Iktisad enciimeninin 17 

nci maddesi aynen 
B - Iktisad enciimeninin 24 

ncii maddesi aynen 
C - 37 nci maddede yazili 

hiikumler Ziraat bankasi hak-
kmda bu kanunun nesrinden 
uc. sene sonra tatbik olunur. 

D - Hiikumetin 57 nci mad
desi aynen 

MADE 68 — Mevduati koru
ma hakkmdaki 2243 ve mezkur 
kanunun 8 nci maddesinin de
gistirilmesi hakkmdaki 2806 
numarali kanunlar miilgadir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Mevcud bankalarm idare mec-
lisi reis ve azalarile murakip-
lerinin, mudiir ve memurlan-
nm kendi bankalarile yaptik-
lan ve 14 ve 17 nci maddelerin 
menettigi muameleler bu ka
nunun nesri tarihinden itiba-
ren bes sene iginde tasfiye edi-
lir. 

Ancak idare meclisi reisi ve 
azalarile murakipler kendi ban
kalarile giristikleri ve 14 ve 17 
nci maddelerin menettigi mua-
melelerine bu kanunun nesri 
tarihinde nakid, mal, kefalet, 
teminat sekil ve mahiyetinde 
veya her hangi sekil ve surette 
tahakkuk etmis bulunan mik-
tari gegmemek iizere iig sene 
miiddetle devam edebilirler. 
Dordiincu sene basmdan itiba-
ren bu muameleler kesilir ve 
besinci sene sonunda tasfiye ik-
mal olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Mevcud bankalar bes sene igin
de vaziyetlerini bu kanunun 22 
nci ve 23 ncii maddeleri hii-
kumlerine uydurmaga mecbur-
durlar. Ancak mevcud ipotek 
mukavelelerinin miiddetleri 
mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
Hiikumetin 57 nci maddesi ay
nen 
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MUVAKKAT MADDE 4 — 
2243 numarali mevduati koru
ma kanunu mucibince verilmis 



— 72 — 

Hu. 

MADDE GO 
muteberdir. 

- Bu kamm ne§ri tarihinden 

MADDE 61 — Bu kanun hiikiimlerini tatbV 
ka tcra Vekilleri lieyeti memurdur. 

25 -1 - 193C 
B?. V. Ad, V. M. M. V. 

/ luihiii S. Saraeoyiu K. OzaVp 
Da. V. V. Ila. V. V. Mai. V. 
C. Bayar S. Saraeoyiu F. Agrah 
M l V. ' Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. (J dink ay a C. Bayar 
S. 1.M. V. CJ. t. V. Zv. V. 

Dr. n. Say dam Rami Tnrhan Muhlis Eric-man 

Ik. E. 

MADDE 57 — Hukumetin 60 nci maddesi 
aynen 

MADDE 58 — Bu kanun hiikiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Mal. E. 

MADDE 58 — Hukumetin 
60 nci maddesi aynen. 

MADDE 59 — tktisad encii-
meninin 58 nci maddesi aynen. 

Ad. E. 

MADDE 69 — Bu kanun nes-
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 70 — Hukumetin 61 
nei maddesi aynen 

B. E. 

olan mevduatz kabul salahiyeti 
bu kanunun besinci ve yedinci 
maddelenne gore yapilacak mu-
amelelerin intacma kadar de-
vam eder. 

MADDE 69 — Bu kanun nes-
ri tarihinden muteberdir, 

MADDE 70 — Bu kanunun 
hukiimlerini icraya tcra Vekil-
leri Heyeti memurdur. 

»6Ki 
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S. Sayisi: 2 0 6 
Cumhuriyet merkez bankasi kanununun bazi maddelerinin 
degi§tirilmesine ve bu kanuna bazi hukumler eklenmesine 
dair olan 2062 sayih kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fik
rasmm degi§tirilmesi hakkmda kanun layihasi ve iktisad. 

Maliye veBtitge encumenleri mazbatalan (1/551) 

T. C. 
Ba§vekdlet 

Kararlar m/ildilrlugil 14 -V -1936 
Sayi : 6/1561 

Btiyuk Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Cumhuriyet Merkez bankasi kanununun bazi maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazi hu
kumler ilavesine dair olan 3 - VII - 1932 tarih ve 2062 numarali kanunun, 1715 numarali kanunun 
38 nci maddesine bazi fikralar ilave eden 7 nci maddesinin 2 nci fikrasmm tadiline dair Maliye 
vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 14 - V - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi 
kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inbnu 

Esbabi mueibe 

Cumhuriyet Merkez bankasmm 11 - V - 1936 tarhinde toplanan fevkalade heyeti umumiye-
sinde iig imzali Hazrne bonolan hakkmda banka nizamnamesinin 32 nci maddesinde, rapten tak-
dim kilrnan idare meclisi raporundakli esbabi mucibeye binaen, bazi tadilat icra edilmistir. 

Hazine muamelatini teshil etmesi itibarile vekaletimizce de muvafik goriilen bu tadilata mii-
tenazrr olmak iizere 1715 numarali Cumhuriyet Merkez bankasi kanunun 2062 numarali ka-
nunla tevsi edilen 38 nci maddesinin ilisik kanun layihasmda yazili sekilde tadili lazim gelmekte-
dir .. 

tktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad encumeni 
Karar No. 30 20 - V - 1936 

Esas No. 1/551 

Yiiksek Beislige 

Cumhuriyet Merkez bankasi kanununun lar ilave eden yedinci maddesinin 2 nci fik-

bazi maddelerinin tadiline ve bu ka- rasinm tadiline dair Maliye vekaletince hazir-
nuna bazi hukumler ilavesine dair olan lanarak Basvekaletin 14 mayis 1936 tarihli tez-
2062 numarali kanunun 1715 nunia- keresile Biiyiik Meclise takdim ve encumenimize 
rail kanunun 38 nci maddesine bazi fikra- havale olunan kanun layihasi ve mucip sebep-



2 — 
ler mazbatasi Maliye vekili hazir oldugu halde 
tetkik ve miizakere olundu. 

Gerek mucip sebepler mazbatasmdan ve ge-
rek Maliye vekili tarafmdan verilen izahattan 
anlasildigma gore Cumhuriyet Merkez bankasi 
kanununun muaddel 38 nei niaddesinin Hazine 
bonolarmin da ticari senetler hiikmunde is-
kontoya kabul edilecegine dair olan ikinci 
fikrasinda bu nevi senetler yekununun Mer
kez bankasmin tediye edilmis sermayesinin 
yiizde kirkini teeaviiz edemeyecgi ve Maliye 
vekaletinin talebi uzerine meclisi idarenin bu 
miktari azami iki misle §ikarabileeegi gosteril-
mis ise de banka vaziyetinin inkisafi ve mali 
muamelat haeminin artmasi yiiziinden bu haddin 
tevsiinde zaruret ve imkan goriilerek ona go
re iskonto edilecek senetler miktannin bankanin 
tediye edilmis sermayesile ihtiyat akgesi mec-
muuna muadil hadde Qikarilmasi ve meclisi ida

renin de Maliye vekaletinin talebile bu haddi iic, 
misli arttirabilmesi diisiinulmus ve bu maksatla 
hazirlanan layihanin enciimence de esas itiba-
rile kabulii muvafik goriilmustiir. 

Maddeleri de aynen kabul edilen layiha ha-
valesi mucibince diger enciimenlere tevdi buyu-
rulmak iizere Yiiksek Reislige sunulur. 
Iktisad E. R. 

Tekirdag 
$. Kesebir 

Aza 
Afyon Karahist 

B. Turker 
Aza 

Eskisehir-
E. Sazak 

Aza 
Giimusane 
E, 8, Tor 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Aza 

ir Aydm 
JV. Topguoglu 

Aza 
Konya 

/ / . Dikmen 
Aza 

Samsun 
A, TunaU 

Katib 
Nigde 

Dr. R. Talay 
Aza 

Ankara 
E. Demirel 

Aza 
Kayseri 

8. Demirezen 
Aza 

Maliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 69 
Esas No. 1/551 

Yiiksek Reislige 

20 - V -1936 

Cumhuriyet Merkez bankasi kanununun ba
zi maddelerinin tadiline dair olan 2062 sayili 
kanunun 7 nci maddesinin ikinci fikrasim de-
gigtirmek iizere Ba§vekaletin 14 - V -1936 tarih 
ve 6/1561 sayili tezkeresile gonderilen layiha 
Iktisad enciimenince miizakereden sonra encii-
menimize tevdi edilmekle Maliye vekili bulun-
dugu halde tetkik ve miizakere olundu: 

Banka vaziyetinin inki§afi ve mali muame
lat haeminin artmasi yiizunden Cumhuriyet 
Merkez bankasmin ticari senetler hiikmunde 
iskonto edecegi Hazine bonolarmin iskonto mik
tannin yatinlmis, sermaye ve ihtiyat akgesine 
muadil bir nisbette arttirilmasi muvafik olacagi 
ve banka idare meclisince de miktarla vadenin 

tic. misline Qikarilabilecegi enciimenimizce de 
muvafik goriilmu§ ve layiha bazi ibare tadille-
rile kabul edilmi§tir. 

Havalesi mucibince Biitge enciimenine tevdi 
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Katib 
Bayazid Isparta Qankiri 

Ihsan Tav Kamdl Vnal M. Onsay 

Aza 
Kars 

0 .Kilntay 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 

Aza Aza 
Manisa Bursa 

Tahir Hitit Dr. G. Kahramc 

Aza Aza 
Yozgad Malatya 
E. Draman M. N. Zapci 
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Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 
Mazbata No. 162 21-V-1936 
Esas No. 1/551 

Yiiksek Reislige 

Ciimhuriyet Merkez bankasi kanununun ba-
zi maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazi hii-
•kumler ilavesine dair olan 2062 numarah kann-
nun 7 nci maddesinin 2 nci fikrasimn tadiline 
dair olup Basvekaletin 14 mayis 1936 tarih ve 
6/1561 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan 
kanun layihasi Iktisad ve Maliye eneiimenlerinin 
mazbatalarile bi-rlikte enciimenimize verilmis ol-
makla Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu 
halde okundu ve konusuldu: 

Bu layihanin hazirlanmasmi icab ettiren se-
bepler hakkinda esbabi mueibede iza^ olunan dii-
§iinceler ve enciimenimize verilen izahlar ye-
rinde ve tekiif esas itibarile muvafik goriilerek 
Maliye enciimeninin tadilcn hazirladigi layiha 
oldugu gibi kabul edilmistir, 

Miistacelen miizakeresi dilegile Umumi Heye-
tin tasvibine arzolunmak iizere Yiiksek Reislige 
sunuldu. 

Reis 
Burdur 

Reis V. 
Isparta 

M. $eref Ozkan Milkerrem tfnsal 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 

Qorum 
E. Sabri Akgol 

Mus 
§. Qiloglu 

Sivas 
Remzi Qiner 

Balikesir 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

— • • 

Qorum 
E. Adakan Mustafa Cantekin 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Mus 
$. Ataman 

Kayseri 
N. Kerven 

Konya 
N. Hdzim Onat 

Ordu 
/ / . Yalman 
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HttKtfMETlN TEKLlFl 

Ciimhuriyet Merkez bankasi kanununun bazi 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazi hiikilm-
ler Havesine (tair olan 3 - VII -1932 tarih re 
2062 numarali kanunun, 1715 numarali kanunun 
38 nci maddesine bazi fikralar Have eden 7 nci 
maddesinin ikinci fikrasinm tadiline dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 2062 numarali kanunun ug fik-
radan ibaret olan 7 nci maddesinin ikinci fik-
rasi asagidaki §ekilde tadil edilmi§tir: 

« Bundan ba§ka hitami vadesine azami ug 
ay kalmis, olan ve bir banka tarafmdan ibraz 
edilen iig imzayi muhtevi Hazine bonolan da 
ticari senetler hiikmunde iskontoya kabul edi-
lir. Yalniz bu nevi senedatin yekunu Merkez 
bankasinin tediye edilmi§ sermayesile ihtiyat 
akgesi mecmuuna muadil miktan tecaviiz ede-
mez. Su kadar ki, Maliye vekaletinin talebi iize-
rine meclisi idare bu miktar ve vadeyi azami 
iig misline iblag edebilir. Bu nevi Hazine bonola-
rmm iskonto nisbeti Maliye vekaleti ile banka 
idare meclisi arasmda takarriir ettirilir». 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanunun hukiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

14 - V -1936 

B9. V. 
/. tnonil 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Ad. V. 
S. Saracoglu 

Ha. V. V. 
$. Saracoglu 

Na. V. 
A. Cetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhcm 

M. M. V. 
K. Ozalp 
MalV. 

F. Agrali 
Ik. V. 
C. Bayar 

Zr.V. 
MuhUs Erkmen 

MA-LtYE ENCttMENlNtN DE(3ISTlRtSt 

Ciimhuriyet merkez bankasi kanununun bazi 
maddelerini degistiren 2062 sayili ve 3-VII-1932 
tarihli kanunun 7 nci maddesinin 2 nci fikrasini 

degistiren kanun layihasi 

MADDE 1 — 2062 sayili kanunun 7 nci mad
desinin 2 nci fikrasi §u §ekilde tadil edilmi§tir: 

Bundan ba§ka hitami vadesine azami iig ay 
kalmis olan ve bir banka tarafmdan ibraz edilen 
iig imzayi muhtevi Hazine bonolan da ticari se
netler hiikmiinde iskontoya kabul edilir. Yalmz 
bu nevi senedatin yekunu Merkez bankasinin te
diye edilmis sermayesile ihtiyat akgesi mecmuu
na muadil miktan tecaviiz edemez. Su kadar ki, 
Maliye vekaletinin talebi iizrine meclisi idar bu 
miktar ve vadeyi azami iig misline iblag edebi
lir. Bu nevi Hazine bonolarmin iskonto nisbeti 
Maliye vekaletile banka idare meclisi arasmda 
takarriir ettirilir». 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmigtir. 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen kabul 
edilmi§tir. 

• • « • • » 
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S. Sayisi: 2 0 0 
Divani, rnuhasebat kanununun 73 ncii maddesinin tefsirine 
dair Oivam muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divani mu-
hasebat Maliye ve Biit?e encumenleri mazbataian (3/211) 

Biiyiik Millet Meclisi Yiice Reisligine '*** 

2514 numarali Divani muhasebat kanununun zat maaslan kisminm 73 ncii maddesinde (tah
sis muamelesine miiteallik itirazlar Divani muhasebat umumi heyetince miiddeiumuminin huzurUe 
tetkik ve bir karara raptolunur.) denilmekte oldugudan dairesince tahsis olunarak divanca 
tescil edilmis bulunan zat maaslarmm tahsis keyfiyetlerine ve miktarlarma karsi maas sahip-
leri tarafindan itii'az vukuunda bu itirazlar, isbu madde Immune tevfikan Divani muhasebat 
umumi heyetince tetkik ve bir karara raptolunmaktadir. Keza dairesince tahsis edilip tescil 
igin evraki divana gonderilen zat maaslarinin kanuna uygun gorulmemesinden dolayi dairesine 
iadesi halinde de gerek maas sahipleri gerek aid olduklan vekaletler tarafindan yapilacak 
itirazlar dahi, ayni suretle tezekkiir edilerek icabi kararlastinlmaktadir. 

2514 numarali kanun layihasi iizerine Maliye enciimenince yazilan mazbatanin bu maddeye dair 
izahatinda «tahsis muameleleri, her gun devam eden muamelelerden oldugu cihetle bu cihete miite
allik itirazlann nihai kararmin divan heyeti umumiycsi tarafindan verilmesi ve artik ikinci defa 
temyize tabi tutulmamasi siirat ve kolaylik cihetinden daha miireccah goriilmustur.» denilmis olduguna 
gore, Divani muhasebat umumi heyetinm bu husustaki kararlannin kati olmasi ve aher bir makamea 
temyizo tabi tutulmamasi icaj) ederse demaddenin metninde bu mutaleayi miieyyid bir sarahat olma-
digindan 2514 numarali kanun meriyet mevkiine gectikten sonra Siirayi devletye bu kabil itiraz 
evraki 73 ncii madde hukmii nazan dikkate almarak Divana devir ve ondan sonra vaki olan itiraz
lar da Divanca tetkik edilmesi icap edecegi miitaleasile reddedilmis oldugu halde; 
bazi tahsis muamelelerine miiteallik itirazlar da kabul olunarak vine tetkik ve mu-k 

taza tayin olundugu Divana gonderilen tahsis evrakinin tetkikinden anlasilmis, ve 
§urayi devlet kararmin da infazi zaruri olusuna gore ya bu karar dairesinde tah-
sisin kabulii ve yahud isin salahiyet noktasindan Divana taalluku ileri suriilerek reddi cihetine gi-
dilmesi gibi iki siktan hangisinin ihtiyar edileceginde tereddiid edilmis olmakla isin tefsir yolile 
hallettirilmesi zarureti hasil olmustur. 

Bu ciimleden olarak polis ugiincii komiseri Memed Rizanin Divanca tescil edilmis bulunan te
kaiid maasinin tadili hakkinda §urayi devlete agtigi idari dava neticesinde Meclisi Alinin 841 nu 
marali kararina muhalif olarak §uraca tekaiid maasinin zam icrasrna dair verilen karar iizerine 
Divana gonderilen tahsis evraki tahsis muamelesine miiteallik itirazlann Divani muhasebatga ni
hai ve kati olarak tetkiki icap edecegi miitaleasile dairesine iade kilinmis ve keyfiyet eylul - tesrini-
sani 1935 aylarina aid iic aylik raporla Yiiksek Meclise arzedilmistir. 

Yine 2515 numarali kanun mucibince miitesekkil (Zat islerinin son tetkik mereii) enciimeni ta
rafindan hesab memuru Memed Alinin tekaiid maasma miistahik olacagma dair karar ittihaz 
edilmesi, tahsise miiteallik itirazlann Divanca tetkiki icap edecegi noktasindan bir vazife ve 
salahiyet meselesi ihdas etmis ve l>u enciimenin tesekkiiiiine dair kanunun Divani muhasel)at ka-
nunundan sonra kal)ul edilmis bulunmasi da Divanin bu husustaki hakki tetkikini takyid edip 
etmeyecegi de ayri bir tereddiid sebebi teskil ctntekte bnlunmus, maamafih bu meselede eylul -
tesrinisani 11)35 iic aylik raporlarla aynca Yiiksek Meclise arzedilmistir. 

Su kadar varki bu vazife ve salahiyet mercilerinin tayininde 73 ncii madde kati bir hukiim ih-
tiva etmis oisa bile Surayi devlet ve Midi Mudafaadaki zat isleririnin son tetkik mereii encii-



meni ve saire gibi makamlarin salahiyet hadleiiniii vine yekdigerinc tedahiil edebilecegi bilfarz 
dairesince bir memurun her hangi bir hizmetinin tekaiid mua.mclesine mucs<;ii' addcdilmeyerek ken-
disinin tekaiide, sevkinden imtina halinde o memurun yapacagi yegfme muamele §iirayi devlete 
miiraeaatla dairesi aleyhine idari dava ikamesi iideii ibaret hiilunacagi ve ortada bir tahsis mu-
amelesi olmadigi ve mesele Divana intikal etmedigi cihetle Divana boyle bir miiracaat vaki olamiya-
cagi ve vaki olsa bile Divanca tetkik olunamiyaca gi ve hinaenaleyh Suraca bu hususta bir karar 
ittihazi zaruri bulundugu ve bu takdirde de bu karar tekaiid maasi tahsis merkezinde ise evra-
kinin tescil ic,in Divana viirudunda bu tahsisin kanuna mutabakat noktasmdan Divanca reddi ha
linde iki daire kararlari arasinda vine tezad hu sule gelebilecegi nazari dikkate alinirsa bu gibi 
vaziyetler hudusuna mahal kalmamak iizere isin 73 ncii maddenin tefsiri suretile bir sekii hallo 
iktiran ettirilmesi csbabmin teminini en derin saygriarimla dilerim, 

I). M. Reisi 
8. Oran 

Divani muhasebat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
D. M. Enciimeni 29 - IV -1936 

Karar No. 20 
Esas No. 3/211 

Yiiksek Reislige 

Divani muhasebat reisliginden sunulub encii-
menimize havale buyurulan merbut 16-111-1936 
tarihli ve 90670/482 numarali tezkere okunup 
tetkik edildi. 

Mundericatina gore 2514 numarali Divnr.i 
muhasebat kanununun zat maaslari kismmm 
73 ncii maddesinde « Tahsis muamelesine miite-
allik itirazlar Divani muhasebat umumi heyetin-
ce muddeiumuminin huzurile tetkik ve bir ka-
rara raptolunur » dcnilmekte oldugundan daire-
lerince tahsis ve Divanca tescil edilmis bulunan 
zat maaslarinin keyfiyeti tahsislerine ve miktar-
larina karsi maas sahiplerile alakali daireler ta-
rafindan itiraz vukuunda isbu madde hiikmii-
ne tevfikan umumi heyetge tetkik ve karara rap-
tedilmekte oldugu ve adi gegen kanunun Maliye 
enciimenine yazilan esbabi mucibe raiazibatasinda 
« Tahsis muameleleri her gun devam eden mua-
imelelerden oldugu cihetle buna miiteallik itiraz-
larin nihai kararinin Divan heyoti umumiyesi ta-
rafindan verilmesi ve artik ikinci defa temyize 
taibi tutulmamasi isiirat ve kolaylik cihetinden da-
ha miireccah goriilmustiir » denildigi ve baska 
makamlarca temyizi yoluna gidilmemesi lazim-
geldigi halde bu kabil evraktan bazilari Devlet 
surasiiica kabul ve tetkik edilerek muktaza tayin 

olundugu ve binnetice §iira kararlarile Divani 
muhasebat umumi heyetinin kararlari arasinda 
tearuz vukuu takdirinde iki karardan hangisinin 
ihtiyar edileceginde tereddiide diisiildiigii cihetle 
isin 73 ncii maddenin tefsiri suretile halli isten-
mektedir. 

Icabi enciimende konusuldu ve dusiiniildu: 
Devlet surasmdan sadir olan kazai 

kararlar hakkinda Teskilati esasiye encii-
meninden yazilan mazbata iizerine Yiiksek 
Meclism 12 - IV - 1934 tarihli celsesinde 
cereyan eden miizakere sirasinda hulasaten 
«Divani muhasebatin vizesinden imtina ettigi 
her hangi bir masraf i§in muhasebei unrumiye 
ve Divani muhasebat kanunlari mucibince, Di-
vanin ii§ aylik raporlan iizerine, mukteza 
tayini Biiyiik Meclise ait islerden oldugu ve 
bu itibarla Divanin vizesinden imtina ettigi 
her hangi bir masrafin alakadan ^urayi 
Devlete miiraeaatla karar alirsa bu karar 
Meclisin masraflar iizerindeki kayitsiz ve 
sartsiz miirakabe ve teftis hakkini tabiatile 
takyit etmeyecegi» beyan edilmis ve yine 
Meclisi Alinin 10 - V -1934- tarihli celsesinde ve 
Divani muhasebat kanununun muzakeresi sira
sinda ^Biiyiik Millet Meclisi namina Devlet 

( S. Sayisi : 200 ) 
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niasraflarcni murakabe ile miikellef bulunan 
Divani muhasebatin bir masrafi vizeden im-
tinai halinde keyfiyet iig aylik raporlarla Yiik
sek Meclisin hakemligine intikal edecegi ci-
hetle Meclisi Aliden bu bapta bir karar sadir 
olmadan evvel aQilacak idari bir dava yo-
lile isin halli cihetine gidilmesi §uranrn Bii-
yiik Millet Meclisi iizerlnde miiessir ve na-
fiz bir karar almasi demek olup boyle 
hilafi salahiyet kararin da kabul edile-
meyecegi tasrih kilrnmis ve Divani muha
sebatin mart - mayis 1933 raporlari iizerine 
Yiiksek Meclisin 9 - VI - 1934 tarihli inika-
dinda gegen miizakerede de «Muhasebei unm-
miye kanunu Divani muhasebatin, vize husu-
sundaki vazife ve salahiyetlerini tayin edip 
tertibine mutabik veya kanun ve nizamina mu-
vafik bulmadigi masraflari reddi iizerine vekil-
lerin kanun ve nizamma uygunlugunu iddia ede-
rek mesuliyeti tekabbiil etmeleri ve vaziyeti tc-
ra Vekilleri Heyetine arz ile Vekiller Heyetinin 
de bu noktai nazara istirak eylemeleri icab edip 
bu halde Divanin o masrafi bilatereddiid tasdik 
eylemesi ve fakat mutlaka Meclisi Ali namma 
murakabe yapmakta oldugu cihetle keyfiyeti 
Biiyiik Meclise arzederek Meclisi Alinin son so-
ziinii soyletmesi lazimgelecegi ve vize islerindeki 

muamelat artik dogrudan dogruya Biiyiik Mil
let Meclisine maloldugundan Biiyiik Meclisin ni-
hai kararini vermesi ve bu itibarla §urayi dev-
letin murakabeye miiteallik bu nevi islerde hak-
ki kazasi olmamasi iktiza edecegi » sarahaten 
soylenmistir. 

Zat maaslarcnin tescil ve tasdik isine gelin-
ce; Bunlar mahiyeten uzun miiddet tediyesi de-
vam edecek olan bir nevi maasatin tahakkukunu 
v'zeden ibaret bulunmasina gore Divani muhase
batin tescilinden veya reddinden sonra cjkacak 
ihtilafatm da yukarda tafsilen arzolunan esa-
sata ve 73 ncii maddenin sarahatine gore halli 
icabedeceginden divan kanununun bu maddesi-
nin aynca tefsirine liizum ve mahal olmadigina 
karar verilmekle havalesi veghile isin bir kerc-
de Maliye enciimenine tevdi edilmek iizere isbu 
mazbata Yiiksek Reislige sunuldu. 

Divani M. En. Eeisi M. M. 
Nigde 

Faik Soylu 
Qankiri 
R. tJnilr 

Istanbul 
H. Gursoy 

Mardin 
H. Qoruk 

Trabzon 
M. Aydm 

Qorum 
A. Ozeng 
Kastamom 

N. Tamac 
Mugla 

Husnii Kitapgt 

Katip 
Yozgad 
Sungur 

Erzurum 
N. Dundu 

Kayseri 
F. Giipgiiv 

Maliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Maliye enciimeni 
Karar No. 60 
Esas No. 3/211 

Yiiksek Reislige 

2514 sayili Divani muhasebat kanununun 73 
ncii maddesinin tet'siri Jiakkinda. Divani mn.ha-
sebat reisliginden yazilan 16 - I I I -1936 tarih ve 
90670/482 sayili tezkore Divani muhasebat en-
ciimenince tetkik olunduktan sonra enciimeni-
mize havale edilmeklc tetkik ve miizakere edildi. 

Tet'sire saik olan esbabi mucibe tetkik edil-
mis ve toplantimizda hazir bulunan Divani mu
hasebat reisinin izahati dinlenerek Divani mu
hasebat enciimcninin bu husustaki noktai na-
zarina encumenimizce de istirake karar veril-

5 - V -1936 

mistir. 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Mai. Kn. Ra. N. 
Malatya 

M. Neclim Zahci 

Aza 
Istanubul 

Y. Yaztci 
Aza 

Yozgad 
Kmin Draman 

M. M. 
Isparta 

Kama J t'nal 

A/a 
Diyarbekir 

Huriye Oniz 
Aza 

Erzurum 
T. Demirhan 

Katib 
Cankiri 

\f. Unsay 

Aza 
Izmir 

K. Dursun 
Aza 

( S. Sayisi : 200 ) 



Biitge enciim 

T. B. M. M. 

Biltge enciimeni 

Mazbata No. 1.52 

Emu No. 3/211 

Yiiksek 

2514 sayili Divani muhaseba t kanuimnui i 73 

ncii maddesinin tefsir i h a k k i n d a Divani muha

sebat reisl iginden yazilan 16 - I I I - 1936 ta r ih 

ve 90670/482 sayili tezkere Divani mtihasebat 

ve Maliye enciim enlerinin mazbata lar i le b i r l ik te 

eneiimenimize verilmis olmakla Divani muhase

ba t Reisi Seyfi Oran hazir oldugu halde okun-

du ve konusuldu 

2514 numara l i Divani muhasebat k a n u n u m m 

zat maaslar i kismmin 73 ncii maddes inde (Tah-

sis muamelesine miiteallik i t i razlar Divani mu

hasebat umumi heyetince muddeiumuminin hu-

zurile tetkik ve bit' ka ra ra rap to lunur ) deuilmiek-

te oldugundau dairelerince tahsis olunarak Di-

vanca tescil edilmis bulunan zat maaslarirnn lah-

sisi keyfiyetlorine ve miktar lar ina karsi maas sa-

biplcrile a lakadarlar t a ra f indan itiraz vukuun-

da bu i t irazlar isbu madde hiikmiine tevfikan 

Divani muhasebat umumi heyetince tetkik edilo-

rek bir ka ra ra raptedilmckte ve mezkur kanuna 

aid olan Maliye enciimeni mazbatasinda da teba-

riiz ettirildigi veghile bu tetkik nihai imahiyette 

bulunimakta ise de (nihai) kelimesinin her nastl-

sa met inden diismus olmasindan dolayi alaka-

d a r l a r d a n bazi lar i ta i 'af indan vaki olan itirazin 

^ u r a y i DevletQe kabu l ve bun la r hakk inda muk-

taza tayin edilniekte oldugu ve binnetice §urayi 

Devlet ka ra r i l e Divani muhaseba t umumi heye-

tinin k a r a r l a r i a r a smda teariiz v u k u u takdi r in-

de iki k a r a r d a n hangis inin ih t iyar olunacagin-

da tereddi id edildigi bey an edilniekte ve key.fi-

yet in tefsir yolile hal.1i i s tenmektedir . 

Divani muhaseba t enciimeni, Devlet surasin-

.dan sadir olan kazai ka ra r l a r hakkinda Toskilati 

esasiye enciimeninden yazilan mazbata uzerine 

Yiiksek Meclisin 12 - I V -1934 tarihl i celsesinde 

eereyan eden muzakereden ve yine Yiiksek Mec

lisin 10 - V -1934 tarihl i toplant is inda miizakere 

edilen Divani muhasebat kanunu munasebetile 

Umumi Heyet te geeen sozlerden ve kezalik Di

vani muhasebatin mar t - mayis 1933 iic, aylik ra-

poru uzerine 9 - V I -1934 ta r ih l i in ikadmda ge-

4 — 
eni mazbatas i 

19 - V - /.9.-76' 

Reislige 

cen miizakereden miilhem olarak, Divani mulia-

Hebatin murakabe islerini Biiyiik Millet Meelisi 

namma yapmakta olduguna gore bu karar in tet

kik morcii yalniz Biiyiik Millet Meelisi oldugunu 

ve zat maaslar inm tescil ve tasdikma aid mua-

niele ise tediyesi devam edecek olan bir nevi imi-

asatin tahakkukunu vizeden ibarct. bu lundugun-

d a u Divani muhasebat in tescilinden veya va]-

dinden isonra cikaeak ihfilaflarm Divani muha

sebat. kanununun 73 ncii maddesindeki sarahate 

gore halli icab edecegini ileri •siirmekte ve mese-

leyi tefsire miihtac gormemektedir. 

Maliye enciirneui de Divam muhasebatin bu 

muifaleasina istirak etmektcdir. Uneiimemmi-

zin diisiincesiue gelince: 

Tahsis muamelesirie miiteallik itirazlar iizeri-

ne Divani muhasebat kanununun 73 ncii madde-

sl hiikmilne gore yapilacak tetkikm nihai mahi-

yette oldugu ardasdmakta ve Maliye onciimeninm 

yukar ida bahsi given maizbata:sT da bunn teyid 

etmekte ise de maddenin metninde nihai keli

mesinin sara.hat.en ifade edilmcniis olmasindan 

dolayi tatbikatta bazr tereddiitler husule geldigi 

goriilmektedir. Bn maksadin daha vazih olarak 

tesbiti ve ayni zamanda kanunda bu kabil itiraz

lar icin muayyen bir iniiddet kabul edilmemis ol-

dugundan itirazlar icin altmis giinliik b i rmi idde t 

tayin etmek suret i lebu boslugun doldurulmasi ve 

Divani muhasebatin bu gibi red ka ra r l a rmi en 

son tetkik onircii olan Yiiksek Meclise bildirmesi 

liizumunun t.asri.hi faydali olacagi diisuniilmus 

vo binaenaleyh. meselenin tefsirie degi, tedvin yo-

lu ile halli ve Divani muhaseibal kanununun 73 

ncii maddesinin bu esaslara gcirc tadili daha uy-

gun goriilmiistiir. 

Hazir lanan kanun layihasT rnptedilmis olmak

la Umumi TTeyetin tasvibine arzolunmak iizcre 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 

B u r d u r f spar ta Trabzon 

M. Seref Ozkan Miikerrem Unsal Sim Day 

( S. Sayisi : 200 ) 
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Katib 

Istanbul 
F. Oymen 

Izmir 
/ / . Inang 

Qorum 
M. Gantekin 

Manisa 
T. Turkoglu 

Qorum 
E. Sabri Akgol 

Mardin 
R. Erten 

Mu§ 
$. Qiloglu 

Sivas 
Remzi Qiner 

Mus 
S. Ataman 

Yozgad 
8. Igoz 

Ordu 
H. Yalman 

BtTQE ENCtlMENlNlN TEKLlFl 

Divani muhasebat kanununun 73 ncu madde-
sinm degistirilmesine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 16 haziran 1934 tarih ve 2514 
numarali Divani muhasebat kanununun 73 ncii 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Tahsis muamelelerine miiteallik kararlara 
bunlarm dairelerince alakadarlarma tebligi ta-
rihinden itibaren altmis gun zarfmda itiraz edi-
lebilir. Bu itirazlar Divani muhasebat umumi 
heyetince muddeiumuminin huzurile tetkik ve 

nihai olarak bir karara raptolunur. Reddolunan 
itirazlar Buyiik Millet Meclisine sunulan tig ay-
lik raporlarda gosterilir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun Buyuk Millet Mec-
lisi tarafmdan icra olunur. 

* • » 

S. Snvisi nv 





S. Sayisi:199 
Polis te§kilat kanununa bagli kadro cetvelinde degi§iklik 
yapilmasi hakktnda kanun layihasi ve Dahiliye ve Butge 

enctimenleri mazbatalan (I/479) 

T. C. 
Basvekdlet 

Kararlar mudiirlugu 23 - III - 1936 
Sayi : 6/903 

Btiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligne 

2049 sayili polis teskilat kanununa bagli kadro cetvelinde tadilat yapilmasi hakkinda Maliye 
vekilligince hazirlanan ve lera Yekilleri Heyelince 21 - III - 1936 da Yiiksek Meelise arzi karar-
lastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. Inonu 

Esbabi mucibe 

Milli emniyet hizmeti, islerinin daha onemli bir surette goriilmesi ve bu teskilatm muktedir 
unsurlarla takviyesi ve hizmet islerinde liyakat gosteren ve ihtisas kazanan kidemli memur-
larcn terfilerine imkan verilmesi igin emniyet miifettisleri teskilatinin degistirilmesine liizum 
hasil olmus ve ilisik kanun layihasi bu maksatla hazirlanmistir. 

Bu teskilatm istilzam eyledigi masraf farki 1936 yili Basvekalet biitQesinden Dahiliye veka-
lefci biitQesine devir ve ilave edilecek para ile temin olunacaktir. 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T.B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 
Karar No. 19 6 - IV -1936 
Esas No'. 1/479 ! 

Yiiksek Reislige 

2049 sayili polls teskilati kanununa bagli 
kadro cetvelinde tadilat yapilmasi hakkinda 
Maliye vekilligince hazirlanan ve lera Vekille-
ri Heyetince 21 - III -1936 da Yiiksek Meelise 
arzi kararlastinlan kanun layihasmin esbabi 
mucibesile birlikte sunuldugunu bildiren Bas-
vekaletin 23-111-1936 tarih ve 6/903 sayili tez-
keresi enciimenimize verilmis olmakla Dahiliye 
vekilligi miimessili, Emniyet isleri umiim miidu-
riiniin de bulundugu 27 - I I I -1936 daki toplan-
timizda okundu ve is gorusuldii: 

Asayis ve emniyet islerinin daha onemli bir 
surette goriilmesi ve bu husustaki teskilatm 

muktedir unsurlarla takviyesi ve hjzmetlerinde 
liyakat gosteren ve ihtisas kesbeden kidemli me-
murlarm terfilerine imkan verilmesi maksadile 
tanzim kilman isbu layiha enciimeriimizce tasvib 
edilmis olmakla aynen kabuliine karar verilmis-
tir. 

Yiiksek Baskanliga arzolunur. 

Dahiliye E. Rs. Reis V. M. M. 
Tekirdag Tekirdag Qanakkale 

C. Uybadm Faik Oztrak 8. Yastn 
Katib Aza Aza 

Mardin Bursa Urfa 
Fatin Giivendiren Y. Dingsoy . 

i 
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Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Urfa Tokad Erzurum Sam sun Oanakkale Erzurum 
B. Giinay Galib Pekel L. Soydemir Z. Durukan IT. Ergeneli N. Elgiln 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 
Karar No. 160 20 - V - 1936 
Esas No. 1/479 

Yiiksek Beislige 

Polis teskilati liakkmdaki 2049 sayili kanuna 
bagli cetvelde degisiklik yapilmasi hakkinda 
olup Basvekaletin 23 - III - 1936 tarih ve 6/903 
numarali tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan 
kanun layihasi Dahiliye eneiimeninin anazbata-
sile birlikte encumenimize verilmis olmakla ala-
kadar memuru hazir oldugu halde okundu ve 
konusuldu: 

Hukumetin esbabi mucibesinde ve Dahi
liye eneiimeninin mazbatasinda izah olunan 
sebepler eiiciimeiiimizce de yerinde goriilerek 
teklif edilen kanun layihasile cetvel sekle aid 
degisiklikle kabul edilmis ve iicretli olmalari 
itibarile kadroda yer almalan uygun goriil-

H f e t t M E T l N TEKLlFl 

2049 sayili polis teskildt kanununa bagli kad-
ro cetvelinde tadildt yapilmasina dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 2049 sayili Polis teskilat kanu
nuna bagli kadro cetvelinden Emniyet miif ettis-
leri basligi altinda yazili memuriyetler gikari-
larak bunlarm yerine ilisjk cetvelde yazili me
muriyetler konulmustur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hukmunii yerine 
getirmeg-e Dahiliye ve Maliye vekilleri memur-
dur. 21 - III - 1936 

Basvekil Ad. V. M. M. V. 
/ . Inonil §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. V. Ma. V. 
§. Kaya $. Saracoglu F. Agrah 
Mi. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan M. Erkmen 

.(S.Say; 

meyen iieretliler eetvelden (jikanlmistir. 
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis R. Y. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. §. Ozkan M. Unsal S. Day 
Katib 

Istanbul Balikesir Gazi Antep 
F. Oymen F. Adakan A. H. Ayerdem 

Kayseri Malatya Manisa 
N. Kerven M. Oker T. Tiirkoghi 

Mardin Mus Ordu 
B. Frten §. Ataman H. Yalman 

BtTT^E ENCttMKNtNfN I )E(lt §T tRj§1 

Polis teskilati hakkmdaki 2049 sayili kanuna 
bagli cetvelde, degisiklik yapilmasma dair 

kanun layihasi 

MADDE 1 — Polis te§kilati hakkmdaki 
30-VI-1932 tarih ve 2049 sayili kanunun 44 
ncii maddesine bagli cetvelin (Emniyet miifet-
ti§leri) basligi altmdaki kisim bu kanuna bag
li cetvelde gosterildigi sekilde degi§tirilmi§tir. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 
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Hukumetin teklifine bagli cetvel 

Memuriyeti 

Enmiyet ba§miifetti§i 
» » 

Enmiyet miifetti§i 
» » 
» » 
» » 
» » muavini 
» » muavini 

Laboratuvar §efi (kimyager) 
» » muavini 

Merkez memuru 
Fen memuru 
Katib 
1. sinif emniyet memuru 
2. » » » 
Uaktilo 
Odaci 

(kimyager) 

Aded 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
9 

1 
1 
3 
5 
5 

12 
12 
2 
6 

Derece 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
6 
7 

12 
13 
14 
15 
16 
— 
— 

Maa§ 
Lira 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
70 
55 
25 
22 
20 
17,5 
16 
— 
— 

tTcret 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
80 
30 

Senelik tutari 
Lira 

6 912 
6 144 
7 560 
3 960 
4 536 
3 888 
2 352 
2 016 
2 520 
1 980 
2 700 
3 960 
3 600 
8 064 
7 488 
1 920 
2 160 

66 71 760 

Derece 

Butge encilmeninin degi§tiri§ine bagh 

CETVEL 

Memuriyetm nevi Aded 

4 
0 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Ba§miifetti§ 
» 

Miifettig 
» 
y> 
» 
» mui 
» » 

6 Laboratuar §efi (kimyager) 
7 » » muavini. (kimyager) 

12 Merkez memuru 
13 Fen » 
14 Katib 
15 Birinci simf enmiyet memuru 
16 Ikinci » » » 

Maa$ 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
5 

12 
12 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
70 
55 
25 
22 
20 
17,5 
16 
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5. Sayisi: 2 0 7 
Vilayet idaresi kanununun 2 ve 71 nci maddelerinin degi§-

tirilmesine dair kanun layihasi ve Dahiliye enciimeni 
mazbatasi (1/523) 

T. C. 
Ba§vekalet 25-IV-1936 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/1297 

Biiyiik Millet Med'si Yiiksek Reisligine z z 

1426 sayili vilayet idaresi kanunuimn 2 nci ve 71 nci maddelerinin degistirilmesi hakkmda Da
hiliye vekilligince liazirlanan ve Icra Veikilleri Ilcyetinee 20-IV-1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi 
kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibcsile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inonil 

Esbabi mucibe layihasi 

1 — Her hangi bir sebeb ve mulahaza ile degistirilmesi gereken vilayet, kaza, nahiye veya koy 
adlari ic,m yapilacak muamele hakkinda idari mevzuatimizda bir kayid yoktur. 

Her ne kadar 1580 sayili belediye kanununun 9 ncu maddesi, bu hususta bir hukum ihtiva et-
mekte ise de, bu madde yalniz belde adlarinm degistirilmesine terettiib eden muameleyi gostermek-
te bulundugundan ihtiyaci tamamen karsilayamamaktadir. 

Turk bars ve kulturime aykiri ve yabancilik ifade eden koy adlarile birbirine benzer isim tasi-
malanndan dolayi ferd ve Devlet islerinde bir takim yanlishklara ve geejkmelere yol ac,tigi go-
riilen Ibazi nahiye, kaza ve vilayet a#larinm degistirilmesinin belli bir esasa ve salim bir usule bag-
lanmasi gerekli bulundugundan vilayet, kaza, nahiye, ve koylerin kurulmasma kaldirilmasina ve 
bunlar hakkindaki diger hususata aid hukumleri ihtiva eden 1426 sayili kanunun 2 nci maddesinrn 
bu sekilde degistirilmesi faydali gorulmustiir. 

2 — Ayni zamanda, bu kanunun meriyete vazi tarihinden sonra tesekkiil etmis olan Ziraat ve 
Gttmruk ve inhisarlar vekaletlerinin de kanunun tatbik ve icrasile miikellef bulunmalarina binaen, 
kanunun kabul ve meriyete vazi sirasmda miitesekkil bulunmadiklarindan dolayi 71 nci maddede 
zikir ve tasrih edilmemis olan bu iki vekaletin de 71 nci maddenin (Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur) sekiinde degistirilmesi suretile alakalandirilmalari gerekli bu-
lunmus ve ilisik kanun layihasi bu maksatla hazirlanmistir. 



— 2 — 
Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 

Karar No. 25 
Esas No. 1/523 

22-V - 1936 

Yuksek Baskanliga 

1426 sayili vilayet idaresi kanununun 2 nci 
ve 71 nci maddelerinin degistirilmesi liakkin-
da Dahiliye vekilligince hazirlanan ve tera Ve-
killeri Heyetince 20 - IV - 1936 tarihinde Yiik-
sek M«elise arzi kararlastinlan karran layi-
hasi esbabi mucibesile birlikte gonderildigini 
bildiren Basvckaletin 25 nisan 1936 tarih ve 
6/1297 sayili tezkeresi encumenimize verilmis 
olmakla Dahiliye vekaleti vilayetler idaresi 
umum mudiirunun de bulundugu 15 - V - 1936 
tarihindeki toplantirmzda okundu ve is ko-
nusuudu. 

Vilayet, kaza, nahiye ve koy adlariniii 
ne suretle degistirilecegi hakkinda mevzua-
timizda sarih hiikiiraler bulunmasi noktasile 
tanzim kilmmis olan isbu layihanin kabulii 
muvafik goriilmus ve daha vazih olmasini 
ve her hangi bir tereddiide mahal kalmama-
sitn teminen 1 nci maddenin son fikrasmin ya-

zilis tarzinda degisiklik yapilmasma karar ve-
rilmistir. 

Yuksek Baskanliga takdim olunur. 

Da. E. Reisi 
Tekirdag 

C. Uybadmi 
Katib 

Mardin 
E. Ergin 

Aza 
Samsun 

E. Tuncel 
Aza 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Aza 
Samsun 

R .V . 
Tekirdag 

Kars 
E. Ozoguz 

Aza 
Urfa 

B. Tilnay 
Aza 
Qoruh 

A. Tuziln F. 
Aza 

Sivas 
H. Duruhan M. S. Bledal 

M.M. 
Qanakkale 

§. Yasm 

Erzurum 
N. Elgiln 

Aza 
Tokad 
H. Ergun 
Aza 
Bursa 

Guvendiren 
Aza 

Zonguldak 
B. Vardar 
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HtlKtMETlN TEKLtFl 

142H myth vilayet idarcsi hanununun 2 nci ve 
71 nci maddelcrini degistiren kanun Idyihasi 

MADDE 1 — 1426 sayili vilayet idaresi ka-
nununun 2 nci maddesi a§agida yazili oldugu 
§ekilde degi§tirilmi§tir: 

(Vilayet te§kili veya mevcud vilayetlerden 
birinin kaldirilmasi, veyahud vilayet merkezi
nin (veya admin) degi§tirilmesi Devlet §urasi-
nin miitaleasi almarak kanun ile yapilir. 

Kaza te§kili, kaldirilmasi veya bir kazanm 
bir vilayetten baska bir vilayete baglanmasi 
vilayet idare heyeti ve umumi meclislerinin mii
taleasi almdiktan sonra kanunla yapilir. 

Vilayet smirlannin, kaza merkez, sinir 
(ve adlarmm) degi§tirilmesi, nahiye te§kili ve
ya kaldirilmasi veya bunlarm merkez ve si-
nirlannin degi§tirilmesi, bir kazadan ba§ka 
bir kazaya baglanmasi alakadar vilayet idare 
heyeti ve umumi meclislerinin miitaleasi aim 
diktan sonra Dahiliye vekaletinin karari ve 
Reisiciimhurun tasdikile yapilir. 

(Nahiye ve koy adlarmm degistirilmesi, ye-
niden kby te§kili, koylerin birle§tirilmesi, ay-
nlmasi veya bir nahiyeden ba§ka bir nahiyeye 
baglanmasi vilayet idare heyet ve umumi mec
lislerinin miitaleasi almdiktan sonra Dahili
ye vekaletinin tensibile vilayetge yapilir). 

MADDE 2 — 1426 sayili vilayet idaresi ka-
nununun 71 nci maddesi asagrda yazili oldugu 
§ekilde degi§tirilmi§tir: 

(Bu kanunun hiikumlerini icraya Icra Ve-
killeri Heyeti memurdur). 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikiimlerini icra
ya Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - IV -1936 
Bs. V, Ad. V. M, M. V. 
1. Inonii $. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Mai. V. 

#. Kaya Dr. T. B. Aras F. Agralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A. Qetinkaya C. Ba/yar 
S.I.M.V. G.I.V. Zr.V. 

Dr. R. Say dam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

3 -
| DAHlLtYE ENCOMENlNlN DEGI§TlRt§t 

I 1426 sayili vilayet idaresi hanununun 2 
nci ve 71 nci maddelerini degistiren ka-

I nun layihasi 
MADDE 1 — 1426 sayili vilayet idaresi ka-

i nununun 2 nci maddesi asag-ida yazili sekilde 
degis, tirilmi^tir: 

I (Vilayet teskili veya mevcud vilayetlerden 
! birinin kaldirilmasi, veyahud vilayet merkezinin 
I (veya admm) degistirilmesi Devlet surasmm 
j miitaleasi almarak kanun ile yapilir. 
i Kaza teskili, kaldirilmasi veya bir kazanm 
I bir vilayetten baska bir vilayete baglanmasi vi-
! layet idare heyeti ve umumi meclislerinin mii-
| taleasi almdiktan sonra kanunla yapilir. 
i Vilayet memurlarmm, kaza merkez, smir (ve 
j adlarmm) degistirilmesi nahiye teskili veya kal-
1 dinlmasi veya bunlarm merkez ve smirlarmm 
| degistirilmesi, bir kazadan baska bir kazaya 
i baglanmasi alakali vilayetler idare heyetleri-

nin ve umumi meclislerinin miitaleasi almdik
tan sonra Dahiliye vekaletinin karari ve Reisi-

| ciimhurun tasdikile yapilir. 
• (Nahiye ve kby adlarmm degistirilmesi) ye-
I niden koy teskili, koylerin birlestirilmesi, ayril-

masi veya bir nahiyeden baska bir nahiyeye 
baglanmasi vilayet idare heyet ve umumi mec
lislerinin miitaleasi almdiktan sonra Dahiliye 
vekaletinin tensibile vilayetge yapilrr). 

MADDE 2 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hiikumetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hiikumetin teklifi aynen 
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S. Sayisi:215 
istanbulda yapilacak devrim anidi hakkmda kenun layihasi 

ve Dahiliye encumeni mazbatasi (I/549) 

T. 0. 
Ba$vekdlet 

Kararlar mudurlugii 
Sayi: 6/1547 

13 - V - 1936 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Istanbulda yapdacak Devrim anidi hakkind.i Dahiliye vekilligi'nce hazirlanan ve Tern Vekil-
leri Heyetince 11 - V - 1936 da tadilen Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasr esbabi 
iraicibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Inonii 

Esbabr mucibe 

Biiyiik Tiirk inkilabini canlandiraeak, omui buyuklugiinii gostereeek siitunlarm ycr yer yiik-
sclmesindeki faide ve zaruret asikardir. 

Bu maksatla Istanbul belediyesi tarafindan Istanbulda bir devrim anidi yapilmasi kararlast.ini-
mistir. Bu biiyiik inkilabi remz edecek bu abid'iiiii 3^eri, sekli her seyi hususi itinaya, ali fen mti-
sabakalanna mevzu olaeak mahiyctte bulundugundan plan ve resimlerinin merkezin tetkik ve 1as-
vibinden gegmesi, isin yiiksek fen murakabesine tabi tutulmasi zaruridir. 

Anidm ifadelerinde saklayacagi biiyiik mana ve hakikatlari canlandiraeak kafanin beynelmilcl 
sohreti haiz olmasi tabiidir. 

Mahiyeti itibarile bu isin alelade bir yapi m--.humundan gikanlmasi ve arttirma, eksiltmo Mi-
kiimlerinden haric, tutulmasi zaruri gorulmustu:, 

Dahiliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encumeni 

Karar No. 27 
Esas No. 1/549 

27 -V - 1936 

Yiiksek Reislige 

Istanbulda yapilacak (Devrim anidi) hak
kmda Dahiliye vekilligince hazirlamp Icra 
Vekilleri Heyetince 11 - V - 1936 da tadilen 
Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layi-
hasinm gonderildigine dair 13 - V - 1936 ta-
rihli ve 6/1547 sayili Basvekalet tezkeresi encii-
menimize havale buyuruldugundan Dahiliye ve-
kili hazir oldugu halde okundu ve icabi miiza-

kere edildi. 
Kanunun mucib sebepleri hakkindaki layiha-

dan ve Dahiliye vekilinin verdigi izahattan au-
lasildigi iizere; cografi ve tarihi vaziyeti iti
barile Istanbulda bir «Devrim anidi» yapilmasi 
icin belediyenin vermis oldugu kararin tatbik 
imkanini kolaylastirmak maksadini istihdaf 
eden layiha, umumiyet itibarile kabule sayan 



goruliniis ve Belediyeler bankasr nizaumaiiLC-
sinin 27 noi maddesi, ikrazlar mukabilinde a.li-
nacak faizin asgari ve azami miktanni kararlas-
tirniak salahiyetini bankanin idare incclisiiio 
tovdi etmis bulunniasma nazaran isbu ikrazin 
i'aiz miktarmi tayin liususunda kanuni bir 
istisna yapilniamasi daha muvafik olacagi dti-
suniilerek 3 ncii madde ona gore tashih edil-
lnis ve digcr maddeler lizerinde bazi keliine 
degisiklikleri yapdnustir. 

ITmumi Heyetin tasvibine arzedilniek iizere 
Yiiksek Reislige siitrulur. 

Dahiliye E. Reisi Bu M. M. 
Tekirdag Mardin 

C. Uyhad/in E. Fir gin 
Katib 

Aza Aza Aza 
Mardin A. Karaldsar Antalya 

F. Ergin S. M. Aylmrt B. Kaplan 

Aza Aza Aza 
Bursa Oanakkale Condi 

(ruveiidlreii R. ErgcAwli A.Tilzun 
Aza Aza Aza 

Oorum ErziiTii.ni Erzuruin 
/. K. Alpsar 

Aza 
Kara 

E. Ozofjuz 
Aza 

Hamsun 
S. Tuned 

Aza 
Tokad 

(7. Pekel 
Aza 

Zonguldak 

Z. Soudemir AT. El gun 
Aza 

Kutahya 
M. Sonwr 

Aza 
Sivas 

M. 8. Bleda 

Aza 
Tokad 

/ / . Mr gun 

Aza 
Samsun 

Z. Dwrnlidi 

Aza, 
Srvas 

H. Gorkv-u 

Aza 
Ui-fa 
B. Tuna 
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HtlKtlMETiN TEKLlF l 

Istanbulda yapilacak devrim anidi JiakJcinda 
kanun layihasi 

MADDE 1 — Bedeli on senede Istanbul be-
lediye biitgesinden odenmek iizere Istanbulda 
bir devrim anidi yapilacaktir. 

MADDE 2 — Anidm yerinin tayini seklinin 
ve proiesinin tesbiti ve belediyenin ve sanat 
noktasmdan Maarif vekilliginin miitaleasi alm
mak sartile Dahiliye vekaletine aittir. 

MADDE 3 — Belediyeler bankasi bu is igin 
on sene miiddet ve % 4 faizle Istanbul belediye-
sine 300 000 lira ikraza mezundur. 

MADDE 4 — Anidm beynelmilel miisaba-
kaya vazedilecek plan ve resimleri Hiikumetin 
kabul ve tasdikile katilesir. 

MADDE 5 — Tasdikli plan ve resimlerine 
istinaden belediye enciimeni tarafmdan yapila
cak ihalenin tasvibi ve mukavele akdi salahiyeti 
Dahiliye vekaletinden verilecek mezuniyet iize-
rine Istanbul vali ve belediye reisine aittir. 

MADDE 6 — Bu is 2490 sayili artirma ve 
eksiltme kanununun hiikiimlerinden harigtir. 

MADDE 7 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikumlerini yii-
riitmeye Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12-V-1936 

B§. V. Ad. V. M. M. V. 
/ . tnonii $. Saracoglu K. Ozalp 

Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 
$. Kaya $. Saracoglu F. Agrali 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
8. Arikan A. Qetinkaya C. Bayar 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

DAHlLlYE ENCtlMENlNtN DEGl§TiRt$ t 

Istanbulda yapilacak devrim anidi liakkmda 
kanun layihasi 

MADDE 1 — Istanbul belediye biitgesin-
den odenmek iizere Istanbulda bir devrim anidi 
yapilacaktir. 

MADDE 2 — Anidm yerinin tayini, seklinin 
ve projesinin tesbiti belediyenin ve sanat nok
tasmdan Maarif vekilliginin miitaleasi almmak 
sartile Dahiliye vekaletine aittir. 

MADDE 3 — Belediyeler bankasi, anit mas-
rafina medar olmak ve on senede odenmek iize
re Istanbul belediyesine 300 000 liraya kadar 
ikraza mezundur. 

MADDE 4 — Anidm beynelmilel miisabaka-
ya vazedilecek plan ve resimleri, Hukumetin ka
bul ve tasdikile katilesir. 

MADDE 5 — Tasdikli plan ve resimlerine 
istinaden belediye enciimeni tarafmdan yapila
cak ihalenin tasvibi ve mukavele akti salahi
yeti Dahiliye vekaletinden verilecek mezuniyet 
iizerine Istanbul vali ve belediye reisine aittir. 

MADDE 6 — Bu is 2490 sayili artirma ve 
eksiltme kanununun hiikiimlerinden harigtir. 

MADDE 7 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hiikiimlerini ye-
rine getirmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayrsi: 21# 
Mahal!? idareter mururiye resitii tarifelerinift Jktisa# vekalfe-
tince tasdikina dair kanun layihasi ve iktisad ve Dahillye 

enctimerileri mazbatateh (1/528)-

BasveMlet 30 - IV - 1936 
Kararlar mudurliigu 

Sayi: 6/1379 
Btiyiik Millet Meclisi YUksek Reisligine 

Mahalli idareler mururiye resmi tarifelerinin Iktisad vekilligince tasdiki hakkinda Iktisad ve
killigince hazirlanan vo lera Vekillcri Heyetinee 21 - IV - 1936 da Yiiksck Meclise arzi kararlast:-
rilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/. hvonil 

Iskele mururiye resmi tarifelerinin Iktisad vekalctinco tasdikina dair kanun projesinin esbabi 
mueibesi 

Limanlarimizda belediye veya vilayet liususi idarelerinin elinde bulunan iskelelerden «iskele 
resmi» nami altinda almmakta olan uoretler in orr lekotin iktisadi faaliyetini sikacak bir hal almistnv 

Muhtelif limanlarimizdaki bu kabil iskeleloriu vaziyetlerinin tetkiki ncticcsinde bu resmin ek-
sr-ri yerlerde iskelelerden gecirilen malm kiymetinin % 5 ni gee/tigi ve kolayca tahsil oilman-bu pa-
ralarla mahalli idareler diger ihtiyaolarrnr karsilayarak iskelelere masraf yainuadiklari ve bu yiiz-
den iskelclerin inkisaf degil liatta bu gunkii ihtiyaci bile tomin edemeyecek vaziyette kaldigi gtiriil-
miisturr. 

Mahalli idarelerin limanlarda iskele yapmak vo idare etmek suretile deruhte etlikleri hizmetle 
miitonasip bir iieretten ibaret olmasr lazrm golon bu resmin bu suretle mahiyeti degistirilerek yal-
niz iskelcnin bulundugu sehri degil vasi hintorlaiulari agir surettc tahmil cden bir vergi soldi no 
sokulmus bulunuyor. 

18 nisan 1929 tarihli ve 1426 numarali vilfml idaresi kanununun 80 nci maddesinin 10 neti fik-
rasi vilayetcc koprii iskele, ubura myhsus kayiklar vesaire tesisi gibi vilayetin vezaifine dahil ve 
menafii umumiyeye aid hidemata mukabil istifa olnnacak ueurat» denilmek suretile bu resmM 
hizmet mukabili oldugu sarih surette gostcrilm^s isc de gerek bu kanunda ve gereksc belediye vergi 
vo rcsimlcri kanimunda bu rcsme aid tarifelerin tanzim vc hie, bir mafcvk makamin tctkikina tabi' 
olmaksizm tatbiki salahiyctinin, iskele resmi varldati butqelcrindc miihim bir yer tutan ve bu se-
boble daima bu rcslmden fazla varidat bcklonmc si tabii bulunan mahalli idarelere birakilmis olmasr 
bu giinkii netieeyi meydana getirmistir. 

Devlet belediye, vilayet idarelerile sair umumi Devlet miiessesatinin nakliyat, liman isleri ve 
saire gibi umumi hidemata aid yaptiklari islerin tarifelerinin tatbik edilmeden evvel Iktisad veka-' 
letince tetkik edilmesi hakkinda Iktisad vekaleti teskilat ve vazifelerine dair olan 2450 numarali ka-
nunun birinei maddesinin (D) fikrasinda bir hiikiim mevcud ise de, bu huknriin belediye kanun-
larile vilayet idaresi kanununun iskele iicretlerine dair olan hukiimlerini sarahaten ilga etmedigin-
den bir an evvel bu ism kanuni hiikumlerle halli zaruret halini almistir. 

Bu sebeble Iskele tarifelerinin mahallermee tanziminden sonra Iktisadi sartlara uygun olup ol-



inadigi tetkik olimmak iizere Iktisad vekaletine gonder.ilm.esi ve tktisad vekaletinin bu tarifeler 
iizerinde tadilat yapmak salahiyetini haiz olmasi icap etmektedir. 

Iskele tarifelerinin bu suretle tetkiki ve tasdiki suretile tatbiki bu giinkii gayritabii iicrelleri 
ortadan kaldirmak iyiiv kafi gelecek ise de memleketin dahili ve harici ve transit tiearet fa.aliyet-
lerinin de biiyiik rol oynayan iskelelerin ihtiyac nisbetiude tekeinmiil ettirlmesini temine ka.fi 
degildir. Bu iskeleleri en iyi surette insa ve lazimgelen vesaitle techiz elmek icin her birinin vari-
dati ile mukayyet oiarak ayri ayri Qalismasi maksadi temin edemeyeeegi muhakkak oldugundan 
biitiin iskele islerinin ayri bir tesekkiil halinde idaresi bu hususta yegfme muvaffakiyetli netice vere-
eek yol oiarak dusiiniilmektedir. Bu kanun projesinde Hiikumete boyle "bit- idare teskil etmek 
salahiyeti de veren hiikiim vaz olunarak merbut kanun projesi tanzim olunmustur. 

Madde 1 —• Bu kabil iskelelerle rihtrm. ve kanallara aid tarifelerin tktisad vekfiletince tasdik 
olunduktan sonra tatbik olunmasi hakkrndadir. Bu maddenin sonunda tktrsadi ieaplara miisteni-
den bazi esya hakkinda muafiyet kayitleri koymaga Iktisad vekaletine sal ah i yet verilmektedir. Bu-
nu icap ettiren sebep ihraeat veya transit mallarma taalluk eden bazi vilayetlerde him aye ted-
birleri almak icap ettigiiulen bazi limanlarda ve bazi emtiada bu cihet mevzubahs oldugu 
takdirde Iktisad vekaletine, icabina gore karar almak hakknn vennek icindir. 'KIsasen bu rcsmin 
bu giin tatbik oilman tarifelerinde bu kabil muafiyetler mevcuttur. 

Madde 2 -— tktisad vekaletinin takib edceek bir biitee senesi zarfinda her limanda, iskele re-
simlerinin azami ve asgari hadlerine dair takib cdecegi esaslarm alakadar mahalli enciimenler-
ce malum olmasi icin konulmustur. 

Mi Hi idareler buteelcrmin varidat kisminda yeri olan iskele resininden o sene zarfmda, elde 
edilmesi muhtemel bulunan varidat hakkinda bu idarelerin, bir fikir alarak butceleriue on a 
gore rakam koymalarma imkan verilmesi ve tasdikmdan son fa. biitc.elerile aykiri bir vaziyet ba
sil olmamasi icin bu cihet liizumlu goriilmiistur. 

Milli idareler biiteelerinin Dahiliye vekaletince tetkiki sn-alarinda bu biitcelerin iskele resmine 
aid olan kismmm tarifesine muvafik olup olmadigmm kontrol edilebilmesi icin de o seneye aid 
tarifenin, buteenin tetkiki esnasinda tasdik edilmis bulunmasi lazimgeldiginden bu maddenin 
ikinei fikrasma iskele tarifelerin in hazirandan iki ay evvcl. tktrsad vekaletme tevdii icin kayid ko
nulmustur. 

Madde 3 — Iskele islerinin en mutekamil bir sekilde halledilmesi icin bu islerin bii' eld(vn 
idaresi hususunda Hiikumete salahiyet verilmesi hakkrndadir. 

Iskele tarifelerin in icaplarina gore tanzim edil mek iizere Iktisad vekaletince tetkik ve tasdik 
olunmasi simdiki zararli vaziycti ortadan kaldiracak ise de bu giinkii sekilde idare olunmakta, de-
vam edildigi takdirde iskelelerin arzu olundugu sekilde inkisai'larmin tern'mine imkan olamiya-
cagi da asikardir. Bu sebeple Iranian bir idare ye toplayarak bu giiue nazara.ii dab a fazla, oiarak 
elde olunacak maddi imkanlarla en zarurilerinden baslayarak biitiin memleket iskele ve rihttmla-
nnin, ihtiyacin icab ettigi tekamul noktasina gctirmek kabil olacagi kanaatile her iskelenin vari-
datmdan muayyen bir nisbet dahilinde aid oklugu mahalli idareye birakniak iizere diger vari-
dati birlestirerek icabina gore sarfedecek bir idarenin viicude getiriltnesi veya bu isin me vend. 
veya yeniden kurulacak Devlet deniz tesekkiilleriuden birine yaptirdmasi icin Hiikumete salfi-
hiyet verilmesinin teklifi muvafik goriilmiistiir. B#i idarenin tesekkiil iinden sonra, artik mahalli 
idarelerin iskele islerile ugrasmalarma mahal kalmayacagmdau, iskele ve rihtnn islerinin miinha-
siran bu idareye aid olduguna dair maddeye bir fikra ilave olunmustur. 

Madde 4 — Belediye, liususi idare ve koylerin el.in.de bulunan iskele, rihtim ve kanallarm bir 
idare haline konulmasi diisiiniilerek iiciincii madde ile hiikiimler ATazedilmis oldugundan hususi 
idare, belediye ve koylerin elinde bulunan bu tesisati karsihk gostcrerek. yeni vecaib almalat-i 
Iliikumetin muvafakatine bagb tutulmus ve dcirdiincii madde bu maksatla konulniustur-. 

Madde 5 -— Ilga olunan kanuni hukiimleri gostermektedir. 
Madde 6 — Kanunun nesri tarihini gostermektedir. 
Bu kanunla takib olunan gaye 1937 senesinden itibarcn takib olunacagmdan ve tktisad ve-
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— 3 — 
kaletinin ikinci maddedc gosterilen vazifesi her sene kanunusani bidayetinden baslayaeagmdan 
ve 1936 ikinci kanunu da geemis bulundugundan kanviniiri meriyete konmasi tarihi 1937 ikinci 
kanun l)idavoti olarak konulmustur. 

iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Iktisad enciimeni 

Karar No. 27 
Esas No. 1/528 

13-V-1936 

Yiiksek Beislige 

Mahalli idareler miiruriye resmi tarifeleri-
nin Iktisad vekilliginee tasdiki hakkinda Ikti
sad vekaletince hazirlanan ve Icra Vekilleri He-
yetinin 21 - IV -1936 tarihli toplantisinda Yiik
sek Meclise sevfci kararlastirilan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte enciimenimizc havak 
edilmefkle okundu ve goriisiildu: 

Layihanin mucib sebeplerinden ve enciimeni-
mize verilen izahattan vilayet hususi idarelerile 
belediyelerin ve ikoylerin elinde bulunan iskele, 
rihtim ve kanallardan fazla varidat temini arzu-
sile okseriya yiiksek iicret alinmasi yiiziinden si-
kayetler oldugu ve umumi iktisad menfaatlerinin 
zarar gordiigii goz online alinarak bu gibi is
kele, rihtim ve kanallara aid iicret tarifelerinin 
Iktisad. vekaletinin murakabe ve tasdilkine tabi 
tutulmasi liizumlu goriildugii ye ileride imkan 
hasil oldugu zaman biitiin bu iskele, rrhtim ve 
kanallarin idare ve isletmesi ve yenilerinin ya-
pilmasi islerinin teskil edilecek hususi bir idaro 
elinde bulundurulmasi icin Hiikumete salahiyct 
temini dusiinludugu anlasilmis ve bu .miilahaza 
enciimenimizce de esas itibarile kabule sayan go-
rulmustur. 

Layihanin unvani maksada gore yeniden yazil-

digi gibi birinci maddesi bazi yanlislarm tas-
hihi ile aynen kabul edilmis ikinci maddesi; vi
layet umumi meclislerile cemiyeti belediyelerin 
toplanma zamanlan dusiiniilerek ve formalite-
lerin sadelestirilmesi kasdedilerek yeniden ya-
zilmis, UQuncu madde; son fikrasmda umuma 
mahsus kaydi ilave edilmek suretile kabul edil
mis, 4 - 7 nei maddeler aynen kabul olunmustur. 

Havalesi mucibince Dahiliye enciimenine ve-
rilmek iizere Yiiksek Keislige sunulur. 

Iktisad E. Reisi 
Tekirdag 

S. Kesebir 
Aza 

Afyon K. 
Berg Turker 

Aza 
Ankara 

E. D emir el 
Aza 

Izmir 
Benal Annan 

Aza 
Samsun 

Ali Tunah 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu D 
Aza 

Eskisehir 
E. Sazak 

Aza 
Konya 

II. Dikmen 
Aza 

Aydin 
II. Alatas 

Aza 
Kayseri 

S. Demirezen 

Katib 
Nigde 

'r. R. Ferid Talay 
Aza 

Giimiisane 
Edib Servet Tor 

Aza 
Gazi Anteb 

R. Gilres 
Aza 

Edirne 
M. Boysan 

Aza 
Seyhan 

Esma Nayman 
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Dahiliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye encumeni 

Karar No. 26 
Esas No. 1/528 

Yuksek 

Mahalli idareler miiruriye rcsmi tarifelerinin 
Iktisad vekilligince tasdiki hakkinda hazirlanan 
ve Icra Vekilleri Ilcyctincc 21 - IV - 1936 da 
Yuksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layi-
hasimn gondcrildigine dair Basvekaletin 30 - IV -
1936 tarihli ve 6/1379 sayili tezkorcsi, Iktisad 
encumeni mazbatasile birlikte enciimenimize ha-
vale buyuruldugundan Dahiliye ve Iktisad 
vekiUeri hazrr olduklan halde okundu ve ieahi 
miizakere edildi. 

Kanunun mueip sebebleri hakkindaki layihu 
ile Iktisad encumeni mazbatasmdan ve Dahiliye 
ve Iktisad vokillerinin verdikleri izah-attan b:i 
teklifin, esasli iki noktayi istihdaf ettigi ania-
silmistir. 

Bu noktalardan biri; vilayet hususi idarelc-
rinin ve belediyelerle koylerin elinde bulunan 
iskele ve rihtnn vekanallar ilekayik vesallardan 
alinmakta olan iieret tarifelerinin bidayeten 
Hiikumet tarafindan kontrol ve tasdik cdilme-
sidir. Qiinkii bu idareler. tarif'eleri tertip eder-
ken mcmlekette uinumi ticaretin inkisaf etti-
rilmesi diisiincesinden ziyade, mahalline fazla va-

ridat temin etmek gayesine tabi olarak hare-
kot etmektedir. Bu yolda hareketin neticesi ol 
mak iizere; gcrek memleketin bir iktisad nunta-
kasindan digerine yapilacak dahili nakliyatta 
ve gerek ccnebi memleketlere yapilacak ihracatt i 
her iskelenin kendi tarifesine gore aldigi iic-
retler birbirinc eklcnerek ticaret osyasi iizerinde 
ehemmiyetli sayilacak mertebede fiat yiiksekligi 
husule gelmekte ve bu hadise, memleket iktisa-
diyatini sarsmaktadir. 

Ikinci nokta dahi; vilayet hususi idarelerile 
belediyelerin elinde bulunan iskele, rihtnn ve 
kanallann bir tek tesekkiil tarafindan idare edil-
mesidir. Qiinkii bu gunkii ticaret ilerlemelerinin 

nakliye islerinde kullanilmak ihtiyacina liizum giis-
terdigi yiikleme ve bosaltma vasitalarmdan b'r 
(̂ ogu bu iskelelerde bulunmamakta, ve bulunan-
lar da ihtiyaca kifayet ve mukavemet edenie-
mektedir. Bu ise, memlekette ticaretin inkisal'i 

27 - V -1936 

Reislige 

hususunda menfi neticelere sebep olmaktadir. 
Milli ekonomi sahasinda istenildigi dereeedc 

inkisaf hususuna birer engel olan bu mahzurla-
rin ortadan kaldinlniasi, iejn iieret tarifeleri 
iizerinde umumi bir kontrol tesisine ve bu iske-
lelerin mahalli hizrnetlcr arasnidan c,rkarilarak 
tedricen Devletin amine hizmetleri arasina alm-
masina kati liizum goriilmektedir. 

Her ne kadar hususi idarelerle belediyelerin 
elinde bulunan bu iskeleleriu idaresi Devletin 
amme hizmetleri arasina alindigi zamau, hususi 
idarelerin ve belediyelerin biit^elcrinde birden 
ehemmiyetli bir eksiklik hasil olacagi ihtimali 
varid olabilir ise de; bu idareler, halen me vend 
olan iskele ve nhtimlarr tamir ve tevsi ve poy-
derpey yenilerini insa etmek hususunda, miikel-
lef bulunduklari hizmetleri ifa icin yapmaga 
niecbur olduklan sarfiyattan ve bu bapta ser-
maye tedarik ve tahsisinden kurtulacaklari gibi 
her senenin gayrisafi varidatmdan dbrtte biri-
nin muntazam kendilerine tediye edilecegi dii-
suniiliir ise; Bu biitge aeigr ihtimali de mahalli 
idareler iizerinde biiyiik bir tesir birakmis ol-
mayacaktir. 

§u kadar ki ; vilayet hususi idarelerile bele
diyelerin bu gunkii tesisati karsilik gostcrerek 
yapmis bulunduklari borejarm ve taahhiitlcrin 
neticeleri, yeni yapilacak tesekkiilce goz bniin-
de tutularak hesaplarinm ona gore yiiriitulecc-
gi enciimende bulunan Vekiller tarafindan be-
yan edilmistir. 

Iste bu sebeplere binaendir ki, teklif cdilen 
kanun layihasi umumiyeti itibarile enciimeni-
mizee de kabul edilmis ve maddeler iizerindeki 
tetkikat sirasmda asagida yazili degisiklikler 
yapilmistir. 

1 - - Tarifeler iizerinde tesis edileeek kon-
troliin umumi olmasr matlnp olmasina gore, koy 
idareleri elinde bulunan kayik ve sallarrn dahi 
kanun metninde tasrih edilmesi ve nakliyat 
iizerinde tesiri olmayrp sulania gibi islerde kul-
laiulan kanalhir kanunun sumulii dairesine gir-
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mis olmamak , ic.ni iicret tarifesi kontrol edile-
cek olan kanallarm (Umumi seyriisefere ya-
rayan) tabirile takyidi ve tasdiki isinin icra Ve-
killeri Heyetine verilmesi muvafik goriilerek 
birinci ve ikinci maddeler o yolda tashih dildi. 

2 — tlguncii madde, bir kag hiikmii ihtiva 
etmekte oldugundan, bu maddenin fikralari 
birbirinden ayrilarak muhtevi oldugu hiikum-
ler iiq, dort, bes ve altinci madde halinde ola-
raek if ad edildi ve asagidaki dusjineelere ist.i-
nadon degisiklikler yapildi: 

A - Koy kanununun 16 nci maddesi, koy 
idarelerine ancak senenin alti aymda isleyen 
kayik ve sallardan iicret almak hususunda sa-
lahiyet vermis olup bu miiddetten fazla isle-
yen kayik ve sallann vilayet idarelerine aidi-
yeti tasrih edilmis ve koy idarelerinin iskele ve 
rihtim ve kanallar iizerinde kanuni bir hakkmi 
tanimamis olmasma ve kayiklar ile sallann 
bir elden idare altina almmasi matlup bulunma-
masina gore maddeden, koylerin elinde bulunan 
fikrasi kaldinldi. 

B - Bu tesisatin bir idare eline almmasini 
icap ettiren sebeb, mahalli idarelerin kifayet-
sizligi olmasma nazaran Mersin, Samsun, 
Trabzon ve Bregli gibi biiyiik liman yapil-
masi derpis edilen ve boyle bir kifayetsizlik 
dusiincesi varid olmayan bu yerlerdeki iskele 
ve rihtim ve kanallarm ayri bir tesekkiil ida-
resine gegirilmesine sebeb olmayacagmdan mad-
deye bu yolda bir hiikiim ilave edildi. 

C - Vilayet hususi idarelerile belediyelere 
verileeek olan yiizde yirmi besle,rin, her se-
neki gayri safi varidat iizerinden hesab edil-
mesi laznn gelecegi tesbit edilerek maddeye o 
yolda sarahat konuldu. I 

D - Ayri bir idare tesekkuliinden sonra u-
nrama mahsus iskele yapilmasrni bu tesekkiile 
hasr ve tahsis etmekten ise, bunun iein Hiiku-

metin muhayyer birakilmasi daha muvafik ola-
eagi diisiinulerek metinde o yolda tashih yapildi. 

3 — Hiikumet teklifinin dordiincii maddesi, 
yedinei madde olarak ve yukarida yazili sebep-
ten dolayi metiiiden [Koylerin elinde bulunan 1 
kaydi cjkanlarak kabul edildi. 

4 - Bu kanun hukumlerinin, zaman itibarile 
tedricen ve mevki itibarile kisim kisim tatbik edi-
lecegine gore, kanunun meriyet mevkiine girdigi 
tarihten itibaren muhalif hiikumlerin miilga ol
dugu bey an edilecek olursa; vilayet hususi ida
relerile ibelediyelerin, yeni tesekkiil tarafindan 
vaziyet edilmemis olan yerlerdeki iskele ve rih-
timlar ile kanallar iizerinde dahi kanuni tasar-
ruf hak ve vecibeleri kalmayacagi igin Hukumet 
teklifinin besinci (maddesi, layihada sekizinci 
madde olarak ve bu mahzura meydan birakmaya-
eak bir sekilde yazildi. 

Yukarida tafsil edilen miitalealara gore ha-
zirlanan kanun layihasi H-eyeti umumiyenin tas-
vibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Dahiliye E. Reisi Bu M. M. Katib 

C. Uybadm Mardin Mardin 
Edib Ergin Edib Ergin 

Aza Aza Aza 
Afyon K. Antalya Bursa 

/. TJ. Ay hurt It. Kaplan F. Giivcndiren 
Aza Aza Aza 

Qanakkale Qoruh Qorum 
H. Ergeneli Ahf Tilziln 1. Kemal Alpsar 

Aza Aza Aza 
Erzurum Erzurum Kiitahya 

Zehi Soydemir N. Elgun M. Somer 
Aza Aza Aza 

Sivas * Sivas Tokad 
Mitat S. Bleda S. Gorkey Galib Pekel 

Aza Aza Aza 
Tokad Urfa Zonguldak 

TTurrem Ergun Behget Tilnay R. Yardar 
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HttKftMETtN TEKLlFl 

Mahalli idareler miiruriye resmi tarifelerinin 
Iktisad vekdletince tasdikma dair kanun 

layihasi 

MADDE 1 — Vilayetler hususi idarelerile 
belediyelerin ve koylerin elinde bulunan iskele 
rihtim ve kanallardan vilayet idaresi kanalile 
belediye vergi ve resimleri kanunu muci
bince almimakta olan miiruriye resim ve iicret-
lerine dair tarifeler Iktisad vekaletince tetkik 
ve tasdik edildikten sonra tatbik olunur. ikt-
sad vekaleti bu tarifeler uzerinde luzum gor-
diigii sekilde tadiller yapmak ve iktisadi icap-
lara miisteniden bazi limanlarda bazi esyayi bu 
resimden muaf tutmak hakkrni haizdir. 

MADDE 2 — Her sene ikinci kanun ayi ba-
smda iskeleler ve rihtimlarla kanallardan ge-
gecek yolcu ile esyadan cinslerine gore alma-
cak ucretlerin asgari ve azami hadlerini ikti
sad vekaleti alakadar mahalli idarelere bildirir. 

Mahalli idareler tarafrndan bu hadler da-
hilinde yapilacak tarifeler mart ayi sonuna ka-
dar iktisad vekaletine gonderilir. Tetkik ve 
tasdik olunduktan sonra haziran bidayetinde 
tatbik edilir. 

MADDE 3 — Halen belediye ve hususi ida-
relerle koylerin elinde bulunan iskele, rihtim ve 
kauallan tedricen veya birden ayri bir idare ha-
line koymaga Hukumet mezundur. 

Bu takdirde Hukumet bu tesisatm devrine 
mukabil bunlarm her birinin varidatmm yiiz-
de yirmi besini aid oldugu mahalli idareye ver-
mek sartile miitebaki gelirlerini birlestirip bu 
paralarla memelektin iskele, rihtim ve kanalla-
rmi bir elden idare ve ihtiyaca gore bunlari in-
sa ve islah etmek vazifelerile miikellef olmak 
iizere 2248 numarali kanun esaslari dahilinde 
iktisad vekaletine merbut bir idare teskil et-
mege veya bu isi mevcud veya ileride kuru-
lacak deniz tesekkiillerinden birine yaptirmaga 
salahiyetlidir. Boyle bir idarenin tesekkiiliinden 
sonra limanlarda iskele insa tamir ve idaresi is-
leri munhasrran bu idare tarafrndan yapilir. 

IKTISAD ENOttMENtNtN DEGtSTtRISt 

MahalU idareler elindeki iskele, rihtim ve ka-
nallara aid iicret tarifelerinin Iktisad vekilli-

gince tasdikma dair kanun layihasi 

MADDE 1 — Vilayetler hususi idarelerile 
belediyelerin ve koylerin elinde bulunan iskele 
rihtim ve kanallardan vilayet idaresi kanunile 
belediye vergi ve resimleri kanunu mucibince 
almmakta olan miiruriye resim ve iicretlerine 
dair tarifeler iktisad vekilligince tetkik ve tas
dik edildikten sonra tatbik olunur. iktisad ve
kaleti bu tarifeler iizerinde liizurn gordiigii se
kilde" tadiller yapmak ve iktisadi icaplara miis
teniden bazi limanlarda bazi esyayi bu resim
den muaf tutmak hakkini haizdir. 

MADDE 2 — Mahalli idareler elindeki is
kele ve rihtimlarla kanallardan gegecek yolcu-
lardan ve cinslerine gore esyalardan her mail 
sene almacak iicretlere aid tarifeler bu idare-
lerce mali seneye takaddiim eden kanunusani 
ayi basinda hazrrlanip Iktisad vekaletine gonde
rilir. iktisad vekaletince bu tarifeler tetkik ve 
birinci maddeye gore aynen veya tadilen tas
dik edilerek subat nihayetine kadar mahalleri-
ne iade olunur. 

MADDE 3 — Halen belediye ve hususi idare-
lerle kbyilerin elinde bulunan iskele, rihtim ve 
kanallan tedricen veya birden ayri bir idare 
haline koymaga Hukumet mezundur. 

Bu takdirde Hukumet bu tesisatm devrine 
mukabil bunlarm her birinin varidatmm yiiz-
de yirmi besini aid oldugu mahalli idareye ver-
mek sartile miitebaki gelirlerini birlestirip bu 
paralarla memleketin iskele, rihtim ve kanalla-
rmi bir elden idare ve ihtiyaca gore bunlari in
sa ve islah etmek vazifelerile miiekllef olmak 
iizere 2248 numarali kanun esaslari dahilinde 
iktisad vekaletine merbut bir idare teskil et-
mege veya bu isi mevcud veya ileride kurula-
cak deniz tesekkiillerinden birine yaptirmaga 
salahiyettardir. Boyle bir idarenin tesekkiiliin
den sonra limanlarda umuma mahsus iskele in
sa, tamir ve idaresi isleri miinhasrran bu idare 
tarafrndan yapilir. 
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DAH.tr/lYE ENOtlMENtNtN PEfMSTTltfKl I 

Iskelelerin ne suretle idare edilccegine dair 
kanun layihasi | 

MADDE 1 — Vilayet hususi idarelerile bele
diyelerin ve koylerin elinde bulunan iskele ve 
rihtim ve umumi seyriisefore yarayan kanal ve 
kayik ve sallardan kanunlara miisteniden alin-
makta olan miiruriye resim ve iicretlerine dair 
tarifeler, iktrsad vekaletince tetkik ve Icra Ve-
killeri Heyeti tarafmdan tasdik edildikten sonra 
tatbik olunur. 

tcra Vekilleri Heyeti bu tarifeler uzerinde" 
liizum gordiigii sekilde tadiller yapmak ve ik-
tisadi icaplara miisteniden bazi limanlarda bazi | 
esyayi bu resimden muaf tutmak salahiyetini 
haizdir, 

MADDE 2 — Vilayet hususi idarelerile be
lediyelerin ve koylerin elinde bulunan iskeleler-
le rihtrni ve kanallardan ve kayiklar ve sallar 
ile gececek olan yolculardan ve cinslerine gore 
esyalardan her mali sene almacak iicretlere aid 
tarifeler, bu idareler butgelerinin tanzimi sira-
smda tertip edilir ve iktisad vekaletine gonde-
rilir. 

Bu tarifeler, birinci madde hiikiimleri daire-
sinde tasdik ve biitge senesinin hululiinden ev-
vel mahallerine iade olunur. 

MADDE 3 — Vilayet hususi idarelerile be
lediyelerin elinde bulunan ve mahalli mahiyeti 
haiz olmayip iktisadi veya askeri ehemmiyeti 
olan iskele ve nhtimlar ile umumi seyriisefere 
yarayan kanallardan liizum gbriilenleri, birden 
veya kisim kisim tedricen bu idarelerden alip 
ayri bir tesekkule idare ettirmege Hiikumet me-
zundur. 

Birinci derece iskelelerden madud olup bii-
yiik liman yapilmasi derpis edilen yer-
lerdeki tesisatm tevsii veya son sekil 
yiikleme ve bosaltma vasitalari ile teghiz 
dilmesi igin Hiikumet tarafmdan veri-
lecek planlan tatbik edebilecek vaziyette olan 
vilayet hususi idarelerile belediyelerin elindeki 
iskele ve rihtim ve umumi seyriisefere yarayan 
kanallarm, bu tesekkiil tarafmdan idare edil 
mesi tecil olunur. 

( S. Say] 21G) 
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MADDE 4 — Belediye ve hususi idarelerle 
koylerin elinde bulunan iskele, rihtim ve kanal-
lari karsilik gostererek yeni vecaib almalari Hu-
kumetin muvafakatma baglidir, 

MADDE 4 — Belediye ve hususi idarelerle 
koylerin ellerinde bulunan iskele, rihtim ve ka-
nallari karsilik gostererek yeni vecaib almala-

' n Hiikumetin muvafakatine baglidir. 

MADDE 5 — 1426 numarali vilayet idaresi 
kanununun ve 1580 numarali belediye ve 423 
numarali belediye vergi ve resimleri kanunlari-
nm buna muhalif hukiimleri kaldirilmistrr. 

MADDE 5 — 1426 numarali vilayet idaresi 
kanununun ve 1580 numarali belediye ve 423 
numarali belediye vergi ve resimleri kanunla-
rjnm buna muhalif hukiimleri kaldirilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 
den muteberdir. 

1937 tarihiu-

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Dahiliyfi 
ve Iktisad vekilleri memurdur. 

B9. V. 
/. inonil 
Da. V. 

S. Kaya, 
Mf. V. 

S. Aril;an 

S. 1. M. V. 

Ad. V. 
*S\ Saracoglu 

Ha. V. 
T. R. A ran 
Na. V. 
(Jciinkaya 
G. 1. V. 

Dr 

21 - IV -1936 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 
F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Vr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MADDE 6 -
den muteberdir. 

Bu kanun 1 -1 -1937 tarihin-

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
ve iktisad vekilleri memurdur. 
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MADDE 4 — Yukariki maddede yazili iske^ 
le ve rihtim ve kanallan bir elden idare ve bun-
Ian ihtiyaca gore ins, a ve islah etmek vazife- | 
sini yapmak iizere 2248 numarah kanunun esas- I 
Ian dairesinde bir idare tesisine veya bu vazi-
feleri Iktisad vekaletinin deniz tesekkiillerinden 
birine yaptirmaga Hukumet salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Ayri bir tesekkulun idaresine 
almmis, olan iskele, rihtim ve kanallarm her 
seneki gayri safi varidatmm yiizde yirmi besji, 
bunlann almdigi vilayet hususi idarelerile bele-
diyelere tediye ve mutebakisi memlekette umu 
ma mahsus iskele, rihtim ve kanallar insa, ta-
mir ve idaresi islerine sarfedilir. 

MADDE 6 — Ayri bir idare teskil edildik-
ten sonra limanlarda umuma mahsus iskele ya- i 
pilmasi, tamir edilmesi ve isledilmesi bu idare 
ye aittir. 

Boyle olmakla beraber Hiikumetge liizum ! 
goriildiigu takdirde bu isler igin mahalli idare- I 
lere veya belediyelere dahi izin verilebilir. 

MADDE 7 — Vilayet hususi idarelerile be j 
lediyelerin elinde bulunan iskele ve rihtim ve 
kanallan karsilik gbstererek yeni vecibeler al-
malan Iktisad vekaletinin muvafakatma bag-
lidir. 

MADDE 8 — Idarei umumiyei vilayat kn-
nununun ve belediye kanunlarinm bu kanun 
icaplarile tearuz eden hiikiimleri tatbik edil-
mez. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 - I - 1937 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanun hiikiimlerinin ic-
rasma, Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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