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1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsalerı kanununa zeylen Maliye vekâletince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27-V1-932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesiie birlikte takdim olunmuştur.
Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim.
Başvekil
İsmet

1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa zeylen tanzim kılınan
kanun lâyihası esbabı mucibesi
Bankaların döviz tevdiyatı mukabilinde avans vermeleri bankalara mevdu dövizlerin satıl
masını tehir ve sektedar edebilecek bir mumele mahiyetinde olduğu cihetle 1447 numaralı
kanunun 31 inci maddesile bu muamele m'?nedilmiştir.
Ancak elde edecği dövizlerle icap ettikçe döviz piyasasını tanzim etmek ve bu suretle de
parmızın kıymetini korumakla mükellef olan merkez bankasının mezkûr madde hükmüne tâbi
tutulması bankanın bu şekilde temin edebileceği -dövizlerden mahrumiyetini mucip olmaktadır.
Bu sebeple mezkûr hükümden merkez bankasının istisnasının temini zarurî gürülmüş ve bu
muamele bankanın teşekkülüne dair 1715 numaralı kanun hükümlerine de muarız görülmemiş
olmakla merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılındı.
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Yüksek Reisliğe
1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa zeylen Maliye vekâletince

- 2 hazırlanıp Başvekâletin 6/1763 numaralı ve 27-6-Q32 tarihli tezkeresile gönderilen kanun lâyi
hası ve esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu.
Mezkûr kanunun otuz birinci maddesi: Bankalarla bankerlerin ecnebi kambiyosu veya
nukudunu karşılık tutarak türk lirası üzerine avans yapmalarını menetrniştir.
Esbabı mucibe mazbatasında da beyan kılındığı üzere elde edeceği dövizlerle ledelicap
döviz piyasasını tanzim edecek olan bankanın mezkûr hükme tabi tutulması bu şekilde temin
edeceği dövizlerden mahrumiyetini mucip olacağı cihetle bu hükümden istisnası zarurî görül
müş ve bunu teminen zikrolunan kanun lâyihası hazırlanmıştır.
Esbabı mesrudeye binaen lâyiha encümenimizce de aynen kabul edilmiştir.
Bu baptaki evrak havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek
Reisliğe arzolunur.
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Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki kanuna müzeyyel Maliye vekâletince
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 7 - V I - 1932 tarihli içtimaında Vüksek Meclise arzı
kararlaştırılan kanun lâyihası ile esbabı mucibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin
27-VI-1932 tarih ve 6/1763 numaralı tezkeresile Maliye encümeninin esbabı mucibesi encü
menimize havale buyurulduğundan Maliye vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik edildi.
Hükümetin ve Maliye Encümeninin esbabı mucibe mazbatasında beyan olunan mütalealara
encümenimizce de iştirak edilerek teklif lâyihası aynen kabul edilmiş olmakla mastacelen
müzakere edilmek ricasile Umumî Heyetin nazarı tasvibine arzeyleriz.
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- 3 HÜKÛMETİN TEKLİFİ
1447 numaralı menkul kıymetler ve kambiyo borsaları kanununa
muzeyyel kanun lâyihası
Madde 1 — 3 1 inci maddeye aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir:
« Ancak Merkez Bankası bu hükümden müstesnadır »
Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye Vekili memurdur.
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