S-Sayısr;^
1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 ikramiyelr tahvilJerile ve 1933 Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz
tahvillerile mübadelesine dair kanun lâyihası ve İktrsad,
"'-'..Maliye, ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/321)
T.C.
Başvekâlet
Kararlar müdürlüğü
Sayı : 6/4615

28 - XII - 1937

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tahville
rinin de dahilî istikraz tahvillerile mübadelesine dair Maliye vekilliğinee hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetinin 27 - XII - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
C. Boyar

Esbabı mucibe
Devalüasyondan sonra Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa limanı şirketleri iştira mukave
lenamelerinde mevcud altm kayıdlarmın bertaraf edilmesi nizerine tahvilât kayralarında vukua
gelen mühim sukutlardan Türk hâmilleri vikaye maksadile 3136- sayılı kanunla alman tedbirlerin? Türk borcu tahvillerine de teşmil edilmesi bir taraftan hak ve adalet icabı diğer taraftan
Devlet kredisi için lüzumludur.
Hak ve adalet icabıdır. Çünkü bu tahvillerin servisini devalüe frank veya dolarla yapmağa
karar verdikten sonra Anadolularda olduğu gibi bunlarda da vukubulan sukut yüzünden Türk
hâmiller mühim zararlara maruz kalmışlardır.
Mesele Devlet istikraz tahvillerinin ve Devlet kredisinin tammanasile istikran bakımın
dan da mühimdir. Her ne kadar Anadolularm dahilî istikraz tahvillerile mübadelesi bu istik
rara yardım etmiş isede Türk borcu tahvillerinin spekülatif vaziyetleri devam ettikçe maksad tamamile elde edilmiş sayılmaz. Filhakika piyasade ünitürkler gibi % 12 - 13 faiz getiren Devlet
tahvilleri bulundukça % 7 gelirli dahilî istikraz tahvillerinin sürümü-daima müşkilât srzetmektedir. Şimdiye kadar yapılmış olan tecrübeler bunu göstermiştir.
îşte merbut kanun projesi 1933 Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile mü
badelesi esasmı koymuş bulunuyor, mübadelede aşağı yukarı Anadolulardaki esas almmış ve mü
badelede kolaylık olmak üzere 500 frank itibarî kıymette 'bir Ünitürk mukabilinde yirmi lira iti
barî kıymette bir dahilî istikraz tahvili verilmesi kabul edilmiştir. Bu suretle balâda zikredilen
maksadlar temin edildikten başka faiz bakımından da Devlet için âtiyen mühim bir istifade temin
edilmiş bulunmaktadır.
Filhakika bir Türk borcu tahviline bu gün verilecek faiz 180 kuruş kadardır. Halbuki 20 lira
itibarî kıymette bir istikrazı dahilî tahvilinin getirdiği faiz ise 140 kuruştur. Mübadele edilecek her
tahvil başına Devletin, faiz noktasından, senevi 40 kuruş istüadesi olacaktır.
Gerek teklif edilen bu kanunla, gerek 3136 numaralı kanunla takib edilen hedefi elde edebilmek

için, yine amortisman sandığına yeni membalar temin etmek lâzımgelmektedir. Amortisman sandığı
bu güne kadar takriben dört milyon liralık Anadolu tahvili mübadele etmiştir. Daha, bu iş için birv
milyon lira kadar bir paraya ihtiyacı vardır.
Memlekette şimdilik halk elinde üç yüz, üç yüz elli bin aded Türk borcu tahvili tedavül etmekte
dir. Bunlarda mübadele kıymeti itibarile 6 - 7 milyon lira tutacaktır. Hazinenin bu mühim meblâğı
derhal nakden temin etmesi müşkül ve külfetli olacağından, amortisman! sandığına yardım içip. ka
nun projesinde derpiş edilen esaslı tedbir şudur: 1918 dahilî istikraz tahvillerinden halen Hazinede
mevcud olanları devretmek.
Ancak mübadele için evvelce kabul edilmiş olan tahviller Sivas - Erzurum ve Ergani tahvilleri
gibi dahilî iistikraz tahvilleri olduğundan 1918 tahvillerinin de ayni tipe ircaı için bunlarm mayıs
938 den itibaren yeniden tabettirilecek ve Ergani tahvillerinin ayni olacak" tahvillerle mübadelesi
esası da projede vazedilmiştir.
• ;'
1918 tahvillerinin büyük bir kısmı Hazinede bulunduğuna, mübadele edilecek JL91Ş tahvillerinin
mayıs 193S kuponları tevkif edileceğine ve nihayet tedavülde bulunan kısmın rayici de diğer dahilî
istikraz tahvilleri derecesinde bulunduğuna göre bu mübadele hâmil lehü&e Hazine için bir külfet
telâkki edilemez.
Bir taraftan mübadele işini diğer taraftan piyasada nâzımlrk rolünü üzerine alan sandığın müba
dele devresi zarfında istimal edilmek üzere iki milyon lira kadar bir paraya da ihtiyacı olacağı hesablanmış ve bu paranın evvelce de olduğu gibi avans olarak Hazinece verilmesi teklif edilmiştir. Bu
avansın bilâhare sandık portföyünde mevcud tahvillerin gelirlerile kolayca 'kapatılması aşikâr bulun
duğundan bu ihtiyacın da tatmini lüzumlu görülmüştür.
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Yüksek Reisliğe
1334 - (1918) dahilî istikraz tahvillerinin
1938 ikramiyelî tahviller ile ve 1933 Türk borcu
tahvillerinin de dahilî istikraz tahvillerile müba
delesine dair Maliye vekiliğince hazırlanan vo
İcra Vekilleri Heyetinin 27 - XII - 1937 tarihli
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası encümenimize havale edilmek
le Maliye vekili hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu :
Verilen izahata ve lâyihanın mucib sebeb!;Tİne nazaran kanun iki maksadı istihdaf etmekte
dir. Bunlardan biri 1918 dahilî istikraz tahville
rinden bu güne kadar itfa edilmeyenleri. ıı yeni
çıkarılacak ikramiyeli tahviller ile mübadelesi
diğeri de Ünitürk tahvillerinden Türkiyede bulu
nanlarının" hâmilleri tarafından dahilî istikraz tah
villerile mübadele edilmesine müsaade etmektir.
On altı milyon lira olarak ihraç edilen 1918

dahilî istikraz tahvillerinin şimdiye kadar takri
ben, sekiz milyon liralığı itfa edilmiş olub geride
kalan sekiz milyonun *yedi milyon liralığı Hazi
ne elinde ve mütebaki bir milyon liralık tahvilin
mühim bir kısmı da Merkez ve Ziraat hankalarile
diğer hususî bankalarda ve takriben üç yüz bin
liralık kadarı da halk: elinde görünmekte ise de
bu tahvillerin de ekserisi arttırma ve eksiltme
işlerinde teminat olarak resmî dairelere yatırıl
mış bulunmaktadır. Bu yşzden bu- gün piyasada
mevcudu hemen hemen kalmamış gibidir. İlk ih
raçlarında yirmi aenede itfa edilmek üzere çıka
rılmış olan bu tahvillerin bilâhare Büyük Millet
Meclisi tarafından çıkarılan, bir kanunla itfa
müddeti daha on yedi sene uzatılmış olduğundan
bilhasa bankalar ile halk elinde bulunanlarının
ihraç şartları -daha istifadeli olan yeni istikraz
tahvillerile tebdili piyasada çok iyi tesir bıraka-
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mek imkânı hâsıl olmuştur.
îşte; Anadolu tahvillerinin tebdilinde hâsıl
olan bu netice; hâmillerin doğrudan doğruya Tür
kiye Devlet istikraz tahvillerine daha ziyade rağ
bet ettiğini ve spekülatif bir mahiyet arzeden
tahvil yerine müstekar ve emniyetli bir gelir te
min eden tahvilleri tercih ettiklerini göstermiş
tir ki bu da Cumhuriyet maliyesi hesabına kay
dedilecek takdire şayan bir keyfiyettir.
Meseleyi müzakere ve mutalea eden encüme
nimiz yukarıda arz ve izah edilen esbaba binaen
lâyiha hükümlerini iktisadî menfaatlerimize uy
gun görmüş ve maddelerini aynen kabul ile Yük
sek Reisliğe sunmağa karar vermiştir.
îk. En. Reisi
M. M.
Kâtib
îzmir
G-iresun
* Niğde
R. Köken
1. Sabuncu
Dr. R. F. Talay
Afyon Karahisar
Ankara
îzmir
Bere Türker
A. Ulus
Benal Artman
Eskişehir
Samsun
Giresun
E. Sazak
A. Tunah
M. Kılıç
Gümüşane
Edİb S. Tor

cağı, gibi üzerinde saltanat devrinin izlerini taşı
yan bir tahvili de ortadan kaldırmak gibi manevî
bir fayda temin etmiş olacaktır.
Türk borcu tahvillerinin dahilî istikraz tahvillerile tebdili meselesine gelince bu tahvillerin
bedeli frangın devalüasyonundan sonra memle
ketimizde çok sukut etmiş ve bir taraftan Türkiyedeki hâmilleri bu yüzden çok mutazarrır et
mekle beraber diğer taraftan bu düşük fiata na
zaran diğer Devlet tahvillerinden farklı bir faiz
temin etmek suretile muhtelif Devlet tahvilleri
arasında mevcud olması arzu edilen müstakar
ahengi bozmak gibi spekülatif bir mahiyet almış
tır.
Esasen bu tebdil keyfiyeti mecburî olmayı])
yalnız Türkiyede bulunan bîr kısım tahvillere
bahşedilmiş bir haktır ki bu da iki sene müddetle
hâmillerin ihtiyarına bırakılmıştır. Bununlaberaber Anadolu tahvillerinin ayni şerait altında
bundan evvel tebdili için alınan kanunî salâhi
yet tatbikatta çok iyi netice vermiş ve bu güne
kadar geçen altı aylık bir müddet içinde Türkiyedeki bu kısım tahvillerin altıda beşini değiştir-
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Yüksek Reisliğe
1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938
ikramiyeli tahvillerle ve 1933 türk borcu tah
villerinin dahilî istikraz tahvillerile değiştiril
mesine dair Maliye vekâletince tanzim ve Baş
vekâletin 2 8 - X I I - 1 9 3 7 tarihli ve 6/4615 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim olunub encümenimize havale buyuruları kanun lâ
yihası Maliye vekâleti Nakid işleri umum mü
dürü hazır olduğu halde mütalea ve müzakere
edildi:
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasına ve bu
hususta verilen izahata göre yapılmak isteni
len mübadelenin Devlet kredisi için lüzumlu ol
duğu ve kanun lâyihasının iktisadî ve malî esas-

]arımıza uygun bulunduğu anlaşılmasına mebni
encümenimizce de aynen kabulü tekarrür et
miştir.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
dii için Yüksek Reisliğe sunulur.
Mal. En. Rs.
M. M.
Kâtib
Bayazıd
Çankırı
Yozgad
İhsan Tav
M. Önsay
Emin Draman
tstanbul
Mardin
îzmir
Y. Yazıcı
O. Dinçer
Kâmil Dursun
tstanbul
Diyarbekir
îçel
A. Bayındır
H. öniz
E. İnankur
Malatya
Aydın
M. Nedim Zabcı
A. Menderes
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Yüksek Reisliğe
1334 - 1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938
ikramiyeli tahvillerile ve 1933 Türk borcu tah
villerinin de dahilî istikraz tahvillerile müba
delesine dair olub Başvekâletin 28 - XII - 1937
tarih ve 6/ 4615 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Maliye vekili Fuad
Ağralı hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu:
Beş yüz frank kıymetli, % yedi buçuk faizli
1 925 272 adedden ibaret bulunan 1933 Türk
borcu tahvillerinden halen 578 000 adedi Türkiyede bulunmaktadır. Bu tahvillerin Türkiyedeki rayiç fiatlan 1934 senesinde (28^125) Türk
lirası iken o tarihten sonra tediyelerin yarı dö
viz ve yarı marşandiz olarakr yapılmasının
kararlaştırılması ve sonra da Fransız frangının
devalüe edilmiş bulunması sebebleri yüzünden
tedricen sukut ederek 1937 haziranında (18,42)
Türk lirasına kadar düşmüş ve o günden sonra
da bu sukut devam ederek 1937 teşrinievvelinde
(13,93) Türk lirasına kadar inmiş ve ahiren
Düyunu umumiye meclisinin haiz olduğu hiyar
hakkını istimal ederek Fransız frangı yerine
dolarm tediye akçesi olarak kabulüne karar ver
mesi yüzünden az mikdarda bir tereffügöstere
rek 1937 teşrinisanisinde (14,31) e kadar yük
selebilmiştir. Bu vaziyet Türk hâmillerini mu
tazarrır eylediği gibi fiatların daima temevvüç
göstermesi de spekülâsyonlara yöl açmış ve
Devletin dahilî istikrazlarına aid istikrarı da ha
leldar eylemiştir. Bu vaziyet akrşısmda Hükü
metçe 3136 sayılı kanunla Anadolu Demiryolu
ve Haydarpaşa limanı şirketleri esham ve tahvil
lerile mümessil senedlerinde yapıldığı gibi bun
ların da dahilî istikraz tahvillerile değiştirilmesi
ve bunu temin için de halen tedavülde bulunan
1918 istikrazı dahilî tahvillerinin 2094 sayılı
kanuna müsteniden çıkarılmış olan Ergani tah
villeri ayarında çıkarılacak yeni bir tahvil iV
mübadelesi düşünüldüğü ve bunun için bu ka
nun lâyihasının sevkedildiği anlaşılmaktadır.
Halen tedavülde bulunan dahilî istikraz tah

villerinin tutan 8 milyon küsur Türk lirasından
ibaret olub 7 milyon liralıktan fazlası Hazinenin
elinde toplanmış bulunmaktadır. Hükümetçe ya
pılmak istenilen ibu malî muamelenin Türk hâmil
lerini himaye ve marşeyi tanzim etmekten ibaret
bulunan faydalan yanında halen ibir aded 1933
Türk borcu tahvili için verilmekte bulunan 180
kuruş faiz mukabilinde yeni tahvile senevî 140
kuruş faiz verileceğinden tahvil basma 40 ku
ruş gibi maddî bir fayda da temin edileceğini ve
Türkiyede bulunan Türk borcu tahvillerinin Ha
zineden gayri ellerde bulunan adedi 400 000 den
fazla olub hepsi mübadele yapıldığı takdirde se
nevî 160 bin lira gibi Hazine lehine bir tasarruf
da elde edileceğini ve Anadolu tahvilleri için
yapılmış olan bu muamelenin iyi neticeler ver
diğini göz önüne alan encümenimiz lâyihanın
esas itibarile kabulüne karar vermiş ve maddeler
üzerinde yapılan tetkikat neticesinde yazılış tar
zı maksadı temine yeter görüldüğünden hazırla
nan metinlerin aynen kabulü kararlaşıtmlmış ol
makla Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere
Yüksek Reisliğe sunuldu.
Reis
M. M.
Heis V.
Burdur
Trabzon
İsparta
M. Şeref Özkan Müjcerrem Unsal R. Karadeniz
Kâtib
Balıkesir
Çorum
İstanbul
E. Adakan
E. Sabri Akgöl
F.öymen
Gazi Anteb
Gümüşane
îzmir
A. JJ. Ay erdem Z>. Sakarya
K. înanç
Kırklareli
Kayseri
Kırşehir
F. Baysal
Ş. ödül
M. SeyfeU
Malatya
Mardin
Malatya
O, Taner
R. Erten
M. öker
Ordu
Seyhan
. Muş
Ş. Çiloğlu
H. Yalman
N. Eldeniz
Siird
Srvas
Srvas
Remzi Çiner
R. Basara
M. Mayakon
Tokad
Trabzon
Yozgad
8%m Doy
8. Genca
8. îçöz
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ
(1334 - 1918) dahilî istikraz tahvillerinin (1938)
ikramiyeli tahvillerile ve (1933) Türk borcu tah
villerinin de dahilî istikraz tahvillerile mübade
lesine dair kanun
MADDE 1 — Halen tedavülde bulunan
(1334 -1918) dahilî istikraz tahvillerini faiz, ik
ramiye, itfa, konversiyon, müruru zaman, mu
afiyet, imtiyaz ve servis itibarile 2094 numaralı
kanuna müsteniden ihraç edilen Ergani tahvil
lerinin ayni olmak üzere yeniden çıkarılacak
hâmiline muharrer tahvillerle mübadeleye Mali
ye vekili mezundur.
(1334 - 1918) Dahilî istikraz tahvillerinin
1 mayıs tarihli kuponları tediyeye vazedilmeye
cek ve buna mukabil bu tarihten itibaren bu tah
villerin yeni tahvillerle mübadelesi icra kılına
caktır.
MADDE 2 — Yeni tahviller ikramiyeli
(1938) tahvilleri unvanını taşıyacak ve mikdarı
1918 tahvillerinin tedavülde bulunan mikdarmı
geçmeyecektir.
MADDE 3 — Bu kanunun neşri tarihinden
itibaren iki sene zarfmda 1933 Türk borcu tah
villeri hâmilleri, diledikleri takdirde, bunları
Dev?stin dahilî istikraz tahvilleri ile mübadelesi
ni taleb edebilirler. Mübadelede 500 frank itiba
rî kıymette bir aded 1933 Türk borcu tah
vili mukabilinde yirmi lira itibarî kıymette
bir aded dahilî istikraz tahvili verilir. Müba
deleye arzedilecek Türk borcu tahvillerile bun
lar mukabilinde verilecek Devlet tahvillerinin
mübadele tarihinde vadeleri hulul etmeyen ku
ponları muhtevi olması lâzımdır.

mevcudile yapar. Sandık mübadele yolile ve
rilecek dahilî istikraz tahvillerinden hangileri
nin verilmesi lâzımgeldiğinin mevcuduna göre
tayin etmek salâhiyetini haizdir.
MADDE 5 — Halen Hazinede mevcud olub
bir cihete tahsis edilmemiş olan Hazine malı 1918
dahilî istikraz tahvilleri Amortisman sandığına
devrolunur.
Bu tahvillerin bütçeden ödenecek mayıs tak
siti de yine bu sandığa verilir. Ancak 1938
tahvillerinin tabı ve ihraç masrafları da bu pa
radan tefrik edilir.
Gerek 1933 Türk borcu tahvillerinin gerek
Anadolu demiryolu esham ve tahvilâtının mü
badelesini kolaylaştırmak maksadile Amortis
man sandığma yeniden İM milyon liraya kadar
Hazinece avans verilir. Sandık Bu avansları
bilâhare portföy gelirlerile kapatır.
MADDE 6 — Bu kanun neşri
muteberdir.

MADDE 4 — Bu mübadeleyi 2794 numaralı
kanun ile kurulmuş olan amortisman sandığı

tarihinden

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Maliye
J
rekili memurdur.
27 - XU - 1937
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Ad. V.
M. M. V.
C. Boyar
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