S.Sayısı :293
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası hakkındaki 1/715 sayılı
kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe
encümenleri mazbataları (1/1057)
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18 - V - 1938

Büyiik Millet, Meclisi Yüksek Reisliğine
30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı kanunun
bazı maddelerinin tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin İ6 V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile
birlikte sunulmuştur.
C. Bayar
>
Başvekil

-'".'••'

Esbabı mucibe lâyihası

Hükümet tarafından alınmış olan isabetli tedbirler neticesi olarak ekonomik işlerde görülen
süratli inkişafa ve bu mevzuda ittihaz olunan kararlara uymak ve bu bakımdan uhdelerine terettüb eden vazifeyi ifa edebilmek mulâhazasile banka nizamnamesinde de bazı tadilât icrasına
meclisi idarece lüzum gösterilmiş ve 28 nisan 1938 tarihinde toplanan fevkalâde heyeti ümumiyede teklif veçhile tadilât icrası kabul edilmiştir.
_
Bankanm yukarıda zikrolunan esbabı mucibe ile yapdığı nizamname tadilâtmm meriyet kesbedebilmesi için buna mütenazır olarak 1715 numaralı Cumhuriyet Merkez bankası kanunu ile
bu kanuna müzeyyel 2062 numaralı kanunun bazı maddelerinde de değişiklik yapılması zaruri
görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksadla tanzim kılmmıştır.

İktısad encümeni mazbatası
T.B.M.M.
îküsad encümeni
Esas No. 1/1057
Karar No, 55

3-Yi-1938

Yüksek Reisliğe
30 Haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı ka- lise arzı kararlaştırılıb Encümenimize havale bu
nun ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı
yurulan kanun lâyihası ve esbabı mueibesiJ Makanunun bazı maddelerinin tadili hakmda Maliye
üye vekili ve Cumhuriyet merkez bankası genel
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin
direktörü huzurile tedkik ve müzakere olundu :
16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meç-, ,-,• Esbabı mucibede yazılı; noktalara ve verilen

—2
izahata jtıazaran işbu kanan lâyihasının bir taraf
tan banfeanm ekonomik kalkınmada daha faal bir
rol alabilmesi için zikri geçen 1715 ve 2062 nuntasralî kamtinlarla verilmiş salâhiyetlerin geniş.
letilmesi yolunda bazı değişiklikler konulmuş ol
duğu t e diğer taraftan bankanm ilk kuruluşu
amasnifla nazaras ahnmayıb memleket ekonomi
sinin tanzim ve idaresinde ve bu kalkınmada
günden güne görülen mutlu inkişafın icablarma
göre yetti yeni tedbirlerin almması lüzumu kar
şısında ; ve bu arada bilhassa büyük işler muva
cehesinde bunlara karşı koyabilmek için banka
ya yeni salâhiyetler vermek gayesini istihdaf et
tiği anlaşılan lâyihyayı Encümenimiz esas itibarile kabul etmiştir.
Lâyihanın birinci maddesi aynen, ikinci mad
desi tadilen ve üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. Bu maddenin iki numaralr fıkrasında yaHh ihiştat akçeleri mecmum meşumunda işbu ih

tiyat akçesi için de bankanm ayırmağa mecbur ol
duğu hususî ihtiyat akçesinin dahil bulunmadı
ğının mazbatamızda tebarüz ettirilmesi faydalı
görülmüştür.
Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkra
ları aynen ve üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri tadiîen ve 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen
kabul edilmiştir.
Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi
buyurulmak üzere Yüksek Katmıza sunulur.
îk. E. R.
M. M. N.
Kâtib
îzmir
Niğde
Niğde
E. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr„R. Ferid Talay
Afyon K.
Seyhan
Edirne
Berç Türker
Esma Nayman Mecdi Boysan
Konya
izmir
Samsun
İT". Dikmen
Benal Anman
Ali Tunalı
Afyon K
Gümüşane
Giresun
• hzet :&k§sman ESih- Servet Tör Muzaffer Kılıç

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Esas No. 1/1057
Sarpr No, 51

13-VI

- 1938

YSksek Reisliğe
ni. ihraç, edeceği baufcşetlarla tebdil etmesine, ve
Cümlaıriyet Merkez bankasına "dair 1715
tebdilin başladığı tarihten on seneye kadar eshanumaralı kanunla 2062 numaralı kanu
bı tarafıiıdan tebdile ı arzedümeyenlerin mürurunun
bazı
midelerinin
tadiMıte
dair
olmb- MaÖye vekâletince hazırlama ve $6 - V-$Öâ8 / zamana? uğramasına dair 18 nci maddede hüküm
nhli ters Fekrlleri Beyett kararma» tevfikan Baş-* ler mevcud olduğu halde işbu on sene zarfında
vekâletin 18 - V - 1938 tarih ve S/2133 mrautralı i baafcnotlann mecburî tedavüle tâbi olub olmaya
tezkeresile Yüksek Reisliğe arzedilen kanun lâyi
cağına dair halen bir hüküm mevcud olmadığın
hası ve mueib sebebleri îktısad encümeninin bu
dan bu noksanın ikmali lâzım olduğu gibi ban
na dair imazbatasile birlikte encümenimize tevdi
kaya tebdil için ibraz edilecek banknotların yıp
Duyurulduğundan Maliye vekili ve Gfttttfeturiyet
ranmış veya kopmuş veya zayi olmuş bulunması
Merkez bankası umum müdürü hazır oldukları
gibi ahvalde 'bunların kıymetlerinin ne suretle
halde encümenimizde okundu ve görüşüldü :
hesab edileceğine dair dahi bir hüküm mevcud ol
madığından işbu noksanları teminen 18^ ve 19
îşbti lâyihanın tedkikinden anlaşılacağı üzere
bununla kanunun 18 ve 19 ncu maddelerine birer ' ncu madedlere fıkralar eklenmesi hakkındaki tek
fıkra eklenmesi, 34 ncü madde ile buna 2062 nu
lif yerinde ve şayanı kabul görülmüştür.
maralı kanunla ilâve edilen fıkrada ve fcezalik
34, 38 ve 39 ncu maddelerde icrası istenen
38 ve. 39 mcu maddelerde tadilât ierası istenmek tadillerin dahi; bankanın, 1715 numaralı kanutedir.
wm iMnci madiesiöde tesbit edilmiş olan gaye
ve maksadı tesisinin istihsaline matuf olmak üze
Filhalika bankanın, mevkii tedavülde bulu
re vakit vakit banka .fyeyeti umumiyelerinee ittinan banknotlarını muvai^ gördü^ zamanda ye
( S. Sayısı : 203 )
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haz edilen ve Büyük Meclisçe dahi şimdiye kadar
2062, 2315, 2462, 2748, 2998 ve 3133 numaralı
kanunlarla teyid ve tasvifo irayurulan hem memle
ketin iktisadî kalkınması ve hem bankanın menafiî bakımlarından faydalı ve lüzumlu tedbirler
cümlesinden olduğuna kanaat getirmiş olduğun
dan Encümenimiz mezkûr maddelere aid tadil
taleblerinin dahi kabulüne karar vermiştir.
Lâyihanın îbazı maddelerinde Îktısad encü
menince yapılan tadilâta Encümenimizce dahi iş
tirak edilmiş ve 3 ncü maddenin ilk fıkrasında

bir kelime değiştirilmiştir.
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Maliye E. Reisi
Bayazıd
İhsan Tav
Malatya
M, Nedim Zabtı
İzmir
Kâmil Dursun

M. M. Na.
Yozgad
Emin Drarmn

Kâ.
Yozgad

İstanbul
Y. Yazıcı

Tekirdağ
Fayik öztrak

Manisa
Tahir Hitit

Diyarbakır
Huriye öniz

Bütçe encümeni mazbatası
T.B.M.M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 195
Esas No. 1/1057

21-VI-1938

Yüksek Reisliğe
1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun
bazı maddelerinin tadili hakkında olub Başvekâ
letin 18 mayıs 1938 tarih ve 6/2133'sayılı tez
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
îktısad ve Maliye encümenleri mazbataları!* bir
likte Eneümenimize verilmiş olmakla Maliye
vekâleti namına Nakid işleri mum müdür mu
avini ve Cumhuriyet Merkez bankası umum mü
dürü hazır oldukları halde
okundu ve konu
şuldu:
Memlekette günden güne ve süratle inkişâf
etmekte olan ekonomik faaliyetin
icablarım
karşılayacak surette bir taraftan
Hükümetçe
malî tedbirler almak zarureti
diğer taraftan
serbest teşebbüsler erbabınım muhtaç
olduğu
kolaylıkları temin mecburiyeti bankalarımıza
yeni vazifeler tahmil
etmekte ve bu meyanda
Cumhuriyet Merkez bankasının bu zaruret ve
ihtiyaçları karşılayacak
salâhiyetlerle teçhizi
icab etmektedir. Bu mülâhazaya binaen 1715
sayılı Cumhuriyet Merkez bankası kanunu ile buna
ek olarak kabul edilmiş bulunan 2062 sayılı kanun
larda bazı değişiklikler yapılması icab eylemiş
ve bu maksadla hazırlandığı anlaşılmış olan ka
nun lâyihası Encümenimizce de yerinde görüle
rek esas itibarile kabul edilmiştir.
Müzakereye esas tutulan Maliye encümeni
metni üzerinde hükme müessir olmamak üzere

tertibe aid bazı değişiklikler yapılmak suretile
metin tekrar ve aynen yazılmıştır; Ancak bu
lâyihada bahsi geçen ihtiyat akçesinde hususî
ihtiyat akçesinin dahil bulunmadığı ve ihtiyat
akçesi tâbirinden maksad adi ve fevkalade ihti
yat akçeleri olduğu hakkındaki Iktîsad encüme
ni mazbatasında yazılı mütalaanın encümenimiz
mazbatasında da tebarüz ettirilmesi muvafık
görülmüştür.
Encümenimiz lâyihaya Cumhuriyet Merkez
bankası memurlarının tekaüdlüljderine müteda
ir eklemiş olduğu 6 ncı maddeye gelince geçen
içtima senesinde Başvekâletin 4 - II - 1937 tarih
ve 6/369 sayılı tezkeresile 1715 sayılı Merkez
bankası kamununa ek olarak teklif edilen lâyi
hanın altıncı maddesinde Merkez bankası umu
mî heyetinin kararına binaen memurlarına si
gorta ve tekaüd maaşı gibi muavenetler temini
derpiş edilmiş ise de Bütçe encümenince lâyiha
nın bu maddesi diğer hükümlerden ayrılarak
mümasili müesseselere uygun olarak kabul edi
lecek bir esas dairesinde tetkik ve tedvin edil
mesi muvafık olacağına ve ayrıca bir lâyiha ile
umumî Heyete sunulmasına karar verilmişti.
Mezkûr madde ahiren encümenimizde tekrar
tedkik edilmiş ve Ziraat bankası kanunile mez
kûr banka memurları için kabul edilen esaslar
dahilinde bir tekaüd sandığı kurulması muvafık

( S . Sayısı; 293)
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görülerek maddenin bu esası ihtiva eder surette
yenicen tanzimile işbu lâyihaya eklenmesi kararlaştığından altıncı madde lâyihaya ilâve edil
miştir.
Mtistacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek
Reisliğe sunulmuştur.
B. V.
M. M.
Kâtib
İsparta
Trabzon
istanbul
MüUerrem Unsal
R.Karadeniz
F'.öymen

0orıım
Kırşehir J
Kayseri
E. Safrfi Âkğöl
F. Baysal
M. Seyfeli
Malatya
Malatya
Manisa
M. öker
0. Taner
T. Türkoğlü
Mar'aş
Mardin
Muş
A. Tiridöğlu
R. Erten
Ş.Çiloğlu
Mİuş
Ordu
Sivas
Ş. Ataman "••<
H. Yalman
Remzi Çiner
Tokad
Trabzon
Sıtri Day
S. Oenca

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası

MADDE 1 — 1715 numaralı kanunun 18 nci
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir:
Bu on sene zarfmda eski banknotların teda
vül müddeti Maliye vekâletile biliştirak bankaca
tayin ve ilân olunur.

MADDE 1 — Hükümetin birinci
aynen.

MADDE 2 —1715 numaralı kanunun 19 ncu
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir:
Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayiata
uğramış banknotlar banka tarafından 8-VI-1929
tarih ve 1514 numaralı kanun ahkâmı dairesinde
ve bu hususta Maliye vekâleti ile Merkez ban
kası tarafından müştereken yapılacak talimat
name mucibince değiştirilir.
Mubadeleten alman banknotların itibarî kıymetlerile esnaî mübadelede tesviye olunan bedel
leri arasmdâki farklar işbu maddenin birinci
fıkrasında yazılı esas dairesinde Maliye vekâ
letile banka arasında taksim olunur.

MADDE 2 — 1715 numaralı kanunun 19 ncu
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir:
Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayi
ata uğramış bankonotlar banka tarafından 8VI •»1929 tarih ve 1514 numaralı kanunun ahkâ
mı dairesinde ve bu hususta Maliye vekâleti ile
Merkez bankası arasında müştereken kararlaştı
rılacak esasa göre değiştirilir.
Mübadele esnasında alman bankonotların iti
barî kıymetlerile mübadele esnasmda tesviye
olunan bedelleri arasındaki farklar işbu mad
denin birinci fıkrasında yazılı esas dairesinde
Maliye vekâletile banka arasında taksim olunur.

MADDE 3 — 1715 numaralı kanunun 34 ncü
nladd^sinin birinci ve 4 temmuz 1932 tarih ve
2062 numaralı kanunla muaddel ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
1 - Banka, Devletin gerek dahilde, gerek
ecnebi memleketlerdeki tahsilat ve tediyatını ve
bilcümle Hazine muamelâtını ve memleket dahil
ve haricindeki her nevi para nakli işlerini ifa
ve temin eder.
2 - Banka, mıkdarı sermayesile ihtiyat ak
çaları mecmuunun % 50 si nisbetinde olmak

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi
aynen.

(S. Sayısı ^293)

maddesi

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRlŞl

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair kanun
lâyihası

Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununun
bazı hükümlerini değiştiren kanun lâyihası

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715
sayılı kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir :
Bu on sene zarfmda eski banknotların mec
burî tedavül müddeti Maliye vekaletile biliştirak
bankaca tayin ve ilân olunur.

MADDE 2 — îktısad encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 19 ncu mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir :
Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayiata
uğramış banknotlar banka tarafından 8-VI-1929
tarih ve 1514 sayılı kanunun ahkâmı dairesinde
ve bu hususta Maliye vekaletile Merkez bankası
arasmda müştereken kararlaştırılacak esasa göre
değiştirilir,
Mübadele esnasında alman banknotların iti
barî kıymetlerile mübadele esnasında tesviye
olunan bedelleri arasındaki farklar işbu madde
nin birinci fıkrasında yazılı esas dairesinde Ma
liye vekaletile banka arasmda taksim olunur.

MADDE 3 — 1715 numaralı kanunun 34 ncü
maddesinin birinci ve 4 temmuz 1932 tarih ve
2062 numaralı kanunla eklenen ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
1 - Aynen

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Hükümetin 1, 2 ve 3 numaraları fıkraları ay
nen

2 - Aynen
v(S.:Sayısı.: 293)
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Hu.
üzere Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı
açar, bu avans hesabma tatbik olunacak faiz nisbeti Hazine ile banka idare meclisi arasında ka
rarlaştırılır.
3 - Banka, borsada mukayyed Davlet tahvi
lâtını veya tediye edilmiş sermayesi ekalli dört
milyon Türk lirası olan millî bankaların tahvi
lâtını alıb satmak hakkım haizdir. Ancak bu
işe Merkez bankasının tediye edilmiş sermayesile ihtiyat akçaları mecmuunun % 50 sinden
fazlası tahsis edilemez. Aynı zamanda alım
muamelesinin icrası için idare meclisi azasından
asgarî beşinin ittifakı şarttır.
MADDE 4 — 1715 numaralı kanunun 38 nci
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
1 - Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartilo
bankalar tarafmdan tevdi edilecek ticarî spned ve vesikaları mükerrer ıskonto yapabilir
İmzalardan biri yerine sigorta poliçelerile
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule mü
teallik depo makbuzu veya varant gibi teminat
dahi kabul edilebilir.
Bu takdirde emtia ve mahsulün kolaylıkla
satılabilir nevinden olmaları ve kıymetlerinin
verilen avanstan % 10 - 20 nisbetinde fazla bu
lunması şarttır.
Ancak banka, muteber addettiği iki imza ile
de istisnaen iktifa edebilir.
2 - Vadesi dokuz ayı tecavüz etmeyen zirai
senedler de ticarî senedler gibi ıskontoya kahul
edilebilir. Şu kadarki, bunların mikdarı te
diye edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meb
lağla ticarî ıskonto cüzdanının % 15 i yekununu
tecavüz edemez. Ancak banka heyeti umumi*
yesi, tediye edilmiş sermayenin % 15 i nisbetisi
% 25 e iblağ edebilir.
3... Banka, Devlet sermayesile müteşekkil
olub ticarî usullerle idare olunan smaî, ticarî ve
ziraî teşebbüsler ve demiryolları gibi (işleri ik
tisadî mahiyet arzeden) hükmî şahsiyeti haiz
idare ve müesseselerin Hazine kefaletini haiz
bonolarını iskonto eder ve mukabilinde avans
verebilir.
Kezalik bu idare ve müesseselerin Hazine
kefaletini haiz tahvillerini ve* sermayesi dört
milyon liradan aşağı olmayan millî bankalar

MADDE 4 — 1715 numaralı kanunun 38 nci
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
, 1 - Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartile
bankalar tarafından tevdi edilecek ticarî sened
ve vesikaları mükerrer iskonto yapabilir.
İmzalardan biri yerine sigorta poliçelerile
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule
müteallik depo makbuzu veya varant gibi temiminat dahi kabul edilebilir. Bu takdirde em
tia ve mahsulün kolaylıkla satılabilir nevinden
olmaları ve krymetlerinin verilen avanstan %
10 - 20 nisbetinde fazla bulunması şarttır.
Ancak banka, muteber adedttiği iki imza
ile de istisnaen iktifa edebilir.
2 - Vadesi dokuz ayı tecavüz etmeyen ziraî
senedler de ticarî senedler gibi iskontoya
kabul edilebilir. ,Şu kadar ki, bunların mikdarı
tediye edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meb
lağla ticarî iskonto cüzdanmm % 15 i yekûnunu
tecavüz edemez. Ancak banka heyeti umumiyesi, tediye edilmiş sermayenin % 15 nisbetini %
25 e iblağ edebilir.
3 - Banka, Devlet sermayesile müteşekkil
olub ticarî usullerle idare olunan sınaî, ticarî
ve ziraî teşebbüsler ve demiryolları gibi (İşleri
iktisadî mahiyet arzeden) hükmî şahsiyeti haiz
idare ve müesseselerin Hazinenin kanunî salâhi
yete istinad eden kefaletini haiz bonolarını is
konto eder ve mukabilinde avans verebilir.
Kezalik bu idare ve müesseselerin Hazinenin
kanunî salâhiyete istinad eden kefaletini haiz
tahvillerini ve sermayesi dört milyon liradan
aşağı olmayan millî bankalar tarafmdan aynı

(S. Sayesi : 293)

— 7 —
Mal. E.

B. E.

MADDE 4 — îktısad encümeninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Hükümetin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı fık
raları aynen

3 - Aynen
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tarafından aynı vasfı haiz olarak ihraç edilen
tahvilleri alıb satabilir, veya mukabilinde avans
verebilir. Bu fıkrada bahsi geçen bonolarla avansve kremlerin vadeleri aşağıdaki dört numaralı
fıkrada yazdı müddetleri geçemez. Bu fıkrada
yazılı muameleler mukabili olarak bankaca ya
pılacak emisyonun limiti tediye edilmiş sermaye
leri dört milyon liradan aşağı olmayan millî
bankaların mümessillerinden mürekkeb bir ko
mite tarafından tayin ve tesbit olunur.
4 - bundan başka vadesinin hitamına aza
mî üç ay kalmış olan ve bir banka tarafından
ibraz edilen Hazine bonoları da ticarî senedler
hükmünde iskontaya kabul edilir. Yalnız bu ne
vi senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye
edilmiş sermayesile ihtiyat akçaları mecmuuna
muadil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar ki
Maliye vekâletinin talebi üzerine Meclisi idare
bu mikdar ve vadeyi azami üç misline iblâğ
edebilir,
5 - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyud
ve şurut mahfuz kalmak .üzere banka iskonto
etmek salâhiyetine malik olduğu Hazine bonolarile ticarî ve ziraî senedler üzerine avans ve
kredi vermek hakkına da sahibdir.
6 - Yukarüri 3 ve 4 ve 5 nci fıkralar mucibin
ce Hazine ile ve hükmî şahsiyeti haiz idare ve
müesseselerle yapacağı muameleler için Merkez
Bankasınca tatbik edilecek faiz veya ıskonto
nisbeti Maliye vekâleti ile banka idare meclisi
arasmda takarrür ettirilir.
7 - Yukarıki 3, 4 ve 5 nci fıkralarda bahsi ge
çen muameleler 48 nci maddedeki kayda tâbi
olmaksızın ifa edilir.

1k. Pi
vasfı haiz olarak ihraç edilen tahvilleri alıb
satabilir, veya mukabilinde avans verebilir Bu
fıkrada bahsi geçen bonolarla avans ve kredi
lerin vâdeleri aşağıdaki 4 numaralı fıkrada ya
zdı müddetleri geçemez. Bu fıkrada yazdı mua
meleler mukabili olarak bankaca yapılacak
emisyonun limiti tediye edilmiş sermayeleri dört
milyon liradan aşağı olmayan millî bankaların
mümessillerinden mürekkeb bir komite tarafın
dan tayin ve tesbit olunur.
4 - Bundan başka vadesinin hitamma azamî
üç ay kalmış olan ve bir banka tarafından ibarz
edilen Hazine bonoları da ticarî senedler hük
münde iskontoya kabul edilir. Yalnız bu nevi
senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye edil
miş sermayesile ihtiyat akçeleri mecmuuna mua
dil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar ki, Maliye
vekâletinin talebi üzerine Meclisi idare bu mik
dar ve vadeyi azamî üç misline iblağ edebilir.
5 - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyud
ve şurut mahfuz kalmak üzere banka iskonto
etmek salâhiyetine malik olduğu Hazine bonolarile ticarî ve ziraî senedler üzerine avans ve
kredi vermek hakkma da sahibdir.
6 - Yukarıki 3 ve 4 ve 5 nci fıkralar muci
bince Hâzine ile ve hükmî şahsiyeti haiz idare
ve müesseselerle yapacağı muameleler için Mer
kez bankasınca tatbik edilecek faiz veya iskonto
nisbeti Maliye vekâleti ile banka idare meclisi
arasmda takarrür ettirilir.
7 - Yukarıki 3, 4 ve 5 nci fıkralarda bahsi
geçen muameleler 48 nci maddedeki kayde tâbi
olmaksızın ifa edilir.

MADDE 5 — 1715 numaralı kanunun 39 ncu
MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:
aynen.
istikrar kanunu meriyete girdinceye kadar
38 nci maddenin 1 ve 2 ve 4 numaralı fıkraların
da yazdı muameleler mukabili olarak bankanm
ihraç edebileceği bankonotlar yekûnu, tediye
edilmiş sermayeleri 4 milyon türk lirasından aşa
ğı olmayan bankaların mümessillerinden mürek
keb biri komitenin mutabds kalacağı azamî mik
dar ile itahdid edilecektir.
Banjca, tesbit edilen azamî mikdarm dununda
kalmak üzere mükerrer ıskonto muamelelerini
yapmakta tamamen serbesttir.
|
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MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 39 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
İstikrar kanunu meriyete girinceye kadar 38
ci maddenin 1, 2 ve 4 numaralı fıkralarında ya
zılı muameleler mukabili olarak bankanın ihraç
edebileceği banknotlar yekûnu, tediye edilmiş
sermayeleri 4 milyon Türk lirasından aşağı ol
mayan bankaların mümessillerinden mürekkeb
bir komitenin mutabık kalacağı azamî mikdar ile
tahdid edilecektir.
Banka, tesbit edilen azamî mikdarm dunun
da kalmak üzere mükerrer iskonto muameleleri
ni yapmakta tamamen serbesttir.
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HADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi
aynen.

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
10 - V -1938
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
O. Bayar
Ş. Saraçoğlu K. Özalp
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Ş. Kaya
Dr. T. R. Araş
F. Ağralt
Mf.V.
Na. V.
tk. V.
8. Arikan
A. Çetinkaya
Ş. Kesebir
S. I.M. V.
G. I.V.
Zr.Y.
Dr. H. Alatas Bana Tarhan F. Kurdoğlu

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi
aynen.
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MADDE 6 — Bankanın daimî ve müseccel,
aylıklı memurlarının aylıklarından her ay mec
burî olarak % 5 kesilmek ve bankaca kezalik.
her ay buna muadil bir para verilmek suretile
hâsıl olacak karşılıklarla bankanın bu memur
ları iğin bir tekaüd sandığı kurulur.
Sandığm, sermaye ve gelirleri Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası memur ve müstahdem
leri için kurulan tekaüd sandığı sermaye ve ge
lirleri hak ve imtiyazlarına malik olub ayni su
retle idare edilir. Memurlara sandıkta temin
edilecek hak ve menfaatler Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankasmm memurlarına mümasil
şartlar dairesinde kendi tekaüd sandıklarından
verilecek hak ve menfaatler nisbetlerini gegem
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Şimdiye kadar bankada bu maksadla top
lanmış olan paralar da bu sandığa devredilir.
Şu kadar ki, idare meclisince memurların'
hizmet mebdeleri kendilerinden bu maksadla
tevkifat yapılmağa başlandığı tarihten evvele
irca olunamaz.
MADDE 7 — 3-VH-1932 tarih ve 2062 sa
yılı kanunun 6 ve 7 nci maddeleri ve l-IV-1936
tarih ve 2998 sayılı kanun kaldırılmıştır.
MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 8 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 9 — Hükümetin 7 nci maddesi ay

nen
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