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B l R Î N C Î MADDE — Müessesatı sınaiye tesisine hizmet ve buna müteferri 
bilcümle muamelâtı ticariye ve itibariyyeyi icra eylemek üzere « Türkiye sana
yi ve maadin bankası » namiyle bir banka teşkil edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Türkiye sanayi ve maadin bankası âtiyüzzikir muamelât 
ile iştigal eder: 

A ) Bankaya devredilmiş olan müessesatı smaiyeyi teşekkül edecek şirketlere 
devredinceye kadar bizzat idare etmek; 

B) İştirak suretiyle tesisatı smaiyede bulunmak ve işletmek; 
C) Bizzat veya iştirak suretiyle maden imtiyazı almak ve büiştirak maden 

işletmek; 
1)) Türk sanayi ve maadin ashabına ve maden mültezim ve âmillerine ikrazat-

ta buunmak; 
H ) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üzere her türlü banka muamelesi 

yapmak. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankanın sermayesi berveçhi âti mebaliğ ve emval

den teşekkül eder : 
A ) Ticaret vekâletinin 1340 senesinde tesis veya iştirak etmiş olduğu fabrika ve 

şirketlerdeki hisse ve ermayesi; 
B) Ticaret vekâletinin 1341 senesi ile sinini müteakibe bütçelerine vazolu-

nacak teşvikatı sınaiye tahsisatı; 
C) İmalâtı harbiyeye mahsus olanlardan maada Devlete ait fabrikalar ile bun

ların mütedavil sermayeleri. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümet, Türkiye Sanayi ve maadin bankasından 

istikraz akit ve sermayesini istirdat edemez. 
BEŞİNCİ MADDE — Türkiye sanayi ve maadin bankası Ticaret vekâletinin 

tahtı nezaretinde olup şehsiyeti hükmiyeyi haizdir. Bir müdiri umumî ile bir mu
avin ve bankacılık ile sanayi ve maadin umurunda mutahassıs beş azadan mürek
kep yedi kişilik bir meclisi idare tarafından idare olunur. Mebuslardan ve maden 
ve fabrika sahiplerinden âza intihap olunamaz. 

ALTINCI MADDE — Bankanın müdiri umumî ve muaviniyle meclisi idare 
azaları Ticaret vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri Heyeti kararı ve Reisi Cum
hurun tasdikiyle tâyin edilir. Müdiri umumî ve muavininden gayri meclisi idare 
azasının müddeti memuriyetleri dört senedir. İlk ikinci sene nihayetinde azanın 
üçü kura ile tebdil olunur, yeniden intihapları caizdir. 

» 

YEDİNCİ MADDE — Türkiye sanayi ve Maadin bankası muafiyatı âtiyeden 
istifade eder: 

A ) Bankanın sermayesi, ihtiyat akçesi, temettüatı, uhdesinde mukayyet emvali 
menkulesi bilûmum rüsum ve tekâlif ve harçlardan muaf tır; 

B) Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât ve banka ile devairi resmiye bey
ninde cereyan edecek muamelâta müteallik evrak, senedat ve ilânat damga resmin-



No. 633 — 225 — 23. I V . 1341 

den ve sair rüsum ve tekâliften muaftır; 
C) Banka Türkiye'de vâki olacak bilûmum muhaberattan ve nükut ve saire ir-

salâtmdan dolayı posta ve telgraf ücretin den muaftır. 
SEKİZİNCİ MADDE — Banka kendisine devredilen fabrikaları yüzde elli 

biri nama muharrer senetle kendisine ve Türk efrat ve eşhası hükmiyesine ait ol
mak üzere tesis edeceği Türk anonim şirketlere devrederek işletmeğe mezundur. 

DOKUZUNCU MADDE — Banka Hükümetin müsaadesiyle sermayesinin nıs
fı derecesinde faizli veya faizsiz ikramiyen veya ikramiyesiz hissei temettua iş-
tirakli ve iştiraksiz tahvilât ihracına veya kısa vadeli istikraz aktine mezundur. 
Tahvilât, devair ve müessesatı resmiyece kıymeti mnharrereleri üzerinden kefa
let akçesi olarak kabul olunur. 

ONUNCU MADDE — Bankanın sarfiyatı kablessarf ve badessarf Divanı mu
hasebat vize ve tetkikma ve Usulü muhasebei umumiye kanununa tabi değildir. 

ON BİRİNCİ MADDE —-'Bankanın temettüatı saf iyesinin yüzde altısı faiz 
namiyle bilifraz sermayeye zammolunarak bakiyesinin yüzde onu ihtiyat akçe
sine, yüzde onu temettülü tahvilâta, yüzde onu da meclisi idare azasiyle memu
rin ve müstahdemine maaşları nisbetinde verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis 
ve yüzde yetmişi sermayeye ilâve olunur. 

ON İKİNCİ MADDE — İhtiyat akçesi bir milyon liraya baliğ olduktan son
ra ihtiyat akçesine muhassas yüzde on hissei temettüün nısfı temettülü tahvi
lâta ve nısfı diğeri memurin ve müstahdemin ikramiyesine tahsis edilir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bankanın bütçesi ve bütçeye müteallik muamelâ
tı sairesi ile senelik bilançosu meclisi idaresince tanzim ve Muvazenei maliye en
cümeni ile Ticaret encümenlerinden müteşekkil bir heyeti umumiye tarafından 
tetkik ve tasdik olunur. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE —- Bankanın hesabatı Maliye müfettişlerinin tefti
şine tabidir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — îşbu bankanın nizamname! dahilisi Meclisi idare
since tanzim ve îcra Tekilleri Heyetince tasdik olunur. 

ON ALTINCI MADDE — îşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
ON YEDİNCİ MADDE — îşbu kanunun icrayi ahkâmına îcra Vekilleri He

yeti memurdur. 
MADDEÎ MUVAKKATE - - Bankanın 1341 senesine ait bütçesi büâhare usu

lü dairesinde tasdika arzedilmek üzere Meclisi idaresince tanzim ve Ticaret vekâ
letinin tasvibiyle tatbik olunur. 

25 ramazan 1343 ve 19 nisan 1341 
Cumhuriyet Riyasetine tebliği : 19 .IV . 1341 tarih ve 1/672 No. lu tezlere ile 
Berayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ 
edildiğini müş'ir Cumhuriyet Riyasetinden mevrut 
tezkerenin tarih ve numarası : 21 . IV . 1341 ve 6/243 
Müzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cilt ve Cilt Sayfa 
sayfası : 16 312 

17 73 
18 95,163:175,210:212,219,228,263:264 

îşbu kanunim alâkadar olduğu diğer kanunların 
numaraları 


	kanun_tbmm_c003_0224.pdf
	kanun_tbmm_c003_0225.pdf

