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İktisadî müesseselerde mecburî türkçe kullanılması hakkında kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 22/TV / 1926 - Sayı : 353)
No.
805
BÎRlNCt MADDE — Türk tabiiyetindeki her nevi şirket ve müesseseler,
Türkiye dahilindeki her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterle
rini türkçe tutmağa mecburdurlar.
ÎKlNCl MADDE — Ecnebi şirket ve müesseseler için bu mecburiyet Türk
müessesatı ile ve Türkiye tebaasından olan efrat ile muhabere, muamele ve te
maslarına ve devair ve memurini Devletten birine ibraz mecburiyetinde bulun
dukları evrak ve defterlerine hasredilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Jtkinci maddede mezkûr şirket ve müesseseler muamelâ
tında türkçeden başka bir lisanı dahi ilâveten kullanabilirlerse de asıl olan türk
çe olup mesul imzaların türkçe metin zirine vazı mecburidir. Bu memnuiyete rağ
men imza diğer lisanla yazılmış kısım veya nüshanın altına mevzu olsa dahi
türkçesi muteberdir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun mevkii meriyete vazmdan sonra birin
ci ve ikinci maddeler ahkâmına muhalif olarak tanzim kılınmış olan evrak ve ve
saik şirket ve müesseseler lehine nazarı itibare alınmaz.
BEŞÎNCÎ MADDE — Yukarıdaki maddeler ahkâmı 1 kânunusani 1927 tari
hinden itibaren tatbik edilir.
Mezkûr müddetin hululüne kadar 10 mart 1332 tarihli kanunun 1, 2, 3, 4, 5 nci
maddeleri ahkâmı caridir. Bu maddeler 1 kânunusani 1927, diğer maddeler de
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren mülgadır.
ALTTNCI MADDE — Bu kanun hilâfında hareket edenler hakkında ait olduk
ları vekâletler memurini mahsusasının tutacakları zabıt varakaları hilafı sabit
oluncaya kadar muteberdir.
YEDİNCİ MADDE — Bu kanun hilâfında hareket edenler aleyhine ait olduğu
vekâletlerin veya alâkadarlarm müracaatı üzerine hukuku amme davası ikame
olunur.
Bu kanun ahkâmına muhalif hareket edenlerden birinci defasında 100 liradan
500 liraya kadar ağır cezayi naktî alınır. Mükerrirlerden iki kat alınmakla bera
ber ticarethaneleri bir haftadan bir seneye kadar set ve icrayi ticaret etmeleri menolunur.
SEKÎZÎNCl MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun icrasına Ticaret, Adliye ve Nafia vekil
leri memurdur.
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