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Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun birinci ve 4328
sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanun
süresinin uzatılmasına dair kanun
I
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BİRİNCİ MADDE — 20. I I . 1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun birinci
maddesi aşa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Kambiyo, nukut, esham ve tahvilât alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli
madenlerin (altın, plântin ve gümüş) memleketten çıkarılmasının tanzim ve tah
didine ve Türk parası kıymetinin korunması zımnında kararlar ittihazına Bakan
lar Kurulu yetkilidir.
İ K l N C İ MADDE — 1567 sayılı Kanunun 16 . X I I . 1942 tarihli ve 4328 sayılı
Kanunla değiştirilen üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Bakanlar Kurulunca birinci maddeye istinaden ittihaz edilecek kararlara ay
kırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında (1 000) liradan (200 000) liraya
kadar ağır para ve üç aydan üç yıla kadar faaliyetten meu cezası hükmedilmekle
beraber gerçek kişilerle, tüzel kişilerin müdür ve fiilde iştiraki olan memurları
ayrıca üç aydan üç yıla kadar hapis ceza siyle cezalandırılırlar- Mükerrirler sürekli
olarak faaliyetten menedilmekle beraber haklarında verilecek para ve hapis ceza
ları iki kat olarak hükolunur.
Bakanlar Kurulunca ittihaz edilecek kararlara aykırı fiil tüzel kişilerin mer
kezleri tarafından işlenmiş veya işlettirilmiş ise faaliyetten geçici veya sürekli
men kararları o müessesenin Türkiye'deki bilûmum teşkilâtma şâmildir.
Faaliyetten geçici veya sürekli olarak menedilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler
memnuiyet süresince kendilerine menfaat sağlıyacak yeni işlemler yapamazlar. Şu
kadar ki, evvelce başlamış olupta üçüncü şahısların hukukunu ilgilendiren veya
kanuni süreye tâbi olan işlere kambiyo mercilerinin murakabesi altında devam
olunur.
Karara aykırı olan fiil :
A ) Türk ve yabancı paralarını;
B ) Kıymetli madenler ve bunlardanmamul veya bunları muhtevi her nevi
eşyayı;
C) Her türlü esham, tahvilât ve kuponlarını;
Ç) Yabancı memleketler üzerine çekilmiş çek ve poliçeler ve ödemeyi temine
yariyan her türlü vasıtalarını;
İzinsiz memleket dışına çıkarmak ve kaçırmak suretiyle işlenmiş ise fiil teşeb
büs derecesinde kalmış olsa bile failleri yukarıda yazılı cezalarla mahkûm edil
mekle beraber elde edilen kıymetler hakkında Türk Ceza Kanununun 36 nci mad
desinin ikinci fıkrası, hükümleri uygulanır. Hükmolunacak ağır para cezası ka
nunda yazılı âzami haddi geçmemek üzere yakalanan veya yakalanmaksızm kaçırı
lan eşya ve sair kıymetlerin değerlerinin iki katından aşağı olamaz.
Yukarda yazılı kıymetlerden yabancı parası ile nakit olanların Türk parası ile
tutarları yakanlıkları, kaçırıldıkları veya kaçırılmalarına teşebbüs edildiği tarihe
göre Maliye Bakanlığınca gösterilecek makam tarafından tesbit olunur.
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Yakalanan para, esham, tahvilât ve kuponlar, çek, poliçe ve ödemeyi temine
yariyan her türlü vasıtalar, kıymetli madenler ve bunlardan mamul veya bunları
muhtevi her nevi eşya hakkında iki nüsha tutanak yazılıp bir nüshası suçluya
verilir.
Hükmolunan para cezası tahsil edildikten sonra çek ve poliçeler hâmillerine
geri verilir.
Türkiye'ye giren Türkiye'den çıkan yolculara Türk parasının kıymetini ko
ruma hakkındaki kararlara göre ithal veya ihracı menedilmiş veya izne tâbi tutul
muş olan kıymetler bildirilir* Bu tefhimden sonra üzerlerinde veya eşyaları ara
sında beyanları hilâfına çıkan kıymetlerin tutarı (100) lirayı geçmezse bunların
müsaderesine ve kıymetlerinin 10 misli ağır para cezasına hükmolunur. Mezkûr
kıymetlerin hâmili para cezasmı Gümrük İdaresine rızasiyle verirse keyfiyet tutu
lacak ve kendisine imza ettirilecek tutanağa yazılmakla iktifa olunarak hakkında
kovuşturma yapılmaz ve kendisinin mahkemeye müracaat hakkı sakıt olur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Türk parasınım kıymetini koruma hakkındaki 1567 sa
yılı Kanunun altmcı maddesinde yazılı olup 5014 sayılı Kanunla uzatılmış olan
süre, bitimi tarihinden itibaren üç yıl daha uzatılmıştır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütül*.
16 Şubat 1950
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