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Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : İ9 . YFJT . 1947 - Sayı : 6694)
No.
5119

Kabul tarihi
25 . VIII. 1947

B Î B İ N C Î MADDE — 14 . V I . 1935 tarihli ve 2794 sayılı Kanunun 1 ııci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Devletin îç ve Dış borçlarına ilişkin tahvil ve bonoların piyasasını düzenle
mek, bu borçları elverişli şartlarla azaltmak veya ortadan kaldırmak için gere
ken müdahale ve işlemleri yapmak vazifesiyle ödevli olmak üzere Maliye Bakanlı,ğma bağlı bir Amortisman Sandığı kurulmuştur.
Sandık, Tüzel kişiliği haiz ve özel Hukuk hükümlerine bağlıdır.
İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir;
Amortisman Sandığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürü
ve Hazine Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığınca adı geçen Banka îdare Kuru
lu Üyeleri arasından seçilecek iki kişiden mürekkep bir Yönetim Kurulu tarafın
dan idare olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 4 neü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir:
Amortisman Sandığının itibarî sermayesi (150 000 000) liradır. Bu sermaye
nin karşılığı şunlardır:
A) Bütçenin gelir artıkları;
B) Devlet tahvillerinin zamanaşımına uğramış kupon, ikramiye ve amortis
man karşılıkları;
C) 299^ sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince Devlete intikal edecek paralıı ile aynılar karşılıkları;
Ç) 2308 sayılı Kanun gereğince zamanaşımına uğrayıp Devlete geçecek olan
faiz. temettü ve ikramiyeler ile ortaklıklara ilişkin hisse senetleri ve tahvil kar
şılıkları ;
D) Sandığın hesap neticelerine gör** gerçekleşen aktif fazlalıkları ve diğe>'
çeşitli gelirleri.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Aynı Kanunun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:
Amortisman sandığı sermayesinin (1-">() 000 000) liraya varmasından sonra,
gerçekleşecek aktif fazlalıkları ve çeşitli diğer gelirleri bütçeye gelir olarak kay
dolunur.
BEŞİNCİ MADDE — Amortisman sandığına, ihtiyacı nispetinde kısa süreli
avans vermeye Maliye Bakanı yetkilidir.
ALTINCI MADDE — Amortisman sandığının işlemleri Artırma ve Eksiltme
ve îhale ve Genel Muhasebe Kanunlarına bağlı değildir. Sandığa ilişkin mallar
Devlet malıdır. Bunları p l a n l a r , ihtilas edenler, zimmete geçirenler veya her
ne suretle olursa olsun suiistimal edenler Devlet malları ve paraları hakkında işle
nen bu gibi suçlara ırygulaııaıı cezalara çarptırılırlar.

No. 5119

— 791 —

29 . V I I I . 1947

YEDİNCİ MADDE — 2794 »ayılı Kanunun 9 ncıı maddesi kaldırılmıştır.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun yi, an tarihinde yürürlüğe girer.
DOKFZTTNCr MADDE — Bu K&mv ı Bakanlar Kumlu yünitür.
26 Ağustos ]947

Cumhurbaşkanlığına
yazdan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa
bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
cilt ve sayfa numaraları
:

26
26
Cilt
3
6

VIII .*§P47 ve 1/74
VIII 1947 ve 4/736
Sayfa
2
213,130: İ3 {,514:515,516,516,517:520

