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UMUMI HÜKÜMLER 
Kanunun şümulü 

Madde 1 — Sigorta şirketleri ve istihsal organları bu kanun hüküm
leri dairesinde Ticaret Vekâleti tarafından murakabe olunur. 

Sosyal sigorta müesseseleri kendi hususi kanunlarına tabidir. 

Sigorta muameleleri yapabilecek şirketler 
Madde 2 — Bu kanun hükümleri mucibince sigorta muameleleri 

yapabilmek için şirket nev'inin anonim Veya karşılıklı sigorta «mütüel» 
olması lâzımdır. 

Anonim şirket halinde kurulanların ödenmiş asgari sermayesi 
1 000 000 lira olacaktır. 

Karşılıklı sigorta şirketleri kooperatif esasına göre kurulur. Bun
ların asgari ortak adedi yüz kişi olup; tabi olacakları sair şartlar Ticaret 
Vekâleti tarafından tanzim kılınacak nizamnamede gösterilir. 

Karşılıklı sigorta şirketlerinin tatbik edecekleri tarife ayarlamaları 
Ticaret Vekâletince tasdik olunur. 

Yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye'de faaliyette bulunabilmek 
için tâbiiyetlerini taşıdıkları memleket kanunlarına göre anonim veya 
kooperatif şirket muadili bir statüye sahip olmaları mecburidir. 

Sigorta şirketlerine ruhsat verilmesinde aranan şartlar 

Madde 3 — Sigorta şirketleri muameleye başlamak için: 
a) 2 nci madde hükümlerinin yerine getirildiğini, 
b) Bu kanun hükümleri dairesinde tevdii icabeden sabit teminatın 

tesis edildiğini, 
c) Ferdî ve kolektif hayat sigortalarında kullanılacak vefiyat ve 

maluliyet tablolarını, komütasyon cetvellerini, safi prim ve tarife primi 
formül ve cetvellerini, tenzil, iştira Ve ikraz muamelelerine mütaallik 

esaslarını, temettüata iştirak şartı ile akdolunan sigortalarda temettü-
atın hesap tarzı ile tevzi suretlerini, rant ve kapital taahhütlerine ait 
riyazi ihtiyat ve muallâk hasar formülleriyle bu hesaplara tatbik olu
nacak teknik faiz nispetlerini, 

d) Hayat branşı dışında kalan, nakliyat branşında % 25 ve diğer
lerinde % 33 1/3 ten aşağı olmamak üzere işliyecek sigorta müddetlerine 
mahsus olarak bilanço tarihinde prim ihtiyatları ayıracağını ve iştigal 
edilen her branşa ait konservasyon hadlerini gösterir tablolarını, 

Ticaret Vekâletine tevdi ederek ruhsatname almaya ve usulü daire
sinde tescil ve âlân ettirmeye mecburdurlar. 

Yabancı şirketlere ruhsatname verilmesinde aranan şartlar 

Madde 4 — Yabancı sigorta şirketleri ruhsatname alabilmek için 
3 üncü maddede yazılı vesikalardan başka : 

a) Statülerinin aslı İle tercümelerinin tasdikli ikişer nüshasını, 
b) Memleketlerinin sigorta mevzuatına göre kurulmuş bulunduk

larını ve icra etmek istedikleri muamelâtı kendi memleketlerinde on se
neden beri fiilen ve aynı unvan altında yapmakta bulunduklarını -müsbit 
resmî vesikalar ile .son üç senelik bilançolarını, 

c) Türk sigorta şirketlerinin de o memleketlerde çalışabilmeleri
nin tecviz edildiğini mübeyyin, salahiyetli makam tarafından verilmiş 
olan bir vesikayı, 

d) Türkiye Umumi Vekilinin hüviyetini mübeyyin salahiyetli mer
cilerden alınmış vesika ile, tasdikli vekâletnamesi aslı ve iki nüsha mu-
saddak tercümesini ve yabancı memleket tâbiiyetinde bulunan Umumi 
Vekilin iflâs etmediğini, emniyeti suiistimal, dolandırıcılık, hırsızlık, 
zimmet, ihtilas ve sahtekârlık suçları ile mahkûm olmadığına dair o mem
leketin salahiyetli rnercilerinden alınmış ve Türk sefaret veya konsolos
lukları tarafından tasdik edilmiş vesikalarla, Türkiye'de ikamet eden
lerden ise mahkûmiyetleri bulunmadığına dair cumhuriyet müddeiumu
miliklerinden alınmış vesikayı, r 

e) 
resini, 

Tebligat ve takibata esas olmak üzere kanuni İkametgâh ad-

Ticaret Vekâletine tevdi etmeye ve bildirmeye mecburdurlar. 

Ruhsatname talebinin kabulü 
Madde 5 — Ticaret Vekâleti 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı vesa

ikin tetkiki üzerine <ve icabı halinde yapacağı tahkikat neticesine göre, 

T.C. 
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her branş için ayrı ayrı ruhsatname verilmesi hususunda takdir hakkını 
haizdir. 

Yabancı şirketler için mütekabiliyet esasları 
Madde 6 — Türkiye'de çalışmakta olan veya çalışmak istiyen ya

bancı sigorta şirketlerinin mensup oldukları memleketlerde, Türk sigorta 
şirketlerinin çalışmak istemeleri halinde, o memleketler mevzuatına göre 
tabi olacakları şaıtlar, bu kanunun yabancı sigorta şirketleri için vaz'-
ettiği şartlardan daha ağır olduğu veya bilâhara ağırlaştığı takdirde, Ti
caret Vekâleti bilmukabele alâkalı yabancı sigorta şirketlerinden aynı 
şartları yerine getirmelerini istiyebilir ve bu talebe uymıyanların ruhsat
namelerini iptal edebilir. 

Umumi vekiller 
Madde 7 — Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye Cumhuriyetinin 

mer'iyette bulunan veya mer'iyete vaz'edilecek olan kanun, nizamname, 
kararname, talimatname ve sair mukarrerat hükümleri dairesinde işle
rini yürütmek, şirketin kanuni mümessili sıfat ve salâhiyetini haiz ve 
her türlü muamelelerden mesul olmak üzere bir umumi vekil tâyin ede
ceklerdir. 

Umumi vekilin tâyini keyfiyeti Ticaret Vekâletinin tasvibi ile te
kemmül eder. 

Yabancı sigorta şirketleri, Türkiye'de yapacakları muamelelere mü-
taallrk bilcümle kayıt, hesap, defterler ile bunlara müteferri vesikaları, 
hayat sigortalarında karşılık hesapları ve envanter kartlarının aynı veya 
bordrolarını umumi vekilin faaliyet icra ettiği dairede bulundururlar. 

Umumi vekâletnamenin şümulü 
Madde 8 — Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekillerine ve

recekleri vekâletnameler : 
a) 7 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususları, 
b) Sigorta muamelelerinden doğan dâvalarda davacı, dâvalı veya 

üçüncü şahıs sıfatıyle; dâvayı kabul, dâvadan feragat, sulh ve ibra gibi 
kanunen salâhiyeti mahsusa itasına mütevakkıf bulunan hususları da 
ifaya mezun olduklarını, 

c) Akdolunacak bilûmum sigorta mukavelanamelerini doğrudan 
doğruya imza etmeye, hasar bedellerini ve sair tediyatı merkezlerinden 
sormaksızın ödemeye salahiyetli bulunduklarını, 

d) Türkiye'nin her yerinde acentalar ve tâli acentalar tesis ve tâ
yin edebileceklerini, 

e) Umumi vekilin bulunmadığı ahvalde, kendisinin haiz olduğu 
hak ve salâhiyetler ile aynı evsafı haiz vekil tâyinine izinli olduklarını, 

İhtiva edecektir. 
Bu vekâletnameler masrafları şirketçe verilmek suretiyle, Ticaret 

Vekâleti tarafından ilân olunur. 

istihsal teşkilatı 
Madde 9 — Sigorta şirketlerinin memleket içerisinde açacakları 

şube ve acentalıklar için yeniden ruhsatname almalarına lüzum yoktur 
Ancak; umumi, hususi, tâli veya alelıtlak acentalığa tâyin oluna

cak kimselerin iflâs etmediğine ve emniyeti suiistimal, dolandırılıcılık, 
hırsızlık, zimmet, ihtilas ve sahtekârlık suçlariyle mahkûm bulunmadık
larına dair Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinden alınmış vesikanın ibraz 
edilmesi lâzımdır. 

Acentalıklara verilecek salâhiyetlerin hudut ve şümulü muameleye 
başlamadan önce, şirketlerce mahallinde usulü dairesinde tescil ve ilân 
olunur. 

Değişikliklerin bildirilmesi 
Madde 10 — Bu kanunun 3, 4, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı 

hususlarda vukua gelecek bilcümle değişikliklerin on beş gün içinde Ti
caret Vekâletine bildirilmesi mecburidir. 

Ticaret Vekâleti lüzum gördüğü hallerde bu değişikliklerin tescil 
ve ilânını talebeder. 

Yabancı şirketlerin merkeplerine ait değişikliklerin bildirilmesi 
Madde 11 — Yabancı sigorta şirketleri, başka bir şirketle birleş

meleri veya faaliyetlerini tatil veyahut iflâs etmeleri hallerinde bunları 
derhal Ticaret Vekâletine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

Vekâlet bu değişiklikleri tetkik ile icabında haklarında 20 ilâ 24 
üncü maddeler hükümlerini tatbik eder. 

Sabil ve mütehavvil teminat 
Madde 12 — Sigorta şirketleri yapacakları sigorta aletleri dolayı-

siyle sigortalılarına vâki taahhütlerine karşılık olmak üzere Ticaret Ve
kâleti emrine biri sabit diğeri mütehavvil iki nevi teminat göstermeye 
mecburdurlar. 

75 000 
75 000 
50 000 

100 000 liradır. 

I - Sabit teminat : 
Yangın branşı ir,iıı 
Hayat branşı için 
Nakliyat branşı için 
Kaza branşı için 

Ticaret Vekâletince hazırlanacak nizamnamede bu branşlardan her 
birine giren sigorta nevileri tadat olunur. Bu tadat dışında kalan her 
müstakil branş için tesisi icabeden sabit teminat 25 000 liradan ibaret
tir. 

Şu kadar ki, yalnız bir branşta çalışmak istiyen sigorta şirketle
rinin verecekleri sabit teminat miktarı 150 000, yalnız iki branşta ça
lışmak istiyen şirketlerin 200 000, yalnız üç branşta çalışmak istiyen 
şirketlerin '250 000 liradır. 

II - Mütehavvil teminat : 
a) Hayat branşı için, alâkalı şirketin Türkiye dâhilinde akdet

miş olduğu hayat sigortalarının safi primleri üzerinden her hesap se
nesi sonunda, tesis etmiş bulunacağı riyazi ihtiyatlar baliğinden, hayat 
poliçeleri üzerine yapılmış olan ikrazlar ile riyazi hesabında senelik ola
rak nazarı itibara alınmış primlerin henüz vâdesi gelmemiş kısımları 
çıkarıldıktan sonra kalan bakiye ile hayat muallâk tazminatları ve ta
baklık etmiş temettü hisseleri yekûnudur. 

Cari sene içerisinde akdedilen ve istisnai ehemmiyet arz eden ha
yat sigortalan dolayısiyle Tiraret Vekâleti her zaman hayat mütehavvil 
tem'natmm itmamını sigorta şirketlerinden talep edebilir. 

b) Diğer pigorta branşları irin, şirketin son hesap senesi zarfında 
Türkiye'de akdetmiş olduğu sigortalardan fesih ve iptal edilenlere ait 
olanları çıkarıldıktan sonra kalan primler baliğinin yüzde beşidir. 

Ancak, hayat branşı hariç, her branş için yatırılacak mütehavvet 
teminat o branş irin tesis edilmiş olan sabit teminatın yüzde ellisinden 
az olamaz. 

Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında primlerin müteaddit reas-
siirörler beyninde tevzi edilin:'? olması nazarı itibara alırmaz. 

Ticaret Vekâleti li'iium gördüğü halterde hayat branşı harç bu 
nispeti dürt misline kadar artırrrak altı ay içinde teminatın '^mamlan-
masını talep edebilir. 

Teminat karşılıklarının tesisi 
Madde 13 — Sigorta şirketleri mütehavvil temirat karşılıklarını, 

en geç hesap senesini takip eden beşinci ayın sonuna lnadar tesis veya 
ikmale mecburdurlar. Ticaret Vekâletince yaptırılacak tetkikler netice
sinde mütehavvil teminat karşılıklarında her h?ngi bir noksanlık tesbit 
olunduğu takdirde, alâkalı şirket keyfiyetti kendisine vekâletçe tebli
ğinden itibaren bir ay içinde bu noksanlığı ikmale mecburdur. Vekâlet 
lüzum gördüğü takdirde bu müddeti uzatabilir. 

Te is edilen karşılıkların tutarı, ayrılması gereken mütehavvil *c-
minat miktarından fazla ise, fiyat temevvücat marjı olarak vekâletle 
tesbit edilecek nispete tekabül eden miktar düşüldükten sonra, iazlpsı 
Ticaret Vekâletince verilecek izinle serbest bırakılır. 

Teminat akçelerinin kullanılması 
Madde 14 — Teminat akçeleri hangi branş için tesis edilmiş ise 

evvelemirde bu kısım için teminat olarak kullanılır. 
Fesih, tasfiye ve iflâs halinde her sigorta branşı alacaklılarının o 

branş teminatı üzerindeki rüçhan hakkı mahfuz olmok kaydiyle teminat 
akçelerinin bakiyelerinden hâsıl olan yekûn kül halinde açık kalacak 
sigorta taahhüt ve vecibelerinin ̂garameten karşılığıdır. 

Teminat akçeleri, şirketin sigorta taahhüt ve vecibeleri tamamen 
ifa edilmedikçe, başka alacaklar için karşılık tutulamıyacağı ve hac-
zedilemiyeceği gibi, yabancı bir memlekette açılacak iflâs masasına da 
sokulamaz. 

Bilûmum sigorta taahhüt ve vecibelerini tamamen ifa ettiği tesbit 
olunan sigorta şirketlerinin teminat akçeleri tasfiye bittikten sonra Ve
kâletçe serbest bırakılır. 

Her hangi bir branş üzerindeki faaliyetin ihtiyari olarak tatili ha
linde, o branşa ai); bütün taahhüt ve vecibeler tasfiye edilmek ve 20 
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ncı maddede derpiş edilen hal vârid olmamak şartı ile o branş için u 
edilmiş bulunan teminat akçeleri Vekâletçe iade edilir. 

Teminat akçelerinin yatırım nevileri 
Madde 15 — Sabit ve mütehavvil teminat akçeleri ancak aşağı

daki kıymetlere yatırılabilir. 
a) Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
b) Devlet iç ve dış İstikraz tahvilleriyle amortisman ve kredi 

sandığı tahvilleri, 
c) Sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerle, be

lediyelerin ve Ticaret Vekâletinin tesbit ve kabul edeceği şekil ve mik
tarda Türk şirketlerinin borsada kote edilmiş olan tahvilleriyle hisse 
senetleri, 

d) Türkiye'deki gayrimenkuller, 
e) Gayrimenkullerin muhammen ,satış kıymetlerinin yüzde ellisini 

aşmamak üzere ipotek mukabili ikrazlar, 
Şu kadar ki, gayrimenkullerle ipotek mukabili ikrazat o'arak gös

terilecek teminat karşılıkları, sabit Ve mütehavvil teminat tutarının 
yarısını geçemez. 

Teminat akçeleri karşılığı menkul kıymetlerin blokajı 
Madde 16 — Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı olmak üzere 

gösterilecek kıymetlerden, Türk lirası olarak nakden yapılacak tevcbat 
ile menkul kıymetlerin, Ticaret Vekâleti emrine bloke olarak Vekâletin 
göstereceği millî bankalardan birine yatırılması lâzımdır. 

Ticaret Vekâletince karşılık olarak kabul edilecek kıymetler, si
gorta şirketlerine ve millî bankalara bildirilir. Teminat karşılığı olarak 
gösterilen esham ve tahvilâtın kıymetleri, bidayeten bankaya tevdi edil
dikleri tarihe takaddüm eden son muamele gününün ve mütaakiben Ha
ziran ve Aralık ayları sonunda borsadaki son muamele gününün kapa
nış fiyatlarına göre tesbit olunur. 

Ticaret Vekâleti bloke edilen (kıymetler için her zaman yeniden 
takdiri kıymet yapılmasını talep edebilir. 

Bu kıymetlerde vâki tenezzüllere tekabül eden farklar, alâkalı şir
ketçe bir ay zarfında ikmal olunur. 

Bu madde hükmüne göre, millî bankalara yapılacak tevdiat mu«r. 
bilinde iki nüsha olarak tanzim edilecek makbuzlardan bir nüshası ban
kalar tarafından Ticaret Vekâletine gönderilir. Bu tevdiat, Ticaret Ve
kâletinin emir ve müsaadesi olmaksızın hiçbir suretle iade olunamaz. 

Ancak; millî bankalardan, bloke edilmiş olan menkul kıymetlerin 
(Nakit dâhil) kısmen veya tamamen değiştirilmesi veya satılması alâ
kadar sigorta şirketi tarafından talep edildiği takdirde, müsteydi banka 
bu muameleleri Ticaret Vekâletinden müsaade almaksızın yapmaya me
zundur. 

Şu kadar ki, değiştirilen veya satılan menkul kıymetler yarine 
muamele tarihinde muteber listede yazılı muadil kıymette, diğer kıy
metlerin veya bu miktara tekabül eden nakdin yatırılması ve keyfiye
tin âzami üç gün zarfında Ticaret Vekâletine banka tarafından bildiri
lerek yeni makbuzun gönderilmesi şarttır. 

Teminat akçeleri karşılığı gayrimenkullerin blokajı, 
Madde 17 — Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı olmak üzere 

gösterilecek gayrimenkuller, teminat gösterilecekleri miktar için, Tica
ret Vekâleti lehine birinci derecede ve sırada ipotek edilir ve ipotek ak
dini mutazammın bulunan tapu sicil sureti tevdi olunur. 

Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetine Ticaret Vekâletince 
itiraz edildiği takdirde, alâkalı şirket bu kıymeti, gayrimenkulun bulun
duğu mahalde ticaret dâvalarını görmekle vazifeli mahkeme marifetiyle 
takdir ettirir. 

Mahkeme, basit usule göre bu talebi tetkik ve karara bağlar. 
Teminat gösterilen gayrimenkulun kıymetinde tahavvül olduğu 

takdirde şirket isterse, gayrimenkulun kıymetini ikinci fıkra hükmüne 
göre yeniden takdir ettirebilir. Sabit ve mütehavvil teminat karşılığı 
gösterilen gayrimenkuller takdir edilen kıymetlerinin ancak yüzde sek
seni nispetinde karşılık gösterilebilir. 

Kıymet takdiri masrafları alâkalı şirkete aittir. 
Takdir edilen kıymetler, gayrimenkullerin vergiye matrah teşkil 

eden kıymetleri üzerine tesir icra etmez. 
Kıymet tahavvüllerinden dolayı teminat karşılıklarında hunule ge

lebilecek noksanlar, alâkalı şirketçe yeni kıymetin tebliğinden İtibaren 
bir ay içinde ikmal olunur. 

Kıymette vâki olan değişiklik, karşılıklarda fazlalık husule getirir
se, fark Vekâletçe serbest bırakılır. 

Riyazi ihtiyatların serbest bırakılması 
Madde 18 — Hesap senesi içinde, hayat branşındaki tahsilatını 

tecavüz edecek surette bu branşta sigortalılara tediye yapmak mecbu
riyetinde kalan şirketlerin ;mezkûr branşa ait riyazi İhtiyat akçeleri 
karşılıklarından, mütecaviz miktar dâhilinde Ticaret Vekâletince ten
sip edilecek kısım serbest bırakılır. 

İstihkak sahiplerince aranmıyan paralar 
Madde 19 — Sigorta şirketlerince ödenmesi lâzım gelipde, istih

kak sahiplerince aranmıyan her türlü tazminat, prim iadeleri ve saire-
den mütevellit paralar, vacibüttedlye oldukları tarihten itibaren on sene 
geçtikten sonra onuncu seneyi takip eden takvim yılı başından itibaren 
altı ay içinde sahiplerinin isim ve hüviyetleri ve malûm olan adresleri 
ve haklarının faizleriyle birlikte baliğ olduğu miktarlar gösterilerek tan
zim olunacak bir cetvel ile, Maliye Vekâleti emrine Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankasına tevdi olunur. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu paraları, tevdi tarihinden 
itibaren iki sene müddetle muhafaza ve bu müddet zarfında sahil» ve 
vârislerini tahkike çalışmakla beraber, her takvim senesi sonunda, sa
hiplerine tebligat icra veya gazetelerle sahip ve vârislerinin bankaya 
müracaatlarını ilân eder. îkl senenin sonunda hak sahipleri bulunmıvan 
paralar Devlete intikal eder. 

Islâh tedbirleri , 
Madde 20 — Sigorta şirketlerinin durumu sigortalıların ve diğer 

alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakımından kâfi teminat arz et
mediği takdirde, Ticaret Vekâleti durumun düzeltilmesini temin için ge
rekli tedbirlerin alınması hakkında şirkete münasip bir mehil verir ve 
bu maksatla : 

a) Salahiyetli şirket organ veya organlarını fevkalâde toplantıya 
çağırabilir. 

b) Mütehavvil teminatın ikmaline mahsus mehli uzatabilir. 
c) Hayat sigorta poliçelerine mütaallik ikraz ve iştiraları ve riyazi 

ihtiyattan tediyeleri durdurabilir. 
Tasfiye 

Madde 21 — Durumu, 20 nci maddede derpiş olunan tedbirlere rağ
men sigortalıların ve diğer alacaklıların haklarını karşılayabilmek bakı
mından kâfi teminat arz etmemekte devam eden şirketler hakkında, 
Ticaret Vekâleti yeni sigorta muamelesi yapmaktan men kararı verebi
leceği gibi fesihlerine hükmolunmak üzere salahiyetli mahkemeye de 
müracaat edebilir. 

Sigortalılar, teminat akçeleri ile karşılanmamış olan alacaklarının 
şirket serbest aktifinden istifasında, iflâs masasına üçüncü sırada iştirak 
ederler. 

Tasfiye ve iflâs merasimi 
Madde 22 — Faaliyetine nihayet veren veya ruhsatnamesi geri alı

nan veyahut infisah veya iflâs eden şirketlerin bu durumları Ticaret Ve
kâletince biri Resmî Gazete'de olmak üzere, üç gazetede on beşer gün 
fasıla ile dört defa ilân olunur. 

Sigorta şirketleri, tasfiye ve iflâs muamelelerinin cereyanı sırasında 
müracaat etmiyen hak sahiplerini veya mirasçı bırakmadan ölenlere ait 
sigorta poliçelerini gösteren bir cetvel tanzim ederek Ticaret Vekâletine 
tevdi ederler. Şirketler hak sahiplerine ödemeye mecbur bulundukları 
mebaliği', sahipleri zuhurunda kendilerine verilmek üzere. Ticaret Vekâ
letince gösterilecek bir millî bankaya yatırırlar. 19 uncu madde hüküm
leri bu paralar hakkında da tatbik olunur. 

Tasfiye halinde en son ilân tarihinden itibaren bir sene geçtikten 
sonra sabit ve mütehavvil teminat akçeleri bütün vecibelerin ifa edildi
ğinin tevsiki suretiyle alâkadarlara iade olunur. 

İflâs halinde lınyat portföyünün devri ve teminat akçelerinin itmamı 
Madde 23 — Bir sigorta şirketinin iflâsı halinde, hayat sigorta 

portföyünün bütün hak ve vecibeleriyle devrini kabul eden bir veya bir 
kaç şirket bulunduğu takdirde, tasfiye neticesi beklenmeksizin Ticaret 
Vekâletinin izin ve muvafakati île devir yapılır. 

Bu suretle devrolunan sigortaların mütehavvil teminat akçelerinin 
karşılıkları da birlikte devredilir veya devralan şirket tarafından tesis 
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olunur. Mütehavvil teminat 'açeleri, devralınan portföylerin devri tari
hindeki taalıhüt'erini karşıhyamıyacak durumda ise, farkı devreden şir
ket,n hu branşa ait sabit teminat akçelerinden itmam olunur. 

Portföy devirleri 

Madde 24 — Sigorta şirketleri malik oldukları sigorta portföyle
rini, kısmen veya tamamen Ticaret Vekâletinin tasvibi ile Türkiye'deki 
diğer bir veya birkaç sigorta şirketine devredebilirler. 

Devir talebinin birer hafta fasıla ile ve biri Resmî Gazete'de olmak 
üzere en az iki gazete ile dört defa ilân olunması ve devredilecek hayat 
portföyü ise sigortalıların ayrıca devreden şirketçe yazılacak taahhütlü 
birer mektupla haberdar edilmeleri şarttır. 

Alâkalılar son ilân tarihinden itibaren iki ay içinde devir keyfiye
tine, Ticaret Vekâleti nezdinde itiraz edebilirler. Ticaret Vekâleti son 
ilân tarihinden itibaren iki aylık müddet geçtikten ve sigortalıların İti
razlarını tetkik ederek devir keyfiyetinin sigortalıların menfaatlerini 
muhil olmadığına kanaat getirdikten sonra devre muvafakat eder. Dev
redilecek "portföylere- ait mütehavvil teminat akçelerinin karşılıkları da 
birlikte devredilir veya devralan şirketler tarafından tesis olunur. 

Risturn ve iskonto memnuiyeti 
Madde 25 — Sigorta şirketleriyle bilûmum sigorta istihsal organ

ları, tanzim edilecek poliçe, tecditname, temditname, zeylîname ve sair 
muameleler dolayısiyle sigortalılara veya sigorta emrini verenlere, doğ
rudan doğruya veya dolayısiyle her ne şekilde olursa olsun risturn ve 
iskonto yapamıyacakları gîbi bu mahiyette telâkki edilecek tevk, tenzil 
ve ödemeleıde de bulunamaz, bu gibi menfatler sağlayamaz ve vekâletçe 
tcsbıt olunacak mehillerden fazla ödeme mehli veremezler. 

Sigorta istihsalcüiğ'ini meslek ittihaz etmiyen ve bu mevzu ile bil
fiil uğraşmıyan hakikî ve hükmî şahıslara >(Bankalar hariç) sigorta İstih
sal organı - vasfını vererek komisyon ödemek birinci fıkra hükmüne ay
kırı hareket sayılır. 

Âzami komüsyon hadleri ve ödeme mehilleri 

Madde 26 — Sigorta şirketlerinin istihsal organlarına, bu organla
rın durum'arma göre verebilecekleri komüsyonların âzami nispetleriyle 
prim tahsil ve ödeme mehilleri, Ticaret Vekâletince tesblt olunur. 

Bu nispetler veya mehiller fevkinde muamele ifası memnudur. Ve
kâletçe bu suretle tesbit olunan nispetlerde komüsyonlardan gayri şirket
lerin istihsal organlarına, rapel, sürkomüsyon, sürrapel, tahsisat, maktu 
aidat, maaş, ikramiye, vergi, kira ve idare masrafları karşılığı, alacak
larından bonifikasyon ve sair her ne nam ve şekilde olursa olsun ödeme
lerde ve tavizde bulunmaları, menfaat temin etmeleri, Vekâletçe tesbit 
edüen nispetler fevkinde komüsyon ödeme sayılır. 

Hayat sigortaları istihsali için yapılacak seyahatlar dolayısiyle, is
tihsal organlarına ödeneb'lecek masraf karşılıklariyle yeni tesis olunacak 
acentalıklara iik sene için ödenebilecek tesis masrafları miktarları Tica
ret Vekâletince tesbit olunur ve bunlar, kabul olunan hadler dâhilinde 
birlnıi fıkraya gört- tesb.t edilen nispetler fevkinde komüsyon ödeme sa
yılmaz. 

Bu maddeye aykırı muameleler ve mukavele hükümleri bâtıldır. 

İstihsal organları nezdindeki şirket matlubatı 

Madde 27 — İstihsal organlarının yaptıkları sigorta tahsilatı, ema
net paıa hükmünde olup mukavelelerinde yazılı ödeme mehilleri ve bir 
• mehil tâyin edilmemiş olduğu hallerde 26 ncı maddeye göre Ticaret Ve
kâletince tesbit edilecek ödeme mehilleri içerisinde alâkalı sigorta şir
ketine ödenir. 

Umumi şartlarla tarife talimatı 

Madde 28 — Sigorta umumi şartlan ve tarifeleriyle bunlara ait 
talimat Ticaret Vekâletince tanzim veya tasdik olunur. Sigorta şirketleri 
gerek bu şartların ve gerekse tarife ve talimatların dışında muamele ya
pamazlar. 

Hayat sigortj kombinezon ve tarifeleri alâkalı şirketlerce tanzim ve 
Vekâletin tasdiki ile tekemmül eder. 

Ticaret Vekâleti ihtiyaç halinde dilediği sigorta branşlannda sigorta 
şirketlerini, tarifelerini tanzim ve tatbikte serbest bırakabilir ve bu ser
bestiyi kaldırabilir. 
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Türkiye'de yaptırılması mecburi sigortalar 

Madde 29 — Türkiye'de ikamet eden veya çalışan hakikî ve hükmî 
her şahıs, bilûmum sigortalarını ancak Tüıkiye'de faaliyette bulunan 
ruhsatlı sigorta şirketlerine ve Türkiye'de yaptırabilir. 

Ticaret Vekâletince tesbit ve tâyin edilecek esaslara göre ithalât 
ve ihracat mevzuu nakliyat sigortalariyle hayat sigortaları ve dış mem
leketlere seyahat edenlerin orada yaptıracakları bedeni kaza ve otomobil 
sigortaları memleket dışında da akdedilebilir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketlerine Türki
ye'de yaptırılacak her nevi hayat sigortalarının Türk lirası üzerinden 
yaptınlması mecburidir. 

Murakabe teşkilâtı ve aidatı 

Madde 30 — Ticaret Vekâleti sigorta şirketlerinin ve istihsal or
ganlarının bilûmum muamelâtını, murakabe kurulu ve icabında Teftiş 
Heyeti marifetiyle teftiş ve murakabe eder. 

Murakabe kurulunu teşkil edecek zevatın tâyin ve intihap şartla-
riyle, vazife, salâhiyet ve mesuliyetleri Ticaret Vekâletince hazırlanacak 
nizamnamede gösterilir. 

Murakabe Kurulunun masraflanna karşılık olarak sigorta şirketle
rinden senelik prim tahakkukatından, iptaller tenzil edildikten sonra ka
lan safi primler tutarının binde üçünü geçmemek üzere aidat alınır. 

Murakabe aidatı Ticaret Vekâleti emrine, tâyin edeceği bir ban
kada tesis edilecek fon hesabına yatırılır. Bu fondan tediye edilecek üc
retler İçin 3656 ve 3659 sayılı kanun hükümleri tatbik olunmaz. Her beş 
sene de bir fonda teraküm edecek bakiye Maliye Vekâleti emrine yatı
rılarak bütçeye irat kaydolunur. Bu fon her hangi bir sebep ve vesile ile 
başka bir tarz ve maksat için kullanılamaz. 

Faaliyet raporu 

Madde 31 — Murakabe Kurulu tarafından, murakabeye tabi bulu
nan bilûmum sigorta şirketlerinin faaliyet neticeleri hakkında her sene 
bir rapor hazırlanır. Vekâlet bu raporu kısmen veya tamamen neşrede
bilir. 

Malûmat verilmesi ve ibraz mükellefiyeti 

Madde 32 — Sigorta şirketleri ve istihsal organları işbu kanunun 
sureti tatbik ve murakabesiyle alâkalı olarak Ticaret Vekâletince isteni
lecek - hayat sigortalarının ve müntefıleımin isimlerinden başka - her 
türlü malûmatı vermeye ve salâhiyeti! murakabe elemanlarına talep 
edecekleri bütün hesap, kayıt, defter ve vesikaları ibraza mecburdurlar. 

Sigorta tetkik kurulu 

Madde 33 — Ticaret Vekâletince, îç Ticaret Umum Müdürünün 
riyaseti altında vekâlet mümessilleriyle, sigortacılık sahasında tanınmış 
ilim ve iş adamlarından teşekkül etmek ve adedi yediden az ve on beşten 
fazla olmamak üzere bir Sigorta Tetkik Kurulu teşkil edilir. 

Tarife komiteleri 

Madde 34 — Ticaret Vekâleti, sigorta umumi ve,hususi şartlan ve 
tarifeleriyle bunlara ait talimatı tanzim veya tatbikat sırasında görüle
cek lüzum ve ihtiyaca göre tadilinde istişari mütalâası alınmak üzere 
Ticaret Vekâletinin bir temsilcisinin dâhil bulunduğu, sigorta mevzuunda 
ihtisası olan azalardan müteşekkil beşer kişilik lüzumu kadar Tarife 
Komitesi kurabilir. 

Tetkik kurulu ve tarife komitesi talimcttttamesi 
Madde 35 — Sigorta Tetkik Kurulu ile Tarife Komitelerinin vazife 

ve salâhiyetlerini ve çalışma şekillerini, Ticaret Vekâleti bir talimat
name ile tâyin eder. 

Sigorta şirketleri birliği 

Madde 36 — Bu kanunun mer'iyete vaz'ı tarihinden İtibaren üç ay 
içinde sigortacılık meslekinin inkişafı, sigorta şirketleri arasında tesa
nüt temini ve haksız rekabeti bertaraf edecek tedbirleri ittihaz ve tat
bik etmek maksadiyle hükmi şahsiyeti haiz bir sigorta ve reassürans 
şirketleri birliği kurulur. 

Birlğin ana nizamnamesi Ticaret Vekâletinin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararı ile mer'iyeta vazedilir. 

Türkiye'de faaliyette bulunan bütün sigorta ve reassürans şirketleri 
bu Birliğe âza olmakla mükelleftirler. 

(Reemî Gajete)' 
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Sigorta ve reassürans şirketleri bu mükellefiyetleri kuruluşları ta
rihinden itibaren üç ay içinde yerine getirirler. 

Sigorta ve reassürans şirketleri birlik nizamnamesi hükümlerine 
riayet ve birliğin salahiyetli organlarının alacağı kararları tatbike mec
burdurlar. 

Sigorta ve reassürans şirketleri birliğinin masrafları her takvim 
yılı başında âza şirketler arasında ana nizamname mucibince tesbit olu
nacak rey adedine göre mütenasiben taksim edilir. Sigorta ve reassürans 
şirketleri kendilerine isabet eden masraf hisselerini her sene Şubat ayı 
sonuna kadar Birlikçe tâyin olunacak bir banka nezdinde açılacak hususi 
bir hesaba yatırmaya mecburdurlar. 

Sigorta prodüktörleri 

Madde 37 — Her hangi bir sigorta şirketinde doğrudan doğruya 
memur ve müstahdem bulunmıyan ((Mutavassıt sıfatiyle) muhtelif sigorta 
branşları hakkında sigorta olmak istiyenlere malûmat vererek sigorta 
mukavelesinin şartlarını müzakere ve tehlikenin mahiyet ve hususiyet
lerine göre sigorta teklifnamesini ihzar salâhiyetini haiz ve teşebbüsle
rinin neticesi olarak komüsyon almak suretiyle iş temin eden hakikî ve 
hükmi şahıslara sigorta prodüktörü denir. 

Prodüktörlerin vasıfları, çalışma şekil ve şartları ve tabi olacakları 
murakabe esasları Ticaret Vekâletince hazırlanacak Talimatname ile 
tesbit olunur. 

Sigorta prodüktörlerinin meslek teşekküllerine ve meslek teşekkül
lerinin de Ticaret Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine bir federasyona 
(bağlanmaları mecburidir. Bu teşekküllere ve federasyona ait nizamname 
Ticaret Vekâletince tasdik olunur. 

Bilûmum sigorta prodüktörleri Ticaret Vekâletince tâyin edilecek 
defterleri tutmaya ve 3.000 liradan az olmamak üzere Vekâlet tarafından 
tâyin edilecek teminat akçelerini çalıştıkları sigorta şirketlerine tevdi 
etmeye mecburdurlar. 

Teminat akçesi tevdi etmemiş sigorta prodüktörü istihdam edilmesi 
memnudur. 

Sigorta eksperleri 

Madde 38 — Sigorta mevzuunda vâki zıya ve hasarları, sebep ve 
mahiyetleri itibariyle tesbit ve bunların miktarını tâyin ile diğer hususat 
ve muamelâtı mûtat meslek halinde ifaedenlere sigorta eksperi denir. 

Sigorta eksperlerinin vasıfları, çalışma şekil ve şartlan ve tâbi ola
cakları murakabe esasları, Ticaret Vekâletince hazırlanacak Talimat
name ile tesbit ve meslek cemiyetlerine ait nizamname meakûr vekâletçe 
tasdik olunur. 

Tip bilanço, kâr ve sarar hesapları ve neşir ve ilân mükellefiyeti 
Madde 39 — Sigorta şirketlerinin bilanço, kâr ve zarar hesaplariyle 

birlikte vekâlete göndermeleri icabeden müfredat cetvellerini ve bilanço 
ve kâr, zarar hesaplarının neşir ve ilân -edilecek tiplerini Ticaret Vekâ
leti, Maliye Vekâletinin de mütalâasını alarak tesbit eder. Sigorta şir
ketleri, her takvim yılı sonunda "bilanço, kâr ve zarar hesaplarını tesbit 
olunan formüle uygun olarak tanzim etmeye ve riyazi ihtiyat hesaplarını 
bir aktüere tasdik ettirmeye ve umumi heyetlerinin bunları tasdiki tari
hinden itibaren bir ay içinde ikişer nüshasını Ticaret Vekâleti ile Maliye 
Vekâletine göndermeye ve bilanço, kâr ve zarar hesaplarım aynı müddet 
zarfında en az iki gazete ile |neşir ve ilân etmeye mecburdurlar. 

Yabancı sigorta şirketleri Türkiye'deki muamelelerini ait bilanço, 
kâr ve zarar hesaplarına ilâveten merkezlerine ait bilanço ve kâr ve za
rar hesaplarını da Ticaret Vekâletine tevdie ve Türkiye muamelâtına ait 
olanlarım yukarıdaki esaslar dairesinde neşir ve ilâna mecburdurlar. 

Neşir ve ilânlar sigorta şirketlerinin Türkiye dahilindeki merkezle
rinin bulunduğu mahal gazeteleri ile yapılır. 

Tâbiiyet şartı 

Madde 40 — Sigorta şirketlerinin memur ve müstahdemleri ve 
istihsal organları ve hasar ve sair işlerinde çalıştıracaklar: eksperler 
Türk vatandaşı olacak, ancak Ticaret Vekâletinden izin almak süratiyle 
yabancı tebaasından memur ve mütehassıs istihdam edilebilecektir, 

Yabancı sigorta şirketlerinin umumi vekilleri, yabancı devlet tâbi! 
yetinde olabilir. 

Sigorta şirketlerinin faaliyet -sahası 

Madde 41 — Sigorta şirketleri bizzat iştigal pıevzuiariyle alâkası 
olmıyan taahhüt ve muamelelere girişemezler. 

Cezai müeyyideler 

Madde 42 — 3 üncü maddedeki mecburiyete aykırı olarak ruhsat
name almaksızın sigorta muameleleri yapanlar üç aydan bir seneye ka
dar hapis ve 5 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle ce
zalandırılırlar. 

Ruhsat alıp da usulü dairesinde tescil ve ilân ettirmeksizin sigorta 
muameleleri yapanlara, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Madde 43 — 7 nci maddenin son fıkrasiyle 11 inci maddedeki mecbu
riyetlere riayet etmiyenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

Madde 44 — 10 uncu maddedeki değişikliklerin bildirilmesi mecbu
riyetini yerine getirmiyenlere, 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

Madde 45 — 12 nci maddeye aykırı olarak sabit ve mütehavvil te
minat akçesi tesis ietmiyenlere veya mezkûr teminatları kasten noksan 
hesap veya tesis edenlere altı aydan üç seneye kadir hapis veya 10 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası veya bunların her ikisi 
birden hükmolunur. 

Madde 46 — 13, İG ve 17 nci maddelerdeki mecburiyetlere riayet 
etmiyenler 2 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
landırılırlar. 

Aynı fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak para cezası 10 000 lira
dan aşağı olamaz. 

Madde 47 — 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenlere, 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı fiilin tekerrürü halinde, alınacak para cezası evvelkinin iki 
nüsünden aşağı olamaz. 

Madde 48 — 25 ve 26 nci maddelere aykırı hareket edenlere 5 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Bu fiilin tekerrürü halinde hükmolunacak ağır para cezası evvelce, 
verilen ağır para cezasının iki mislinden aşağı olamaz. 

Sigorta şirketleri namına muamele yaparak tahsil ettikleri paralar 
üzerinde emniyeti suiistimal eden istihsal organları hakkında Türk Ceza 
Kanununun 510 uncu maddesi tatbik olunur. 

Madde 49 — 28 inci maddedeki memnuiyetlere muhalif hareket 
edenlere, 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Tekerrürü halinde verilecek ceza evvelkinin i k i mislinden aşağı 
olamaz. 

Madde 50 — 29 uncu madde hükmüne aykırı hareket edenlere 
1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Ancak 
hükmolunacak para cezası tahsil olunan primin on mislinden az olamaz. 

Madde 51 — Sigorta şirketlerinin itibarını kırabilecek veya şöhre
tine zarar verebilecek bir hususu isnadeden veya bu yolda asılsız haber
ler yayanlar bir aydan üç aya kadar hapis, 500 liradan 2 000 liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Bu fiilin Basın Kanununda yazılı neşir vasıtalarından biri ile veya 
radyo ile işlenmesi halinde iki aydan altı aya kadar hapis ve 2 000 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 52 — Bu kanunun tatbikini murakabe vazifesi ile mükellef 
olanlar ile bu teşkilâtta çalışan diğer memurlardan, vazifeleri dolayısiyie 
ifşasında zarar melhuz olan (bir sırra vâkıf olup da meşru bir sebebe 
müstenit olmaksızın o sırrı salahiyetli mercilerden gayrısına ifşa edenler 
hakkında Türk Ceza Kanununun 198 inei maddesi tatbik edilir ve mu
vakkaten memuriyetten mahrumiyetlerine de karar verilir. 

Madde 53 — 32 nci madede yazılı mecburiyetle 41 inci mac'de-cleki 
memnuiyete riayet etmiyenler 1.000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. 

Murakabe ve teftişle vazifelilere mümanaat edenlere veya yapacak
ları tetkikatı kasden yanlış yola sevk edenlere, yukardaki cezadan başka, 
ayrıca bir aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 54 — 2, 3G, 37 ve 38 inci maddelerde geçen nizamname 
hükümlerine aykırı hareket edenlere 1 000 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 55 — 39 uncu maddedeki mecburiyetleri yerine getirmiyen-
lerle, 40 mcı maddeye aykırı hareket edenlere 1 OOO liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 56 — 45, 46 ve 48 inci maddelerde yazılı fiillerin üçüncü de
fa işlenmesi halinde Ticaret Vekâletinin talebi ile sigorta şirketinin ruh
satnamesi mahkeme kararı ile istirdat olunur. Ruhsatnamenin istirdadı 
halinde bu kanun hükümlerine göre şirketin tasfiyesine gidilir. 

Mükerrir istihsal organı ise icrayı faaliyetten menolunur. 
Madde 57 —- Bu kanunda yazılı cürümlerin mesulleri şahsan tâyin 

edilmemiş bulunan hallerde, cezai mesuliyet,/bu kanunun, hükmünü ye-
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rine getirmekle mükellef olan idare meclisi reis ve azalışlarından ve i m -
zaiariyle şirketi i lzama salahiyetli müdür ve memurlardan, cesayı ısi's-
telzim f i i l i işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hususr.a emir ı,:aınıiş 
olanlara râcidir. 

Madde 58 — B u kanunda yazılı suçlardan dolayı tahkikat Ticaret 
Vekâletince yapılarak keyfiyet bir müzekkere ile .Cumhunye'. Müddei
umumiliğine bi ldir i l i r . B u müzekkere ile Ticaret Vekâleti müdahil sıfa
tım iktisabeder. 

Cumhuriyet Müddeiumumiliğince ademi takip kararı verildiği tak
dirde Ticaret Vekâletince it iraz edilebilir. 

Kanuna aykırı fiillere, ihbar veya sair suretle ıttıla kcsbcden C u m 
huriyet Müddeiumumiliği işin takibi için keyfiyeti Ticaret .Vekâletine i n 
t i k a l ettirir. Tehirinde mazarrat umulan hallerde Cumhuriyet Müddeiu
mumisi gerekli tedbirleri almaya salahiyetlidir. 

Vekâletçe yapılan tahkikat sonunda evrak Cumhuriyet Müddeiu
mumiliğine tevdi olunur. 

Müteferrik hükümler 
Madde 59 — Türkiye de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin 

sermaye ve ihtiyat akçelerine göre Türkiye'de akdettiği her nevi sigorta 
miktarları üzerinden Ticaret Vekâletince musacklak cetveller mucibince 
kendi üzerlerinde muhafaza edebilecekleri kısımdan mütebakisini kıcucn 
veya tamamen mükerrer sigorta mecburiyetine tâbi tutmaya i c ra Ve
ki l l er i Heyeti salâhiyettardır. 

Madde 60 — Münhasıran reassürans muamelâtı ile iştigal eden 
şirketlerin Türkiye'de faaliyette bulunabilmeleri i^in anonim şirket b i 
linde kurulmuş olmaları ve an az 1 000 000 l i ra ödenmiş sermayesi bu
lunması ve bu kanunun 3, 4, 5, 36 ve 39 uncu maddeleri hükamleıaie tâbi 
olmaları şarttır. 

Reassürans şirketleri 12 nci maddenin 1 inci fıkrasındaki sabit te
minat akçesini de tesis etmekle mükelleftir. Ticaret Vekâleti tesis edi
lecek bu teminat akçesini bir misline kadar artırabilir. 

Madde 61 — Heyeti Vekilece kabul olunacak fevkalâde hallerde 
Ticaret Vekâleti umumi menfaat ve sigortalıların lehine lüzumlu göme
ceği sair tedbirleri de almaya yetki l idir . 

Madde 62 — 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine muhalif 
olarak murakabe kurulu aidatını zamanında ödemiyen sigoıta şirketle
rinden tahakkuk eden aidat borçları yüzde on fazlasiyle Âmme Alacak
larının Tahsi l Usulü Hakındaki Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Madde 63 — B u kanunun tatbik suretini gösterir nizamname, k a 
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene zarfında hazırlanarak 
tatbik mevkiine konur. 

Mülga hükümler 
Madde 64 — Sigortacılığın ve sigorta şirketlerinin teftiş ve mu

rakabesi hakkındaki 25 Haziran 1927 tarih Ve 1149 sayılı Kanun ve hu 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bay,: hııkür.ıler 
ilâvesine dair olan 20 Mayıs 1938 tar ih ve 3392 sayılı Kar.un ve Sigorta 
şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki Kanuna müzeyyei 2G H a 
ziran 1927 tarih ve 1173 sayılı Kanun hükümleri ile 29 Haziran l^SU ta
r i h ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 üci maddesinin ecnebi s i 
gorta şirketleri hakkındaki kanunu muvakkatin 7 - 1 5 inci maddelerini 
mahfuz tutan son fıkrası mer'iyetten kaldırılmıştır. 

İntikal hükümleri 
Muvakkat madde 1 — Türkiye'de faaliyette fbuluntrwya ruhsatlı 

sigorta şirketleri, bu kanunun neşri tarihinden it ibaren bir sene iç.ndc 2 
nci maddede yazılı sermayeleri ile 12 nci maddede yazılı sabit ve müte
havvi l teminat akçelerini mezkûr maddelerde tesbit olunan miktarlara 
iblâğa mecburdurlar. 

Muvakkat madde 2 — Sigorta şirketleriyle istihsal organları 
arasında mevcut mukavelenamelerin 26 nci maddeye aykırı hük.'iıu'en, 
işbu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren üç ay sonra hükümsüz 
kalır. 

Muvakkat madde 3 -— 28 inci madde gereğince sigorta umumi şart
ları, tari fe ve talimatnameleri Ticaret Vekâletince tanzim edilinceye 
kadar halen tatbik edilmekte bulunanlar mer'iyette kalır ve bunlar 28 
inci madde mucibince tanzim ve tasdik edilmiş tarifeler hükmüne tâbidir. 

Muvakkat madde 4 — Reassürans İnhisar rejimi gereğince evvelce 
M i l l i Reassürans Şirketine devrolunan hayat sigortalarının r iyazi ihtiyat 
akçeleri mezkûr şirket, tarafından işbu kanunun hükümler ne uygun ola
rak aynı esaslar dairesinde tesis edilecek ve Ticaret Vekâleti emrine L L -
minat olarak gösterilecektir. 

Sigorta şirketleri bu işler için Millî Reassürans'a devredı.en kıs
mından mütebakisi için ihtiyat tesis ederler. 

Mer'iyct hükümleri 

Madde 65 — B u kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete giıer. 
Madde 66 — B u kanun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 28/12/1959 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 6200 sayılı kanuna bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

Kanun No : 7398 Kabul tarihi: 21/12/1959 

Madde 1 — Devlet Su İşleri U m u m Müdürlüğü Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki 6200 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

E k madde — Devlet Su İşleri U m u m Müdürlüğü teşkilâtında çalı
şan veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına aylık 
tutarlarının (% 15 - %25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini icraya İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 28/12/1959 
. . Beıml 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri baklan
daki 5539 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine 

dair Ka-nun 

Kanun No : 7399 Kabul tarihi: 21/12/1959 

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hak
kındaki 5539 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir : 

E k madde — Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalışan vez
nedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafızlarına aylık tutarla
rının % 15 - % 25 ine kadar aylık kasa tazminatı verilebilir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. 
Madde 3 — B u kanun hükümlerini i c raya İcra Vek i l l e r i Heyeti 

memurdur. 28/12/1959 

Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hakkındaki 
6763 saydı kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 

dair Kanun 

Kanun No : 7400 Kabul tarihi: 21/12/1959 

Madde 1 — Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hak
kındaki 6763 sayılı kanuna muvakkat bir madde eklenmiştir : 

Muvakkat madde — Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik 
şekli hakkındaki 6763 sayılr kanunun 20 nci maddesiyle anonim şirket
lerin esas mukavelenamelerinin yeni hükümlere uydurulması için kabul 
ve 7178 sayılı kanunun muvakkat maddesiyle 1959 senesi sonuna kadar 
temdit edilmiş olan müddet 1 Temmuz 1960 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir. 
Madde 3 -— B u kamın hükümlerini i c raya i c r a V e k i l l e r i Heyeti 

memurdur. 28/12/1959 

- Düsttu 
Resmî 
Gazete 

N o . Baslığı T e r t i p C i l t Sabi fa Sayı 

K a l d ı r ı l a n K a n u n l a r : 
1149 Sigortacılığın ve sigorta şirketi e r i n i n tefti ı ve murakabes i 

h ı k ı n d ı K a n u n 30. '31 /7 /1927 S 3 974 «45-646 
1173 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabec i hakkındaki k a 

nuna müzeyyel K a n u n 2 0 / 7 / 1 9 2 7 3 8 1020 638 
3392 Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabes i bakkındaki 1149 

sayılı kanunun bazı madde ler in in t a d i l i n e ve mezkûr kanuna 
bazı bükümler ilâvesine dair K a n u n 28/571938 i 19 693 3919 

No. Ballığı 
U u 9 W r 

Tertil» C i l t Sahi t e Sarı 

6200 
İİSİ1I K a n u n : 
Devlet S u İsleri (Umum 
fraklımda ' K a n u n 

Müdürlüğü Teşkilât 

• 

T e V a z i f e l e r i 
2 5 / 1 2 / 1 9 5 3 S 55 94 8592 

.No. Baslısı 
Düstuf 

T e r t i p C i U S a h i f e 

A v a m ! 
Gazete 

Savı 

İ l g i l i K a n a n : 
5539 l\u rnyu 11 arı G e n e l tMiitıürlüğü Kınrulut vo .'Görerler! hak-

/ l u n d a i K a s u n 1 6 / 2 / 1 9 5 0 31' 31 804 7434 

Duttur Geze t s 
No. Baıhgı T e r t i p C i l t Sah i f e 

İ l g i l i K a n u n : 
6763 Tıirk. T icaret (Kaııuııunun mer ' iyet tve [tatbik « »k i l hakkında 

•Kanun 9/7/mi « ?7 1831 
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Mff M , V, 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için 60 ton sığır eti satın alınacaktır. T a h -
.r tutarı (234.0Ö0) l i ra olup geçici teminatı (12.950) liradır, ihalesi : 

' 1 >'1/1960 günü saat 11 ee kapalı zaı-f u?ulü ile yapılacaktır. 
istekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif 

nektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf v>c şartnameler 
ıifrgün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle-
-ı;"1" ilân olunur 

4787 / i S 

Askeıî bir l ikler ihtiyacı için 40 ton sığır eti satın alınacaktır. Tah
mini tutarı (156.000) l i ra "olup geçici teminatı (9.050) liradır, ihalesi 
I8 ' i ; i960 günü saat 11.30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

istekl i ler in belirtilen gün ve saatten bir saat evveline l:adar teklif 
mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri evsaf vr> şartnameler 
nergfcn komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görüle
bil ir i l i n olunur. 

4910 / 4-2 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için 200.000 adtd portakal ve 120.000 aded 
limon .«atın alınacaktı*- Tahmini tutarı (57.600) l i ra olup geçici teminatı 
'4.130) liradır, ihalesi 18/1/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile y a 
pılacaktır. Portakal ve l iman bir istekliye ihale edilebileceği gibi her 
kalem part 'er halinds ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, i s tekl i ler in 
b"lırt;i*n s;ün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mnktuplırını K o 
misyon Baskınlığına vermeleri evsaf v f şartnameler hergün Komisyonda 
ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur. 

G. teminatı 
C i n c i 

Miktarı 
Aded 

T. tutarı 
L i r a L i r a 

Portakal 
L imon 

200.000 
120.000 

36.000 
21.600 

2.700 
1.620 

4912 / 4-2 

Askerî b ir l ik ler ihtiyacı için 3 kalem muhtelif cins makarna satın 
alınacaktır. Tahmini tutarı (98.000) l i ra olup geçici teminatı (6.150) l i r a 
dır, ihalesi 19/1/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
"5 kalem makarna bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem partiler 
halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, istekl i ler in belirtilen gün ve 
•saattin bir saat evveine kadar tekli f mektuplarını Komisyon Başkanlı
ğına veriri e! eri evsaf ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul 
T " v - r a n Amirliği ilân kısmında görülebilir, ilân olunur. 

Miktarı T. tutarı G. teminatı 
C i n c i Ton L i r a L i r a 

Kesme makarna 
Çubuk » 
F i y o n k > 

20 
20 
20 

30.000 
38.000 
30.000 

Askerî bir l ikler ihtiyacı için 1800 ton balyalı k u r u ot satın alına
caktır. Tahmini tutarı (630.000) l i r a olup geçici teminatı (28.950) l i r a 
dır, ihalesi 16/1/1960 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
1800 ton balyalı k u r u ot b i r istekliye ihale edilebileceği gibi 25 er tonluk 
partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir, istekl i lerin belirtilen 
gün ve saatten b i r saat- evveline kadar tekl i f mektuplarını Komisyon 
Başkanlığına vermeleri evsaf ve şartnameler hergün komisyonda ve i s 
tanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir ilân olunur. 

4914/4-2 

2.2Ş0 
2.850 
2.250 

4913 / 4-2 

M . M . V . 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf suretiyle 5 kalem jeep ve G M C . malzemesi- satın alına
caktır. Muhammen bedeli 176.500 l i r a olup muvakkat teminatı 10.100 

frıdır. İhalesi 9 Ocak 1960 Cumartesi günü saat 11 de Komisyonda y a 
pılacaktır, i s tekl i ler in tekli f mektuplarım ihale saatinden en geç b i r saat 
n'velîne kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeler! 
âlimdir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf vc şartnamesi 
Comlsyonds ve istanbul Levazım Amirliği Hân kısmında görülür. 

4867 / 4-3 

Kapalı zarf suretiyle evsaf ve şartnamesi dahilinde 2 kalem Trans-
ormotor satınahnacaktır. Muhammen bedeli 61.800 l i r a olup muvakkat 
".eminatı 4340 liradır, ihalesi 11 Ocak 1960 Pazartesi günü saat 15 de 
komisyonda yapılacaktır, istekl i ler in teklif mektuplarını ihale saatinden 
•ngeç bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon F.aşkanlığı-
.a vermeleri lâzımdır. Postada v a k i gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve 
«artnamesi Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında 
«örülür. 

İSflS/4-3 

Kapalı zarf suretiyle 8 aded 16 mm. İlk sinema makinesi satın alı-
ıacaktır. Muhammen bedeli 47.600 l i ra olup muvakkat teminatı 3.570 l i r a 
dır, ihalesi 11 Ocak 1960 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda yapı-
acaktır. i s tekl i ler in tekli f mektuplarını Uıale saatinden en geç bir saat 
»vveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri 
azimdir. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi 
'•komisyonda ve tstpnbul L v . Â. l ig i ilân kısmında görülür. 

4869, 4-3 

Kapalı zarf suretiyle 1 aded 100 lük otomatik santral evsaf ve 
şartnamesi dâhilinde monte ettirilecektir. Muhammen bedeli 20.000 l i ra 
olup muvakkat teminatı 1.500 liradır, ihalesi 15 Ocak 1960 Cuma günü 
saat 15 de. Komisyonda yapılacaktır, istekl i ler in tekli f mektuplarını 
.hale saatinden en geç bir saat evveline kadar makbuz karşılığında K o 
misyon Bşk. lığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez. Evsa f ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul L v . A . l i g i ilân 
kısmında görülür. 

4915 / t ? 

Kapalı zarf suretiyle evsaf, şartname ve resimleri dâhilinde 3 k a -
em sıra satın alınacaktır. Muhammen bedeli 33.707 l i r a olup muvak
kat teminatı 2.529 liradır. İhalesi 15 Ocak 1960 C u m a günü saat 11 de 
Komisyonda yapılacaktır, istekl i ler in tekli f »mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Bşk. 
lığına vermeleri lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. E v 
saf, şartname ve resimleri Komisyonda görülür. 

4916 / t-2 

Muhammen 
Fiyatı Bedeli 

l i ra l i ra 

Tapu ve Kadastro U m u m Müdürlüğünden 

C I N S I 

55 takım öğrenci elbisesi 
52 aded öğrenci paltosu 

Miktarı 

55 Takım 
52 Aded . 

120 
110 

6 600 
5.720 

•1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü i le 
yaptırılacaktır. 

2 —• Eksütmesi 15/1/1960 tarihinde Cuma günü saat 15 de Satınal-
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminatı 924 liradır. 
4 — Şartname her gün Komisyonda görülebilir. 
5 — istekl i ler in muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birl ikte Komisyonda bulunma
ları ilân olunur. 

4988 / 4-1 

I L Â N L A R 
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M . M . V . 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 — Kapalı zarf usulü ile aşağıda cins, miktar , muhammen bedel 
ve geçici teminatı yazılı 12 kalem sıhhi malzeme satın alınacaktır.^ 

2 — Şartnameler hefgün Komisyonda ve İstanbul Levazım A m i r 
liğinde görülebilir. 

C İ N S İ 

1 inci Grup : 
Gaz ocağı ,(4 bekli) 
H u n i sırlı 
Küvet müstakil kapaklı (30X21X5) 
Küvet müstakil kapaklı (25X18X4) 
Küvet müdevver 30 Cm. 
Küvet böbrek (24X11X4,5) 
Terazi küçük, direkl i 
Dirhemi - aşari (100 Gr. Uk) 

Grup için 
2 nc i Grup : 
Otomatik pansuman kovası 
Terazi (Çocuk) 
Beden derecesi 
Madeni ispirto lâmbası 

Grup için 

Miktarı 
Aded 

50 
252 
100 
200 
300 
300 

30 
50 

100 
10 

3000 
100 

Muh. bedeli 
L i r a 

G. teminatı 
L i r a K r . 

42.589 3.19i 20 

17.330 1.299 75 

Tamamının muhammen bedeli 59.919 l i r a olup, geçici teminatı 4.246 
liradır. 

4 — B u işin ihalesi 15 Ocak 1960 Cuma günü saat 11,00 de Konüv 
yonda yapılacaktır. 

5 — Malzemelerin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 
gruplar ayrı ayrı kimselere de ihale edilebilir. Gruplar için teklif edilen 
bedeller teklif mektuplarında ayrı ayrı gösterilecektir. 

6 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıya-
cakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarf lardaki ge
cikmeler hiç bir surette kabul edilmez. 

4957 / 4-1 

Nafıa Vekâletinden : 

Yapı İşleri İlâm 
1 — Eksi l tmeye koiıt ' ian i ş : Diyarbakır Süne Mücadele tstaayo»" 

A bloku ikmal i , müdür evi, sera ve parazit lâboratuvan (le lojman b i n ; -
birinci kısım inşaatı işidir. 

Kesi f bedeli (1.610.000,— ) liradır. 
2 — Eksi l tme 7/1/1960 Perşembe günü saat 16 da Yapı ve înıa; 

İşleri Eksi l tme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
3 — Eksi l tme şartnamesi ve ekleri Yapı ve İmar İşleri Reisllgiıür'f 

görülebilir. 
4 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin 1959 yılma ait tlcare' 

odası belgesi İle usulü dairesinde (62.050,—) liralık muvakkat terolna' 
vermeleri lâzımdır. 

5 — İstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır. 

G — İstekliler Nafıa VckJiiMı eksıitmeleılne iştin'.-: taikîisdııamt-s 
ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dâhilinde Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğine en geç 4/1/1960 'günü akşamına kadar müracaat edecekierdir 

7 - - istekl i ler kendilerince!) istenilen vesikaları te-k'.Sf mek:up)s 
riyle birl ikte zarf lara koymaları ve zarfı usulüne göre kapatmaları, ek 
siltms günü saat 15 e kadar ro*t,Vbuz mukablliKöı Komisyon Reisuğ-nf 
vermeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur 
-İ814 • 4-4 

A n k a r a i c r a Gayrimenkul Satış Memurluğundan : 

1 — Çankaya Ureg i l Köyünde Özoğul mevkiinde parseli teşkil eden 
tamamı 73150 l i ra muhammen değerli 14630 ms sulu tar la ile 

2 — A n k a r a Ulubey mahallesinde Hamam arkası Sokakta Kadast 
ronun 385 ada 6 parselini teşkil eden üzerinde i k i katlı ahşap ev bulunan 
tamamı S4000 l i ra muhammen değerli 150 metre kare arsası olan ahşap 
ev 

Evsafı : E v ik i katlıdır. A l t kat bir oda bir taşlıktan ibarettir. 
Üst kat merdiven başlığı i k i oda bir mutfaktan ibarettir. A r k a bahçede 
ayrıca altı bodrum üstü bir odadan ibaret ayrıca harap bir ev vardır. Çatı 
yer l i Kiremit le örtülüdür. Binada elektrik ve su mevcuttur. 

1 — Satış 21/1/1960 Perşembe günü saat 11 den 11,30 a kadar Belediye 
Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır, bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin |% de 75 i n i bulmadığı takdirde en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 21/1/1960 Perşembe günü saat 11 den 
11,30 a kadar icra edilmek üzere ik inc i arttırmaya bırakılır. 

B u artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını 
geçmek suretiyle en çok artırana jihale olunur. 

2 — Arttırmaya iştirak edecekler tahmin edilen kıymetin |% de 7,5 
nispetinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, isteyene 
20 gün kadar mehil verilebilir. Tellaliye ihale damga pulu tapu hare ve 
masrafları alıcıya aittir . 

3 — Satış bedeli veya verilen mehil içinde ödenmezse i c r a i f las 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedibecek ve alıcı ihale 
farkından |% de 5 faiziyle birl ikte mes'ul tutulacaktır. 

4 — Şartname iş bu ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi İçin 
açık oolup arttırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini 
görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacakları ve daha fazla malû
mat istiyenlerin Memuriyetimizin 59/58 I. Ş. numaralı dosyasına müra
caatları ilân olunur. 

1 nci artırma : 21 /1/1960 Perşembe saat 11 - 11,30 
2nci artırma : 1 Şubat 1960 Pazartesi saat 11 - 11,30 dur. 

4963/1-1 

Adana Vakıflar Mıntaka Müdürlüğünden : 

Gayrimenkul satılacaktır 
Kütük 

No. Gayrlmenkullerin mevkii 
Kapı 

No . A d a Parse l 

Maz . Karasoku M h . 103 Sokak 34 

389 34 164 
Maz. Ulucami M h . 92 Sokak 30 7 
394 32 138 

Maz . U lucaml M h . 5. Sokak 
532 241 146 8 

Maz . Kuruköprü M h . 22 
16 460 Bahripaşa Meydanı 23 293 16 

Maz . Kuruköprü M h . 20 
17 461 Bahripaşa Meydanı 21 293 17 

Kıymeti G. teminatı 
M». N e v ' l L i r a L i r a 

Dükkân ve 
arsa 267.400 16.446 
A v l u , 
ev 120.000 7.250 

Dükkân 45.000 3.375 
İki 
dükkân 154.000 8.850 
i k i 
dükkân 66.000 4.550 

333 

220 

15 

70 

30 

N o t : 460, 461 ve 532 gayrimenkullerin 1/2 vakıf hissesi satılacaktır. 
1 — Adana merkezinde olup mülkiyeti Vakıflar Mıntıka Müdürlüğüne ait yukarıda vasıfları yazılı gayrimenkuller 45 günde bedelleri peşin 

ödenmek üzere ve kaymelerinde yazılı Özel ve genel şartlar dâhilinde kapalı zarf ve artırma suretiyle hizalarındaki bedeller üzerinden satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 — ihaleleri 13/1/1960 Çarşamba günü saat 15 de Adana Vakıflar Mıntıka Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
3 — Taliplerin ihaleye iştirak için geçici teminat, ikametgâh ve hüviyet belgelerini ve 2490 sayılı kanunun 32-34 üncü maddesine göre tan

z im edecekleri kapalı arkası mühürlü zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında komisyona vermeleri veya posta ile gönderme
leri lâzımdır. Postada gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

4 — Tal ipler in gayrimenkulu, çapı, şartnameyi görmek ve bilgi a lmak üzere mesai saatlerinde adı geçen idareye müracaat etmeleri ilân 
olunur. 4918/4-2 

Bnfvrkalet Devlet MB*?MI»»> 
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Kanunlar            Sayfa  
 
 
7397 Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun      1 
 
 
7398 Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 
         6200 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun     6
 
 
7399 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri  
         5539 Sayılı Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun     6
 
 
7400 Türk Ticaret Kanununun Mer'iyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki 
         6763 Sayılı Kanuna Muvakkat Bir Madde İlâvesine Dair Kanun    6
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