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Sigortacılığm ve sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkında kanun 

(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm : 30 ve 31/VJI/1927 - Sayı : 645 ve 646) 

No. 
1149 

I3İKÎNCÎ MADDE — Sigortacılık yalnız işbu kanun ile ticaret kanununun ta-
rin eylediği şeraiti ifa eden resmî müessesat, anonim şirketler, karşılıklı sigorta şir
retleri ve sermayesi tamamen eshama münkasem her nevi şirketler tarafından ifa 
dilir. 

Sigorta şirketleri Ticaret vekâletinden sigorta ruhsatnamesi istihsal edib meha-
imi aidesi nezdinde muamelei tesciliyenin ifa olunduğunu natık neşriyatı kanııni-
eyi yapmadıkça memleket dahilinde muamele yapamazlar. 

İ K İ N C İ MADDE — Birinci maddede mezkûr ruhsatnamenin alınabilmesi için 
Jelûmum sigorta şirketlerinin aşağıda muharrer muamelâtı yapmaları mecburi-
Lir : 

1 - Teşkilâtı fenniy elerini, sigorta şeraiti umumiyelerini, henüz munkazi olma-
'an sigortaların müddeti mütebakiyesine aid ve muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat 
kçalarile derdesti tesviye tazminat karşılığını, haşaratı muallakaya mahsus ihtiyat 
.kçalarmm tarzı hesabını müşir her gûna evrak ve vesaiki Ticaret vekâletine tevdi, 

2 - Hayat sigortalarında ihtiyat riyazi akçalarının tarzı hesabile mezkûr hesab-
La esas ittihaz edilen fiifaiz ve hangi vefiyat cedvell erini istimal ettiklerini irae ve 
spat etmeleri, 

3 - Lâakal yüz bin liralık tamamen tahsil edilmiş sermayesi mevcud olduğunu 
rıübeyyin vesaiki, 

4 - Sermaye ve ihtiyat akçalarından dokuzuncu madde mucibince Türkiyede mu-
unelâtm teminatına hasır ve tahsis kılman kısmının onuncu maddede gösterilen 
ekilde tenmiye ettirileceğini mübeyyin taahhüdnameyi, 

5 - Ticaret vekâletince musaddak sigorta tarifeleri ahkâmına tebaiyeti veya on
an dun bir tarife tatbik ve kabul edeceğim mübeyyin diğer bir taahhüd senedini, 

Ecnebi sigorta şirketleri bundan maada : 
1 - Mzamnamei dahililerinin aslı ile usulü dairesinde musaddak iki nüshai mü-

ercimesini, 
2 - Kendi memleketlerinde sigorta şirketlerine aid hukuku haiz bulunduklarına 

re Türkiyede icra etmek istedikleri envai muamelâtı kendi memleketlerinde filen 
e ayni unvan tahtında icra eylediklerini müsbit vesaiki resmiyeyi, 

3 - Türk sigorta şirketleri de onların memleketlerinde çalışmak istedikleri fak
irde mütekabiliyet esası dahilinde muamele yapabilmelerinin tecviz edildiğini mü-
-eyyin ve aid olduğu nezaretten verilmiş bir kıta şehadetnameyi, 

4 - Türkiye umumî vekillerinin usulü dairesinde musaddak iki aded vekâletna-
ne sureti musaddakalarmı ve aslını, 

5 - Memaliki ecnebiyeden gelecek olan ecnebi tebaasından vekillerinin iflâs ve 
mniyeti suiistimal eylemediklerini ve sair bir gûna mahkûmiyeti sabıkaları olma-
ığını ve hüviyetlerini mübeyyin o mahallerde bulunan Türk sefaret ve şehbender-
aneleri tarafından ve Türkiyede ikamet edenlerden ise mahallî en büyük mülkiye 
aemurunun tasdikına iktiran etmek üzere polis, belediye ve ticaret odaları tarafın
ı n verilmiş bir kıta hüsnü hal şehadetnamesini, 



No. 1149 — 55Û — 30,31 - VII -1927 
Ticaret vekâletine tevdie mecburdurlar. 
Yüz bin liradan aşağı sermayeye malik olub da işbu kanunun tarihi neşrinde 

mevcud olan sigorta şirketleri tarihi mezkûrdan itibaren altı ay zarfında sermaye
lerini haddi kanuniye iblâğ edeceklerdir. Aksi takdirde ticaretten menolunurlar-

Balâda muharrer olub memaliki ecnebiyede tanzim edilmiş olan vesaika ya Tür
kiye şehbenderleri veya Türkiyedeki kâtibi adiller tarafından eşkâli kanuniyeye 
tevfikan tasdik edilmiş Türkçe suretleri de rebtolunacaktır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Tiacret vekâleti ikinci maddede sayılan evrak ve vesaikin 
tevdii tarihinden itibaren bir ay zarfında şirketlere işbu kanun mucibince ifası lâ-
zımgelen muamelâtı kanuniyeyi ikmal eylediklerini ve muamele yapmağa mezun ol
duklarını mübeyyin bir ruhsatname verecektir. Ruhsatname verilmesi için şirket
lerden bir defaya mahsus olmak üzere yüz lira harç alınır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Ecnebi sigorta şirketleri Türkiye Cumhuriyetinin 
halen mevzu ve ileride vazedilecek bilûmum kavanin ve nizamatı ahkâmı dairesin
de tedviri umur etmek ve her türlü muamelâttan mesul olmak üzere Türkiyenin 
muayyen bir mahallinde yalnız bir vekili umumî bulunduracaklardır. 

Vekili umumilerin gaybubetlerinde muvakkaten vekil tayin ve Türkiyenin di
ğer mahallerinde acentalık tesisi için salâhiyeti tammeyi haiz bulunmaları meşrut
tur. Ecnebi şirketleri tarafından Türkiyede akdolunan bilcümle sigorta mukave
lenamelerini imza ve tasdik için merkezi umumilere göndermeğe hacet kalmaksızın 
vekili umumiler imzaya ve hasar vukuunda bunların bedellerini keza merkezden 
sormaksızın derhal tediyeye mecburdurlar. Hilâfına hareketi sabit olanların ruh
satnameleri istirdad olunur. 

Şirketlerin Türkiyede yapacakları muamelâta müteallik bilcümle kuyud ve he-
sabat vekili umuminin icrayi faaliyet ettiği dairede temerküz ettirilecektir. * 

BEŞİNCİ MADDE — Sigortacıların aralarında cemiyet teşkil edebilmelerine 
ve tarifeler tanzimine aid hususatı, Ticaret vekâleti talimatname ile tayin eder. Si
gortacılar cemiyeti dairei merkeziyesinde muamelâtının teftiş ve murakabesi için 
muvazzaf sigorta komiserleri memur bulunmakla beraber Ticaret vekâleti tarafın
dan ayrıca daimî bir komiserde tayin olunacaktır. 

ALTINCI MADDE — Ecnebi sigorta şirketleri merkezlerince tatili muamelât 
ve iflâs eyledikleri ve sermayelerini veyahud şirketin mevzuunu değiştirdikleri ve
ya başka bir şirketle birleştikleri vjeya her hangi bir sebeble nizamnamei dahili
lerinde tadilât yaptıklarında ve Türkiyedeki vekillerini değiştirdikleri takdirde 
keyfiyeti derhal Ticaret vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. Vekâlet işbu tahav-
vülâtı usulen tescil ve keyfiyeti masarifi şirkete aid olmak üzere gazetelerle neşir 
ve ilân ve işbu tahavvülatm tescil edildiğini mübeyyin müzeyyel bir ruhsatnameyi 
bir ay zarfında şirkete elli lira harç mukabilinde ita edecektir. 

YEDİNCİ MADDE — Altıncı maddede mezkûr tebeddülat usulen Ticaret ve
kâletince tescil ve ilân edilmeden evvel sigorta şirketlerinin akdettikleri mukave
lelerle alâkadar eşhasa karşı işbu tadilât ve tahavvülatm kendi lehlerinde temin 
edebileceği, hukuk ve salâhiyattan istifadeye hakları olmayacaktır. 

S E K İ Z İ N C İ MADDE — Ruhsatname istihsal etmiş olan şirketlerin Türki
yede açacakları şube ve acentehaneler için yeniden ruhsatneme almalarına lü
zum yoktur. Ancak şube ve aeentehaneleri idare edecek olan tâli vekiller usu
len alacakları hüsnühal şehadetııamelerine Türkiye vekili umumileri tarafından 
verilmiş olan vekâletname ile musaddak iki suretini raptederek Ticaret vekâle-
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e tevdi ve mukabilinde bir beyanname istihsal edeceklerdir. îşbu vekâletna-
nin bir sureti musaddakasmı memurini mahalliyeye ita ve muameleye muba-
etten evvel keyfiyeti usulen mahallî gazetelerle neşir ve ilân eyleyeceklerdir. 

DOKUZUNCU MADDE — Sigorta şirketleri muamele yaptıkları sigorta 
Lİblerine karşı taahhüdlerinin ifasına teminat olmak üzere Hükümete karşı 
i sabit diğeri mütehavvil iki nevi kefalet ita edeceklerdir. 
Sabit kefalet: 
Şirketin faaliyeti yalnız yangın veyahud yalnız hayat kısmına münhasır ol-
>u takdirde yetmiş beş bin liradır. 
Şirketin faaliyeti her iki kısmına şamil olduğu takdirde yüz bin lira ve di-
• her bir nevi sigorta muamelesi için de yirmi beşer bin liradan ibarettir. 
Mütehavvil kefalet: 
Yangın, kaza, sirkat ve sair sigorta şubei muamelâtı için her sene zarfında 
rkiyede tahsil ettikleri bilûmum ücurat yekûnundan şirketin mezkûr sene 
ide yaptığı masarifi ile verdiği tazmi nata Türkiye haricinden mükerrer sigor-
suretile devir ve havale olunan ücretler tenzil edildikten sonra kalacak baki-
ücuratm yüzde yirmi beşinden ibarettir. 
Müteakıb senelerde de işbu kefalet mikdarı yukarıdaki fıkraya tevfikan 
zkûr sene içinde tahsil edilen ücret ve yapılan masarife nazaran vnkubulan 
avvülâta göre tayin ve tesbit edilecektir. Nakliyat sigortaları için bu nisbet 
zkûr sigorta şirketlerinin geçen sene zai'fında tahsil ettikleri iicuratm yüzde 
iki buçuğundan ibarettir. îşbu yüzde on iki buçuk da birinci fıkra dairesin-
hesab edilecektir. 
Hayat kısmı için son sene zarfında yeni ve eski sigorta mukavelenamelerine 
olarak Türkiye dahilinde tahsil olunan ücurat yekûnundan ayni sene zar

da vefat, hululü vade, iştira, ikraz suretile veya komüsyon olarak verilen 
baliğ yekûnu tenzil edilerek mütebaki kalacak mebaliğin yüzde yirmi beşi mü-
avvil kefalet mikdarım teşkil edecekt ir. 
Mütehavvil kefaletin hesabında bir sene zarfındaki tediyat o sene tahsil olu-
ı ücurat yekûnunu tecavüz eylediği takdirde Ticaret vekâletinin müsaadesi-
evvelden istihsal etmiş olmak şartile aradaki fark ertesi sene ücuratmdan ita-
muktazi kefalet akçesi için esas ittihaz olunacak mikdardan tenzil edilecektir. 
Her bir nevi sigortada mütehavvil kefaleti nakdiye, sabit kefalet akçesine mü-
i bir mikdara baliğ olunca o nevi sigortaya mahsus sabit kefalet nısıf mik-
*ma tenzil olunacaktır, t ik mütehav\ il kefalet akçesi, işbu kanunun neşrolun-
hı senenin neticei muamelâtı üzerine bilhesab ita edilecektir. 

ONUNCU MADDE — Sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri berveçhizir isti-
l edilecektir: 
A - Türkiyede emvali gayrimenkul e iştirası, 
B - Kıymeti hakikıyesinin yüzde ellisini tecavüz etmemek şartile terhini em-
muamelesi, 

C - Nakden tevdiat, 
D - Devlet eshamile tevdi tarihindeki borsa fiatine nazaran Türk anonim 
ketleri hisse senedatı ve tahvilâtı. 
Balâdaki fıkralarda muharrer nakid ve tahvilât Ticaret vekâletinin kabul 
»ceği bankalara tevdi edilecek ve işbu mevduat mukabilinde bankalardan nüs-
eyn olarak alınacak makbuzun bir nüshası bu mevduatın vekâletin emri ol-
dıkça iade edilmeyeceğine dair bir mektubla beraber Ticaret vekâletine tev-
olunacaktır, 
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A ve B fıkralarında muharrer mua melâta aid senedatı resmiyenin birer s 

reti musaddakası keza Ticaret vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedata ve T 
caret vekâletinin müsaadesi olmadıkça hiç bir mııamelei ferağiye kabul edilm 
yeceğine dair tapu dairesindeki kay din e meşruhatı lâzime verilecektir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin emvali gayrımenkuleye tasarrufları hakkında 
ahkâmı ahdiye kemakân meridir. 

ON B İ R İ N C İ MADDE — Türkiyedeki muamelâtına nihayet veren sigor 
şirketlerine dokuzuncu maddede muharr er kefalet akçeleri Türkiyedeki bilûmu 
taahhüdatmı tasfiye eyledikleri tarihten itibaren nihayet bir ay sonra iade ol 
nacaktır. Bir şirketin taahhüdatmm Türkiyede icrayi muameleye mezun diğ< 
bir sigorta şirketine devri ve nakli, taahhüdatının tasfiyesi mahiyetinde olduğu 
dan böyle bir hal vukuunda yeni şirket bu suretle devren aldığı muamelâ 
mahsus mütehavvil kefalet akçesini bizzat tevdi ve itaya mecbur olacaktır. Ş 
kadar var ki, sigorta sahibinin tasfiye eden şirketten taahhüdatı vakianın diğ 
bir şirkete aynen devir ve naklini veyahtıd hesabatmm kat ve tesviyesini tal 
be hakkı olacaktır. Bundan başka, ecnebi sigorta şirketleri Türkiyedeki muam 
lelerini kat veyahud merkezlerince tatili muamelât ve iflâs ettikleri takdir* 
keyfiyeti ba istidaname derhal Ticaret vekâletine bildirecekler ve tasfiyeye m 
başeret edilmek üzere vekâletçe keyfiyet yirmişer gün fasıla ile üç defa meml 
ket dahilinde en ziyade münteşir gazetelerle ilân edilecektir. Tasfiye mucide 
esnasında müracaat etmeyenler ile mütegayyib veyahud bilâvorese vefat eden e 
hasa aid sigorta poliçeleri için şirketler ta rafından bir cedvel tanzim olunarak T 
caret vekâletine tevdi ve alâkadarlara tediyeye mecbur bulunduğu mebaliği s 
hibleri zuhurunda kendilerine verilmek üzere vekâletin irae edeceği bir bank 
ya tesviye edecektir. Müruru zaman haddine baliğ müddet geçtikten sonra o m 
baliğ Hazineye intikal edecektir. 

Ticaret vekâleti salâhiyettar memurları vasıtasile tasfiye muamelâtını tak 
ve murakabe edecektir. 

ON Î K I N C Î MADDE — Sigorta şirketleri her sene hissedaran heyeti umı 
miyesinin içtimamdan nihayet iki ay sonra umumî blânçolarile kâr ve zan 
hesablarınm musaddak ikişer suretini T icaret vekâletine ita edeceklerdir. Bu: 
dan başka yerli ve ecnebi hayat sigorta şirketleri: 

1 - Geçen senei hesabiye zarfında Türkiye dahilinde sigorta edilmiş olan m 
baliğin mikdarım, 

2 - Poliçe vadesinin vüruduna veya vefat vukuuna veya mukavelenamenin f 
sih ve iştirasına mebni tediye edilmiş me baliğ mikdarım, 

3 - İptal veya tenkis edilmiş sigorta mukavelelerine mahsus mebaliğ nıikd 
rmı mübeyyin bir cedveli blânçolarma raptedeceklerdir. 

Esas mukaveleleri mucibince her sene blânço tertib etmeyen sigorta şirke 
leri nizamnamelerinde muayyen zamanda tanzim edilecek blânçolarmı tarihi ne 
rinden itibaren nihayet iki ay sonra vekâlete tevdi edeceklerdir. 

Maamafih Türkiye dahilindeki muamelâta mahsus kâr vo zarar hesabile dokı 
zuneu maddede muharrer kefaletlerin sureti istimalini mübeyyin lıesab cedvelinı 
senei sabıka için nihayet müteakib senenin mayısı gayesine kadar Ticaret vekâl 
tine tevdii mecburidir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiyedeki bilumum şirketlerin muamelâtına malısı 
senevi kâr ve zarar hesabı her şubei muamelât için mevadı atiyeyi muhtevi bulı 
nacaktır: 
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Varidat kısmında: l 

a - Muhataratı cariyeye mahsus ihtiyat akçesi olmak üzere senei sabıkadan 
idcvver mebaliğ, 
b - Tazminatı muallekaya mahsus ihtiyat akçesi olmak üzere senei sabıkadan mü-

vver mebaliğ, 
e - Feshedilmiş mukavclât bcdelâtı hariç olmak üzere senei hesabiye zarfında 

la rüsumu müteferria tahsil edilen ücurat mikdarı. 
Masarif kısmında: 
a - Mükerrer sigortacılara verilen ücurat mikdarı, 
b - Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil tediye olunan komusyon ve masa-
mikdarı, 
d - Muhataratı cariyeye mahsus ihtivat akçası, 
h - Tazminatı muallekaya mahsus ihtiyat akçası. 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta şirketlerinin umumî blânçosu mevadı 

iyeyi muhtevi olacaktır, 
a - Matlub kısmında: 
1 - Tahsil edilmemiş olan sermaye mikdarı, 
2 - Emvali gayrimenkulesinin bedeli, 
3 - Şirkete aid esham ve tahvilât ve sair para yatırılan işlerin nevi ve mikdarı, 
4 - Yezne ve bankalardaki nukud mikdarı, 
5 - Acentelerle sair sigorta şirketlerinden matlubat, 
6 - Demirbaş eşyanın henüz imha edilmeyen bedeli, 
7 - Matlubatı saire, 
8 - Greçen seneye aid zararlar, 
b - Zimmet kısmında: 
1 - Şirketin sermayei itibarisi, 
2 - Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil tazminatı muallekaya mahsus 

tiyat akçası, 
3 - Mükerrer sigortacıların hissesi badettenzil muhatıratı cariyeye mahsus ih-

^at akçası, 
4 - Sair ihtiyat akçaları, 
5 - Zimematı saire, 
6 - Senei sabıkadan müdcvver kâr mikdarı. 
ON BEŞİNCİ MADDE — Ticaret vekâleti yerli ve ecnebi sigorta şirketlerinin 

lûmum muamelâtile hesabat defatirini ve tarzı mesaisini ve bilhassa: 
1 - Kavanini mevcude ahkâmile esas mukavelesi ahkâmına ne derece riayet 

lüdiğini, 
2 - Defatiri muhasebe ile hesabatı sen ev iyenin ne suretle kapatıldığını ve kâr 

3 zarar hesabını, 
3 - Blânçoda muharrer matlubat ve zimematm ticaret kanunile maddei sabıka-

a muharrer tarifata tevfik edilib edilmediğini, 
4 - Kefalet akçaları tevdiatının işbu kanuna tevfikan icra edilib edilmediğini, 
5 - Ticaret vekâletince nıusaddak ücurat tarifesine riayet edilib edilmediğini, 
Sigorta şirketleri nezdinde bizzat tayin edeceği daimî komiserler vasıtasile tef-

ş vo murakabe eyler. Bu komiserlerin ücretleri şirketler tarafından tesviye edi-
r. 

ON ALTINCI MADDE — Sigorta şirketleri efrad ile akdedecekleri sigorta se
li ti umumiyesini ve bunun üzerine yapacakları tadilâtı Ticaret vekâletine bildir-
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meğe mecburdurlar. Şeraiti mezkûre kavaniııi meriyeee memnu ahkâmı muht 
bulunmadığı takdirde vekâlet tarafından tasdik edilecektir. Hükümetçe kabul 
tasdik edilmemiş şerait hakkında ahkâmı umumiye tatbik olunur. 

Hayat sigortaları şeraiti umumıyesmd-e ıkrazat mikdar ve şeraitine, sigortal 
m ı şirket temettüatma iştirakine dair mukavelede bir kayid mevcud olduğu t 
dirde sureti iştirakleri ve birde ücurat tediyatının inkıtaı halinde sigorta poliç< 
rinin fesli ve iştirasile tenkis bedelâtma mahsus kuyud ve ahkâm vazıhan irae i 
lecektir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Sigorta şirketlerinin bilûmum ücurat tarifeleri Ti 
ret vekâletince musaddak olacak ve müşterilerin daimî surette nazarı ıttılalar 
müheyya bulundurulacaktır. Vekâletçe tasdik edilmiş olan tarife ve merbutu 
limat fevkmda muamele ifası memnudur. Şu kadar ki geyri meşru maksada m 
tenid olmamak üzere bu tarife dununda muamele yapabilirler. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Türkiyede mütemekkin her şahıs ve Türkiye 
bilinde tamamen veya kısmen icrayı ticaret eden her müessesei ticariye ve mal 
ve sınaiye Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki emvali menkule ve gayrimenkuleye 
yaııgıu ve her nevi kaza sigortalarını ve doğrudan doğruya Türkiye dahilinde 
mahalden diğer bir mahalle yapılacak nakliyat sigortalarını ancak Türk sigo 
şirketlerine ve Türkiyede muameleye mezun sigorta şirketlerine tevdi etmeğe m 
burdur. Fakat memaliki ecnebiye ile yapılacak nakliyat, hayat sigortaları bunc 
müstesnadır. Buna münafi hareket, sigorta mukavelesinin keenlemyeklin add 
istilzam edeceği gibi ıctisar edenlere yüz liradan bin liraya kadar ağır cezayi m 
dî tatbik olunur. 

Memaliki ecııebiyeden Türkiyeye idhal olunan emtia ve eşyada esnayi rai 
vukua gelecek hasarın tahmini Türkiyede bulunan haşarat muhamminleri taraf 
dan icra olunacaktır. 

Balâdaki ahkâm mükerrer sigorta mukavelelerine şamil değildir. 
ON DOKUZUNCU MADDE — Sigorta şirketlerinin istihdam edecekleri n 

fettişler ve seyyar acentalar ve dellâllar ve muavin acentalar ve muhamminler 
idarehaneleri haricinde muamele yapan sigorta şirketleri ve müstahdemini Ti 
ret vekâletinden muta birer hüviyet varakasını hamil bulunacaklardır. 

Hüviyet varakasını hâmil olmayan eşhası şirketler istihdam etmekten meraı 
dur. Hüviyet varakası olmaksızın muamele yapanlar elli liradan iki yüz liraya 1 
dar hafif cezayi nakdî ile tecziye ve tekerrürü halinde iki kat cezayi nakdî al 
diktan başka icrayi muameleden menolu nurlar. 

YÎRMÎNOÎ MADDE — (Mütekabil sigorta şirketleri) ancak kudreti mali; 
leri, iffet ve istikametleri ve muamelâtının ammeye müfid olub olmayacakları hs 
kında tahkikat ve tedkikat icrasını müteakib Ticaret vekâletinden verilecek ruh 
ti mahsusayı istihsal etmedikçe işe başlamıyacaklar ve ikinci maddenin beşi] 
fıkrası müstesna olmak üzere işbu kanun ahkâmına tâbi tutulacaklardır. 

Y l R M t B İ R İ N C İ MADDE — Bu kanunda yazılı hükümlere muhalif hare! 
eden sigorta şirketleri bin liraya kadar ağır cezayi nakdî ile tecziye edilir. 1 
kerrürü halinde cezayi nakdî ile beraber muamele icrasından menolunurlar. 

Y l R M İ İ K İ N C İ MADDE — Elyevm Türkiyede icrayi muameleye mezun 
gorta şirketleri işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren altı ay zarfında merasi 
lâzimeyi ifa ve dokuz ve onuncu maddelerinde muharrer şekil ve mikdarda kefa 
akçalarını tevdi etmeğe mecburdurlar. Müddeti mezkûrenin hitamında işbu 1 
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un ahkâmına tevfikı hareket etmemiş olan şirketler muamelelerini tasfiye etmek 
.zere Ticaret vekâletinden müsaade istihsal edeceklerdir. Vekâlet bu müsaadeyi si-
•orta ashabının hukuk ve menafii noktai nazarından lâzım addettiği takdirde ye-
Jdeıı bir muamele icra etmemek ve ııükudu müstahsalayı tamamile ve aynen veya-
Liıd Devlet eshamı olarak Hükümetçe gösterilecek bir bankaya tevdi eylemek ve Ti-
aret vekâletinin müsaadesi olmadıkça bu nııkuddan hiç bir şey çekmemek sartile 
fca eyleyecektir. 

Y t R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ecnebi sigorta şirketlerinin müdür ve vekili 
Lmumileriııden maada bilumum memurin ve müstahdemini Türklerden olacak, 
ılıcak Ticaret vekâletinin müsaadesile ecnebi tebaasından mütehassıs memur istih-
Lam olunabilecektir. 

Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 30 teşrinisani 1330 tarihli ve ecnebi anonim 
re sermayesi eshama münkasem şirketlerin tesciline aid kanun ile zeylinin sigorta 
irketlerine müteallik ahkâmı mülgadır. 

Y İ R M İ BEŞİNCİ MADDE — İşbu kamın tarihi neşrinden itibaren meriyül-
cradır. 

Y İ R M İ ALTINCI MADDE — İşbu kanunun icıasma Ticaret, Adliye ve Mali-
re vekâletleri memurdurlar. 

26 haziran 1927 

Jiımhuriyet Riyasetine tebliği 
3erayi neşir ve ilân kanunun Başvekâlete tebliğ 
dildiğini müşir Cumhuriyet Riyasetinden mevrud 
ezko enin tarih ve numarası 
tfüzakeratı ihtiva eden zabıt ceridelerinin cild ve 
ayıfası 

şbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanunların 
mmarası 

26 - VI - 1.92? tarih ve 1/1189 No Ju tizlere ile 

9 - 1 7 / - 192/ re 4/355 
Cûd Sayıfa 
32 90 
33 422,437,438,439,440,441,442,443, 

444:14i 
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