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FAİZCİ OLARAK İŞ YAPAN ŞAHISLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

KOYAN KANUN 

 

Temsilciler Meclisi aşağıda gösterilen Kanunu yapar :- 

 

Kısa İsim 1. Bu Kanun, 1962, Faizciler Kanunu olarak isimlendirilebilir. 

 

Tefsir 2. Bu Kanunda, metin başka türlü gerektirmedikçe- 

“ ana para” , bir borçla ilgili olarak, borç alana hakikatte ikraz edilen 

meblâğı ifade eder ; 

“faiz” , bu Kanun  hükümlerine uygun olarak bir faizci tarafından, masraf, 

harç veya ücretler için veya hesabına, kanunen alınan her hangi bir 

meblâğı içine almaz, fakat, yukarıda gösterilenler müstesna, bir borca veya 

onun temin edilmesine karşılık veya başka suretle bu gibi borç veya onun 
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temini ile ilgili olarak, bir faizciye, hangi isimle ifade edildiğine 

bakılmaksızın, ana paradan fazla olarak ödenen veya ödenecek olan  her 

hangi bir meblağı içine alır ; 

“ faizci ” , işi faizcilik olan veya bu işi yaptığını reklâm veya ilân eden 

veya her hangi bir suretle bu işi  yaptığını ima eden bir şahsı, başka her 

hangi bir iş yapıp yapmadığına veya faizcilik işini asil veya vekil olarak 

yapmakta olduğuna bakılmaksızın, ifade eder, fakat- 

 

Bölüm 114  (a) Kooperatif  Şirketleri Kanunu gereğince tescil edilen her hangi bir 

şirketi ; veya 

  (b) özel bir kanun ile, bu gibi kanuna uygun olarak faizcilik yapmak 

için teşkil edilen veya yetkili kılınan hükmî şahsiyeti haiz her hangi 

bir teşekkülü ; veya 

  (c) bankacılık işini yapmak için yürürlükte bulunan kanun gereğince 

ruhsatı olan ve iyi niyetle bu işi  yapmakta olan her hangi bir 

bankayı ; veya 

  (d) Kanuni olarak sigortacılık işini yapmakta olan her hangi bir şahsı ; 

veya 

  (e) esas gayesi faizcilik olmayan her hangi bir işi kanuni olarak 

yapmakta olan ve  bu iş sırasında bu iş maksatları için para ikraz 

eden her hangi bir şahsı; veya 

  ( f ) Bakanlar Kurulunca bu kanun hükümlerinden muaf tutulan her 

hangi bir şahıs veya hükmi  şahsiyeti haiz bir teşekkülü,  içine 

almaz. 

 

Bölüm 114  “ faizcilik ” ,  bankayı  veyâ  Kooperatif  Şirketleri  Kanunu gereğince 

tescil edilen bir şirketi, parayı  ödeyen şahsa borçlu kılacak şartlar altında, 

bu gibi bir banka veya şirkete gerek depozit olarak gerekse başka surette 

yapılan para ödenmesini içine almaz; 

“ firma”, kâr için iş yapmak maksadıyla bir birleriyle ortaklığa giren iki 

veya daha fazla fertten veya bir veya daha fazla fert ile bir veya daha fazla 

hükmî şahıstan veya iki veya daha fazla hükmî şahıstan terekküp eden 

hükmî şahsiyeti haiz olmayan bir  teşekkülü ifade eder ; 

“ işletme ismi” , her hangi  bir işin, ortaklık halinde veya başka suretle, 

altında yapıldığı  isim veya tesmiye şeklini  ifade eder ; 

“ Kanun”, bu veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde yürürlükte 

olan başka her hangi bir kanun ile ilgili olarak kullanılması halinde, bu 

gibi kanun gereğince  yapılan  her hangi bir nizamnameyi de içine alır ; 

“Kaza İdare Amiri”, bir faizcinin iş  yeri veya yerlerinin bulunduğu  

kazanın Kaza İdare Amirini” ifade eder;  

“ Mukayyit”, her kazanın Faizciler Mukayyidini ifade eder ; Mukayyitlik 

görevi, Kaza İdare Amiri veya Bakanlar Kurulunca tâyin edilebilecek 

başka bir şahıs tarafından görülür ; 

“ sicil” , bu Kanunun 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince tutulan 

faizciler  sicilini  ifade eder; 

“ şirket ” , faizci olan hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkülü ifade eder ; 

 

“ tâyin  edilen” , bu Kanunun 19’uncu  maddesi  gereğince yapılan 

nizamname ile tâyin edilen anlamını haizdir ; 
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“ tescil edilmiş isim”  ve  “tescil edilmiş  adres”  tabirleri, sıra ile,  bu 

Kanun gereğince ısdar edilen bir tescil şahadetnamesi ile, bir faizcinin, 

faizci olarak iş yapmak için yetkili  kılındığı isim ve adresi ifade eder. 

 

Faizcilerin 

Tescili 

3. (I) Yalnız olarak veya ortaklık halinde iş yapmakta olan bir faizci- 

 

   (a) bu kanun hükümlerine uygun olarak, kendi veya mutad iş ismi 

ve faizcilik işini  yapmakta olduğu adres  veya,  birden fazla 

olması halinde, adresleri ile, faizci olarak tescil edilir; 

 

   (b) faizcilik işini, tescil edilmiş ismi altında yapar ve başka hiç bir 

isim veya nam altında yapamaz, ve tescil edilmiş adresinde 

yapar ve başka hiç bir adreste yapamaz ; 

 

   (c) Kendi ismi dışında her hangi bir suretle, faizci olarak işi 

dolayısıy1e, para ikrazı ve geri ödenmesi ile ilgili her hangi  bir 

mukavele akdedemez, veya para mukabilinde teminat alamaz. 

 

  (2) Bir faizci bu Kanun hükümleri gereğince kendini tescil ettirmemesi 

veya tescil edilmiş ismi dışında her hangi  bir suretle veya birden 

fazla isimle veya tescil edilmiş adresinden başka bir yerde  iş 

yapması, veya (1)’inci fıkranın başka her hangi bir icabına riayet 

etmemesi halinde, bir  suç işlemiş olur ve, mahkumiyeti halinde, bir 

yıldan fazla olmayan hapislik cezasına veya beş yüz liradan fazla 

olmayan para cezasına veya her iki  cezaya birden ve, hükmi 

şahsiyeti haiz bir teşekkül olması halinde, bin liradan fazla olmayan 

para cezasına çarptırılabilir 

 

Faizcilerin 

Banka 

Olarak 

Tescil 

Edilme 

Yasağı 

4. (1) Hiç bir faizci, “ banka” kelimesini ihtiva eden  veya bankacılık işini 

yapmakta  olduğunu ima eden her hangi bir isim altında tescil 

edilemez ve her hangi bir faizcinin bu gibi bir isim altında tescil 

edilmiş olması halinde, bu isim, Mukayyit  tarafından sicilden silinir 

ve bunun yapıldığına dair bir ihbarname faizciye gönderilir. 

 

  (2) Doğrudan doğruya veya dolayısıyla, halkın bir üyesini, bankacılık işi 

yapmakta olduğunu istidlâl etmeğe makul olarak sevk edecek  surette 

hareket eden her hangi bir faizci, bir suç işlemiş olur, ve 

mahkumiyeti  halinde, altı aydan fazla olmayan hapis cezasına veya 

yüz liradan fazla olmayan para cezasına veya her iki cezaya birden 

ve, hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül olması halinde, beş yüz liradan 

fazla olmayan para cezasına çarptırılabilir. 

 

Muakayyit-

lerin 

Vazifeleri 

5. (1) Bu Kanun hükümlerine tabi olmak şartıyla, Mukayyitler, aşağıda 

gösterilen vazifelerin hepsini veya her hangi birini ifa ederler :- 

 

   (a) tâyin edilen harcı ödemeleri üzerine, bütün faizcileri, tâyin 

edilen şekle uygun olarak tescil ederler ve onlara, tâyin edilen 

şekle uygun tescil şahadetnameleri ısdar  ederler; 
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   (b) sicili ve zaman zaman Bakanlar Kurulu tarafından istenen 

defter ve hesapları tutarlar ve hesap ve raporları verirler ; 

 

   (c) her hangi bir faizciden, Mukayyidin tâyin edeceği süre içinde, 

Mukayyide, tâyin edilebilecek şekle uygun tam  ve doğru  

beyanlar vermesini isteyebilir. 

 

  (2) Bu  Kanun gereğince vazifelerinin  ifasında,  Mukayyit Bakanlar 

Kurulunca tâyin edilen en az beş şahıstan terekküp eden bir 

Komitenin tavsiyesini alarak muamele görür : 

Ancak, bu gibi Komitenin  Mukayyitçe istişare edilen her hangi bir 

toplantısında, bu gibi Komitenin üç üyesi nisap teşki1 eder. 

 

Tescil 

Şahadet-

namesi 

6. (1) Bu Kanun gereğince bir faizciye ısdar edilen bir tescil şahadetname-

si, tâyin edilen şekle uygun olur ve bir yıllık bir süre veya tâyin 

edilen daha kısa bir süre için ısdar edilir ve tâyin edilen harcın 

ödenmesi üzerine yenilenir. 

 

  (2) Bir tescil şahadetnamesi, faizcinin tescil edilmiş ismi ile tescil 

edilmiş adresini ve hakkında ısdar edildiği kazayı gösterir : 

Ancak, bir faizciden, ayni kaza dahilindeki her şubesi için ayrı  bir 

tescil şahadetnamesi alması istenmez. 

 

Tescil 

Etmeği 

Reddetmek 

7. (1) Mukayyit,  aşağıda  gösterilen  sebeplerden  birine  veya  daha 

fazlasına istinat etmedikçe, bir faizciyi tescil etmeği reddedemez :- 

 

   (a) müstedinin veya onun faizcilik işini idare etmekten mesul olan 

veya mesul olması tasarlanan her hangi bir şahsın, tescil 

edilmek için ehil ve uygun bir şahıs olmadığına .dair tatminkâr 

şahadet ibraz edilmiş olması; 

 

   (b) müstedinin veya onun faizcilik işini idare etmekten mesul olan 

veya mesul  olması tasarlanan her hangi bir şahsın, bu Kanun 

gereğince tescil edilmek için, bir Mahkeme emri ile yetersiz 

kılınmış olması ; 

 

   (c) müstedinin, tezekkür edilmekte olan istidası ile ilgili olarak, bu 

Kanunun veya onun gereğince yapılan her hangi bir 

nizamnamenin, faizci olarak tescil edilmek için yapılacak istida 

hakkındaki hükümlerine riayet etmemiş olması. 

 

  (2) Mukayyidin, bu Kanun gereğince, kendisini tescil etmeği 

reddetmesinden mutazarrır olan her hangi bir şahıs, bu  gibi reddin 

kendisine bildirilmesinden  itibaren on dört gün içinde, Maliye  

Bakanına istinaf edebilir. 

 

 

Tescil  

Edilmek 

8. Mahkeme, bu Kanun hükümleri gereğince, bir suçtan mahkum olan her 

hangi bir şahsa vereceği  her hangi  bir cezaya ilâveten, bu gibi şahsı, beş 
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İçin  

Yetersiz 

Kılınmak 

yıldan fazla olmayan bir süre için, bu Kanun gereğince bir faizci olarak 

tescil edilmek için yetersiz kılabilir ve  Mukayyidi bundan haberdar eder, 

ve bu gibi şahsın, mahkûmiyeti zamanında, bu Kanun gereğince tescil 

edilmiş bir faizci olması halinde , kendi ile ilgili  tescil şahadetnamesi, 

Mukayyit tarafından iptal edilir, ve sicil buna uygun olarak tadil edilir. 

 

İşin Başka 

Yere 

Nakledil-

mesi 

9. (1) Bir faizci, işinin, tescil şahadetnamesinde gösterilenden başka bir 

yere her hangi  bir naklini, bu gibi nakilden itibaren on beş gün 

içinde, Mukayyide bildirir. 

 

  (2) Yukarıda (1)’inci fıkra hükmüne riayet etmeyen her hangi bir faizci 

bir suç işlemiş olur, ve mahkûmiyeti halinde, yirmi beş liradan fazla 

olmayan para cezasına çarptırılabilir. 

 

Faizcilerin 

Sunacağı 

Beyanna-

meler 

 

10. (1) 

 

Her tescil edilmiş  faizci, her yıl, tâyin edilmiş şekle uygun olarak ve 

Resmi Gazetede ilan edilebilecek süre içinde, evvelki on iki ay 

zarfında yapılan, beyan tarihinde ödenmemiş bütün ikrazat dahil 

olmak üzere , faizcilik ameliyeleri ile ilgili muamelelerini gösteren 

bir beyannameyi Mukayyide verir. 

 

  (2) 

 

Yukarıda (1)’inci fıkra hükmüne riayet etmeyen veya bilerek, esasa 

müteallik bir konuda sahte olan bir beyan yapan her hangi bir faizci 

bir suç  işlemiş olur, ve mahkûmiyeti halinde, bir yıldan fazla 

olmayan hapis cezasına veya beş yüz liradan fazla olmayan para 

cezasına veya her iki cezaya birden ve, hükmî şahsiyeti haiz bir 

teşekkül olması halinde, bin liradan fazla olmayan para cezasına 

çarptırılabilir. 

 

Faizcilerin 

Makbuz 

Vermeleri 

ve 

Muamele-

nin Kaydını  

Tutmaları 

11. (1) Her faizci, borçluya, kendisine yapılan ikraza delil olan senedi 

imza ettiği zaman, bu senedin tam bir suretini verir.  Buna ilâveten,  

faizci, borçluya, bir borca veya onun faizine mahsuben kendine 

yapılan her tediye için bir makbuz verir.  Bu gibi her makbuz, tediye 

yapılır yapılmaz verilir : 

  Ancak, borca delil olan  senedin şeklinin tâyin  edilmiş olması 

halinde, bu gibi senet, tâyin edilen şekilde olur. 

 

  (2) Her faizci, görünecek surette tahribat  yapılmadan  yapraklarının 

çıkarılıp ilâve edilmemesi  maksadıyla sımsıkı ciltlenip 

sahifelendirilen  ve içine, kendisi tarafından yapılan her ikrazla ilgili 

olarak, aşağıda gösterilen tafsilâtı kaydedeceği bir defter tutar :- 

 

   (a) borçlunun isim ve adresi ; 

 

   (b) ikrazın yapıldığı tarih ; 

  

   (c) ana para miktarı ; 

 

   (d) faiz nispeti ; 
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   (e) borca veya faizine mahsuben alınan bütün meblâğlar ve 

bunların ödendiği tarihler ; bu gibi defteri, her hangi bir 

Mahkeme ve Mukayyit tarafından istendiği zaman ibraz eder ; 

 

   (f) tayin edilebilecek sair tafsilat. 

 

  (3) Bâhis konusu deftere yapılacak kayıtlar, hale göre ikrazın 

yapılmasından veya ona mahsuben ödenen meblâğların alınmasından 

hemen sonra yapılır. 

 

  (4) Bu maddenin her hangi bir icabına riayet etmeyen her hangi bir 

faizci, bir  suç işlemiş olur ve, mahkûmiyeti halinde, elli liradan fazla 

olmayan para cezasına veya, devam eden bir suç halinde, bu gibi 

suçun devam ettiği her gün veya gün kısmı için beş liradan  fazla 

olmayan bir para cezasına çarptırılabilir. 

 

Faizcilerin 

Borç 

Durumu 

Hakkında 

Bilgi ve 

Onunla 

İlgili Evrak 

Suretleri 

Vermek 

Mükellefi-

yeti 

12. (1) Bir faizci tarafından, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 

veya sonra, ikraz edilen paranın geri ödenmesi hakkında yapılan her 

senetle ilgili olarak, borçlu tarafından, senedin devam ettiği süre 

içinde her hangi bir zaman ve masraf karşılığı olarak tayin 

edilebilecek meblâğı ödemeği teklif ederek, taahhütlü posta 

marifetiyle veya iki şâhit önünde, yapılan her hangi maku1 bir talep 

üzerine, faizci, borçluya veya borçlu istediği takdirde, talepte 

gösteri1en her hangi bir şahsa, faizci veya vekili tarafından imza 

edilen ve aşağıda gösterilen tafsilâtı veren bir beyanname verir :- 

 

   (a) ibrazın yapıldığı tarih, borcun ana para miktarı, yükletilen yıllık 

faiz yüzdeliği ; ve                    . 

 

   (b) borca veya faize mahsuben halen faizci tarafından alınan her 

hangi bir meblağ  ve tediye edildiği tarih ; ve    

 

   (c) faizciye ödenme vadesi gelip de ödenmemiş bulunan her 

meblağ ve vadesinin gelmiş olduğu tarih, ve bu gibi meblâğ ile 

ilgili olarak ödenme zamanı gelip de ödenmemiş bulunan faiz 

miktarı ; ve 

 

   (d) ödenme vadesi gelmeyen ve ödenmemiş bulunan meblâğ, ve 

bunun ödenmesi gereken tarih. 

 

  (2) Bir faizci, borçlu tarafından yazılı olarak yapılan her hangi makul bir 

talep ve masraf karşılığı olarak tâyin edilebilecek bir meblâğın 

ödenmesinin teklif edilmesi üzerine kendi tarafından yapılan bir 

ikraz veya onun için verilen her hangi bir teminat ile ilgili her hangi 

bir vesikanın bir suretini borçluya veya borçlu istediği takdirde, 

talepte gösterilen her hangi bir şahsa verir. 

 

  (3) Bu madde gereğince kendisine bir talepte bulunulan bir faizci, makul 
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bir mazeret olmadan, bu talebi, yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün 

içinde yerine getirmediği takdirde, bir suç işlemiş olur ve 

mahkûmiyeti halinde elli liradan fazla olmayan bir para cezasına 

çarptırılabilir. 

 

Faizcilerin 

Muamele-

lerini  

Yeniden 

Açmak 

13. (1) Her hangi bir Mahkemede, bir faizci tarafından, bu Kanunun 

yürürlüğe girmesinden sonra ikraz edilen her hangi bir paranın geri 

alınması veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra 

ikraz edilen para ile ilgili olarak bu Yasanın yürürlüğe girmesinden 

sonra yapılan  veya alınan her hangi bir mukavele veya teminatı infaz 

ettirmek için muamele başlatılması ve  ana  paranın   doğru  olarak  

gösterilmediğine   veya   yükletilen faizin,  yürürlükte  olan  her  

hangi  bir Kanun ile konan  kanuni faiz nispetinden yüksek olduğuna  

veya her hangi bir borç veya  mükellefiyet üzerinde ödenmemiş faiz 

tutarının, hakkında bu gibi faizin ödenmesi gerektiği borç veya 

mükellefiyetin ana parasından fazla olduğuna veya masraf, tahkikat, 

harç, prim, yenileme veya başka her hangi bir yük için alınan 

miktarın fazla olduğuna, ve bu gibi her hangi bir halde, muamelenin 

sert veya insafsızca olduğuna dair Mahkemeyi tatmin edecek delil 

bulunması halinde, Mahkeme, muameleyi yeniden açabilir, ve faizci 

ile dava edilen  şahıs arasında hesaplaşma yapabilir  ve, her hangi bir 

hesap beyanına veya hesap görülmesine veya evvelki muameleleri 

kapatıp yeni bir mükellefiyet doğurmayı derpiş eden her hangi bir 

anlaşmaya bakılmaksızın, aralarında görülmüş olan her hangi bir 

hesabı yeniden açabilir ve dava edilen şahsı, bu gibi ana para, faiz ve  

Mahkemenin,  riziko ve bütün ahvali nazara alarak, makul olduğuna 

karar verebileceği yüklerle ilgili olarak âdil bir surette borçlu 

bulunulduğu Mahkemece kararlaştırılan meblâğın üstünde her hangi 

bir meblâğı ödemekten kurtarır ; ve bu gibi her hangi bir fazlalığın 

ödenmiş veya hesaba alınmasına borçlu tarafından müsaade edilmiş 

olması halinde, alacaklının onu geri ödemesini  emredebilir ; ve 

faizci tarafından ikraz edilen para ile ilgili olarak alınan veya yapılan 

her hangi bir teminatı veya anlaşmayı, tamamen veya kısmen 

feshedebilir, veya tashih edebilir, veya değiştirebilir, ve faizcinin 

teminatı elinden çıkarmış olması halinde, faizcinin alacaklıyı veya 

dava edilen başka şahsı tazmin etmesini emredebilir. 

 

  (2) Bir faizci tarafından ikraz edilen paranın geri alınması için muamele 

başlatılabilecek her hangi bir Mahkeme, (1)’inci fıkra gereğince 

kullanılabilecek yetkilere sahiptir ve bu yetkileri, borçlunun veya 

kefilin veya başka mesul bir şahsın talebi üzerine kullanabilir ve 

Mahkeme, aksine her hangi bir hüküm veya anlaşmaya veya borcun 

veya her hangi bir taksitinin ödenme vadesinin gelmediğine 

bakılmaksızın, bu Kanun gereğince, borçlu veya kefil veya başka 

mesul bir şahıs tarafından yapılan her hangi bir istidaya bakmak 

yetkisine sahiptir. 

 

  (3) Her hangi bir iflâs muamelesinde faizci tarafından itiraf veya ispat 

derecesi ile ilgili her hangi bir istida üzerine, Mahkeme, paranın geri 
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alınması için muamele başlatıldığı zaman bu madde gereğince 

kullanılabilen yetkileri kullanabilir. 

 

  (4) Bu maddenin yukarıda gösterilen hükümleri, şekline bakılmaksızın, 

esasen bir faizci tarafından faize para vermek olan her hangi bir 

muameleye uygulanır. 

 

  (5) Bu maddenin yukarıda gösterilen hükümleri, iyi niyetle devralan 

veya kıymet karşılığında ihbarsız olarak elde bulunduran her hangi 

bir şahsın haklarına tesir etmez. 

 

  (6) Bu madde hükümleri, her hangi bir Mahkemenin yetkilerini veya 

kaza yetkisini azaltır şeklinde tefsir edilmez. 

 

Faizcilere 

Verilen 

Mersum 

Borç 

Senetleri-

nin Kat’i 

Olmaması, 

Bölüm 149 

14. Mukavele Kanununun 80’inci maddesi hükümlerine bakılmaksızın, o 

kanunda tarif edilen  mersum bir borç  senedin muhteviyatı, bu gibi senet 

gereğince alacaklının bir  faizci olması halinde, orda beyan edilen hususlar 

için kat’i delil  teşkil etmez. 

 

 

İspat Yükü 

 

15. 

 

Her hangi bir Mahkemede başlatılan her hangi bir muamelede, her hangi  

bir şahsın, bu Kanunun, 2’nci maddesinde  gösterilen “faizci” tabirinin 

tarifine girip girmediği bahis konusu olduğu hallerde, bu gibi bir şahsın bir 

“ faizci ” olduğunu ispat etme yükü, bunu iddia eden şahsa aittir. 

 

Sahte 

Beyan ve 

İfade İçin 

Cezalar 

 

16. Her hangi bir şahıs, her hangi bir sahte, yanlış yola  sevk edici  veya 

aldatıcı  ifade veya vaat ile veya esasa müteallik hakikatleri her hangi bir 

namussuzca  gizleme suretiyle, her hangi bir şahsı, para borçlanmaya veya 

paranın istikraz edildiği veya edileceği şartları kabul etmeğe hile ile ikna 

ettiği veya ikna  etmeğe teşebbüs ettiği takdirde, bir suç işlemiş olur ve 

mahkumiyeti  halinde, altı aydan fazla olmayan hapis cezasına  veya yüz 

liradan fazla olmayan para cezasına  veya her iki cezaya birden 

çarptırılabilir. 

 

Sahte 

Beyanlarla 

Borçlanma-

ya İkna 

Etmek 

17. Her  hangi bir faizci veya bir  faizcinin menecer vekili veya katibi veya 

faizcilik işini görmekte olan  hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkülün müdürü, 

menecer veya  başka bir memuru olan  her hangi bir şahıs, her hangi bir  

sahte, yanlış yola sevk edici veya a1datıcı beyan, ifade veya vaat ile veya 

esasa müteallik hakikatleri  her hangi bir namussuzca gizleme suretiyle her 

hangi bir şahsı, para borçlanmaya veya paranın istikraz edildiği  veya 

edileceği şartları kabul etmeğe hile ile ikna ettiği veya ikna etmeğe 

teşebbüs ettiği takdirde, bir suç işlemiş olur ve, mahkumiyeti  halinde, a1tı 

aydan fazla  olmayan hapis cezasına veya  yüz liradan olan fazla olmayan 

para cezasına veya her iki  cezaya birden çarptırılabilir.  

 

Cumhuriyet 18. Bu Kanun gereğince işlenen her hangi  bir suç  için,  Cumhuriyet Baş 



 9 

Baş 

Savcısının 

Rızası 

Alınmaksı-

zın Hiçbir 

Cezai 

Takibat 

Yapılmaz 

 

Savcısının rızası alınmaksızın hiç bir cezai takibat yapılmaz. 

Bakanlar 

Kurulunun 

Nizamna-

me Yapma 

Yetkisi 

 

19. Bakanlar Kurulu, aşağıda gösterilen konuların hepsi veya her  hangi biri   

hakkında Nizamname yapabilir :- 

 

  (a) faizcilerin tescilini ve bu maksat için takip edilecek usulü  

düzenlemek ve  tescil şahadetnamelerinin  veya bu gibi tescil ile 

ilgili sair evrakın şekillerini ve bunlarla ilgili olarak ödenecek 

harçları tayin etmek; 

 

  (b) bu Kanun gereğince Mukayyitlerin vazife ve yetkilerinin  

düzenlemek; 

 

  (c) bu Yasa gereğince tescil veya  kaydedilen her hangi  tafsilatın bir 

suretinin her hangi bir şahsa verilmesini temin etmek ve bununla  

ilgili olarak ödenecek harçları tayin  etmek; 

 

  (d) bir borca delil olan mukavelenin şeklini tâyin etmek ; 

 

  (e) bu Kanun gereğince tayin edilmesi  istenen veya  müsaade edilen her 

hangi bir  şeyi  tayin etmek ; 

 

  (f) genel olarak bu Kanunun gayelerinin daha iyi uygulanması için. 

 

Kurtarma  

Bölüm 132  

Bölüm 150 

29/1962 

20. (1) Bu Kanun hükümleri, Tüccarlar ve Çiftçiler arasındaki Muameleler 

Kanunu hükümlerine ve Faiz Kanunu ile 1962, Çiftçi Borçlarını 

Düzenleme Kanunu hükümlerine bir ilâve olup onların tesirini 

azaltmaz. 

  (2) Bu Kanunun 12 ve 13’üncü maddelerine tâbi olmak şartıyla, bu 

Kanun hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

yapılan her hangi bir ikraza veya faizcilik muamelelerine 

uygulanmaz. 

 

Yürürlük 

Tarihi 

Bölüm 142 

 

21. Bu Kanun, Cumhuriyet Resmî Gazetesinde ilân suretiyle Bakanlar 

Kurulunca tespit edilen bir tarihte yürürlüğe girer, ve bunun üzerine 

Faizciler Kanunu, 1959, Tashih Edilmiş Kıbrıs Kanunları Nüshasından 

kaldırılır. 

 

 


