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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Hariciye vekâleti Teşkilât kanununa bağlı (5) 
sayılı cetvelin değiştirilmesi; 

Maaşatın tevhit ve teadülüne dair kanunlara 
müzeyyel kanunun ikinci maddesinin tadili hak
kındaki kanun lâyihaları ile; 

Dahiliye vekâleti memurlarından Salâhattin 
Esat ile Vefi Pandır hakkındaki Dahiliye en
cümeni mazbatası kabul edildi; 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretle
rine dair kanunun bazı maddelerini değiştiren 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunların Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapılmasına, 3694, 3829 ve 4142 
sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştiril
mesine ; 

Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir kısım 
alacaklarının karşılıklı olarak ibrasına dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 

olundu; 
Nahiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye 

müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair kanun lâyihasının 19 ncu maddeden 43 ncü 
maddesine kadar olan kısmından yalnız bir 
madde tayyedilerek diğerleri kabul ve 43 ncü 
madde Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerine 
tevdi edildi; 

Ticaret ve sanayi odaları, Esnaf odaları ve 
Ticaret borsaları hakkındaki kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi üzerinde müzakere cereyan et
tikten sonra maddelerin müzakeresine geçildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Sivas İsparta 

Şemsettin Günaltay Kemal Turan 
Kâtip 
Bingöl 

Necmcddin S ahir Sılan 

2. HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Bazı İsviçre mamul mallarının muay

yen bazı Türk mallariyle mübadelesini tanzim 
maksadiyle imza edilen Protokolün tasdikma 
dair kanun lâyihası (1/922) (Hariciye ve İktisat 
encümenlerine); 

2. — Belediye sınırları içinde işleyen muay
yen tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı 
ve telefon ücretlerine belediye hisseleri zammı 
hakkında kanun lâyihası (1/921) (Nafia ve Da
hiliye encümenlerine) ; 

Mazbatalar 
3. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/915) (Ruznameye) ; 

4. -— Hudut ve sahiller sıhhat umum. müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/916) (Ruznameye) ; 

f). — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/917) 
(Ruznameye) ; 

6. — Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3/508) (Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Oanıtez 

KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Kemal Turan (İsparta) 

•«»»» 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgöz'ün 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgöz'ün 
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REİS — Müzakeresine devam ediyoruz. 
ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, Maliye vekâleti Başhukuk 
müşavirliği Teşkilâtına ait kanunun ikinci müza
keresinde muvakkat ikinci maddeye dair verilen 
tadil teklifi Yüksek Heyetinizce nazara alınarak 
Encümene havale buyurulmuştu. Encümenimizce 
yapılan müzakere neticesinde tespit edilen for
müle takrir sahibi arkadaşımız da iştirak etmiştir. 
Formül şudur: 

(Hukuk fakültesinden veya mektebinden me
zun olup da bu kanunun neşri tarihinde Maliye 
vekâleti Hukuk müşavirliği muavin veya mümey
yizliklerinde veya Muhakemat memurluklarında 
bulunanlardan istiyenler kendi kadrolariyle avu

kat namzetliğinde kullanılabilirler. Bu gibiler nam
zetlik müsabaka imtihanına tabi tutulmazlar ve 
birinci fıkra hükümlerinden istifade ederler.) 

Bu formüle göre Maliye vekâleti kadrosunda 
sayılan bu memuriyetlerde bulunanlar, diğer 
namzetlerin tabi oldukları bütün ahkâma tabi 
olacaklarjdır. Yalnız almakta oldukları maaşı 
almağa devam edeceklerdir. Bu suretle hem yeni 
bir istisna tesis edilmemiş ve hem de bu gibiler
den icabında istifade yolu açılmış olmaktadır. 

FUAD -SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar, nazarı 
itibare aldığınız takririm üzerinde Adliye en
cümeni meseleyi tetkik etti ve huzurunuza, şimdi 
izah edilen metni getirdi. Bendeniz de bu me
tinle tamamen mutabıkım. Bu tesbit edilen 
metin bendenizin istediğim, orada çalışmakta olan 
tecrübe ve melekeleriyle bugün mektepten çık
mış olan hukuk mezunlarına çok faik mevkide 
bulunan bu arkadaşlara, bu kanunun muvakkat 
maddesiyle imtihanla üç senede avukat olmak 
salâhiyetini tanımaktır. Maksat hâsıl olmuştur. 
Bence bu metnin aynen kabulünde hiç bir mah
zur yoktur. 

Avukatlık imtihanlarının muvakkaten geri bıra
kılması 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — 9 ncıı mad
deye göre namzetlikte çalışmış olanların tabi ola
cakları avukatlık imtihanı mecburiyeti üç sene 
müddetle geriye bırakılabilir. İki yıl namzet
likte çalıştıktan sonra ehliyetleri kâfi görülen 
ve yardımcı avukatlığa terfi ederek yardımcı 
avukatlıkta veya avukatlıkta ceman dört sene 
hizmet etmiş olanların bu hizmetleri avukatlık 
stajına mahsup olunur. Bu gibiler hizmetten ay
rıldıkları takdirde Baroya kaydolunmak için 
Avukatlık kanunu mucibince ayrıca imtihan ge
çirmek mecburiyetinden varestedirler. 

Hukuk fakültesinden veya mektebinden me
zun olup da bu kanunun neşri tarihinde Maliye 
vekâleti Hukuk müşavirliği muavin veya mümey
yizliklerinde veya muhakemat memurluklarında 

bulunanlardan istiyenler kendi kadrolariyle avu
kat namzetliğinde kullanılabilirler. Bu gibiler 
namzetlik müsabaka imtihanına tabi tutulmaz
lar ve birinci fıkra hükümlerinden istifade eder. 
ler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 
edenler,.. Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Ücretli avukatların maaş kadrolarına nakil ve 
tâyinleri 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihte, ücretli serbest Ha
zine avukatlığında müstahdem bulunanların 
3656 numaralı kanunun muvakkat ikinci mad
desindeki esaslara göre dereceleri teisbit olu
narak halen almakta oldukları ücret miktarına 
bakılmaksızın tesbit olunan derecelerdeki ma
aşlı müşavir avukat, avukat veya muhakemat 
müdürlüğü kadrolarına nakil ve tâyinleri yapı
labilir. Ancak bu suretle yapılacak tâyinler di
ğer memuriyetler için müktesep hak teşkil et
mez. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İşlerin tasfiyesi 
MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Bu kanunun 39 ncu maddesinde yazılı müessese
ler müşavir, müşavir avukat veya avukatla
rından olup üçüncü şahsılar namına mezkûr 
maddede yazılı daire müessese ve teşekküller 
aleyhine dâva kaimi etmiş olanlar ellerindeki bu 
isleri altı av zarfında tasfiye etmeğe mecburdur. 
lar. 

REİS — Reye arzediyorum... Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Ücretli memurların maaş kadrolarına nakli 
MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — Başhu

kuk müşavirliği kadrolarında halen ücretle müs
tahdem bulunanların bu kanunla kabul edilen 
maaş kadrolarına nakil ve tâyinlerinde aşağıda 
yazılı esaslar tatbik olunur: 

Halen bulundukları ücret derecelerinde terfi 
müddetini doldurmuş olanlar ücretlerinin karşı
lığı olan maaş kadrolarına nakil ve tâvin olunur
lar. 

Bulundukları ücret derecelerinde henüz ter
fi müddetini doldurmamış olanlar almakta olduk
ları ücret derecesini bir derece aşağısındaki 
maaşlı kadrolara veya bu esas dairesinde; ala
bilecekleri maaş miktarını geçmemek ' şartiyle 
yukarı derecedeki maaş kadrolarına nakloluna
bilecekleri gibi bunlardan ücrette kalmak is-
tiyenlerin terfi müddetlerini dolduruncaya ka
dar kadro maaşları karşılık gösterilmek suretiyle 
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halen almakta oldukları ücretle istihdamlarına 
da devam olunabilir. 

REİS — Reye arzediyorum: Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
KIRKINCI MADDE — 1050 sayılı Muhasebei 

umumiye kanununun 136 ve 137 nei maddeleriy
le .2996 sayılı kanunun 6 ve 26 neı maddeleri 
ve 2573 sayılı kanun ve diğer kanunların bu 
kanuna uymıyan hükümleri mülgadır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddenin ni-
hayetindeki «Diğer kanun hükümleri mülgadır» 
fıkrasının kaldırılmasını .rica ettiğim zaman 
muhterem Heyetin gösterdiği temayülâta bina
en takririm nazarı dikkate alınmıştı. Fakat bu 
defa geldiği zaman «Diğer kanun hükümleri 
mülgadır» fıkrasının ipka edildiğini görüyorum. 
Binaenaleyh yine ısrar ediyorum, vazu kanun, 
Adliye encümeni mütehassısları, hukuk müşa
virlerine taallûk eden hükümleri bilmezlerse 
başkalarının bileceğini zannetmek bence vahi-
meden ibarettir. Son gelen kanunun, ilk gelen 
kanunların muhalif hükümlerini kaldırdığı bir 
kaidei hukukiye olduğuna göre «Diğer kanunla
rın buna muhalif olan hükümleri kaldırılmıştır» 
fıkrasının kaldırılmasını eskisi. gibi rica ederim. 

ADLÎYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak — Efendim, Refik İnce arkadaşımız ka
nunun ilk müzakeresinde de bu noktai nazarı 
ileri sürmüşlerdi. Filhakika bu kanunun ilga 
ettiği bütün ahkâmı kanuniyeyi burada tahdidi 
olarak saymaya imkan bulunsaydı hiç, şüphesiz 
buyurdukları yolu ihtyar tercihe şayan olurdu. 
Fakat kanunun sarahaten ilga ettiği ve müza
kere mevzuu olan kanunla doğrudan doğruya 
alâkalı olarak tesbit edilen dört kanundan baş
ka usule mütaallik birtakım hükümler vardır 
ki bu kanunla konulmuş olan hükümlere mugaye-
reti bakımından tadile uğrıyacaktır. Son fıkranın 
ilâve edilmemesi ve ilga maddesini tahdidi bir 
şekilde anlamamağa yol açılabilirdi. Nitekim bu 
sayılan kanunlardan başka usulü hukukiyenin ye
mine ait hükmüleri bir kanunla tadil edilmiş, 
fakat bu sayılan kanunlar arasında değildir. Böy
le bir boşluk bırakmamak, aynı zamanda kanunu 
tatbika memur mercilere bir kolaylık olmak üze
re sarahaten ilga edilen kanunlar zikredilmiş, bu 
kanuna muhalif olan kanunlar n hükümleri mu
halefet bakımından zımnen ilgası tabii bulunan 
diğer kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri 
ilga edilmiştir şeklinde ifade olunmuştur. 

Takdir Yüksek Heyetindir. Nasıl isterse öyle 
olur. 

REİS — Refik înce'nin takririni okutuyo
rum: 

Yüksek Reisliğe 
Maddedeki (bu kanuna uymıyan hükümleri) 

ibaresinin tayymı teklif ederim. 
Manisa mebusu 

Refik ince 
REİS — Söz istiyor musunuz? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bir noktayı söy-

liyeyim, müsaade ederseniz. 
REİS — Buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bir defa benini 

kanaatimce şimdiye kadar Adliye encümenin
den böyle ibareli bir kanun çıkmamıştır. Yani 
Adliye encümeninin teşriî ananesinde ben bu
nu bilmiyorum. 

İkincisi arazı vergisi münasebetiyle işbu ka
nuna muhalif olan bilcümle kanunlar mülga
dır diye Muhterem Heyet nazara almıştır. 
Arkadaşlar, hatırlamanızı rica ederim, o kanu
na zeyledilen madde ile 152 küsur kanun, irade, 
ferman lağvedilmiştir ve vatandaşın işi ko
laylaştırılmıştı. Burada koyduğumuz hüküm
ler oradaki kanunlara muhalif olursa bu hususi 
kanuna muhalif olduğu için bunun hükmü 
mer'idir. Bu teknik bir meseledir ve teknik 
bir encümenden çıkmıştır. Bence teknik bir 
encümenden böyle formül hilâfında ısrarda bu
lunmamasını bendeniz beklerim doğrusu. 

R E İ S — Takriri tekrar okutuyorum. Sonra 
reye arzedeceğim. 

(Manisa mebusu Refik înce'nin takriri tek
rar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar lüt
fen işaret buyursunlar... Nazarı itibare almı-
yanlar ... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Maddenin ayrıca encümene gel
mesine lüzum yoktur. Takrir nazarı dikkate 
alındığına göre ibare kaldırılabilir. 

REİS — Nazarı dikkate alman takrir mu
cibince maddeyi tashih ettik. Tekrar okutuyo
rum : 

Kaldırılan kanunlar 
KIRKINCI MADDE — 1050 sayılı Muha

sebei umumiye kanununun 136 ve 137 nci ve 
2996 sayılı kanunun 6 ve 26 ncı maddeleriyle 
2573 sayılı kanun hükümleri mülgadır. 

REİS — Mkddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

KIRK BİRİNCİ MADDE — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Bu kanunun ic
rasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiy enler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum,. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kanun kabul edilmiştir. 
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3. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret hor

salan ve Esnaf odaları teşkili hakkında kanun 
lâyihası ve Adliye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/890) 

TİCARET V. Dr. BEHÇET UZ (DenMi) — 
Arkadaşlar, şimdi müzakere buyurulacak olan 
Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları, 
Esnaf odaları teşkili hakkındaki kanunun müs
tacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — Vekil lâyihanın müstacelen müza
keresini teklif ediyor, reyinize arzediyorum: 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesinin müzakeresini yapmış
tık, şimdi maddelerin müzakeresine geçiyoruz. 

Ticaret ve sanayi odaları, Esnaf odaları ve Ti
caret borsaları kanunu 

Umumî hükümler 
Kuruluş 

BÎRÎNCÎ MADDE — Ticaret ve sanayi oda
ları, esnaf odaları ve ticaret borsaları bu ka
nunda yazılı esaslar dairesinde meslek hizmet
lerini görmek ve hükmi şahsiyeti haiz olmak 
üzere iktisadi ihtiyaçların lüzumlu kıldığı yer
lerde Ticaret vekilliği tarafından kurulur. 

Bu kanunda « Teşekkül » kelimesiyle tica
ret ve sanayi odaları, esnaf odaları ve ticaret 
borsaları; 

« Esnaf » kelimesiyle Ticaret kanununun 
13 ncü maddesinde tarif edilmiş olan küçük ta
cirler ifade edilmiştir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Ar
kadaşlar, bu madde 3 teşekkülün kurulmakta 
olduğunu göstermektedir. Ticaret odaları, es
naf odaları; ticaret borsası. Ticaret odasının 
hududunun dairei şümulü aşağı maddelerin bi
risinde gösterilmektedir. Fakat Ticaret ve sa
nayi odalariyle esnaf odalarını hududu, dairei 
şümulü nerelere kadar gidecektir, bu gösteril
memiştir. Meselâ Balıkesir ticaret odası denilince 
Balıkesir kasabasının içinde bulunan esnaf oda
ları, esnafa mı mahsustur? Bundan orada bulunan 
tüccara mahsus oda mı kasdediliyor, yoksa mer
keze tabi olan, meselâ Balıkesir'e tabi olan köy
ler ve nahiyeler içinde sakin olupta ticaret ve 
sanayi ile meşgul olanlar da bu odalara tabi mi
dir?. Bu tasrih edilmemektedir. Halbuki halen 
mer'i olan ticaret odaları nizamnamesinde bu 
sarahat şu suretle gösterilmiştir, birinci madde
sinde : 

Ticaret ve sanayi odalarına sahai faaliyeti 
yalnız bulundukları şehir ve kasaba değil, mülki 
teşkilât itibariyle o şehir veya kasabaya merbut 
olan ve ticaret odaları bulunmıyan yerler, nahi
ye ve köylerde ticaret ve sanayi mmtakalarma 
dahildir, denilmektedir. Şimdi bu kanunda, bu 
meskût geçilmiştir. Halbuki bendenizce bu da 

lâzımdır. Köylerde, nahiyelerde de şehir ve ka
sabalarımızda olduğu kadar yüksek sermaye ile 
olsun, küçük sermaye ile olsun, ticaret yapan
lar vardır. Onlar da buna dahil midir, değil mi
dir? Malûm değil. Aşağıdaki maddelerde cezai 
hükümler vardır. Orada bulunanlara bu cezai 
hükümler tatbik edilecek midir, tereddütleri mu
cip olacaktır. Bu maddede bunun gösterilmesi 
çok lâzımdır kanaatindeyim. Binaenaleyh encü
men kabul ederse mesele yoktur. Noktai nazarını 
anlamak yerinde olur zannediyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, 
«Ticaret, sanayi ve ziraat» iktisadi hayatın baş
lıca üç faaliyet şubesidir. Bu kanun lâyihasi, 
bu üç nevi faaliyetten ikisinin teşkilâtlandırıl
masını derpiş ediyor. Bu teşkil edilmek istenilen 
odalara - mevcut odaların idamesi şeklinde - «Ti
caret ve sanayi odaları» deniliyor. Arzettiğim 
gibi üç şubeden (Ziraat) açıkta kalmıştır. Çün
kü (Ticaret ve sanayi odaları) denilmektedir. 
Bu bahsi açmakla bendeniz bu kanun lâyihasına 
«Ziraat odaları» nı da sokmağı ileri sürmek ta
savvurunda değilim. Fakat her halde bu da teş
kilâtı üzerinde gerek Hükümetçe gerek alâkalı 
encüm enlerce düşünülürken ticaret ve sanayi 
odalarının yanı başında ziraat teşkilâtının da 
düşünülmüş olması lâzımdır. Hükümetçe ve en
cümence bunun hakkında ne düşünülüyor, ileri
de ziraat odaları da bir teşkilâta bağlanacak mı
dır? Bunu şu noktadan da düşünmek lâzımgelir: 

iktisat encümenimizin çok kıymetli mazbata
sının bir tarafında bu nevi teşekküllerin tarihçe
sinden bahsolunurken deniliyor ki, «ve yine ay
nı tarihte Dersaadet Ziraat odası» teşekküllerine 
inkisam etti. Ve 27 şubat - 1304 - 1887 tarihinde 
ise yeniden her üçü birleştirilmek suretiyle «is
tanbul ticaret; sanayi ve ziraat odası» kuruldu. 
Görülüyor ki bu teşkilâtın mazisinde üç faaliyet 
şubesinin bir odada toplanması da vâkıdir. Bun
ları birleştirmek mi, yoksa aylrmak mı doğrudur? 
Bu, başka mesele. 

Yalnız bu maddenin müzakeresi dolayısiyle 
bu noktanın da tenvirini rica ediyorum. 

Bir de bu maddenin son fıkrası hakkında 
şekle ait mütalâam vardır. Daniliyor ki «bu ka
nunda teşekkül kelimesiyle ticaret ve sanayi oda
ları, esnaf odaları ve ticaret borsaları, esnaf ke
limesiyle de Ticaret kanununun 13 ncü madde
sinde tarif edilmiş olan küçük tacirler ifade edil
miştir». Cümlenin siyakı o şekildedir ki, (ifade 
edilmiştir) \ erine (kastedilmiştir) demek daha 

yerinde olur. Şayet bu (ifade) kelimesi tercih olu
nacaksa o zaman cümlenin bünyesini değiştirmek 
lâzımdır: Bu kanunda, ticaret ve sanayi oda
ları, esnaf odaları ve ticaret borsaları «Teşek
kül» kelimesiyle; Ticaret kanununun 13 ncü 
maddesinde tarif edilmiş olan küçük tacirler de 
«esnaf kelimesiyle ifade edilmiştir» şeklinde 
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olursa dilimizin bünyesine ve şivesine daha uy- I 
gun düşer. 

REİS — Encümenin bir mütalâası var mı?? 
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Muhterem | 

Sezai Bey arkadaşımız bundan evvelki kanu- i 
na müsteniden yapılmış olan nizamnamede ti
caret odalarının faaliyet hudutlarının tesbit 
edildiğini izah ve bu kanunun birinci madde
sinde zikredilen odaların faaliyet sahalarının ı 
ne olduğunu sordular. Mütaakıp maddelerde
ki biribirini itmam eden hükümlerden anlaşı- | 
lacağı üzere ve esas itibariyle, Ticaret vekâle
ti tarafından lüzum görülecek yerlerde kuru
lacak olan ticaret odalarının hudutları kurul
dukları mahallin belediye hudutları olması lâ-
zımgelir. Fakat şekli ifadeye göre bunların 
bu kanun hükümlerine müsteniden icrayı faa
liyet edecekleri yerlerin vekâletçe tesbit edi
leceği ve kendi idare heyetlerinin veya doğ- ı 
rudan doğruya Ticaret vekâletinin lüzum gös
tereceği yerlerde de ajanlık tesis edebilecek
leri aşikârdır. Kanunun maddei mahsusasmda 
gösterilen nizamnamede bu hususlar izah edi
lecektir. Muhterem Nevzad Ayaş ziraat oda
larına ait mütalâalarını ileri sürdüler. Biz ka
nun lâyihasının tetkiki sırasında Ziraat vekâ
letince de böyle bir lâyihanın hazırlanmakta 
olduğuna muttali olduk. Tarihi itibariyle ziraat 
odalariyle beraber teşkil edilmiş olmakla bera
ber bugünkü ilerleyiş safhasında ticaret ve sa
nayi odalarının tamamiyle ayrı bir teşekkül 
halinde muhafaza edilmesi lâzmıgeleceği ka-
naatmda da birleştik. Şekle ait bir temennile
ri oldu. «Bu kanunda» tâbirini başa almak za
ruretiyle bu tertip verilmiştir ve ifade tâbiri
nin maksadı temin etmekte olduğunu zannet
mekteyiz. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Efen
dim, kanunda gerçi idare heyeti ve meclisi ida
reye, ticaret odası olmıyan yerlerin, ticaret oda
sı olan yerlere bağlanarak oralarda birer ajan 
yapılması salâhiyeti verilmiştir amma, arzet-
tiğim gibi ticaret odasının hudut ve dairei şü
mulü haricinde kalan yerler için de; meselâ, 
bugün Edremit'te ticaret odası vardır, Bur
haniye'de yoktur, Bandırma'da ticaret odası 
vardır, Erdek'te yoktur, bu, o kaza ticaret oda
sının kendine civar olan ve ticaret odası açıl
masına lüzum olmıyan; o kazanın, ticareti ge
niş olmıyan kazanın da ticaret odasının işle
rinde müşkülât görülmemesi için yakınlığı ve 
münasebeti hasebiyle oraya bağlanması için ti
caret odası olan yerlerin civarlarından idare 
meclislerine ve idare heyetlerine, oralara da 
bir ajan gönderilmesi salâhiyeti verilmiştir. 
Elyevm mer'i olan nizamnamede sarahat var
dır amma muhterem Mazbata muharriri arka
daşımızın buyurduğu gibi bir kaza içinde olan ı 
yerler için değildir. Meselâ Bandırma'da tica
ret odası vardır, Erdek'te yoktur. Erdek'i de I 
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kendi şümulü dairesine almak ve orada bîr 
ajanla işini gördürmek içindir. Fakat Bandır
ma'ya bağlı köyler, nahiyeler vardır. Ticaret 
odaları borsalar gibi değildirler. Gerçi borsa 
şehir hududiyle tahdit edilmiştir amma tica
ret odaları böyle değildir. Meselâ Bandırma'-
nın Aksakal, Okçugöl köylerinde on binlerce 
lira ile ticaret yapan insanlar vardır. Bunlar 
diğer şehirlerle de, diğer köylerle de ticaret 
yaparlar. Onların da ticaret odalariyle alâka
ları ve işleri olur. Onlar da ticaret odasının ka
za şümulü içine girerlerse ticaret odasi o va
kit tam manasiyle ticaret odası olur. Elyevm 
işlemekte bulunan ticaret odaları bu şekilde 
işlemektedir. Onun yerine bunu maddede gös
termekten bir zarar yoktur. Fayda vardır* 
Nizamnameye konulur buyurdular, kanunda 
bir nizamname yapılması işi vardır. Amma ni
zamname bir kanunun sureti tatbikini göste
rir. Malûmu âliniz kanunda olan bir şeyin na
sıl tatbik edileceği nizamname ile gösterilir. 
Yoksa kanunda olmıyan bir hüküm nizamna
meye konamaz. (Doğru, doğru sesleri). Onun 
için bu arzettiğiin noksan, kanunda gösteril
mezse nizamnamede de gösterilemez. Binaena
leyh teklifimde bir zarar yoktur. Vakayı ol
duğu gibi ifade etmekten ibarettir. Bir takrir 
takdim ediyorum, bunu ilâve edelim, tamam
lanması için lâzımdır zannediyorum. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 
— Birinci maddenin son fıkrasında «esnaf» 
kelimesiyle, Ticaret kanununun 13 ncü mad
desinde tarif edilmiş olan küçük tacirler 
ifade edilmektedir. Bu 13 ncü madde, Ti
caret kanununun 13 ncü maddesindeki kü
çük tacirlerin haricinde esnaf olamaz nu? 
Ticaret kanununun o maddesi şu dakika
da elimde değildir. Bendenizde bir tered
düt mevcuttur. Öyle zannediyorum ki, küçük 
tacir tâbirine sığmıyan esnaf bunun içerisine 
alınmıştır. Bundan tatbikatta bu esnafa küçük 
tacir sıfatının verilme::i veyahut bir kısmının 
hariçte kalması gibi veyahut ithali icabetmi-
yenlerin oraya katılması gibi bir vaziyet hâs d 
olur mu, olmaz mı? Mazbata muharriri arkada
şımız lütfen Ticaret kanununun 13 ncü madde
sinin izahı suretiyle bize bu noktanın aydınla
tılmasında fayda olduğunu zannediyorum. 

M. M. FAİK KURDOĞLU ( Manisa ) — 
Efendim, lâyihanın birinci maddesinde ticaret 
odalarının teşkil edileceği yerlerin Ticaret ve
kâletince tesbit edileceği sarahaten yazılıdır. 
Buradaki yer kelimesinin hududu şümulünün 
de mezkûr vekillikçe tesbit edileceği tabiidir. 

Ajanlıklara gelince; takip edecek maddeleı 
de görülecektir. Bunlar idare meclislerinin ve
yahut Ticaret vekilliğinin göstereceği yerlerde 
vüeude getirilecek ve muamele tarzları nizam
name de tesbit edilecektir. Köylerde ikamet 
edenler, tacir vasfını iktisap etmiş bulunduk-
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l an takdirde kendi sahalarında ticaret odaları 
tesis edilmiş bulunursa oraya kaydedilmeleri 
tabiidir. Tacir vasfını haiz olmıyanlar için 
kayıt mecburiyeti yoktur. Mütaakıp madde bu
nu vazıhan ifade etmektedir. Bu bakımdan 
Sezai Beyefendinin endişelerine mahal bulun
madığını zannetmekteyiz. 

Feridun Fikri Beyefendinin ileri sürdükleri 
mülâhazaya gelince; hepimizin bildiği veçhile 
Ticaret kanununun 13 ncü maddesi, şöyledir: 

« Ticareti sermayei nakdisinden ziyade me-
saii bedeniyesine müstenit ve kârü kisbi ancak 
medarı maişetini temine kâfi olacak derecede 
cüzi olan kimseler, ister seyyar olsunlar ister 
bir dükkânda veya bir sokağın bir mahalli mu
ayyeninde sabit bulunsunlar küçük tacir addo
lunur ». 

Esnafın ayrıca tarifi hiç bir kanunumuzda 
mevcut olmadığına göre, esnaf odalarına âza 
yazılması mecburi kimselerin, vazıhan iare 
edilmesi elbette bir zarurettir. Bu maddedeki 
tarif haricinde kalmış olanlar varsa onların bu 
odalara âza olmasını encümen kasdetmiş değil
dir. 

Muhterem Nevzad Ayaş arkadaşımızın teklif
leri kalıyor: biz «ifade edilmiştir» tâbirini 
kanun lisanına daha uygun gibi gördük. Çün
kü maksat bu kelimelerin her kullandıkları 
yerde anlatacakları mânayı ifade etmektir. 
« Kast » dan daha geniş bir tâbir olarak « ifa
de » yi tercih etmiş bulunuyoruz. 

GALtP GÜLTEKÎN (Konya) — Efendim, 
ben de maddenin sonundaki esnaf kelimesinden 
Ticaret kanununun 13 ncü maddesindeki küçük 
tacir kasdedildiği ifadesi üzerinde düşündüğü
mü söyliyeceğim. Esnaf tâbiri Ticaret kanu
nunda yoktur. Amma bir takım mevzuatımıza 
geçmiş bir kelimedir. Yalnız buradaki esnaf 
kelimesi Adliye encümeninde tarif ve tasrih 
edilmedi. Bu umumî mânada ve herkesin anla
dığı sanatkâr veya sanatçı, sanatla iştigal edenler
dir. Şimdi, Ticaret kanunundaki tacir ile küçük ta

cirin ayrılması meselesi başka menşe ve başka mem
baa istinadetmektedir. Çünkü tüccara bir takım 
mükellefiyetler tahmil edilmektedir. Halbuki kü

çük taciri bu mükellefiyetlerden meselâ, defter tut
mak ve saireden azade kılmak için, tacir ile 
büyük tacir diye bir tefrik yapılmıştır. 

Sonra bunların en büyük vasfı büyük tacirin 
ticaret sicilline kaydedil mesidir. Küçük tacir
ler ticaret sicilline kaydolunmazlar. Şimdi esnaf, 
sanatçı olunca bu büyük mikyasta da olur; kü
çük mikyasta da olur. Büyük ve küçük mikyasta 
olduğuna göre tacir ve küçük tacir olabilir. Eğer 
tacir aynı zamanda da sanatçı ise büyük tacir ola
rak kaydedilir. Eğer bir küçük tacir vaziyetinde 
ise yine esnaf olarak odasına kaydedilir. Binaen
aleyh bunu burada tarif etmek ve küçük tacire 
hasretmek doğru değildir zannederim. 

Sonra bir kimsenin ticaret odalarına büyük 
veya küçük tacir kaydedilmiş olmaları onları 
ne büyük tüccar yapar, ne de küçük tüccar ya
par. Bunun hukuki hiç bir tesiri yoktur. Onun 
için esnaf kelimesinin yalnız küçük tacire has
rının tatbikatta birtakım karışıklıklar doğurma
sı ihtimali vardır. Binaenaleyh buradaki tari
fin kaldırılması daha doğru olur kanaatindeyim. 

FAÎK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Efendim bendeniz de Galip Gültekin arakadaşı-
mı teyiden maruzatta bulunacağım. 

Mümkün olduğu kadar maddelerde tarifler
den içtinap'etmek doğru olur. Çünkü tarifler 
noksan olursa tatbikatta bir takım teşevvüşlere 
meydan verebilir. Bendenizce de esnaf ayrı bir 
katagoridir. Yalnız küçük tacirlere münhasır 
değildir. Ticaret ve sanayi odaları kanununda 
bile ayrı bir katagori olarak gösterilmiştir. 
Orada, kanunun bir maddesinde, esnaf ve dük
kânda oturan sanatkârlar, küçük tacirler ay
rıca zikrediliyor, esnaftan başka küçük tacirleri 
de zikretmek onların ticaret odaları tarafından 
mahallî sicillere kaydedilmeleri mecburiyeti 
gösterir ki bugünkü mevzuatımızda dahi esnaf
lar ayrı bir sınıftır. Odalar kanunumuzda ayrı 
bir sınıf olduğu gibi umumî anlayışta ve tatbi
kattaki mânasında da esnaf ayrı bir sınıftır. 
Esnaf bugünkü Ticaret odaları kanununda 
mer'i kanunda, küçük tacir olmadığı gibi ben
denizce Galip Gültekin arkadaşımızın da işaret 
ettikleri gibi Ticaret kanununa göre de esnaf 
ayrı bir sınıftır. Bakınız Ticaret kanunu küçük 
tüccarı nasıl tarif ediyor. Nakdî sermayesinden zi
yade mesaii bedeniyesine isıtinadeden aynı zaman
da kârü kisbi kendi maişetine ve yetecek ka
dar cüzi olan kimselerdir. Yani hem nakdî 
sermayesi olacak hem de kârü kisbi az olacaktır. 
ve daha ziyade mesaii bedeniyesine istinadede-
eektir. Halbuki esnaf bu değildir, nakdî ser
mayeden, daha ziyade mesaii bedeniyesine is
ti nadeden hirfet ve sanat erbabıdır. Küçük ta
cirin bir kısmı da esnaf telâkki edilebilir. Za
ten umumî anlayış da böyledir. Meselâ bezzaz 
esnafı denilir. Arşın vurur. Nihayet orada 
bedeni mesaisi de vardır. Fakat sanatı yoktur. 
Esnaf asıl mesaii bedeniyesine istinadeden 
küçük sanat ve hirfet erbabıdır. Bunları küçük 
tacir addedecek olursak esnafın bir kısmı, sanat 
erbabı hariçte kalabilir. Encümence maksut 
olan Sanayi ve Ticaret odaları kanunundaki 
esnafın bir kısmını hariçte bırakmak ise - ki zan
netmiyorum - onlar da sicille dahil olacaktır, 
bu bakımdan bendeniz de arkadaşımın noktai 
nazarına iştirak ederek şunu arzederim ki, tarif
ten içtinap edilsin. Adliye encümeninin metni 
yerindedir. Esnaf, küçük tacir, tacir hepsi ta-
biatiyle ticaret ve esnaf odası sicilline kaydoluna
caktır. Hepsinin mensup olacakları odalarda si
cilleri bulunacaktır. Bu bakımdan tariften içti* 
nap edilmesi doğru olur. 
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M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efen

dim, gayet tabii bir şey olmakla beraber, şunu 
sarahaten arzetmekte bazı faydalar gördüm. Eğer 
karşılaşacağımız mütalâalar arasında hakikî mak
sadı bozmıyacak ve heyeti umumiyesiyle kabul 
buyurduğunuz kanun esajslarını haleldar etmiye-
cek olan mütalâalar ve daha faydalı olacak tek
lifler olursa bunu encümenimiz memnuniyetle ve 
şükranla kabul etmeğe amadedir. Bu gibi hal
lerde ne kendi metnimiz ve ne de kendi fikirleri
miz üzerinde ısrar etmek ve bahsi uzatmak arzusu 
asla mevcut değildir. Bunu belirttikten sonra 
hem (Talih (lültekin hem Faik Barutçu arkadaş
larımızın fikirlerine cevaplarımı arzedeceğim. Bir 

kere Faik Barutçu arkadaşımız mümkün mertebe 
tariflerden içtinap etmek lâzımdır dediler. Bizim 

kendi kanaatimiz bunun yüzde yüz aksinedir. Tek
rar ederim ki, hiç bir kanunumuzda esnafın tarifi 
mevcut değildir. Biz hiç bir zaman, memlekette 
ne kadar çalışan ve ekmeğini kendi kazanan varsa 
heyeti umumiyesini bu teşekkül namı altında ifa
de (ittiğimiz müesseselerde toplamağı arzu ve is
tihdaf etmiş değiliz. Bu kanunun heyeti umumi
yesini okumuşlarsa görmüşlerdir ki, buralara al
mak istediğimiz kimselerde muayyen şartlar ara
dık. Tarife benzer bir şekilde esnaf tâbiri bizde 
ilk ve son defa olarak esnaf talimatnamesinde 
geçmiştir. Eski Ticaret odaları kanununda, şu
rasını arzedeyim ki, o zaman memuriyetim dola-
y isiyle hazırlanmasında bulunmuştum, sadece 
esnaf kelimesi vardır. Tarifi yoktur. O zamanlar 
ne küçük tacir ve sanatkâra matuf olarak Ticaret 
kanunundaki tarif, ne İş kanunundaki tarif, ne 
Muamele vergisi kanunundaki tarif, ne kazanç 
vergisindeki tarif ortaya çıkmış değildi. Şimdi 
vazıı kanun olarak esnaf odaları diye bir teşek
kül vücuda getiriyoruz ve buraya girecekleri 
muayyen vazife ve mükellefiyetler ve bu mükel
lefiyetlere tabaiyet etmiyenleri muayyen ceza
larla karşılaştırıyoruz. Bu şartlar dahilinde es
naf kimlerdir bunları tesıbit etmek kadar tabii 
ve hukuki bir şey olamaz, (Doğru sesleri). 

Biz düşündük esnaf nedir? Ticaret kanunu 
hangi kısmı sicilli ticarete kayde mecbur tut
muştur, hangi kısmı defter tutmak ve illi mü
kellefiyetlerinden azade bırakmıştır, bunu biz de 
hatırlamaktayız ve o tarihte de hatırlamış bulu
nuyoruz. Bunlarla katiyen alâkalı olmaksızın 
sırf bu kanun bakımından esnafa tarif aradık, ve 
bu adamların, bir az evvel okuduğum maddede, 
bizi tatmin eden tarifini bulduk . Bu maddede, 
izah edildiği veçhile, bedenî mesaisi nakdî serma
yesinden fazla olan ve diğer esas vasıfları da sa
yılan kimselere, sanatçılara; tacir denilince bu 
kabîl sanatçıda dahildir, ve bu cihet bu ka
nundan çok sonra ç'ıkmış olan Muamele ve ka
zanç vergileri kanunlarında da musarrahtır; 
esnaf dedik. Bendenize öyle geliyor ki; arkadaş
ları bu nevi miütalâalara sevkeden zühul bir de 

îş kanunumuz olduğunu ve bu tarif dışında ka
lan işçiler için ayrı hükümler bulunduğunu ve 
hattâ bugün Mecliste, bunlar hakkında da hü
kümleri muhtevi bir Sanayi kanunu lâyihası bu
lunduğunu derpiş buyurmamalandır. Bizim 
kasd ettiğimiz sarahaten Ticaret kanununda sa
rahaten tarif ve tavsif edilen ve bizim de ta
rifini koymakta bir çok bakımlardan fayda! gör
düğümüz küçük tacirlerdir. Ve bunun böjyleee 
olmasında katî lüzum bulunduğu kanaatindeyiz. 
Nihayet Faik Barutçu arkadaşımızın söylediği 
gibi bir tarif eski kanunda yoktur. Belki nizam
name hükümlerini karıştırmış bulunuyorlar. Es
naf talimatnamesinde hemen geçmiştir. Bu ta
limatnamede eski Ticaret ve sanayi odaları ka
nunun 4 neü maddesi hükümlerinden istifade 
maksadiyle tedvin edilmiştir. Hattâ onda dahi 
tam tarifi yapılmış değildir. 

PAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon — 
Efendim; bendenizin mütalâamın bir noktadan 
iyice anlaşılamadığını anlıyorum, izah edeyim. 

Eğer (esnaf) m mevzuatımızda tarif edilme
miş bulunması bir boşluk tevlit ediyorsa bu boş
luk olarak hissedildikten sonra hakikaten tarif 
edilmek lâzımgelir. Güzel. Yalnız eğer tarif ke
maliyle ifade edilmezse o zaman tatbikatta, ar-
zettığim gibi, teşevvüşler yapabilir, iktisat 
encümeni hakikaten bu tarifin lüzumuna ka
nidir. Güzel, amma yapılan tarif noksandır. 
Esnaf küçük tacir değildir. Dediler ki bizce 
maksut olan küçük tacirdir. Bunun haricinde 
kalanlar ticaret ve esnaf odalarına alınacak 
değillerdir. Onlar işçidirler. Şimdi efendim, 
bu tarifle; arzettiğim gibi umumî anlayıştaki 
ve tatbikattaki mânasına göre esnaf olan ha
riçte kalır. Küçük tacir, Ticaret kanununda
ki tarife ve şartlara göre yalnız bedenî mesa
isine istinat eden fakat tüccar olan sınıftır. 
Bu, tüccarı tarif ediyor. Esnafı tarif etmiyor. 
Esnaf meselâ berber gibi, kahveci gibi. Bun
lar esnaftır, küçük sanat erbabıdır, işlerinde 
sanat bulunan kimsedir, esnaf budur. Eğer 
mutlaka esnaf tarif edilecekse küçük tacir ola
rak tarif edilemez. Denilecek ki, ticareti nak
dî sermayesinden ziyade bedenî mesaisine is
tinat eden küçük sanat ve hirfet erbabı. Es
naf budur. Küçük tacir de ticareti sermaye
sinden ziyade mesaii bedeniyesine müstenit 
ve kârı kisbi ancak medarı maişetine kifa
yet edecek derecede olan kimseler. Bunlar 
da küçük tacirdir. Bugünkü Ticaret ve sanayi 
odaları kanununda; esnaf, sanatkâr ve küçük 
tacirler de ticaret ve sanayi odalarına girmek
le mükelleftir, denilmekle esnaf ve küçük ta
cirin ayrı bir sınıf olduğu tebarüz ettirilmiş
tir. Bu, Odalar kanununun 4 ncü maddesidir. 
Bu kanunun 3 ncü maddesinde sıfatı tieariye-
yi haiz olan, berrî ve bahrî bütün Ticaret ka
nunlarına nazaran sıfatı ticariyeyi haiz- olan 
kimseler ticaret odalarına kaydolunmakla mü-
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kelleftirler. 3 ncü madde mucibince mükellef 
olanlardan maada esnaf bir, dükkânda otu
ran sanatkâr iki, küçük tacirler üç. 4 ncü 
maddede bunlar da mahallî sicille kaydolun
makla mükelleftir deniyor. Bugünkü mevzu
atımızda ayrıca sarih bir tarifi yoktur amma 
bunların ayrı bir sınıf olduğu sarahaten teba
rüz ettirilmiştir. Mevzuatımızın da tebarüz et
tirdiği gibi arkadaşımız vergi kanunlarında 
da vardır diyorlar. Güzel. O da teyiden göste
rir ki bugünkü mevzuatımızda esnafın ayrı 
bir tarifi yoktur. Fakat umumî anlayışımızda, 
teamül ve tatbikatta tarifi vardır. Eğer bura
da tarifi lâzım geliyorsa umumî anlayış ve tat
bikattaki mânasına göre bir tarif yapmak lâ-
zımgelir. Bu şekilde tarif edildikten sonra de
nilir ki hem Esnaf, hem de Ticaret kanununun 
13 ncü maddesinin tarif ettiği küçük tacirler 
bu kanunun şümullerine tabidir; böyle bir sa
rahat verilmesi lâzımgeliyorsa. Herhalde ar
kadaşlar bu tarif noksandır. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

GALİP GÜLTEKİN (Konya) — Efendim, 
Faik Kurdoğlu arkadaşımız kanunda tarifin 
bulunmasının iyi olacağını söylediler. Tarif şu 
bildiğimiz mânada efradını eâmi ağyarına mâ
ni olursa tariflerin bulunmasına asla muhalif 
değiliz, bulunması doğrudur. Fakat şimdiye 
kadar sanat ve esnaf meseleleri, kim sanatçı, 
sanat nedir diye kendi kanunlarında yani sa
nayie veyahut esnafa ait bir kanunda yazılmış 
olursa burada tarife hacet yoktur. O yoksa bu 
dar mânada olan tarif yani küçük taciri esnaf 
olarak telâkkiye imkân yoktur. Malumu âli
leri eskiden, ilk devirlerde bir işi imal eden 
yani yapan sanatçı başka, onun alışverişiyle 
alâkadar olan başka idi. Amma bugün iç İn 
bunlar yekdiğeriyle memzuçtur. Bugün doku
macılık bir sanattır. Binlerce, yüz binlerce li
ralık sermaye ve pek çok işçi çalıştıran kim
seler vardır. Bunlara da esnaf denmektedir. 
Şimdi nasıl küçük tacir dediğimiz zaman bu 
esnaf ifade edilmiş olur. 

Sonra, bugün artık eskisi gibi bizzat çalış
mağa da lüzum yoktur. Küçük tacir ise Tica
ret kanununun 13 ncü maddesinde say i zati
si diye hasrediliyor. Esnaf buna tamamen da
hil değildir. O halde böyle hepisini ihtiva et-
miyen bir tarif koymaktansa, koymamak daha 
hayırlıdır. 

Bu En. M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) 
— Efendim, aşağı yukarı aynı çerçeve dahi
linde dolaşmak zaruretinde kaldığım için af-
fınızı istirham ederim. 

Bir kere Faik Ahmed Baruçtu arkadaşımı
zın bahsettiği Ticaret kanununu, bu kanun
dan yani elimizdeki lâyiha ile bir kısım hü
kümlerini bir kısım yerlerde kaldırmakta ol
duğumuz 655 sayılı Ticaret ve sanayi odaları 
kanunundan bir sene sonra çıkmıştır. Yani o 

zaman, tacir, küçük tacir tasnif ve tâbiri he
nüz vücude getirilmiş değildi ve vasıfları te
barüz ettirilmemişti. O tarihte esnaf, tacir, kü
çük tacir diye ayrılmış kısımlar kanunen mev
cut değildi. Ticaret ve sanayi odaları kanunu 
bu vaziyet dalı ilinde neşredİldiği için dördün
cü maddesinde şöyle denmiştir : «Ticaret ve sa
nayi odaları, bulundukları mahallin birer ti
caret sicillini tutacaklarda'. İşbu sicil üçüncü 
madde mucibince odaya kaydi mecburi olan
larla bunların haricinde kalan bilûmum esnaf 
ve dükkânı bulunan ilâh....» 

FAİK. AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Sanatkârlar ve küçük tacirler ... derisini, de 
okusanıza .. 

M. Mı. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Rica ederim, ben sizi dinledim. Arzu buyurur
sanız maddeyi bütün okuyayım. (... sanatkâr
lar ve küçük tacirler dahi kaydolunacaklar
dır). 

Fakat arzettiğim gibi G55 sayılı olan bu ka
nun 22 nisan 1925 te neşredilmiştir. Ticaret 
kanunu ise 4 teşrinievvel 1926 da neşredilmiş
tir. Eğer arkadaşpu bu tarzda itirazlariyle 
kendilerinin haklı olduğunu göstermek istiyor
larsa diyebilirim ki, Ticaret kanununda küçük 
sanatkârlar ibaresi dahi yoktur. Nihayet şunu 
da söyliyeyim ki, biz burada beynennas esnaf 
kelimesinin içine neler girdiğini araştırmıyo
ruz, bunun tarifini yapamıyoruz. Bu ka-
kanuııa nazaran ceza tehdidi altında bulun
durduğumuz adamlar kimlerdir, bunun tari
fini yapıyoruz. Şimdi dalip dültekiu derse ki, 
lıammal o da çalışıyor, o da dahil midir? Ha
yır, Biz onu kasdetmedik. Bizim kasdettikle-
rimiz odaya girmeğe mecbur olanlardır. Ka
nunda tesbit edilen vecibe ve mükellefiyetlere 
muhataptır dediğimiz adamlar, ancak bu 13 
ncü maddenin tarifine giren kimselerdir. Bu
nun haricinde kalmışlar varsa, onlar da değil 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim, bende
niz de İktisat encümeninin tesbit ettiği metnin 
bu kanunun istihdaf eylediği maksat itibariyle 
doğru olduğunu arzedeceğim. Bu mütalâamın 
aksi olarak mütalâada bulunan arkadaşlarımı
zın dedikleri de hakikaten yerindedir, amma, 
bunların mebdei hareketleri başka olduğu için 
neticede bizden ayrılıyorlar. Bu. kanunun mak
sadına göre onlar aykırı bir neticeye varıyor
lar. Sebebi şudur : Maddede, bu kanuna göre 
esnaftan maksat küçük tacir demekle, bugün 
taamülde taayyün etmiş olan esnaf kelimesini 
ifade ettiği mânada değiştirilmiyor. Bugün örf 
ve teamülde esnaf tâbiri ne ise yine aynen ka
lıyor. Fakat biz bu madde ile şunu istihdaf 
ediyoruz ki, bu kanunda kullandığımız esnaf 
tâbiri ile Ticaret kanunundaki küçük taciri kas-
dediyoruz demekle yalnız bir hususu temin 
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etmek istiyoruz. O da iki ayrı ayrı oda kurdu
ğumuz içindir. Kim ticaret odasına girecektir, 
kim esnaf odasına girecektir. Bunu tesbit için
dir. Bu esası tesbit için kıstas ne olacaktır. 
Sermaye ile bir kıstas tâyin edemedik. Çünkü 
memleketin muhtelif yerlerindeki muamelâtı 
ticariye başka başkadır. Bunu sermaye ile 
yapmak için umumî bir taksim yaparsak ada
letsizlik yapılmış olabilir. Çünkü esnaf dedi
ğimiz küçük tacirler büyük ticaret merkezle
rinde ticaret odalarına girebilecek kimselerdir. 

Bazı kimselerin diğer yerlerde ticaret oda
larına girmeleri kadar tabii bir şey yoktur. Çün
kü orada o kadar yüksek sermayeli ne bir şir
ket, ne bir müessese vardır. Buradaki esnaf ke
limesi Ticaret kanununun küçük tacir dediği 
kimsedir. Bu, kanunu tatbik edecek olan Tica
ret vekâletine tüccarların hangi odaya gireceği 
hususunda bir yol göstermekten ibarettir. 

Kunduracı esnafı içinde öyleleri vardır ki, iş
leri itibariyle kendileri esnaftır. Fakat malî 
vaziyetleri itibariyle bulundukları şehirlerin ti
caret odalarına girmeleri lâzımdır. Meselâ ts-
tanbul'un en yüksek bir mevkiinde bir kundura
cı dükkânına sahip olan kimse, kunduracı es
nafıdır, amma biz onu kanunun bu hükmüne 
istinaden esnaf odasına değil, ticaret odasına 
kaydedeceğiz. Teamüle göre kendisi tacir vazi
yetinde değildir. Kendisine esnaf denildiği hal
de bunun sermayesi itibariyle esnaf odalarına 
değil, ticaret odasına kaydedilecektir. Binaen
aleyh şu iza'ı.attan anlaşılacağı üzere esnaf keli
mesinin teamüldeki mânası değişmiyor. Tea
müldeki vaziyet tamamen kökünden kaldırılıp 
yeni bir şey konulmuyor. Yalnız bu kanunda
ki esnaf kelimesi ile Ticaret kanunundaki kü
çük tacir kasdedilmiş oluyor. Zannediyorum ki 
bu izahatımla bunun aksini iddia eden arkadaş
larımızın hepsi tatmin edilmiş olacaklardır. Maz
bata muharriri arkadaşımızın da dediği gibi bu 
metnin kabulünde fayda vardır. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Bir sual so
racağım. 

PAÎK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Sözüme Fuad Sirmen arkadaşıma teşekkürle baş-
lıyacağım. Bir defa esnaf mefhumunun küçük 
tacir mefhumundan ayrı olduğunu tebarüz ettirdi
ler. Bu suretle noktai nazarımı teyit buyurdular. 
Bendenizi teyit ederken encümendeki arkadaş 
kıymetli mazbata muharriri arkadaşımızdan da 
ayrıldılar. Çünkü Kurdoğlu'nun iddiası şudur: 
Esnaf küçük tacirdir. Kıymetli arkadaşrmız, 
noktai nazarlariyle Odalar kanunundaki esnaf 
tâbirinin âdeta haşiv olduğunu ve bunda o de
receye kadar ileri vardılar. Bendeniz artık bu 
birinci kısım üzerinde fazla durmıyacağım. Çün
kü muhterem Heyeti Umumiye bu noktada te
nevvür etmiştir. Yalnız Fuad Sirmen arkadaşı
mın mütalâalarına karşı cevap arzedeeeğim. 
Buyurdular ki maksat şudur: Ticaret odasına 

. 1943 C : İ 
hangi esnaf ve hangi kısım tüccar kaydoluna
cak1? Maksat bunu ifadedir dediler; anladığıma 
göre. Yani küçük tacir kaydolunacak bu bir, es
naf kaydolunacak iki. Eğer sadece esnaf der
sek belki küçük tacir hariçte kalır, veyahut kü
çük tacir dersek belki esnaf dışarıda kalır, gibi 
anladım (öyle bir şey yok sesleri). i 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Ticaret kanunu
nun tarifine göre esnafların içinden bir kısmı 
olabilir ki büyük tacir olur. Sicilli ticerete ka
yıtlı olmakla beraber olabilir ki küçük tacir va
ziyetinde bulunur. Bugün mer'i kanunumuzun 
tâbirlerine göre bunlar küçük tacir de, büyük 
tacir de addolunabilir. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 
fîüzel, böyledir. Zaten bendeniz de bu tefriki 
yaptım. Bu takdirde tarife hiç hacet yoktur. 
Sebebini arzedeyim: Bir defa üçüncü maddede 
diyor ki tacir ve esnaf bulunduğu yerlerin esnaf 
odalarına kaydolunmak ile mükelleftir. Üçüncü 
madde hem küçük taciri ve hem de esnafı oda
lara keydedilmekle mükellef tutuyor. Arkada
şım buyurdular k i ; esnaf iki kısımdır. Bir kı
sım esnaf vardır kâr ve kisbi fazladır. Tacir 
sınıfına girebilir. Tacir sınıfına kaydolunması 
lâzımdır. Halbuki encümenin bu tarifi, esnafı 

• sadece küçük tacir olarak almaktadır. 
Esnafın büyük bir kısmı tacir olabilir. O hal

de bunlar ticaret sicilline kaydolunacaklardır. 
Buraya konulan fıkradan bu, istidlal edilemez. 
Bilâkis esnafın küçük tacir olduğunu ifade edi
yor. Gücük tacir ifade edildiğine göre, şu bende 
göre küçük tacir . . . 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bizimkini 
oku. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Devamla ) — 
O halde Adliye encümeninin metni tamamiyle 
maksadı ifadeye kâfi gelir. Küçük taciri ayıra
lım. Küçük taeir ayrı bir mefhumdur. 

Şimdi eğer arkadaşımın dediği gibi; tacir 
olan kısım ticaret odasına ve küçük tacir vazi
yetinde bulunan küçük sanat ve hirfet erbabı 
esnaf odalarına kaydolunmak maksadiyle bu 
fıkra konulmuşsa m aksada göre fıkranın yazıl
ması muvafık olur. Bunu şimdiki metin temin 
etmez. Bu esnafı mutlak şekilde küçük esnaf 
addetmektedir. Maksatları başka olduğuna gö
re lütfen bu fıkrayı geriye alsınlar ve ona göre 
ifade etsinler. Desinler ki, küçük esnaf esnaf 
odasına, büyük esnaf ticaret odasına kaydolu
nur. Yalnız bildiğim şudur arkadaşlar; esnaf 
tâbiri küçük tacir değildir, küçük sanat ve hir
fet erbabı, bu tarif maksut ise bu şekilde tarif 
edilmek lâzımdır. Maksat Fuad Sirmen arka
daşımızın dediği gibi ise ona göre vuzuhla ya
zılmak lâzımdır (Reye, reye sesleri). j 

REİS — Rasih Kaplan'm bir suali var.: 
RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Efendim; 

encümenden bir sualim var. Bu kanun, beledi-
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ye vezaifi bakımından, Belediye kanununu tak
yit eder mi, etmez mi? Encümen izah etsin de 
bilâhara arada ihtilâf olmasın. 

* M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Mü
saade buyurursanız bu fırsattan istifade edip, 
iki küçük cümle ile muhterem Faik Barutçu'ya 
cevan vereyim, ve ondan sonra muhterem Kap
lan'm sözlerine cevaplarımı arzedeyim: 

Faik Barutçu arkadaşımız tarif lâzım değil
dir dedikten sonra, lazımsa başka bir şekilde ya
palım diyerek sözlerini bitirdiklerini hatırlar
sınız. Müsaadenizi suiistimal etmektende kor
karak bizim bu maddenin son fıkrasında, bu 
kanunda, esnaf kelimesiyle 13 ncü madde hük
mü ifade edilmiştir elemekle bunu en iyi yaptı
ğımızı sandığımızı tekrar edeceğim. Bu suretle 
memlekette, şurada burada esnaf tabi
riyle kastedilen muhtelif mânaları bu ka
nunun tatbikatı bakımından bütün Tür
kiye dahilinde aynı hale getirmiş ve hiç 
bir tereddüde mahal bırakmıyacak bir esası koy
muş oluyoruz. Tekrar okuyorum. Ticaret kanu
nunun 13 ncü maddesi şöyle diyor ve biz de bu 
kanunda her esnaf kelimesi geçtikçe bu madde
nin tarifi içine giren kimseleri anlam'ış ve kas-
detmiş oluyoruz: 

«Ticaret kanunu madde 13. - Ticareti ser-
mayei nakdisinden ziyade mesaii bedenisine 
müstenit ve kâru kisbi ancak medarı maişetini 
temine kâfi olacak derecede cüzi olan kimseler, 
ister seyyar olanlar ister bir dükkânda veya bir 
sokağın bir mahalli muayyeninde sabit bulun
sunlar, küçük tacir addolunur.» 

Her sanatçının tacir olduğu da malûm. 
Görülüyor ki işçiler müstesna bu tarifin he

men hemen hiç kimse haricinde kalmıyor. Niha
yet üçüncü madde olarak kendilerinin zühulen 
Adliye encümeni metnini okudukları anlaşılıyor. 
Bizde küçük tacirler kaydı yoktur. Burada ka
nuni bir tarif vücude getirmemek hem zararlı 
ve hem de tehlikeli bir şey olur. Arzettiğim gibi 
bu lâyiha bir çok ceza hükümlerini de ihtiva 
ediyor. Sonra yanlışlığa çeşitli tatbikata meydan 
veilmiş olur. 

Muhterem Rasih kaplan arkadaşımızın bu
yurduklarına gelince; her iki kanun gayeleri iti
bariyle bazı iştirakler göstermekle beraber mevzu 
itibariyle tamamen ayrıdır. Hangi noktada bir 
tearuz ihtimali olduğunu ifade etmedikleri için 
bendeniz de düşünmedim. Aralarında tearuz teş
kil edecek noktalar bulunduğunu da zannet-
memekteyim. 

YAHYA SEZAİ UZay (Balıkesir) — Arka
daşlar, bu birinci madde böyle kalırsa Ticaret 
odalarının, esnaf odalarının meclislerinin in
tihabına başlanırken daha ilk teşekkülünde te
reddütler hâsıl olacaktır, nasıl yapacağız diye 
düşüneceklerdir. 6 ncı maddede deniliyor ki, Ti
caret odaları ve Esnaf odaları meclisleri, meslek 
teşekküllerinin herhangi biri tarafından inti

hap edilecek ikişer azadan terekküp eder. Şimdi 
muhterem arkadaşlarımızın çok yerinde olarak 
üzerinde durdukları bu meslek teşekkülleri ne
dir ve nerededir. Esnaf odalarının teşekkülün
de ise aşağıdaki ikinci maddede deniliyor ki, 
her tacir bulunduğu yerin ticaret odasına kay
dolunmağa mecburdur. Demin de arzettiğim 
gibi benim bulunduğum yer köydür; nahiye
dir. Fakat ticaretle de meşgulüm. Muhterem 
mazbata muharririnin buyurdukları gibi Ticaret 
odalarının hudutları şehir hududu olacaksa Fa
kat bu kayıt bu kanunda yoktur, söylenme
miştir. Halbuki Ticaret borsaları için 15 nci 
maddede bu sarahaten söylenmiş, lüzumu var 
ki, soyuyor. Borsalar için lüzum olduğu gibi 
odalar için de hudut ve şümulünün tâyini za
ruridir. Nitekim halen mevkii tatbikatta bu
lunan nizamnamede de vardır. Havran ile ka
za merkezi olan Edremit arasındaki mesafe 3 
kilometredir, adeta mahallesi gibidir. Edre
mit'te olduğu kadar orada da büyük sermaye 
ile iş gören tacir vardır. Havran'daki tüccar 
Edremit Ticaret odasına mı kaydolunacak yoksa 
başka bir yere mi? Keza daha yakın bir köyde 
büyük sermaye ile iş gören tacirler de vardır. 
O merkezdeki Ticaret odasına mı tabi olacaktır 
yoksa nereye? Şehir hududu dahilinde buyur
dular, sonra dedilerki köyde tacir vasfını haiz 
kimseler varsa o da bulunduğu yerin yani kaza ti
caret odasına tabi olacaktır. Hem şehir hududu 
içinde olacak hem de köydeki şehre tabi olacak 
bu olamaz. Bu nasıL olacaksa burada sarahaten 
söylenmelidir. Sonra yalnız kazalarda olan Ti
caret odaları için değil, öyle şehirler vardır ki, 
meselâ İstanbul'da, Ankara'da şehrin içinde de 
kazalar vardır. O kazalarda şehir hududu içinde
dir oradaki odalara dahil onlara bağlı köylerinde 
tabi olması lâzımdır. Kaza hududu demekle 
Ankara, istanbul şehirlerinin Ticaret odalarının 
hududunu göstermiş olmayız. Binaenaleyh İs
tanbul Ankara odalarının vaziyeti başka
dır. Bunların ve bu vaziyette olmıyan diğer 
kaza ve vilâyet ticaret odalarının dairei hudud 
ve şümulünü sarahaten söylemek lâzımdır. 
Söylenmezse arzettiğim gibi daha ilk defa, 
bunların meclislerini teşkil ederken tereddüt baş
layacaktır. Bir çok müşkülâta maruz kalınacaktır. 
Tasrih etmekle bir zararı olmadığı kanaatindeyim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen söylediğim veçhile odaların hudut ve 

şümulü gösterilmek üzere maddenin encümene 
iadesini teklif ederim. 

Balıkesir 
Yahya Sezai Uzay 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim ı-ıebebe binaen esnaf tarifinin mak

sada göre tavzihini temin için encümene iadesini 
teklil ederim Trabzon 

F. A. Barutçu 
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(Balıkesir mebusu Yalıya Sezai Uzay'in tak

riri tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkale alanlar.. 

Almıyaıılar... 
Müsaade buyurun nazarı dikkale alanlar lüt

fen ayağa kalksınlar... Nazarı dikkate almıyaıılar 
lütfen ayağa kalksın. Nazarı dikkate alınmıştır. 

Eneiimene veriyoruz. 
(Trabzon mebusu Faik Ahmed Barutçu'nun 

takriri tekrar okundu). 
EEÎS — Takriri nazarî dikkate alanlar... Al

mıyaıılar... Nazarı dikkate alındı. Bunu da encü
mene veriyoruz. 

A:-'k reye iştirak el m iyen var m\A Jîey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Teftiş ve murakabe 
İKİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı teşek

küller Ticaret vekilliğine bağlı olup onun teftiş 
ve murakabesine tabidirler. 

MA3HAR MÜFÎD K,ANSU (Çoruh) — Efen
dim, bu ikinci maddedeki «Bağlı» kelimesinin, 
encümen ele muvafakat ederse, tay3n.n1 teklif 
ederim. Bilmem encümen ne buyurur? (Opar-
Jöre yaklaş, işitmiyoruz sesleri). 

Birader yanaşsam da sen işitmezsin, sağır
sın. ini kadar bağırdıktan sonra. 

İkinci maddedeki (Bağlı) kelimesinin kal
dırılmasını rica ediyorum. Zannederini encü
men de muvafakat eder. 

Haniyen; teftiş ve murakabe doğrudan doğ
ruya Ticaret vekâletine ait oluyor. Halbuki 
İdarei umumiyei vilâyat kanunu mucibince va
lilerin, idareleri dahilindeki her türlü teşek
küller ürerinde teftiş ve murakabe hakları 
vardır. Acaba bu hak baki midir, yoksa bura
daki teftiş doğrudan doğruya Ticaret vekâ
letine mi aittir? Küçümenden bunu izah ölme
lerini rica ediyorum. 

ALİ RIZÂ TÜREL (Konya) — Efeni dm, 
bendeniz; de bu « bağlılık » kaydının kaldırıl
masını teklif edecektim. Eğer Mazhar Müfid 
Bey arkadaşımız bu teklifin esbabı mucibesini 
Yüksek: Meclise arzetmiş olsalardı kürsüye yık
maktan vazgeçecektim. Eğer « bağlılık » in. 
burada ifade edilmesi sebebini bu meslek te
şekküllerinin sadece meslekî ahlâk ve disipline 
hizmet etmiş olmak için kurulmuş olup Devle
tin iktisadi politikasına yardım edecek bir te
şekkül olmaları itibariyle Devletin bunlar üze
rinde sıkı bir teftişte bulunması ve bunlar üze
rinde murakabe tesis etmiş olması lâzımdır. 
Bu lüzumu ifade eden sarih bir çok hükümler 
olduğu gibi bu maddede Ticaret vekâletinin 
teftiş ve murakabesine tabidir diye bir de 
ibare mevcuttur. Meselâ muhtelif maddelerde 
Ticaret vekilinin bunların kâtibi umumilerini 
tâyin etmesi, bunların idare heyetlerinin karar
larına karşı itiraz haklarını haiz olması ve Ti
caret vekâletinin ve umumiyetle Hükümetin 

bunlara muayyen vazifeler vermesi, bunların 
kararlan üzerinde tasarruf etmesi gibi hüküm
lerin Devletin bu maksada uygun müdahalesi
nin delilleridir. Ayrıca bu maddede teftiş ve 
murakabeye tabidir diye bir ibare ile de bu 
maksat umumî şekilde ifade edilmiştir. Buna 
nazaran bağlılığa lüzum kalmıyor, bir. İkinci 
sebep nazarî ve ilim esaslarına uymaz. Bir 
bağlılık bir teşekkül idarî silsilei meratip içi
ne giremez. Bir makamın mafevk makama 
bağlılığı şeklinde tecelli edebilir. Bir hususi te
şekkül Devlet teşekkülüne bağlı olamaz. Dev
letin o teşekkül üzerinde nazarî hakkı vardır. 
Fakat hukuku idaredeki hiyerrarşi, idarî vesa
yet nazariyelerinde yukarıdan aşağı doğru bir 
bağlılık ve murakabe ve nezaret vardır. Fakat 
hususi teşekküllerle Devlet teşekkülleri arasın
da bağlılık yoktur. Bu binaenaleyh, hem hu-
lâsatan arzettiğim gibi hem de ameli noktai 
nazardan ibare lüzumsuz kalıyor. Hem nazari 
esasları rencide edecek bir mahiyet arzediyor. 
Binaenaleyh, bu iki bakımdan da ibarenin tay-
yedilmesi lâzımdır. Zannederim ki, encümen 
de muhalefet etmez. Eğer aksi mütalâada bu
lunursa bir takrir takdim edeceğim. 

Sonra bir şeyi unutmuştum, onu da arzede-
yim. Bence Ticaret vekâletinin ve o yoldan 
Devletin murakabesini ve bu müesseseyi mu
ayyen bir gayeye doğru sevketmek vazifesini 
temin etmek nezaret kelimesinin ilâvesi veya 
teftiş veya murakabe tâbirlerinin yerine kon
ması daha doğru olur. 

GALİE PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanunla memlekette esnaf odaları, 
ticaret ve sanayi odaları, borsa odaları teşek
kül edecek. Bu odaların nasıl teşkil edileceği 
aşağıdaki maddelerde izah edilmiştir. Yalnız 
bu madde bu odaların Ticaret vekâletine bağ
lılığı ve Ticaret vekâletinin teftiş ve muraka
besine tabi tutulacağı yazılmıştır. Memleket
te, deminki maddede arkadaşlar uzun uzadı-
ya münakaşa etliler, esnaf ve tüccarlar bu 
oda teşekküllerine gir. çeklerdir. Mühim bir 
teşekkül meydana geliyor, gayet tabiidir ki 
bu teşekküller memleketin iktisadi siyasetiyle 
de meşgul olacaklardır. Zaman zaman bu oda-
larm intihapları çok alâkalı olarak yapılacak 
ve belki zaman zaman gürültüler olacaktır. 
Şimdiye kadar bu odalar bir nizamname ile te
şekkül etmişti. Nizamname ile teşekkül ettiği 
zaman yine bunların teftiş ve murakabesi Ti
caret vekâletine aitti. Fakat arkadaşlar, mem
leketin umumî idaresi, Vilâyat idaresi kanu
nuna göre vali ve kaymakamların mesuliyeti 
altında bulunuyor. Vilâyat idaresi kanununa 
göre, vali ve kaymakam kendi mıııtakalarm-
da, adli ve askerî teşekküller hariç olmak üze
re, bütün Devlet teşekkülleri, hususi idareler 
teşekkülleri, mahallî teşekkülleri teftiş ve 
murakabeleri altında bulundururlar. Çünkü 
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bunlar idarei ımramiyeden mesuldürler. On
ların murakabesi altına konulmadıkça kendile
rini mesul etmeğe imkân yoktur. Şimdi bu
rada teftiş ve murakabeden bahsedilmektedir. 
Tıısanı öyle bir zehaba bırakıyor ki, bu odala
rın teftiş ve murakabesi münhasıran Ticaret ve
kâletine aittir. Acaba vali ve kaymakamların 
bu umumî teftiş ve murakabe hakları ne olu
yor1? Nizamname hükümleri kanun hükümle
rini tadil etmediği için asla tereddüdü mucip 
olmaz. Binaenaleyh bugün çıkardığımız ka
nundur, tereddüdü mucip olacaktır. 

Onun için encümenden soruyorum, vali ve 
kaymakamların Vilâyat idaresi kanunundaki 
teftiş ve murakabe hakları bu odalar üzerin
de de cari midir, dağil midir'? 

Evvelâ bu noktayı izah buyururlarsa uzun 
münakaşaya lüzum kalmaz. Bunun tavzihini 
rica ediyorum. 

DAHİLÎYE V. RECEB PEKER (Kütahya) 
— Arkadaşlar, vücutlanacak olan yeni kuru
mun valilerin teftiş ve murakabelerine tabi olup 
olmadığı hakkında bir tereddüt bahis mevzuu 
oldu. Sadece bu nokta üzerinde maruzatta bu
lunmak için kürsüyü aldım. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, Vilâyetlerin ida
resi hakkındaki kanunun esaslı hükümlerine 
ve şümullü ifadesine göre âmme hizmetini ifa
de eden her tesis Cumhuriyetin ve Devletin 
en yüksek mümessili bulunan valinin nezaret 
ve murakabesi altındadır. Herhangi bir yeni 
tesis yapıldığı zaman o tesisi ifade etmek üze
re tekrar bu esas hakikati kayda lüzum yok
tur. Esasen biliyorsunuz, vali aynı zamanda 
Devletin mümessili olmak sıfatiyle Ticaret ve
kilinin de mümessilidir. Binaenaleyh bu me
sele hiç bir zaman ne bu noktadan, ne de di
ğer tesislerde mevzuubahis olduğu zaman bir 
tereddüt noktası olarak gözönüne alınmama
lıdır. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Bu 
rada favda görüvorum. 

M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
İkinci maddenin son fıkrasındaki «bağlı olup» 
kelimesi için encümen çıkarılmasına muvafakat 
eder. Encümen bunu sırf tavzih için koymuştur, 
arkadaşlarımın endişeleri kısmen varittir. Bu iti
barla bunun kaldırılmasına muvafakat etmekte
yiz. 

Bu takdirde Ticaret vekâletinin teftiş ve mu
rakabesine tabi oluyor. Çok güzel bir şekilde 
Receb Peker'in buyurdukları gibi her teşkilât 
kanununda bunu ilâve etmek lâzımdır. Bunların 
da tamamen vali ve kaymakamların murakabesi 
ve nezareti altında olacağı tabiidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual, esbabı 
mucibede deniliyor ki, Adliye encümeninin ikinci 
fıkrasını koymağa, lüzum yoktur, çünkü bu ka
nunun 26 ve 27 nci maddeleriyle buna ilâve edi
len muvakkat maddelerde buna ait hükümler 

vardır, halbuki dikkat ettim, 26 ve 27 nci mad
deler bundan bahsetmiyor. Bazı vazifeler tevdi 
ediyor. Muvakkat maddelerde yoktur (Var ses
leri, en sonda sesleri). 

Varmış mesele kalmadı. Fakat yeni bir şe
kilde vazdmıs, İlendeniz görmemişim. 

ADLİYE En. M, M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — İkinci maddede Adliye encümeni 
metninde arkadaşımızın işaret ettikleri 
gibi bir fıkra vardır. Bu fıkra kal
dırılmış ve muvakkat madde hükümle
rine nakledilmiştir. Fıkranın esas me
tinden kaldırılıp muvakkat maddelere nakli 
gerek şümulü ve gerek mahiyeti itibariyle bir 
değişiklik yapmış mıdır? Yapmamışsa bunun 
muvakkat maddeye naklinde sebep nedir, lütfen 
bunu izah buvursunlar. 

M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Mu
vakkat maddeye alınmış olan kısım, Millî korun
ma, kanununun hükümlerine istinat ederek ve
kâletin bu teşekküllere fevkalâde zamanlarda, ve 
karştlasacağı fevkalâde şartlara göre verebileceği 
vazifelere taallûk eder. Bunun daima, m er'iy et
te kalacak olan kanunun ana hükümleri arasın
dan ayrılıp muvakkat, madde haline getirilmesin
de fayda olacağı mülâhazası encümende ileri 
sürülmüş ve ekseri vetl e böyle vapılmasıuda fay
da görülmüştür. Muhterem Şinasi arkadaşımı
zın da takdir buyuracağı gibi tatbikatta, metin
den de anlaşılacağı veçhile derhal kendilerine 
cevap vereyim ki, bu fıkranın ayrı bir madde 
halinde başka bir yere alınmas'ı mevcut tesir ve 
netice bakımından hiç bir değişiklik yapmış de
ğildir. Kanun tekniği ve sakki bakımından, değil
se bile idarî ve ruhi bakımdan faydalı olmuştur. 

REİS — BağİT kelimesini kaldırmağa muva
fakat ediyor musunuz?.. 

En. M. M. FAİK KURDOĞLU (Devamla) — 
Evet. Ticaret, vekâletinin teftiş ve murakabesine 
tabidir, kâfi. Bir kelimede tasarruf etmiş oluruz. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — 
Takriri okumağa lüzum yoktur, encümen kabul 
etti. 

Teftiş ve murakabe 
İKİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı teşek

küller Ticaret vekilliğinin teftiş ve murakabesine 
tabidirler. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kayıt mecburiyeti 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Tacir sıfatını haiz bil

cümle hakikî ve hükmi şahıslar ve Devletin, 
hususi idarelerin ve belediyelerin sermayesiyle 
kurulmuş veya bunların iştirakleri olan hükmi 
şahsiyeti haiz müesseseler ve şubeleri bulun
dukları yerin ticaret ve sanayi odalarına; 

Esnaf bulundukları yerin esnaf odalarına; 
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Ticaret borsalarına dahil maddelerin alım 

ve satımı ile iştigal edenler de ayrıca bulunduk
ları yerin ticaret borsalarına; 

Kaydolunmağa mecburdurlar. 
Birinci fıkrada yazılı şahıslar Ticaret kanu

nu hükmüne göre ticaret sicilline kayit ve ilân 
edilmesi iktiza eden değişiklikleri vukuundan 
itibaren en geç 15 gün içinde bağlı bulunduk
ları odalara da bildirmekle mükelleftirler. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Efendim, burada «tacir sıfatını haiz 
bilcümle hakikî ve hükmi şahıslar ve Devle
tin . . . » diyor. Fakat okunurken «şahıslarla 
Devletin» dediler. Şahıslarla Devletin midir, 
yoksa ben mi yanlış işittim. 

REİS — Şahıslarla Devletin . . . » dir. 
ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ ( Si

vas ) — Ben de onu rica edecektim. 
REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi re

ye arzediyorum: Kabul edenler . „ . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Bölüm: I 
Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odalarının 

ve ticaret borsalarının teşkilâtı 

Uzuvlar 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküllerin uzuvları şunlardır: 
a) Meslek heyetleri; 
b) Oda veya borsa meclisleri; 
c) îdare heyetleri. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Meslek heyetleri 
BEŞİNCİ MADDE — Meslek heyetleri ni

zamnamede yazılı esaslara göre ayrılan meslek 
mensuplarınca seçilecek 5 veya 7 kişiden terek
küp eder. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bir sual. E-
fendim, bütün meslek mensupları bir heyeti 
umumiye halinde iştirak edip bu seçimi yap-
mıyacaklar mıdır? Bu bir. İkincisi bunlar ne 
suretle ayrılacaklar? ve ne evsafı haiz olmaları 
lâzımdır? Beş veya yedi kişi, talimatnamede gös
terilen 5 veya 7 kişiyi nasıl seçecekleri bu ka
nunda tavzih edilmesine lüzum vardı zannede
rim. 

M. M. FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Mü
teferrik hükümler kısmında bu seçilecekler, se
çim tarzı hakkındaki vaziyetlerin nizamnamede 
bulunacağı yazılıdır. O madde geldiği zaman 
kendilerini tatmin ederim. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Diğer bir 
nokta rica edeceğim. Bütün meslek müntesip-
leri bu heyeti umumiyeye iştirak edip secim 
yapacaklar mıdır? Eğer hepisi iştirak etmiye-
ceklerse bunda ne mahzur görüyorlar? 

M. M. FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Bu
na ait hükümler nizamnameye bırakılmıştır. 
Bugünkü tatbik şekli de budur. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) -^ Efendim, 
maksadını maddenin esasına itiraz değildir. 
Yalnız bu maddeyi vuzuhsuz buluyorum. Bu
nun aydınlatılması lâzımdır. 

Şimdi maddeyi tekrar okuyacak olursak 
görürüz ki madde: «Meslek heyetleri nizam
namesinde yazılı esaslara göre ayrılan mes
lek mensuplarınca...» diyor. 

Demekki meslek müntesipleri heyeti mec
muası bir araya toplanıp bu meslekî seçimleri 
yapacaklardır. Nizamnamede gösterilen esas
lara göre meslek mensuplarından bir kısmını 
seçmek salâhiyetini haiz olmak suretiyle ayrı
lacaktır. (Hayır, hayrı sesleri). Gördünüz mü, 
maddeyi ben böyle anladım ve mantıksız bul
duğum içindir ki maddenin tavzih edilmesini 
istedim. Şimdi, (... nizamnamede yazılı esasla
ra göre ayrılan meslek mensuplarınca seçile
cek beş veya yedi kişi...) Bunların nasıl alınaca-
ğığını Yüksek Heyet takdir eder. Seçilenler bir 
nevi müntehip vaziyetini haiz olacak kimseler
dir, bütün meslek mensupları değildir. Bun
ların içinde ayrılacak muayyen eşhas. Bu ya
zılıştan anlaşılan şekil budur. Ben bunu man
tıklı görmüyorum. Maddeye daha vazıh bir hü
küm konulmasını teklif ediyorum. 

M. M. FAİK KURDOĞLÜ (Manisa) — Efen
dim, müsaade buyurursanız lâyihanın 28 nci 
maddesini okuyayım. Ümit ederim ki arkada
şımı tatmin edecektir : «Bu kanunda yazılı te
şekküllere ait seçimler üç senede bir kere ic
ra olunur.» Ondan sonra aşağısını okursam bu
nu tamamlar: «Seçim zamanı, usulü ve seçile
bilme ve seçme şartları nizamname ile tesbit 
olunur.» Demekki seçilebilme ve seçme ve bun
lara müteferri bütün hususlar nizamname ile 
tesbit olunacaktır. Bu noktadan bir vuzuhsuz
luk görmüyoruz. Arkadaşımın temas ettiği mes
lek heyetlerine ait usul meseleleri de nizamna
mede yazılı şekillerde yapılacak. Demekki bu 
da nizamnameye bırakılmıştır. Bu noktadan 
bir vuzuhsuzluk görmüyorum. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Bu meslek 
mensupları... 

İKTİSAT En. Rs. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Efendim, Ali Rıza Bey arkadaşımı
zın durduğu şey üzerinde zannediyorum ki; ce
vap verebileceğim. Maddede «... meslek men
suplarınca seçilecek...» deniliyor. Buradaki mes
lek mensuplarınca seçilecek heyetten maksat, 
eski ticaret odalarına göre yapılan ticaret oda-' 
lan talimatnamesinde bir şekil vardı. O da me
selâ bakırcılar esnafı kendi aralarında bir he
yet seçecektir. Bazan bu esnafların arzettiğim 
bu tecrübeye binaen mevcudu o kadar küçük 
oluyor ki kendilerini idare edemiyor. Bunun 
emsalleri vardır. Yalnız yorgancı, yalnız döşe-
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ineci esnafı böyle bir heyet kuramıyor . Ni
zamnameden benim anladığım, bize verdikle
r i izahat ve eski t a tb ika t t a yorgancı ve döşe
meci esnafı her ikisi bir a raya gelip, bir he
yet teşkil edeceklerdir . Maksat budur . İÜ İnli
yorum zatı âlinizi ta tmin ediyor mu? 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu sözleri
niz güzel, ta tmin ediyor. Eaka t maddenin ya
zılışına göre t a tb ik edecekler aı ı l ıyacaklar m ı ! 

İKTİSAT En. Rs. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Tatbik şekillerini de orada ayr ı ay
rı yazmayı gayet uzun bulduk ve belki de ha
riçte ka lacak şeyler de olur diye düşündük. 
Nizamnameye koymayı muvafık bulduk, Hü
kümet te muvafık hu)muştur, biz de kabul et
t ik. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bu şekilde 
zapta da geçmiştir, mesele yoktur . 

REİS — Başka mütalâa yoktur . Beşinci 
maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
fötmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclisler 

ALTINCI MADDE — Odalar veya borsalar 
meclisleri meslek heyetlerinin her biri tara
fından kendi a ra la r ından seçilen ikişer zat
t a n t e rekküp eder. 

Dokuzuncu maddede yazılı umumî kât ip
ler mensup olduklar ı teşekkül ler meclisinde 
Ticaret vekilliğini temsil ederler. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Si
vas) —• Muhterem a r k a d a ş l a r , al t ıncı madde 
meclislerden yedinci madde idare heyetlerin
den, dokuzuncu madde umumî kâ t ip le rden bah
seder. Şimdi meclislerden bahseden bu madde
de (odalar veya borsalar meclisleri meslek he
yet ler inin her biri t a ra f ından kendi ara lar ın
dan seçilen ikişer- za t tan t e r ekküp eder. 9 ncu 
maddede yazılı umumî kât ip ler mensup olduk
ları teşekküller meclisinde Ticaret vekilliğini 
temsil eder le r ) . Yedinci maddede (Bu k a n u n d a 
yazılı teşekkül ler in idare heyetleri her teşek
kül meclisinin kendi âzası a ras ından seçeceği 
l> - 5 kişiden t e rekküp eder. İ l e r t eşekkülün 
umumî kât ib i idare heyetinde Ticaret vekilliği
ni temsil eder. ve aşağı doğru umumî k a t i l e 
rin vazifelerinden ve salâhiyet ler inden bahse 
diyor. Öyle zannediyorum ki, umumî kâtiple
rin meclislerde temsil vazifesini ve salâhiyetini 
ifade eder. ve bu f ıkralar ın sonundaki kayıt
ları. o radan ç ıka ra rak asıl umumî kât ip ler 
maddesine koymak kanun tekniğine daha uy
gun gelir. Arzetnıek istediğim, gerek altıncı 
maddedeki ve gerek yedinci maddenin sonun
daki umumî kâ t ip ler Ticaret vekill iğini temsil 
ederler kayı t la r ın ı ç ıkaral ım ve dokuzuncu 
maddeye iki üç kelime ile aynı maksadı temin 
ederiz ve kanun tekniğine de u y g u n olur. Şöy
le k i : bu k a n u n d a yazdı teşekküllerden her bi
r in in nezdinde Ticaret vekilliğince t ây in edilen 

bir umumî kâ t ip ve icabında bir umumî kâ t ip 
muavini bulunur . Umumî kâ t ip mensup oldu
ğu teşekkülün. « idare heyeti ve meclisinde Ti
caret vekilliğini temsil eder- ve bunlar taraf ın
dan verilen kara r la r ın aleyhine kendisine tev
di ta r ih inden i t ibaren beş gün içinde itiraz ede
bilir. İt iraz ka ra r ı d u r d u r u r ». 

Bu şekilde doğrudan doğruya idare meclisi 
vazifeleri, idare heyeti vazifeleri ifade eden 
maddelerden kâtibi umumiler in sureti temsilini 
çıkaralım. Aşağıda dediğim gibi iki üç keli
me ilâvesi suret iyle temin edelim. Mjaksat hâ
sıl olur ve bu, k a n u n tekniğine de uygundur . 

Bu ciheti a rze t t ik ten sonra müsaade buyu
rursanız bir şey daha is t i rham edeceğim. Bu 
ciheti müsaade buyurun dokuzuncu maddede 
arzetnıem daha muvafık olur. 

Demin arzet iklerimi encümen kabul ediyor
sa mesele yoktur . Aksi halde bir t ak r i r vereyim. 

lk. En! Rs. İSMAİL SABUNCU (Giresun) 
— Kabul ediyoruz efendim. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) Efen
dim , bu maddede üç, meclisin nasıl teşkil olu
nacağı gösteri lmektedir . Ticaret odaları mec
lisi, esnaf odaları incelisi, borsalar meclisi gös
terilmektedir. Amma bu bir f ıkrada şöyle ifade 
edil iyor: 

(Odalar veya borsalar incelişleri meslek heyet
lerinin. herbiri ta ra l ından kendi a ra lar ından 
seçilen ikişer zattan terekküp eder.) Ticaret 
oda.a ve Esnaf odalar ı ; kim tacir sıfatın! haizse 
Ticaret odasına kayıtl ıdır , kim esnaf ise onun 
da bir teşekkülü vardır . O da t icaret odasına 
kendi mesleki erbabından iki kişi gönderecek. 
Vakat ticaret borsaları 'nda böyle değildir. Ti
caret borsalar ında sat ı lmasına müsaade edilen 
emtianın t icaretiyle iştigal edenlerdir ki, tica
ret borsalarına, girer, t icaret borsaları meclis
leri in» girer. Binaenaleyh bu madde böylece ka
bul edilirse o /.aman ticaret borsalarının meclis
lerine kuyumcuların da, terzilerin de ve kun-
duracdar ıu da âza göndermeleri icabedecektir . 
Halbuki böyle olmıyaeaktır . Ticaret borsaları
nın meclislerine âza ticaret borsalar ında satıl
masına müsaade edilmiş olan emtia t icaret iyle 
meşgul olanlardan, o meslek erbabından gide
cektir. Binaenaleyh bunu burada ay ı rmak ge
rektir. «Odalara veya borsalara gönderilecek 
âza taal luk eylediği meslek heyetleri tarafın
dan» denilmek lâzınıgelir. Bu suretle tavzih edi
lirse her meslekin kendisinden, k'.abeden nice
li,; azasını göndermesi lâzımdır. Bunu böyle 
tavzihi zannederim ki, zarur idir . 

İkincisi ; meclisler ne vaki t toplanacaktır1? 
kanunun maddesinde bu yoktur . Senede kaç 
defa toplanacak, hangi tar ih lerde toplana
cak:? bunları da zikretmek zannederim ki, za
ruridir , bunun da maddeye ilâvesi lâzımdır. 

Üçüncüsü; A b d u r r a h m a n Naci arakadşımı'-
zıu da üzerinde d u r d u ğ u gerek bu maddede 
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ve gerek yedinci maddede «Odalar kâtibi umu
mileri, bu meclislerde ve idare heyetlerinde Ti
caret vekilini temsil eder» deniliyor. Bu fıkra 
her iki maddede ayrı ayrı tekerrür etmektedir. 
Bendeniz teklif ediyorum, bunu altıncı mad
deden kaldırsınlar, her ikisine şâmil olmak 
üzere «Odaların kâtibi umumileri meclislerde 
idare heyetlerinde Ticaret vekilini temsil 
eder» diye bir kere yazılacak olursa yukarıki 
tekerrürden kurtulmuş ve maksad da tama
men ifade edilmiş olur. Binaenaleyh bu nok
sanı tamamlamak için bu maddenin encümene 
verilmesini rica ederim, eğer encümende mu
vafakat ediyorsa. 

ÎKTÎSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Müspet teklifiniz ne ise onu anlı
ya] im, onun yerine koymak istediğiniz nedir? 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Onun 
yerine koymak istediğim: «Odalar veya borsa
lar meclisleri meslek heyetlerinin» denileceği 
yerde «Taalluk ettiği heyetlerin» denilmesidir. 
Çünkü «Meslek heyetlerinin herbiri tarafından» 
deniliyor. O vakit kuyumcular da, terziler de 
borsa meclislerine âza göndereceklerdir. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Tabii. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Devamla) — Halbu
ki borsada satılması lâzımgelen eşyanın tica
reti ile meşgul olanlardan bu heyetin teşekkül 
etmesi lâzımdır. Kunduracılar, terziler borsa
dan bir mal alıp satmıyorlar. Onlara ait bir 
şey değildir, alâkalıların göndermesi lâzımdır. 
Bu, bir. 

İkincisi; bunlar senede kaç defa toplana
cak? Bu, kanunda gösterilmemiş. Bu da noksan
dır. 

Filân tarihte toplanır demek zaruridir gibi 
geliyor. Ondan sonra arzettiğim diğer oda kâ
tibi umumileri gerek meclislerde, gerek idare 
heyetlerinde Ticaret vekilliğini temsil etmiş ol
ması iki defa tekrar etmektedir. Buna lüzum 
yoktur, bir defa söylenmesi lâzımdır. Kabul 
buyurulursa böyle yapılsın. 

En. M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Efendim, altıncı madde, ancak dokuzuncu mad
dede bahsedilen umumî kâtibin geçmiş olması
nın sebebi idare heyetleri toplantısında kimlerin 
bulunacağını topluca göstermek faydalı olacağı 
zannıdır. Mamafih aynı şartlar dahilinde 9 ncu 
maddeye alınmasında maksat bakımından bir za
rar da görmemekteyiz. Muhterem Sezai Beye
fendinin mütalâalarına gelince, zannediyorum ki 
kendileri de ticaret odaları meclisleri ile borsa 
meclislerini birbiriyle karıştırmaktadırlar. 

Ticaret odası meclisinde hakikaten bahset
tikleri zümrelerin yani kuyumcu ve kunduracı
ların da mümessili bulunacaktır. Fakat borsa 
meclisi ancak borsada satılması mecburi olan 
mallar üzerinde muamele yapan tacirlerin mü
messillerini ihtiva ettiği için ancak bu bakımdan 

gruplandırılacak zümreler mümessillerini: ihti
va edecektir. Binnetice, tabii bugün için mev-
zuubahis değil, ticaret borsasında kuyumculara 
ait alım, satım işlerinin de borsada yapılması 
mecburi olduğunu bir saniye kabul etmek imkâ
nı olursa onların da mümessilleri bulunur.: Fa
kat böyle bir bir şey yoktur. 

Zaman, içtima ve müzakere tarzlarına ait 
hükümler bu lâyihanın müteferrik hükümler 
kısmındadır. Usule ait bir çok hükümleri madde 
halinde tedvin etmemeği hem teknik hem de 
kanunun hacmini büyütmemek ve icabrnda ihti
yaca göre lâzımgelen tadilleri kolaylaştırmak 
bakımından nizamnameye terketmeği daha uy
gun daha doğru bulduk. Şayet müteferrik hü
kümler arasında bulunan bu kısım maddeleri 
arasında bulunan bu kısım maddeleri bu bakım
lardan kâfi derecede şâmil ve vazıh görmezlerse 
o zaman tevsiini kendileriyle beraber düşünürüz. 

REİS — Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı: 
1. Meclislerin senede kaç defa ve hangi ta

rihlerde toplanacağı, gösterilmek; 
2. «Meslek heyetlerinin her biri» tâbiri kal

dırılarak yerine «taallûk eylediği heyetler» tâ
biri konulmak; 

3. Altıncı maddenin ikinci sırası kaldırılıp 
7 nci maddeye, «Meclislerinde ve idare heyetle
rinde» şeklinde yazılmak üzere maddenin encü
mene iadesini teklif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Y. Sezai Uzay 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar lüt
fen işaret buyursunlar . . . Nazarı dikkate almı-
yanlar . . . Nazarı dikkate alınmamıştır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Fakat maddenin son fıkrasının çıkarıl
masına evvelce encümen muvafakat etmişti. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Evet, encümen muvafakat ediyor. 

REİS — O halde encümen o kısmı tashih 
etsin. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında, 
Nizamnamenin madde numarası aklımda değil. 
Encümenin kabul etmesi için muhakkak heyeti 
umumiyesinin toplu bulunması lâzımdır. O za
man derhal katiyet kesbeder. Mazbata muharriri 
veya azanın ifadesi ancak encümene maddenin 
alınmasını icabettirir. Bir mazbata muharriri 
veya âza kabul ettim diyemez. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Bütçe encümeninde böyle mi ya
pıyorsunuz? 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Böyle yapıyoruz. 
I 

Meclisler j 
ALTINCI MADDE — Odalar veya boi-salar 
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meclisleri meslek heyetlerinin her biri tarafın
dan kendi aralarından seçilen ikişer zattan te
rekküp eder. 

REİS — Madde bu şekle girmiştir, reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İdare heyetleri 
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküllerin idare heyetleri, her teşekkül mec
lisinin kendi âzası arasından seçeceği 5 - 7 kişi
den terekküp eder. 

Her teşekkülün umumî kâtibi idare heyetin
de Ticaret vekilliğini temsil eder. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Bu son fıkranın da tayymı encümen 
kabul etmiştir. Lütfen o şekilde yapılmasını rica 
ediyorum. 

M. M. FAİK KURDOĞLU ((Manisa) — 
Evet kabul ediyoruz. 

İdare heyetleri 
YEDİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküllerin idare heyetleri, her teşekkül mecli
sinin kendi âzası arasından seçeceği 5 - 7 kişi
den terekküp eder. 

REİS — Maddenin ikinci fıkrası encfümenin 
muvafakati ile kaldırılmıştır. Okunduğu şekilde 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

îdare heyeti reisi 
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunda yazılı 

teşekküllerin idare heyetlerinin reisleri heyetler 
âzası araslmdan Ticaret vekilliğince seçilir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Efen
dim bu maddede ticaret odaları reislerinin Tica
ret vekilliğince seçileceği yazılmaktadır. Meclis
lerin ve heyetlerin âzası intihapla yapıldığı gibi 
mantıkan reislerin de o heyet arasından birinin 
intihabiyle yapılması icabediyor gibi geliyorsa 
da belki bu lüzum herhangi bir sebep tahtında 
oda reislerinin Ticaret vekili tarafından ayrıl
ması daha iyi olabilir. Ancak biraz evvelki mad
dede geçtiği gibi, ticaret odası olan yerlerde va
liler vardır, kaymakamlar vardır, Ticaret ve
kili bulunduğu yerden, bu ticaret odalarının 
bulunduğu yerdeki zevattan hangisinin ticaret 
odası reisliğini çok daha iyi yapabileceğini zan
nederim ki kolay kolay bilemez. Bilmesi için her 
halde bulunduğu yerde, varsa, kendi mümessi
linden veyahut validen soracaktır. Şu halde bu
nu böyle diyeceğimize valinin mütalâası alınarak 
Ticaret vekili tarafından intihap ve tâyin olunur 
dersek, daha doğru olur kanaatindeyim ve bunu 
teklif ediyorum. 

İkincisi aşağıdaki maddelerde, herhangi bir 
iş yapılırken reislerin bulunmadığı zaman bu işe 
kimin bakacağı düşünülmüş ve reis tarafından 
âza arasımdan seçilecek bir zat bu işe baksın de

nilmiştir. Bunu da böyle yapacağımıza buraya bir 
de reis vekili intihap veya Ticaret vekilinin, vali
nin muvafakatini almak kaydiyle tâyin edeceği 
hakkında bir fıkra eklesek. Aşağıda bu işleri kim 
yapar, reis olmadığı zaman; düşüncesine de ha
cet kalmaz. Buraya bir de reis vekili seçilir kay
dının konmasını teklif ediyorum. 

Üçüncü olarak, buraya bu idare heyetlerinin 
ne vakit toplanacağı, haftada bir defa mı, iki 
defa mı toplanacağı, o, gösterilmemiştir. Onu 
da gösterirsek zannederim lâzım olan bir şey 
kanunda daha ifade edilmiş olur. Bunun için 
de bir takrir veriyorum. Encümen kabul bu-
yurursa okumağa hacet kalmaz. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Efendim, Sezai Bey arkadaşımız 
vekâlet tarafından reisin seçilmesini prensip 
olarak kabul ediyorlar. Bunu kabul ettikten 
sonra bunların intihap tarzına gelince vali 
beyin mütalâasını alır diye bir kayıt koymağı ben 
zait görüyorum. Valinin mütalâasını alır, 
kendisi düşünür, en muvafık nasıl bulursa onu 
yapar Bu esas dahilinde reisi seçer. Bir de 
reis vekilliği meselesine temas ettiler. Eğer 
işin hacmi reis vekilliğini icabettirirse aynı 
esaslar dahilinde onu da yapar. Kanunda bu
na mani bir hüküm yoktur. Onun için ar
kadaşımız müsaade buyururlarsa maddeyi böy
le geçmeği işin icabına daha uygun telakki 
ediyoruz. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bir sual soracağım. Bilmem, siz de dikkat 
ettiniz mi? Bu ticaret odalarını teşkil eden ze
vat iş sahipleri olan zevattır. Binaenaleyh çok 
defa kendi işleriyle meşgul olarak ticaret oda
ları içtimai arında bulunmamak ihtimalleri var
dır. O itibarla behemehal bir reis vekilini 
nizamname ile tesbit ederiz derse mesele kal
maz. Reis vekilinin ve kendi aralarından bir 
reisin intihap edilmesinin daha muvafık ola
cağı kanaatindeyim. Eğer encümen ve Hükü
met, bunu nizamnamede tesbit edeceğiz derse 
çok iyi olur. Bunlar hakkında benim bir te
mennim var, bunlar reislerini ve reis vekille
rini kendi azaları arasından kendileri seçsin
ler. Bunu lütfen tasrih ederlerse çok iyi olur. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — İdare heyeti aralarından seçilece
ği maddede tasrih edilmiştir. 

Beis vekili için işin hacmine göre icabedi-
yorsa gayet tabiidir ki, o da intihap olunur. 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi iş hacmi büyük 
olan yerlerde bunu evveliyetle vekâlet düşü
necektir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Arzattiğim gibi reis vekilin intihabını 
kendilerine bırakalım. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Muvafakat ediyoruz, nizamname
de o suretle geçsin. 
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GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, ticaret ve esnaf odalarının reislerini 
Ticaret vekâletinin seçmesi hakkında çok şey 
söylendi Fakat arkadaşlar orada herhalde 
ticaret işlerinden çok daha mühim olan, Dev
letin kendisine tevdi ettiği ağır işleri tedvir 
eden bir adamı valiyi geçiveripte, hiçe sayarak, bu 
intihap hakkını doğrudan doğruya Ticaret ve
kâletine verirsek bilmiyorum bunları gücen
dirmekte ne dereceye kadar isabet vardır. 

Arkadaşlar; ticaret odaları, esnaf odaları, 
belediyeler kadar mühim değildir. Belediyeler
de bu hakkı kendilerine veriyoruz da, ikinci, 
üçüncü derecede olan bir işi niçin vermiyoruz? 
Nerede kaldı, kaymakamlardan her şey isti
yoruz. Rica ederim, bence kazalara ait olan
ları valilere bırakalım, vilâyete ait olanları va
linin muvafakati alındıktan ısonra vekâlete 
verelim. Rica ediyorum, bunların prestijlerini 
kırmıyalım. Bunun için de bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

İKTİSAT En. REÎSÎ ÎSMAÎL SABUNCU 
(Giresun) — Efendim, encümenimiz böyle vali
lerin prestijiyle falan alâkadar bir mevzu gör
müyor. Her halde maksadı izah edemedim. Ya
hut arkadaşımız buraya temayül' etmek istemi
yor. Bunu geniş bırakıyoruz. Ben de arkadaşı
ma bir sual soruyorum ve diyorum ki, neden va
liyi bu kadar yüksek görüyor da Ticaret vekâle
tinin takdiri bundan daha aşağı kalıyor? Vali 
takdir ederse o adam reis olabilir, Ticaret vekili 
takdir edemez demeyi doğru bulmuyor ve bu
nun serbest bırakılmasını tercih ediyoruz. El
bette orada icrayı vazife eden valinin de o adam 
üzerinde tebellür eden menfi bir kanaati varsa 
onu gören vekil evleviyetle ona kıymet vere
cektir. Fakat burada valinin mütalâası alınır 
diye takyit etmek doğru değildir. Bırakalım, 
zabıtlara geçmiştir. Bittabi valinin muvafakati 
olmıyan bir reisin bulunduğu yerde iyi vazife gö-
remiyeceğini her vekil takdir eder zannederim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar hiç 
zannetmem ki bir vilâyet ve bir kaza merkezin
deki vali veya kaymakam kadar, Ticaret veki
linin oradaki adamları daha yakından ve daha 
iyi tanımasına imkân olsun. Bu adamın nasıl bir 
adam olduğunu vali ve kaymakamdan daha kuv
vetle kim tanıyabilir? Nihayet bunların valiler 
ve kaymakamlardan sorulmasını, mahallî pres
tijleri noktasından, nazara almak da lâzımdır. 
Onlar hislerine kapılacak menfi ruhlu adam da 
değillerdir arkadaşlar. Esasen haleti ruhiyeleri 
menfi tezahürlere müsait değildir. 

BEİS — Yahya Sezai Uzay'm takririni oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı, ye

dinci maddeye: 
1. idare heyetlerinin kaç günde bir toplan-
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mıya mecbur oldukları gösterilmek; 

2. Bir de reis vekili intihap edileceği göste
rilmek; 

3. «îdare heyetleri reisleri valilerin mütalâa
ları alınarak Ticaret vekilliğince seçilir» şeklinde 
yazılmak üzere maddenin encümene iadesini tek
lif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Y. Sezai Uzay 

BEİS — Diğer takriri de okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
8 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 

rica ederim. 
«İlgili valinin muvafakatiyle». 

Tokad 
A. Galib Pekel 

İKTİSAT En. BEİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Deminki izahatımda söylemeği 
unutmuşum, evvelki okunan takrirde idare he
yetlerinin kaç günde bir toplanacağının kanun
da tesbiti istenilmektedir. Bunun kanun içine 
konması doğru değildir, iş çok olur her vakit 
toplanır, iş olmaz üç günde veya haftada bir 
toplanır. Mümasil vaziyetlerde de böyledir. 
Mektep çocuğu gibi şu kadar gün toplanmağa 
mecbursun demek doğru değildir. Kanunda iki 
günde bir toplanır dense, iş olmadığından cel
se tatil edilmiştir, denir. Bunun böyle yapılma
sını doğru bulmuyoruz. Arkadaşımız bundan 
vazgeçsinler. Maddenin kabulünü rica ederim. 

BEİS — Reye arzetmek üzere takrirleri tek
rar okutuyorum. 

(Balıkesir mebusu Yahya Sezai Uzay'm tak
riri tekrar okundu). 

BEİS — Takriri nazarı itibara alanlar . . . Al-
mıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Tokad mebusu Galib Pekel'in takriri tekrar 
okundu). 

BEİS — Takriri nazarı dikkate alanlar . . . 
Almıyanlar . .. Müsaade buyurun, anlaşılmadı. 
Takriri nazarı dikkate alanlar ayağa kalksın
lar . . . Nazarı itibara almıyanlar ayağa kalksın
lar.... 

Müsaade buyurunuz efendim, bazı arkadaşlar 
sayıldıktan sonra tekrar ayağa kalkıyorlar; bu
nun için teşevvüş oldu. Takriri tekrar okuyalım 
da tekrar reye arzedelim. (Anlaşıldı, hacet yok 
sesleri). 

(Tokad mebusu Galib Pekel'in takriri tek
rar okundu.) 

BEİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar... Oturunuz. Nazarı dikkate almı
yanlar lütfen ayağa kalksınlar... Oturunuz. Tak
rir nazarı dikkate alınmıştır efendim. 

M. M. FAİK KUBDOĞLU (Manisa) 4 - O 
halde maddeyi Encümene alıyoruz. 

BEİS — Maddeyi Encümene veriyoruz. 
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Umumî kâtipler 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunda ya
zılı teşekküllerden herbirinin nezdinde Tica
ret vekilliğince tâyin edilen bir umumî kâtip 
ve icabında bir umumî kâtip muavini bulunur. 
Umumî kâtip mensup olduğu teşekkülün ida
re heyeti ve meclisi nezdinde hazır bulunur ve 
Ticaret vekilliğini temsil eder ve bu teşekkül
ler tarafından verilen kararlar aleyhine ken
disine tevdi tarihinden itibaren beş gün için
de Ticaret vekilliğine itiraz edebilir. İtiraz 
kararın tatbikini durdurur. 

Ticaret vekilliği dosyanın vürudundan iti
baren bir tafta içinde itirazı tetkik ederek ve
rilen kararı bozar, değiştirir veya tasdik eder. 
Ticaret vekilliğinin karan katidir. 

Umumî kâtipler mensup oldukları teşekkül
lerin memur ve müstahdemlerinin âmiridirler. 

YAHYA SEZAÎ UZAY (Balıkesir) — Ar
kadaşlar, ticaret odası umumî kâtipleri mec
lislerde ve idare heyetlerinde Ticaret vekilini 
temsil etmek üzere âzayi tabii sıfatiye hazır 
bulunacak ve kararlara da itiraz edebilecek. 
Fakat kararların kendisine tebliğinden itiba
ren beş gün zarfında itiraz edeceği yazılıdır. 
Halbuki kâtibi umumiler kendileri de meclis
te hazır bulunacaklardır. îşlerin çabuk yürü
mesi için, kararın yazılıp bir kaç gün daha 
aradan geçtikten sonra itiraz etmiş olmasını 
beklemeğe mahal yoktur. Kendisi orada hazır 
bulunduğuna göre kararın verildiği tarihten 
itibaren beş gün zarfında itiraz edilir denilir
se daha muvafık olur. Bu çok lâzımdır. Bina
enaleyh tebliğ, değil kararın verildiği tarih
ten itibaren beş gün zarfında itiraz edebilir, 
denilirse hem matluba ve hem de maksada da
ha muvafık olur. 

İkincisi bu itiraz tarzıdır. Van'dan, Bitlis'
ten Ticaret vekilliğine kadar gönderilip ora
dan cevap bekliyeceğine, kendisinin bulundu
ğu yerde vekilliğin mümessili olan vali nez
dinde itirazını yaparsa, arzettiğim gibi, mak
sada daha uygun düşer. Hem de tıpkı Ticaret 
vekilliğine itiraz etmiş gibi olur. Herhangi 
bir iş için ta Ticaret vekilliğine gelecek kadar 
muazzam bir iş olmıyabilir. Vali bunu pekâlâ 
takdir eder. Nasıl ki Vilâyet idaresi kanunun
da ve diğer şuabatı idariyede bu gibi işlerde 
tereddüt hâsıl olduğu zaman, o kanunlarda sa
rahaten yazılmış olduğu gibi, o idarî reisleri 
bunu valiye arzederler, vali halleder. Hallede
mediği takdirde veyahut her iki tarafın itira
zı vukubulduğu takdirde ait olduğu vekile ar-
zedilir. Bu yolda yürünülürse kanunlarımıza 
da, maslahata da uygun olacağı kanaatında-
yım. Bunun kabulü için bir takrir takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Si
vas) — Efendim, bu kanunun mühim maddele-

I rinden birisi de budur. Bu madde ticaret oda
ları idare heyetlerinin ve gerek meclislerinin 
verdikleri karara karşı umumî kâtiplerin itiraz 
hakkını ihtiva eden bir maddedir. Bu, hakika
ten üzerinde düşünülecek bir maddedir. Ar
kadaşlar, ticaret odasını teşkil eden zevat ta-
biatiyle o memleketin ticaret hayatında, ahlâ
kiyle, namusiyle, iktidariyle, tecrübesiyle ta
nınmış zevattan mürekkep olması lâzımgelir. 
Bu zevattan mürekkep olan ticaret odaları 
meclislerinin veya idare heyetlerinin verdik
leri kararı, umumî kâtibin hiç bir kayda ve 
şarta tabi olmadan, itiraz ederek bir kaç gün
lük olsa bile, tehir imkânını bulacak mıdır? 
Vekâlet bunun nizamnamesinde hangisine iti
raz edilir, hangisine itiraz edilmez diye bir 
izah yapacak mıdır? Bu ciheti, gerek Encü
menden ve gerek Vekilden tavzih etmelerini 
rica ediyorum. 

Bu sualimin cevabını aldıktan sonra; bu 
maddenin ikinci fıkrasının sonlarında der ki : 

«Ticaret vekâleti dosyanın vürudundan iti
baren bir hafta içinde tetkik eder, bozar veya 
değiştirir veya tasdik eder.» 

Arkadaşlar, bu «değiştirilir» tâbirinin faz
la olduğu kanaatmdayım. Ticaret odası bir 
karar verir, Ticaret vekâleti bunu kabul eder. 
Amma tadil eder, değiştirir dersek bu, fena 
neticeler verebilir. Meselâ bir takım ilmî ve 
mahallî ihtiyaçlara dayanarak verdiği kararı 
bazan Ticaret vekili hata olarak, ora -
daki teşkilâtının gösterdiği yanlış yol dolayı-
siyle bozar ve şöyle yapın der. Binaenaleyh, 
ticaret odalarının bu karara karşı itiraz ede
ceklerine dair başkaca bir madde olmadığı için 
bazı yanlış neticelere varılabilir. Benim maru
zatım, bu (değiştirir) kelimesini buradan kaldı
ralım, (tasdik eder veya bozar) diyelim. Tica
ret vekili bozar ve esbabını zikreder. O zaman 
ticaret odaları esbabı mucibe serdederek ya Ti
caret vekâletinin noktai nazarını kabul ederler 
veya noktai nazarlarında ısrar ederler. Son 
karar vekâletin olacağı için beğenmezse doğru
dan doğruya kararları fesheder, şöyle ve böy
le hareket ediniz der. Onun için diyorum ki, 
bu maddeye tasdik etmek veya bozmak hakkı
nı haiz kılacak bir hüküm koyalım. Ticaret 
odaları büsbütün müstakil olmak isterler. Hal
buki, bütün memleketimizin karar ve hüküm
leri daha yüksek bir merciden geçtiğine göre 
bunların hükmünün de katî olmasına ben taraf
tar değilim. Amma onların prestişlerini mu
hafaza etmek için, onların memleket iktisadi
yatına ve menfaatine muvafık olarak verdikleri 
kararın yersiz bozulduğunu gören bu heyetler 
bir gün münkesir ve muğber olarak bu işten 
çekilebilirler. O vakit bu işler ve bu teşkilât 
ikinci kalitedeki adamların eline kalır. Bu su
retle de memleket iktisadiyatı bundan müte-

ı essir olur. Benim fikrim, böyle bir şeyi ve-
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kâlet tasdik etsin veya bozsun, fakat esbabını 
bildirsin ki, kararlarını ona göre tashih etsin
ler. Böyle olursa ne âlâ Zaten Temyiz mahke
mesi kararları da böyledir. Doğrudan doğruya 
bozmuyor, nakzediyor. Esbabı mueibesini bil
diriyor. Nihayet mahkeme tekrar tetkik ede
rek ieabeden kararı veriyor. Bunun da onlarla 
tenazur husule getirmesi için bu şekilde olması 
doğru olur. Bu suretle tekrar incelenerek bu 
adamlar üzerinde durulur ve kalitenin değişme
mesi temin edilmiş olur. Binaenaleyh, bu de
ğiştirir kaydinin buradan kaldırılmasını rica 
ederim. « Değiştirme » kaydi zaten « bozma » 
kaydının içinde bulunduğu kanaatmdayım. Bil
mem encümen buna ne buyururlar. 

GALtB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu umumî kâtipler için de reisler gi
bi, nazarı dikkatinizi celbederim, bu umumî 
kâtipler bu heyetlerde Ticaret vekâletini temsil 
edeceklerdir. Bunları Ticaret vekâleti tâyin 
edecektir. Fakat yine orada Devletin otoritesi
ni temsil eden bir vali veya bir kaymakam var
dır, sonra, bunların otoritesi kalmaz. Onun 
için çok rica ederim, bunlar da hiç. olmazsa 
vali ve kaymakamın mütalâası alınarak tâyin 
edilsin. Bu hususta bir takrir de veriyorum. 

Memlekette sırf Devlet otoritesini yüksek 
tutmak için, biliyorsunuz, vilâyet idaresinde 
bir hiyerarşi kurulmuştur. Buna dikkat etme
diğimiz zamanlarda daima Devlet otoritesi kırıl
makta, dikkat ettiğimiz zamanlarda ise bilâkis 
yüksek kalmaktadır. Muhabere meselesi arka
daşlar, vilâyet idare sistemi biliyorsunuz, vilâ-
yetlerdeki Devlet şube reislerine doğrudan doğ
ruya vekaletleriyle muhabere hakkı vermemiş
tir. Bir defterdar, maarif müdürü, yapacağı 
muhaberede valileri tavsit ederken, filân oda
nın kâtibi umumisi doğrudan doğruya vekâlet
le muhabere edecektir, karara itiraz edecektir? 
Ne olacaktır o Valinin otoritesi orada? 

Rica ediyorum, çok titiz olmamız lâzımgelen 
noktalardan biridir. Bunu uzun uzun tafsil et-
miyeceğim. Bu, idarenin ince noktalarından bi
ridir. Bu maddenin Dahiliye encümenine sırf 
bu bakımdan verilmesini rica ediyorum. Dahiliye 
encümeni tetkik etsin, bir iki saate kadar çıka
rır ve huzurunuza getirir. Bunun için iki takrir 
takdim ediyorum. 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efen-
dib, sırasiyle ve kısaca encümenin düşüncelerini 
arzedeceğim. 

Sezai Beyefendi umumî kâtip hazır bulundu
ğuna göre ayrıca tebliğe ne lüzum vardır, dedi
ler. Bu kabîl kararların mevzuu teknik bir me
sele olabileceği gibi şahsi haklara taallûk eden 
kısımlar da olabilir, bunlar imza ile tekemmül 
ederler. Tatbikat şekline nazaran bu mevzu en
cümenimizde uzun müddet konuşuldu. En uygun 
tarzın bu yazılışla kabil olduğu kanaatine va

rıldı. Bu kanaati bugün de aynen muhafaza et
mekteyiz. 

Valiye gelsin buyuruyorlar. Bu kanunla tica
ret odalarına verilmek istenilen ana hüviyeti 
nazara almalarını bilhassa rica edeceğim. Vali
lere verilmiş olan vazifelerin çokluğundan çok 
defa vali arkadaşların bahsettikleri ve vali ar
kadaşlara yeni bir vazife vermek istenildiği za
man sık sık şikâyetler olduğunu gördük. Buna 
rağmen kendilerine bu salâhiyetin verilmesini 
prestiş noktasından ileri sürmediklerine eminim. 
İşi valilere bağlamak bu teşkilât için fayda ver
medikten başka valiler işinin fazla yüklülüğü 
yüzünden onlar için de sadece külfet olacağı 
tabiidir. Halen umumî kâtipler Ticaret vekili 
tarafından intihap edilir. Hiç bir vali bu inti
hap kendisi tarafından yapılırsa faydalı ola
cağına dair bir iddiada sanırım bulunmadı. 
Bundan daha mühim ne kadar memuriyetler 
vardır ki alâkalı vekâletler tarafından resen tâ
yin edilir. Bunlar hakkında valiler idarei umu-
miyei vilâyat kanununa ve temsil sıfatına müste
niden alâkalı makam nezdinde her zaman mü
talâa beyan edebilir. Hiç bir kanuni mâni yoktur. 

Abdurrahman Naci Beyefendi umumî kâtip
lerin herhangi bir maksatla muttariden bazı ka
rarları reddedebileceklerinden bahsettiler. Bit
tabi bütün bu mevzuat hüsnüniyet esasla
rına müstenittir. Böyle bir sevi bir umumî kâ
tibin yapabileceğini prensip itibariyle kabul et
miyoruz. Her şeyden evvel bizzat kendi vekili
nin nazarı dikkatini celbeder ve oradan uzaklaş
tırılır. Umumî kâtibin müdahale edeceği şeyler 
normal, yolunda şeyler olmıyacaktır. Vekâletçe 
ana prensipleri tesbit edilmiş ve meslekî düşün
ce ve hareket birliği mülâhazalariyle koruma
sında fayda görülmüş hususlarla kanunen zaru
ri meseleler olacaktır. Bu hususlar hakkında 
umumî kâtipler tarafından yapılacak olan iti
razları bittabi bu emri vermiş olan veya bu ka
nunları tatbikle mükellef bulunan makamlar 
daha salâhiyetle tetkik edebilirler. Bu bakım
dan da valilerin yerine Ticaret vekâleti kaydının 
ipkası zaruridir. 

Muhterem Pekel arkadaşımız; umumî kâtip
lerin vaziyetine tekrar temas ettiler ve silsilei 
meratipten bahsederek bunun da diğer teklifler
le mütenazır hale konulmasını ileri sürdüler. 
Bundan evvelki maruzatım meyanında zannedi
yorum ki, kendilerine de ana hatlariyle encü
menin düşüncelerini arzetmiş bulunuyorum. 
Bugünkü fiili tatbikatta budur. Bunların va
liler veya mahallî idare makamları tarafından 
yapılmasını istemenin faideden ziyade zararı ola
cağına kendilerinin de iştiak etmelerini rica ede
rim. 

Unuttuğum bir nokta Abdurrahman Naci Be
yefendinin bu maddenin son fıkrasında mevcut 
(Değiştirir) kelimesine itirazlarıdır. Yalnız ken
dileri dediler ki, (Verilen kararı değiştirir, bo-
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zar veya tasdik eder.) diyoruz. (Bozar) dedikten 
sonra bunun içinde (Değiştirir) mânası da var
dır. Böyle olduğunu kendileri de kabul edi
yorlarsa nihayet yapacağımız ufak bir kelime 
tasarrufundan ibarettir. Fakat maksatları bu 
değil çünkü, (Ticaret odasına tekrar gönderil-
sin, tekrar tetkik edilsin) diyorlar. Bu misal
lerinden anlıyoruz ki, kendileri tatbikatın do
ğurabileceği şekilleri nazarı itibara almı
yorlar. Bunlar nazarı dikkate alınırsa 
görülür ki, oda meclisleri, borsa meclisleri 
mahallî hususiyetlerin daha çok tesirlerin 
altında bulunduğu için bazan umumî prensiplere 
muhalif kararlar vermiş olabilirler. Bunların ve-
vekâletçe bozulup iade edilmesi takdirinde yeniden 
bir karara bağlanmıyarak bekletebilir ve eskite
bilirler. 

îkneisi : meselâ vergi temyiz komisyonları
nın salâhiyetleri vardır. Vergi temyiz komisyon
ları itiraz komisyonlarından gelen kararları 
ya bozar, ya tasdik eder, yahut lüzumlu gör
düğü kanuni hallerde resen katî karara bağ
larlar onun için muhterem arkadaşımızın tat
bikatta doğabilecek fena neticeleri derpiş ede
rek, esasen kendisinin de bozar, kelimesinin de
ğiştirir mânasını da ihtiva ettiğini düşündük
lerini nazara alarak bu talebden feragat etme
lerini rica ederim. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Si
vas) — Bir kere bu umumî kâtipler idare mec
lisleri ve idare heyetleri arasında bulunur. 
Kendisi de rey sahibi midir? 

MAZBATA MUHARRİRİ FAİK KURDĞLU 
(Manisa) — Mazbatamızda bulunmakla beraber 
hakikaten burada tekrarında fayda vardır; 
bunlar sadece müşahit olarak bulunurlar, reye 
iştirak etmezler. 

ABDURRAHMAN NACl DEMÎRAĞ (Si
vas) — ikinci bir sual. Ticaret vekilinin kararı 
katidir deniliyor. Bunlar aleyhine Şûrayi Dev
lete dâva açılamaz mı? 

MAZBATA MUHARRİRİ FAlK KURDĞLU 
(Manisa) — Bittabi bu haklar şahsi haklara da 
ait olabilir. Katî mahiyeti haiz olan bütün idarî 
kararlar gibi bu karar için de Devlet Şûrasına 
müracaat edilebileceği tabiidir. 

ABDURRAHMAN NACl DEMÎRAĞ (Si
vas) — Efendim, sayın mazbata muharririnin 
bu değiştirir kaydının kaldırılmaklığmdan 
vaz geçmekliğimi arzu etmesi üzerine bir kaç 
kelime daha söylemek istiyorum. Tabii Yük
sek Heyetiniz hakem olur. Hangisini isterse 
kabul eder. 

Doğrudan doğruya değiştirir kaydı bilâ kaydü 
şart değiştirir ifadesini tazammun eder. Vergiler
de temyiz tetkiki itiraz komisyonları ekseriya 
bu gibi hükümleri bozduğu zaman ikinci defa 
evvelki heyetin reyini alır ve ondan sonra katî 
bir karar verir. Resen verdiği kararlar ikinci 
bozma kararından sonra verilmiştir. 

Buna bir çok defa tecrübeten şahit olmu
şumdur. Yani birinci defada, sen yanlış söy
lüyorsun, şöyle olacak dememiştir. Birincide 
bozarak iade eder. İkincide ısrar eder ve bu 
ısrarı nabemahal bulursa o zaman son nihai 
kararını verir. İşte arkadaşlar, hayatımda bu 
gibi vakalara pek çok şahit olmuş bulunuyo
rum. O itibarla bunların bir defacık olsun bu 
hiç bir maaş ve ücret verilmiyen ve sırf mem
leketin ticari ve iktisadi hizmetini görmek 
üzere bu fahrî vazifeyi gören insanlara karşı, 
perestişlerini muhafaza etmek için, bu kadar 
keskin ve çetin olunmaması zannederim herhal
de yerinde olur. Bilhassa bunu kabul etmesi
ni Encümenden rica ediyorum. Kabul etmek
le esasen bir şey kaybedilmiş olmaz. Vekâlet 
esasen salâhiyetini muhafaza ediyor. Sonra 
bildiğiniz gibi bazı işlerde vekâlet âmmenin 
menfaatini gördüğü zaman bu teşekkülleri taz
yik eder, bu noktai nazar hakkındaki kararı
nızı verin diye kendilerini icbar eder ve onlar 
da vekâletin emirlerine bütün diğer maddeler
deki ahkâm mucibince ittibaa mecburdur. Ve
kâlet arzu ettiği zaman reddedebilir. Benim 
temenni ettiğim; orada çalışan insanların peres-
tişini muhafaza noktai nazanndandır. Gelir 
gelmez, senin yaptığın iş yanlıştır, deyip inki
sarı hayale uğratmıyalım. Vekâlet esbabı mu-
cibesini, fikrini beyan eder. Son karar yine 
vekâletindir. 

TİCARET V. Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — 
Arkadaşlar, bu kanunu hazırlamaktan mak
sadımız tüccar ve esnafın meslekî teşekkülleri
ni halk hizmetlerinde de faydalı kılmaktır. 
Bunu umumî kâtiplerimiz eliyle yapacağız. Re
isler ve umumî kâtipler bu teşekküllerin iki 
mühim unsurlarıdır. Bunların intihap ve tâyi
ninde şu veya bu düşünce ve hisler hâkim ol
mamalıdır. Bunun valilerin perestişi ile asla 
bir alâkası yoktur. Benden evvel sayın Receb 
Peker arkadaşım bu hususu çok iyi izah bu
yurduktan sonra Galib Pekel'in tekrar valile
rin perestişlerinden bahsile bu nokta üzerinde 
yeniden durduklarını görüp mütehayyir olu
yorum. 

Arkadaşlar, vali Ticaret vekilinin de ora
daki mümessili olduğuna göre iyi idare edilen 
bir Hükümet sisteminde herhangi fena bir va
ziyet karşısında ilk iş valinin hareketsiz ve la
kayt kalmamasıdır. Hükümetin mümessili olan 
vali herhangi bir şikâyet vukuunda vaka ile 
yakinen alâkadar olur ve ilgili vekâleti ha
berdar eder. Onun vâki olan bu işarı nazarı 
itibare alınır. Eğer herhangi bir vaziyetin ve
kâlet müfettişleri vasıtasiyle daha sıkı bir tet
kiki icap ederse o da vekâletçe yapılır. Ben 
bu maddenin Dahiliye encümeninde tetkik edil
mesinde ne valiler, ne de sair mevzular bakı
mından hiç bir fayda görmemekteyim. Vali
lerin ticaret odalarına tâyin edilecek umumî 
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kâtipleri inha etmekle perestişlerinin artaca
ğını düşünmek doğru değildir. Bu bilâkis takip 
etmek istediğimiz sürati keser ve bugün şikâ
yet ettiğimiz kırtasiyeciliği başka bir yoldan 
başka bir şekilde çoğaltmaktan başka bir fay
da da vermez. Halbuki biz yeni yeni ihtiyaçlar 
karşısında bulunuyoruz. Yeni teşekküllere yeni 
veçheler veriyoruz. Bunları hazırlarken her 
şeyden evvel istediğimiz; kabil olduğu kadar 
süratle işlerin üzerine düşmemiz ve o işleri 
idare etmek salâhiyetini verdiklerimizle müm
kün olduğu kadar yakından meşgul olmamız
dır ki amelî fayda da bundadır. Bu teşekkül
lere bu kanunla verdiğimiz vazifelerin görül
mesini istiyorsak bilhassa ilk senelerde mutla
ka bunları iyi, sıkı, programlı bir takip ve 
kontrol ile ve vekâletin rehberliği altında yü
rütmemiz lâzımdır. Bu da ancak vekâletin bun
lar üzerindeki hak ve salâhiyetlerini tanımak
la mümkün olur. Tâyin edilen umumî kâtip
lerin geçimsiz, liyakatsiz olacaklarını hiç bir 
zaman düşünmek istemem. Şayet böyle bir hal 
tesbit edilecek olursa, vekâlet keyfiyeti müfet
tişleri vasıtasiyle ve hassasiyetle takip ve ica
bını yapmakla mükelleftir. 

Ricam şudur : Yeni bir teşekkül kuruyoruz. 
Bunlarda umumî kâtiplerin rolü mühimdir. 
Bunu sakatlatırsak kanunun ruh ve mânasını 
da bozmuş oluruz. Bunun için maddenin aynen 
kabulünü rica ederim. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Ticaret vekili ar
kadaşımın neden kendi mümessilinden bu ka
dar korktuğunu, çekindiğini anlamıyorum. 
(Korku yok sesleri). Vali mademki kendi ve
kâletinin de mümessilidir, o halde neden bu 
korku? Pekâlâ, vali buna elbette daha iyi vâkıf 
olacaktır. Ne günah işlemiş olacaktır bunun
la? Her halde kâtibiumumiden çok ehemmiyet
li bir defterdara, çok ehemmiyetli bir maarif 
müdürüne, Filân filân Devlet müdürüne, yi
ne kâtibi umumiden çok yüksek olan bir bele
diye reisine doğrudan doğruya vekâletlerle 
muhabere salâhiyeti vermediğimiz halde ve so
racakları her şey de valiyi tavsit ettikleri hal
de böyle iki paralık bir adama ... (Gürültüler). 
rica ederim af buyurun; neden bu salâhiyeti 
verelim. Kâtibi umumî onlara nazaran tabii da
ha küçük mevkidedir. Arkadaşlar, niçin bu 
salâhiyeti mahallî idarelerin en yüksek makamı 
olan belediye reislerinden diriğ ediyoruz da 
bundan niçin almıyacağız? Arkadaşlar alacağız. 
Çünkü vali ve kaymakamın, Devletin otoritesi
ni, nüfuzunu, yaşatmak için buna şiddetle ihti
yaç vardır. Bu yol bugün mevcut usul ve te
amülümüze en uygun olanıdır. Ticaret vekili
mizin dediğini yapalım. Fakat o takdirde Dev
letin umumî usul ve sisteminden ayrılmış ola
cağız. ve bundan ayrılmakla da görülecektir 
ki Devletin nüfuz ve otoritesi kırılacaktır. 
Devletin sistem ve nüfuzuna ne kadar itina edi

lirse Devletin otoritesi ve nüfuzu, o kadar yük
selir ve kuvvetlenir. Hakem tabii sizlersiniz. 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeplerden dolayı nııad-

denin (verilen kararlar aleyhine karar tarikin
den itibaren beş gün zarfında valiliğe itiraz 
edebilir) şeklinde değiştirilmesini teklif ederim. 

Balıkesir mebusu 
Y. Sezai Uzay 

(Ret, ret sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Umumî kâtiplerin ilgili valilerin mütalâası 

alınmak şartiyle Ticaret vekilliğince tâyinini 
teklif ederim. 

Tokad mebusu 
A. Galib Pekel 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin Dahiliye encümenine verilmesini 

teklif ederim. 
Tokad 

A. Galib Pekel ' 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebeple ikinci bendde-

ki değiştirir, kelimesinin tayymı teklif ederim. 
Sivas mebusu 

A. Naci Demirağ 
REİS — Reye koymak için takrirleri bir 

daha okutuyorum. 
(Yahya Zezai Uzay Balıkesir'in takriri tek

rar okundu). 
REİS — Nazarı dikkate alanlar ... Almıyan-

lar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Tokad mebusu Galib pekePin takriri tek

rar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 

Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 
(Tokad mebusu Galib Pekel'in maddenin 

Dahiliye encümenine verilmesi hakkındaki tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmadı. 

(Sivas mebusu Abdurrahman Naci'nin tak
riri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı itibare alınmamıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Bölüm: II 
Ticaret ve sanayi odalariyle esnaf odalarının 

vazifeleri 

Odaların vazifeleri 
ONUNCU MADDE — Meslekî ahlâk ve te-

— 95 — 



t : 26 8.1.1943 C : 1 
sanüdü halkın ihtiyaç ve menfaatlariyle ahenkli 
olarak muhafaza ve inkişaf ettirmek maksadiyle 
kurulmuş olan ticaret ve sanayi odalariyle esnaf 
odalarının vazifeleri şunlardır: 

a) Meslek faaliyetlerine ait mevzular hak
kında vekilliklere, vilâyet veya belediyelere tek
lif ve temennilerde bulunmak; 

b) İşlerine mütaallik her türlü tetkikleri 
yapmak, resmî makamlarca istenilen malûmatı 
vermek, vekilliklerin kanunlara müsteniden ve
recekleri vazifeleri görmek; 

c) Vasıfların ve tiplerin kontrolüne mütaal
lik mevzuatın tatbiki için Ticaret ve İktisat ve
killiklerinden verilen talimatı yerine getirmek; 

ç) Ticaret eşyasının vasıf, keyfiyet ve kem-
miyetlerinin tâyin ve tesbiti için lâboratuvar ve 
bürolar tesis ve idare etmek veya bunlara işti
rak eylemek; 

d) Bölgelerindeki iktisadi ve ticari faaliyet
lere ait her nevi endeks ve istatistikleri ve fiyat 
rayiçlerini kaydetmek; 

e) Dış memleketlerdeki konsolosluklar, tica
ret mümessillikleri ve meslekî teşekküllerle muha
bere ve münasebette bulunarak icabeden malûmatı 
alıp vermek ve Ticaret vekilliğinin muvafaka
tiyle millî ve milletlerarası meslekî teşekküllere 
âza olmak veya bu kabîl teşekkülleri kurmak; 

f) Mahallî veya bölge sergileri, panayırlar, 
fuarlar, umumî mağazalar, depolar, mevzuları 
dahilinde kulüpler, müzeler ve kütüphaneler aç
mak, millî ve milletlerarası sergi ve panayırlara 
iştirak etmek ve bunların vekâlet, mümessillik ve 
muhabirliğini deruhde ve ifa eylemek; 

g) Ticaret ve sanat kursları açmak, mevzu
ları dahilinde memleket içinde ve dışında talebe 
okutmak, memleket ticaretini ilgilendiren neşri
yat yapmak. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — Efendim, encümenden bir sual soraca
ğım. 

Bu maddenin (B) fıkrasında «İşlere mütaal
lik her türlü tetkikleri yapmak resmî makamlar
ca istenilen malûmatı vermek, vekilliklerin ka
nunlara müsteniden verecekleri vazifeleri gör
mektir» diyor. 

Kanuna müstenit denilen şeyler nelerdir? Bu 
kanun mudur, ticaret odalarını ve borsaları alâ
kadar eden hassatan hususi kanunlar mıdır? Bu 
cihetin tavzihini rica ediyorum. Ondan sonra 
mütalâamı arzedeceğim. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
buradaki «kanunlar» tâbiri daha çok bu teşek
küllerin lehine olarak konulmuş bir kayıttır. 
Diğer metinle birlikte, muhterem arkadaşım tet
kik ederlerse, daha vuzuhla ve maruzatıma ken
dileri de iştirak ederler. Meselâ bazı ticari mal
ların tiplere ve istandartlara raptı hakkında 
bir kanun vardır. 3018 sayılı kanun, gayri meşru 
ticaret ve rekabeti ve tağşişi önliyen hükümler 
vardır. Meselâ Ticaret kanunununda ticaret si

cillinin nasıl tutulacağı hakkında hükümler var
dır. Her kanunun sonunda kanunun tatbikiyle 
mükellef olan vekilliklerin de gösterilmekte ol
duğu malûmdur. Vekiller mutlak olarak değil 
bu kanunlara müsteniden ve bu kanunlarda 
gösterilen işleri verebileceklerdir. Meselâ bir 
istandardizasyon kararının takibini Ticaret ve
kili ticaret odasından istiyebilecektir. Meselâ 
men'i tağşişe ait bir kararın tatbikini keza alâ
kalı vekâlet İktisat vekâleti veya Ticaret vekâ
leti - kanun her ikisine de salâhiyet vermektedir -
talep edebilecektir. Bu fıkra ile kasdedilen 
mâna budur. 

ABDURRAHMAN NACÎ (Sivas) — Şu hal
de. vani umumî kanunlardır. Ne bu kanunda ne de 
diğer kanunlarda Ticaret ve sanayi odalarının 
yapacakları işler hakkında sarahat yoktur. Ve
killer Ticaret ve sanayi odalarına herhangi bir 
vazifeyi verebilirler, kasıt bu mu mudur? 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Ti
caret ve sanayi odalarına ait vazifeler müteaddit 
fıkralarda izah edilmektedir. Muhtelif kanunlarla 
vekâletlere verilmiş vazife ve salâhiyetlere müs
teniden bu vekillikler Ticaret ve sanayi odala
rına vazife tevdi edebilirler. Ticaret vekâleti ge
reken talimatı verebilir, bu suretle verilecek va
zifelerin hudut ve şümulü, şekli, tarzını ifade 
edebilmek için vekâletlerin istinat ettikleri ka
nunlardaki, hudut ve şümulü gözÖnüne almak 
icabeder. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Si
vas) — Muhterem arkadaşlar, şimdi mazbata 
muharriri arkadaşınızın mütalâasından anlaşıldı 
ki her vekâlet mevcut kanunlara göre, ticaret 
ve sanayi odalarını alâkadar etmek şartiyle, bu 
odalara vazife vermek salâhiyetini haizdir. 

Muhterem arkadaşlar, bu o kadar umumî ve 
şâmil bir hükümdür ki, bu şerait altında ticaret 
odası âzalığını yapacak adam bulunmaz. Çünkü 
muhtelif kanunlarla Devlet teşkilâtına muhtelif 
vazifeler vermekteyiz. Her vekâlet bu; ticareti 
alâkadar eden bir iştir diye onu odalara bırakır
sa ticaret odalarında fahriyen çalışan bu heyet 
fevkalâde yükle mahmul olurlar ve kendi ticaret 
işleriyle de meşgul olmak zaruretindedirler. Ya
pamazlar, işlerden çekilmek vaziyetinde kalırlar. 
Ben bu kanunun bu hükmünü böyle anlamış de
ğildim. Ben öyle zannediyorum ki bu odalara ve 
idare heyetlerine kanunun verdiği vazifeler var
dır, bunları vekâlet yaptıracak. Meselâ yeni bir 
kanun yapacağız, Millî korunma kanunu gibi, 
veyahut mevcut kanunlar vardır ki ticaret oda
larına bazı vazifeler vermiştir, işte bu vazifelerin 
yapılması için vekâletler tarafından emir verile
ceği kanaatinde idim. Halbuki kanaatim şimdi 
başka imiş. Kanaatinim haricinde bir hükmü bir 
kaydı ihtiva ediyormuş. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Yanlış anlamışsı
nız, öyle bir şey yok. 
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ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (De

vamla) — Bilmiyorum. Yanlış anladrmsa, Fuad 
Sirmen arkadaşımın dediği gibi ise, lütfen müsa
adeleriyle bir teklif yapacağım. Bu teklifimle 
benim gibi yanlış anlıyanlarl da ortadan kaldır
mış olaeağız. Bu suretle de daha güzel olacaktır. 
Benim anladığım yanlışda, hakikat aksine ise 
burada vekillerin maddenin (B) bendinde «İş
lerine mütaallik her türlü tetkikleri yapmak, 
resmî makamlarca istenilen malûmatı vermek, ve
killiklerin kanunlara müsteniden verecekleri va
zifeleri görmek» «vekillerin kanunlara müste
niden verecekleri vazifeleri görmek» kay
dını buradan tayyetmek lâzımdır ve 
maddenin sonuna «kanun ve nizamlarla 
kendilerine verilen diğer vazifeleri görmek» 
şeklinde bir (11) fıkrası ilâve edelim. O zaman 
benim anladığım gibi yanlış anlaşılmaya mey
dan verilmez. Mevzuat, kanun ve nizamlardan 
sonra «Kanun ve nizamnamelerle bu teşekküle 
verilen vazifeleri görmek» şeklinde tesbit 
edelim. Zaten bunun haricinde vekâletlerin 
istedikleri malûmatları almak vesaire gibi va
zifeleri de vardır. Bunun haricinde birde bu 
iş ticaret odasına verilirse iş çoğalır ticaret 
odaları çalışamaz bir hale gelir. Ben yanlış an-
lamışsam bu maddenin sonuna her halde 
bu şekilde bir ilâve yapmak yanlış anlayacak
ların adedini yok etmek itibariyle faydalı olur. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
(Giresun)— Efendim, maddedeki «Vekilliklerin 
kanunlara müsteniden verecekleri vazifeleri gör
mek» den maksat şudur: Faik Bey arkadaşı
mız kısmen bunu izah etti, misal olarak stan-
dardizasyon işini aldılar. Standardizasyon işini 
kanunen iktisat vekâleti bir vazife olarak ver
diği zaman bunu ticaret odası yapacaktır diye 
orada bir kayıt koymuşsa, bundan iktisat 
vekâleti bu vazifeyi ticaret odasına verir 
mânası çıkmaz. 

Standardizasyon işini iktisat vekâletine 
vermiştir. Fakat iktisat vekâleti herhangi 
bir şeyi standardize edeceği zaman tek
nik bakımdan bu odalarında fikrini alır. 
Meselâ herhangi bir derinin vasfını tâyin için 
- kendi elemanları var amma - nihayet alâkalı 
olanların ve bu, sanayi erbabının meslekî iş
leri olduğuna göre, bunlardan malûmat isten
mesini muvafık buluyoruz. Ben standardizas
yon yapmak istiyorum amma bir de bunların 
mütalâasını alalım, evsafı nasıl olmalı, diye 
fikir sorar. Siz de bu iş üzerinde çalışın teknik 
bir rapor verin, diyebilsin. Yani ticaret odası 

demesin ki, benim vazifem, - A, B, C olarak sa
yılmıştır - Binaenaleyh ben bunu yapmam, di
yenlesin diye bu kaydı koymuş, bunda faide 
mülâhaza etmiştir. Yoksa arkadaşımızın dediği 
gibi doğrudan doğruya kanun ve nizamlarla şu-
vazifeler ticaret odalarına verilmiş mahiyetin

de değildir. Bilmem maksadımı ifade edebildim 
mi ? 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar , bu madde lâyihanın en ehemmiyetli bir 
hükmünü ihtiva etmektedir. Şu noktadan ki, 
bir defa ticaret ve sanayi odalarının maksadı 
teşekküllerini gösteriyor ve vazifelerini birer 
birer sayıyor. Maddenin, fıkrasında «Meslekî 
ahlâk ve tesanüdü halkın ihtiyaç ve menfaatle-
riyle ahenkli olarak muhafaza ve inkişaf ettir
mek maksadiyle kurulmuş olan ticaret ve sa
nayi odalariyle esnaf odalarının vazifeleri şun
lardır» deniyor. Demekki birinci vazife: «Mes
lekî ahlâk ve tesanüdü halkın ihtiyaç ve men-
faatleriyle mukayyet olarak muhafaza ve in
kişaf ettirmek» tir. Fakat şuna dikkat etmek 
lâzımgelir ki bu hükümle, bazı ahlâki kaide
ler hukukileştirmek, isteniliyor. Yani ahlâki 
vazifeleri, hukuki birer mükellefiyet haline ge
tirmek maksadı istihdaf edilmektedir. Hük
mün nezaketi ve inceliği de burada temerküz 
ediyor. Vâzıı kanunun maksadının burada 
gayet sarih olarak tecelli etmesi lâzımdır. Hal
buki bu maksat kâfi derecede sarahatle ifade 
edilmiş değildir. Burada «meslekî ahlâk ve te
sanüt halkın ihtiyaç ve menf aatleriyle ahenkli 
olarak muhafaza ve inkişaf ettirmek...» denin
ce, maksat, meslekî ahlâkı muhafaza ve tesanü
dü inkişaf ettirmek midir? Yani bir nevi «lef-
fü neşri mürettep» mi yapılıyor? Yoksa vâ
zıı kanunun asıl maksadı, meslekî ahlâkı ve te
sanüdü hem muhafaza, hem de inkişaf ettir
mek midir? Zihnim buraya takılmaktadır. 
Bir de meslekî «ahlâkı muhafaza ve inkişaf et 
tirmek» mutlak bırakılmamış, kayda bağlan
mıştır. Eğer böyle ise maksat, meslekî ahlâ
kın halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle ahenkli ol
mak kaydiyle hem muhafaza, hem de inkişafı 
kastediliyorsa, o vakit şu noktanın iyice anla
şılması lâzımgelir : Vâzıı kanunun maksadını, 
şu noktadan açıkça ifade etmesi zaruretini his
sederiz. Bu nokta da şudur : Meslekî ahlâk, 
umumî ahlâktan ayrı bir şey değildir. Mesle
kî ahlâktan anladığımız; umumî ahlâk kaide
lerinden bazılarının bazı mesleklerde daha faz
la, daha ince bir takım takayyütlere tabi tutul
ması lüzumudur. Nitekim ticaretin de umumî 
ahlâk kaidelerinin zımnında ve onun esasları 
dahilinde, umumî ahlâka uygun olan bir takım 
meslekî ahlâk kaideleri vardır. Burada kas
tedilen de odur. Fakat ifade tarzına göre bu 
meslekî ahlâk; halk ihtiyaçlariyla ahenkli ola
mazmış da ahenkli olması kanuni bir müey
yide ile temin edilmek isteniyormuş gibi bir 
mâna çıkıyor. Meslekî ahlâkın muhafazası mat
lup olabilir. Fakat meslekî ahlâkın muhafaza
sını temin kastiyle bir hüküm vazederken 
«halkın ihtiyaç ve menf aatleriyle ahenkli;ola
rak muhafaza...» denilmesine lüzum yoktur. O 
zaman umumî ahlâkın ruhunu rencide etmiş 
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oluruz. Encümen de bu ibareden bu mânayı 
anlıyorsa «meslekî ahlâk» i ayırmalıdır. Tesa
nüt için «halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle» kay-
di muhafaza edilebilir. 

Şöyle denilebilir: «Meslekî ahlâkı korunmak 
ve meslekî tesanüdü, halkın ihtiyaç ve menfaat
leriyle ahenkli olarak inkişaf ettirmek maksa-
diyle...» Çünkü meslekî tesanüt halkın ihtiyaç 
ve menfaatleriyle ahenkli veya ahenksiz ola
bilir. Fakat meslekî ahlâkta zımnen bu «ahenk
li...» kaydi mevcut bulunduğu için, meslekî 
ahlâkın «halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle ahenk
li» şekilde takyit etmek umumî ahlâk mef
humuna sığmaz ve bu, bahsimizin mevzuu olan 
meslek mensuplarının ahlâkından şüpheli ol
duğumuzu gösterir, bir suizannı tazammun 
eder ki vâzn kanunun bunu iltizam etmiş gibi 
görünmesine bir sebep yoktur. Tensip buyu
rursanız «meslekî ahlâkın korunması ve mesle
kî tesanüdün halkın ihtiyaç ve menfaatleriyle 
ahenkli...» diyelim. Bu suretle ibarede teessü
sünü arzu ettiğimiz ince nokta da gözetilmiş 
olur mütalâasındayım. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMlRAĞ (Sivas) 
— Efendim, muhterem İktisat encümeni reisi
nin verdiği izahat beni tamamen tatmin etme
di. C4österdiği misâller, kanunda ticaret oda
larına mevdudur, denilip bizatihi ihtisasları 
itibariyle onların yapmaları lâzımgelen işler 
zaten bu maddenin Ç ve D fıkralarında vardır. 

«Ç) Ticaret eşyasının, vasıf, keyfiyet ve 
kemiyetlerinin tâyin ve tesbiti için lâboratuvar 
ve bürolar tesis ve idare etmek veya bunlara iş
tirak eylemek; 

D) Bölgelerindeki iktisadi ve ticari faali
yetlere ait her nevi endeks ve istatistikleri ve fi
yat rayiçlerini kaydetmek.» 

Bunlar diğer maddelerle müemmendir. Ben 
tatmin edilmedim, zaten encümene giden diğer 
maddeler var, müsaade ederlerse bunu da encü
mene alsınlar, o meyanda görüşsünler, ben de 
tatmin edileyim, bu da bitmiş olsun. 

İKTİSAT ENCÜMENİ M. M. FUAD SÎR-
MEN (Rize) — Arkadaşlar, madde o kadar sa
rihtir ki üzerinde tereddüdü mucip mütalâa ser-
detmeğe mahal bırakmıyor. Bu madde ile ne 
yapıyoruz? Ticaret odalarına vazife olarak yap
mağa mecbur oldukları işlerin nelerden ibaret 
olduğunu gösteriyoruz. O meyanda zikretmezsek 
nasıl yapılmaları lâzımgelen bu hususu da bu
rada (B) bendinde zikretmiş bulunuyoruz. Te
reddüdü mucip olur düşüncesiyle dedik ki ; ve
killerin kanuna müsteniden verecekleri vazifele
ri görmektir. Bu ibare o kadar açıktır ki bu 
fıkranın tatbikatında hiç bir tereddüt mevzuuba-
his olmaz. Bir kere bu kanundan, başka bir ka
nun olacaktır ve bu kanunun neşrinden sonra 
yeniden bir kanun çıkmış olursa o da olabilecek 
ve bu kanunlarda sarahat olacak. Herhangi bir 
vekil, mer'i olan, bundan evvel çıkmış olan ve

ya bundan sonra çıkacak olan kanunda bu sa
rahate dayanarak ticaret odasına diyecek ki bu
nu yapın. O zaman ticaret odası bu emri yapma
ğa mecburdur. Burada zikredilmesine sebep ne
dir ? Ticaret odası esas vazifelerinin nelerden iba
ret olduğu yazılmış ve vekillerin verecekleri 
vazifeleri yapmak mecburiyetinde oldukları da 
tebarüz ettirilmektedir.-Binaenaleyh Abdurrah-
man Naci arkadaşımın endişe ettiği husus varit 
değildir. Çünkü buyurdukları şekilde bundan 
bir mâna kasdedilseydi buna hiç birimiz taraftar 
olmazdık. Ben de İktisat encümeni âzası sıfa-
tiyle bu metnin altına imzamı atmazdım. Eğer 
bu yazılıştan şunu kasdediyorlarsa halen mer'i 
ve bundan sonra çıkabilecek herhangi bir kanun
da ticaret odasına şu ,şu şu şekilde emir verile
bilir diye bir sarahat olmadığı halde sırf bura
daki bu kayda istinaden kendi kanuni vazifesi 
olan herhangi bir işi bu odaya gördürebilir mâ
nasında alıyorlarsa İktisat encümeni bunu bu 
mânada almış değildir. Hükümet de bu maksat
la teklif etmiş değildir. Şunu arzedeyim ki, 
mevcut bir kanunda veya bundan sonra çıkacak 
herhangi bir kanunda sarih bir hüküm olacak ve 
vekil ticaret odasına vazife verirken bu hükme 
dayanacaktır. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMlRAĞ ( Si
vas ) — Müsaadenizle efendim. Eğer Fuad Sir-
men arkadaşımız esasen İktisat encümeninin 
mazbata muharriri olmakla beraber, bu işin de 
mazbata muharriri olsaydı bu izahatını kâfi gö
rür, derhal sükût ederdim. Dedikleri benim nok-
tai nazarıma tevafuk etmektedir. Fakat dedik-
leriyle encümen reisinin noktai nazarı arasında 
tehalüf görüyorum. Encümen reisi de aynı nok
tai nazarda olduğunu beyan ederse derhal zapta 
geçer, mesele kalmaz. 

İKTİSAT En. M. M. REİSİ İSMAİL SA
BUNCU (Giresun) — Benim sözlerimle Fuad Sir-
men arkadaşımızın sözleri arasında bir noktai 
nazar farkı olmadığını kendileri ifade buyur
dular. 

ŞİNASÎ DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, 
müsaade buyurursanız, şunu arzedeyim ki, İk
tisat encümeni Mazbata muharriri arkadaşımı
zın tebarüz ettiridiği gibi, bu madde Adliye en
cümeninin tesbit ettiği maddenin aynıdır. Bu
radaki « vekilliklerin kanunlarına müsteniden 
verecekleri vazifeler » ibaresi, diğer bir çok 
maddelerde de tekrar edilmiştir. Meselâ 12 nci 
maddede başka bir formülle aynı şey « mev
zuatın verdiği salâhiyet dahilinde » denmiştir. 
Burada Abdürrahman Naci arkadaşımızın en
dişeleri varit değildir. Diğer arkadaşlarımı
zın da pek iyi izah ettikleri gibi, bu kanunla o 
salâhiyetin verilmesi lâzımdır. Metin de bu
nu açıkça göstermektedir. Vazife ve salâhiyet 
aynı mânadadır. Vekiller, kanuna müsteni
den bu vazife verme salâhiyetini haiz olmalı
dır. O vekâlet bu kanuna istinaden bu vazife-
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yi vermelidir. O itibarla bunu teyiden arze-
diyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
10 ncu maddenin encümene verilmesini ri

ca ederim. 
Sivas 

A. N. Demirağ 

ABDÜRRAHMAN NAOt DEMÎRAĞ (Si
vas) —• Vazgeçtim, tashih ettiler. 

REÎS — O halde maddeyi aynen reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Meslek heyetlerinin vazifeleri 
ON BİRİNCİ MADDE — Ticaret ve sana

yi odalariyle esnaf odaları meslek heyetlerinin 
vazifeleri şunlardır : 

a) Oda meclisini teşkil edecek azayı seç
mek; 

b) Kendi mevzuları dahilinde faydalı ve 
lüzumlu gördükleri tedbirleri oda meclisine ve 
idare heyetine teklif etmek; 

c) Oda meclisi ve idare heyeti tarafından 
kendi meslekleri dahilinde bu kanun hükümle
rine göre verilecek vazifeleri görmek. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Meclislerin vazifeleri 
ON İKİNCİ MADDE — Ticaret ve sanayi 

odalariyle esnaf odaları meclislerinin vazifeleri 
şunlardır : 

a) İdare heyeti azasını seçmek; 
b) Meslek heyetleri tarafından yapılacak 

teklifleri tetkik ve müzakere etmek; 
c) Mevzuatın verdiği salâhiyet dahilinde 

meslek mensupları için riayet edilmesi mecburi 
olan kararları vermek; 

ç) Bulundukları yerin ticaret örf ve tea
müllerini tesbit etmek; 

d) İdare heyetlerince verilecek senelik 
bütçe, aylık muvazene ve katî hesabı ve müna
kale taleplerini tetkik ve tasdik etmek; 

e) İdare heyetleri tarafından verilecek 
mevzuları tetkik ve müzakere etmek; 

f) Alâkalı vekillikler tarafından verilecek 
mevzuları tetkik ve müzakere etmek; 

g) İdare heyetleri tarafından hazırlana
cak hakem listelerini tasdik etmek; 

h) Oda âzası hakkında 32 nci maddenin 
(C) bendinde yazılı disiplin cezalarını vermek; 

i) Bölgeleri dahilinde lüzum görülecek yer
lerde ajanlıklar tesisine karar vermek. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Mü
saade buyurursanız Divanı Riyaseti seçmek, o 
yazılmamıştır. 

İKTİSAT En. REİSİ İSMAİL SABUNCU 
Giresun) — Divanı.riyasetten maksat, oraya bir 
kâtip koymaksa bu da nizamname meselesidir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İdare heyetlerinin vazifeleri 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticaret ve sanayi 

odalariyle esnaf odaları idare heyetlerinin vazi
feleri şunlardır: 

a) Ticaret ve İktisat vekilliklerinin ve oda 
meclisinin mevzuata göre verecekleri karar ve 
direktifleri yerine getirmek; 

b) Bütçeyi, aylık muvazeneyi, katî hesabı 
ve münakale tekliflerini ve bunlara mütaallik 
rapora hazırlamak ve tasdik edilmek üzere oda 
meclisine vermek; 

c) Hakem listelerini hazırlamak ve tasdik 
edilmek üzere oda meclisine vermek ve alâkalı
ların isteği üzerine hakem olmak; 

ç) 32 nci madde hükümlerine tevfikan ihtar 
ve tevbih cezalarını vermek ve disiplin takibatı 
yapmak; 

d) Oda memur ve müstahdemlerinin tâyin 
ve azlini, terfi ve tecziyelerini icra etmek; 

e) Nizamnamede gösterilecek vesikaları tan
zim ve tasdik etmek. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Efendim (A) fıkrasında idare heyetle
rinin vazifelerini sayarken: 

(A - Ticaret ve İktisat vekilliklerinin ve oda 
meclisinin mevzuata göre verecekleri karar ve di
rektifleri yerine getirmek). Bunlar Ticaret 
ve İktisat vekilliklerinin bir idarî makamı mıdır? 
Halbuki yukarıki bir maddede «tâbidir, bağlıdır, 
teftiş ve murakabe eder» dendiği zaman esbabı 
mucibe olarak o «bağlıdır» kelimesi kalktı. «Ti
caret vekilliği teftiş ve murakabe» kaydı kondu. 
Burada «Ticaret ve İktisat vekilliklerinin ve 
oda meclisinin mevzuata göre verecekleri karar 
ve direktifleri yerine getirmek» deniliyor. Oda 
idare heyeti, oda meclislerinin icrai vasıtasıdır, 
amma Ticaret ve İktisat vekilliklerinin icrai va
sıtası değilse bu madde fazladır. Binaenaleyh 
«Ticaret ve İktisat vekillikleri» kaydının tayyı 
lâzımgclir kanaatmdayım. 

M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşımın işaret ettiği (A) fıkrası ka
bul ettiğiniz hükmün neticei tabiiyesidir. Ticaret. 
vekâleti bu odaların kararlarını bozabilecek, de
ğiştirebilecek ve doğrudan doğruya da verebile
ceği bir kararı onlara kabul ettirebileceğini ka
bul etmiş bulunuyoruz. Yalnız bu cepheden dü
şünseler bu (A) fıkrasının lüzumunda tereddüt 
etmezlerdi. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si-
(vas — Kararı bozmak bir murakabe icabıdır, 
yoksa idarî bir icap değildir. Binaenaleyh yukarı
daki fıkra bunu istilzam etmez. Ticaret vekâleti 
ticaret odalarını murakabe eder, binaenaleyh 
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yaptığı yanlışlığı bozabilir amma şunu yapa
caksın, bunu yapacaksın, diye emir, icra vazi-
veti almaması lâzımgelir. 

MAZBATA MUHARRİRİ FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Efendim, bendeniz yalnız bir fık
rayı zikretmiş bulundum. Kanunun gerek şim
diye kadar okuduğumuz hükümlerinde ve gerek 
bundan sonraki hükümleri arasında, bilhassa 
ikinci maddeden ayrılan kısımda daha kuvvetli 
salâhiyetler yazılıdır. Burada «Ticaret ve İktisat 
vekillerinin oda meclislerine kanuni mevzuata 
göre verecekleri karar ve direktifler» deni
yor. O halde verilen emrin mesnedi kanun olu
yor ve bu kanunun verdiği salâhiyete müsteni
den adı sayılan vekiller de bu talebi yapabilmiş 
bulunuyorlar. Bu, kanun ruhunun da tabii ne
ticesidir. (Reye reye sesleri). 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm - III 
Ticaret borsalarının vazifeleri 

Borsaların vazifeleri 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Ticaret borsa

larının vazifeleri şunlardır: 
a) Borsaya dahil maddelerin alım ve satımı

nı tanzim ve tescil etmek; 
b) Alıcı ve satıcının teslim ve tesellüm ve 

tediye bakımından mükellefij^etlerini, her tipin 
asgari vasıflarını itilâf husulünde tahkim, kon-
disyonman ve tasfiye şartlarını ve piyasa örf 
ve teamüllerinin gerektirdiği kayıtları muhtevi 
olup Ticaret vekilliği tarafından tasdik edi
lecek kontratipler vücude getirmek; 

c) Millî ve milletlerarası piyasalarını takip 
ederek bir fiyat istihbarat hizmeti kurmak; 

ç) Lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak; 
d) Mevzuat dahilinde Ticaret vekilliğince 

verilecek diğer vazifeleri görmek. 
Vadeli muamele yapan borsaların takip ede

cekleri usul ve tesis edecekleri teşekküller nizam
name ile tesbit olunur: 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Kontratip tâ
biri yerine, mukavele tipi kelimesi konulmaz 
mı? Bu, mevzuatımızda mevcuttur. Mukavele 
tipi diye bizim umumî mevzuatımızda mevcuttur. 
O esasa göre yapılacak kontratlar, yani kon
trat numunesi yapmak veya mukavele tipi 
dense aceba kontrat gibi herkesin kullandığı bir 
kelimeyi buraya koysak daha, muvafık olmaz mı ? 
Dilimize aykırı gelecek bir kelimeyi buraya koy
mamak doğru olmaz mı? 

FAİK AHMED BARUTflU (Trabzon) — 
Efendim, iktisat encümenimiz bu maddeye (B) 
bendiyle yeni bir hüküm ilâve eylemiştir. 
Kanaatimce bu hükmün şümulünü vuzuhla te
barüz ettirmeye ihtiyaç vardır. Şayet böyle 
mutlak şekilde kalırsa - Bilmiyorum, tabii mak

satlarını tavzih ederler - maksadı aşacak tat
bikata meydan vermesi ihtimali çoktur. Oku
yacağım, B bendi: 

(Alıcı ve satıcının, teslim ve tesellüm... Bir tip 
mukavele vücude getirilecek, bu mukaveleye alım 
ve satımın tediyesine, teslim ve tesellüme mü
teallik şartlar konacaktır, bir. 

Herhalde tarafların rızasiyle tesbit edilecek 
şartlar olmasa gerektir. Bu kabîl şartları şüp
hesiz mukaveleye kendileri dercederler. Bunlar 
umumî mevzuattaki hükümler olsa gerektir. 
Ticaret kanunundaki hükümler, teslim tesellüm 
ve tediyeye ait hükümler. Öyle ise tavzih edil
mesi yerinde olur. 

Sonra efendim, her tipin asgari vasıflarını 
kezalik tesbit edecekler. Sonra hakem şartlan, 
tahkim şartları tesbit edilecek Bilhassa bu nok
tadan vuzuhlandırılması icap eder. Maksat ne
dir, ne olduğunun aydınlatılması lâzımdır. Bir 
ihtilâf halinde mahkemeye gitmek hususunda
ki serbestiyi tahdit edecek bir neticeye varıla
bilir. Eğer maksut bu değilse asıl maksadın te
barüz ettirilmesi lâzımdır. Çünkü maksadı aşa
bilir. Eğer maksat bu ise böyle bir neticenin 
bizde esaslarını ve şartlarını serbestçe tâyin 
etmek temeline dayanan umumî esaslarımızda 
yapacağı tesirler bakımından bu işin vücude 
getireceği boşluklar nazara alınmış mıdır? 
Tahkim, riza yoluyla olursa mesele yoktur. Fa
kat mecburi tahkim ise; hakemler kaç kişi ola
caktır, bunları kiın tâyin edecektir? Tarafla
rın bu hakemleri reddetmek salâhiyeti olabile
cek mi? Nihayet bunlar mevzuatımıza göre mi 
hüküm vereceklerdir, ticari taamülâta mı isti
nat edeceklerdir, kararları kazai murakabeye 
tabi tutulacak mıdır? Bir yığın mesele, Hangi 
usule tevfikan hareket edeceklerdir? Umumî 
mevzuatımızda bir rizai tahkim usulü ve ahkâ
mı vardır. Ona göre mi hareket edeceklerdir. 
Binaenaleyh mevzu esasen hukuki bir mevzu
dur ve böyle sadece bir hükmün buraya kon-
ınasiyle arzettiğim gibi mevzuatımızda yapaca
ğı tesirler bakımından boşluklar husule getir
mesi varittir. Bendenizce işin daha ziyade ih
tisas encümeni olmak bakımından Adliye en
cümenine havalesinin yerinde olacağı kanaa-
tnidayım. Arkadaşlarımızın verecekleri izahat 
işi daha ziyade tenvir edecektir. 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, memleket için çok faydalı gördüğüm 
bu kanunun 14 ncü maddesinin bir fıkrasında 
vırzuhsuzluk gördüğüm için söz aldım. Bu da 
C fıkrasıdır. Bu fıkrada «millî ve milletlerara
sı piyasalarını takip ederek bir fiyat istihba
rat hizmeti kurmak» diyor. Evvelâ millî ne
dir? İstanbul borsası mıdır, İzmir borsası mı
dır? Hangisine millî borsa diyeceğiz? Sonra 
milletlerarası Almanya ile İtalya mı, yoksa 
bütün bu memleketlerin muhassalası umumî bir 
piyasa mı vardır? Bu maddede bir vuzuhsuz-
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luk vardır. Milletlerarası deyince İtalya ile 
Almanya arasında herhangi bir madde için pi
yasa ayrı olabilir. Sonra Türkiye ile Almanya 
arasında piyasa yine ayrı olabilir. Onun için 
beynelmilel piyasayı bulup çıkarmak müşkül 
olur. Sonra bu maddenin son fıkrasındaki son 
cümlesinde «fiyat istihbarat hizmeti kurmak» 
deniliyor. Hizmet kurulmaz, hizmet görecek 
müessese kurulur, büro kurulur. Onun için 
bunun da tavzihi lâzımdır kaıiâatındayım ve bir 
takrir veriyorum. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, ar
kadaşlarımın bu maddenin esasına ait olan iti
razlarını bir hukukçu olarak varit görmüyo
rum. Bu kâbîl şeyler bizim bazı kanunları
mızda mevcuttur. Meselâ îş kanunumuzda top
lulukla iş akdi gibi bir şey vardır. Bu, bütün 
sanayii inkişaf etmiş olan" memleketlerde patron
la amele arasında yapılacak mukavelelerin mo
delini, tipini tesbit eden bir mukavele nümune-
sidir. Her gelen işçi o mukaveleyi imzalamak 
ve her işçi alan patron o mukaveleye göre işçi 
almak mecburiyetinde kalır. Bunlar sindikalar 
arasında taayyün eden bir tip vücude getiril
dikten sonra üçüncü şahısları ilzam eder. Arka
daşımın endişesi, bunun mukavele serbestisi esa
sına muhalif bir vaziyet göstermesinden ileri 
geldiğini zannediyorum. Halbuki buradaki mu
kavele tiplerini vücude getirmekten maksat, işi 
teşevvüşten kurtarmak, bir disiplin altına al
maktır. Çünkü bu mukavele kendilerinin ne gi
bi esaslar içinde toplanacağını gösterir. Dikkat
le okunacak olursa görülür ki burada herkesin 
rıza ve ihtiyarını selbedecek ve mukavele serbes
tisine münafi olarak bir mukavele imzalamasını 
mecburi kılacak bir mahiyet yoktur. Bundan 
daha ağırı mevzuatımızda vardır ki bu nevi 
mukavelelerin hukukan batıl olduğu iddiası 
mevcut olduğu halde, her sigorta mukavelesini 
- ki bunlara kontradadeziyon denir - sigorta 
mukavelesini imzalayacak adam bunları kabule 
mecburdur. Aksi takdirde mukavele yapamaz. 
İmzalıyanlar mukavele şartlarını tatbika mec
burdur. 

Şartları, esasa taalluk eden şeyleri, bir ta
raflı olarak sigortayı yapan kimse empoze et
miştir. Halbuki Imrada; müsaade ederseniz bi
rer birer okuyalım: 

«Alış ve satış, teslim ve tesellüm bakımından 
mükellefiyetler ne olacaktır . . . .». 

Bu, umumî olarak teamüller ve ihtiyaçlardan 
ve o zamana kadar cereyan etmiş olan umumî 
tatbikattan ilham alarak bir defaya mahsus ol
mak üzere bazı esaslar tesbit edecektir. Kontra-
tip, kontratla vücude getirilecek her tipin as
gari vasıflarının ihtilâf halinde tahkim usulleri
dir (İtilâf) bilmiyorum tashih edildi mi, berice 
bu (itilâf) kelimesine (ihtilâf) demek lâzımdır. 
(Kondisyonman), bilmiyorum, teknik bir tâbir
dir, ne demek olduğunu kendilerinden soraca

ğım, bunu izah etmelerini rica edeceğim. Tas
dik şartlarını, borsa şartlarını, tebliğ kayıtlarını 
muhtevi olacaktır. Bu da yapılacak mukavele
nin eSasrha taallûk eden bir meseledir. Hiç bir 
istandardizasyonda evvelden yapılmış bir cebir 
mahiyeti yoktur. Binaenaleyh arzettiğhn gi
bi bu iş daha ziyade tıpkı üzümü tiplere ayır
mak, bu tipten başka bir tipte üzüm yapılmaz 
şeklinde mecburiyet koymak gibi tüccar ara
sında ve odalara dahil meslek mensupları ara
sında intizam temin edecek ve onları başıbozuk
luktan kurtaracak bir tedbirdir. Eğer hukuk 
esaslarını ihlâl edici bir mahiyet görseydim mu
vafakatimi ben de ilhak etmezdim. 

Bir kere kondisyonman kelimesinin izahmı ri
ca ediyorum. Kontratip yerine de, bu kelime ta
mamen iki frasızca kelimeden mürekkeptir. Tek
rar ediyorum, kontratip yerinde değildir, •tama
men fransrzea bir kelimedir. İki kelimeden mü
rekkeptir. Bunun yerine mukavele tipi dikelim. 
Bİİânço tipi diye mevzuatımızda yerleşmiş bir 
kelime de vardır. Tip yerine başka kelime bu
lunmadığı için mukavele tipi tâbirinin konmâsrhı 
teklif ediyorum. 

M. M. FAÎK KPRIM)ĞLU (Manisa) — E-
fendim, halen üzerinde bulunduğumuz madde 
borsaların sebebi rolü, faydaları ve lâfta bir te
şekkül halinde kalıp kalmamaları bakımından 
en mühim ve aşağı yukarı varlrk veya yokluk
ları vereceğimiz hükme bağlı bir ehemmiyet ar-
zediyor. (B) fıkrası ise bu maddenin temel taşı
dır. 

Arkadaşlarımdan muhterem Ali Rıza Türel 
Bevefendi, kontratip yerine mukavele tip de
nilebilir mi dediler. Tip kelimesi kanunlarımıza 
girmiştir. Kontra kelimesi de kontrato halinde, 
aşağı yukarı. Demek ki dâva son şekliyle aşağı 

yukarı Beşiktaş, Taşbeşik yani bir takdim te
hir meselesi oluyor. Yani demek istiyorum ki, 
bu iki kelimeyi dilimize malolmuş sayıyorsak 
kontratip şeklini de aynen muhafaza kabildir. 
Bu imkândan, bu elestîkiyetten istifade ederek 
kontratip dediğimiz zaman bütün dünyada kul
lanılan bir tabiri biz de kullanmış oluyoruz. 
Hep bildiğimiz gibi odaların, borsaların mua
mele ve temas hudut ve sahaları bizzat Devle
tin temas sahasından daha geniştir. Bu ba
kımdan bütün dünyada kullanılan bir tabiri 
kullanmakta elbet daha fazla isabet olur. 

Kontratip tâbirinde hiç bir değişiklik yap
madığımız halde böyle bir faydaları da ayrıca 
elde etmiş oluyoruz. Netice kontratipin de türk-
çe olduğunu ve aynen kullanabilirsek bazı fay
daları da olduğunu da arzederim. 

Kondisyonman; türkçe karşlık bulamadık, 
bulsaydık memnuniyetle buraya koyacak -
tık. Hakikaten, tip standard .... Tip, Stan
dard kelimesi kanuna girdi , bu keli -
me kondisyonman henüz girmedi. Bu ne
dir? Köndîsyorimandan bilhassa yün, ya-
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pağr gibi mahsullerin işlenmesi; meselâ kol-
tukaltı şu kadar, olacak, çakıldağı şu kadar 
olacak, rutubeti şudur, sağdan sola doğru kıv
rılmış olacak., ilâh, gibi teessüs veya takarrür 
etmiş malın fiyatı üzerine müessir şartların 
heyeti umumiyesine birden kondisyonman de
nir. Bizim ticaret âlemimizde de malûmdur. 
Bilmiyorum eğer arkadaşlar, bunu ifade edecek 
yeni bir ıstılah bulurlarsa ve bunu Heyeti 
umumiye kabul buyurursa biz de bittabi mem
nuniyetle karşılarız. 

Muhterem Faik Barutçu arkadaşımızın, bü
tün dikkatime rağmen, itiraf edeyim ki, mak
satlarını tamamiyle anlıyamadım. Daha evvel 
aynı mevzuu encümende ve dışarıda mevzuuba-
his ettikleri için tahminen söyliyeceğim. Eğer 
maksatları bu değilse lütfetsinler, emir buyur
sunlar ona göre arzı cevap edeyim. Kendileri 
dediler ki, Bu fıkrada yani (b) fıkrasında, ki bi
ze göre eğer bu fıkrayı kaldıracak olursak bor
saları hiç tesis etmiyelim diyecek kadar mü
himdir, bu fıkrada maksadı aşacak hüviyetler 
var dediler ve mevzu hukukidir, dediler. Bu 
bakımdan maddenin tetkiki lâzımdır, dediler. 
Bilmiyorum, hukuki olmıyan ve bir kanun ted
vini mevzubahs olduğuna göre hukuk mefhu
mu ile teması bulıınmıyan bir mevzu mevcut 
mudur? Bunun böyle olmadığını iddia etmiş 
kimse de yoktur. Kendileri akit bahsinin ser
bestçe tâyini esasından bahsettiler ve ticarette 
de akdin serbest bir mahiyet alması fikrini iz
har ettiler ve nihayet tahkime ait fıkra ile ne 
kasdedildiğini sordular. Filhakika Teş -
ki) âtı Esasiye kanunumuzun yetmişin
ci maddesinde Türklerin tabii hakları 
tadat edilmekte, burada şahsi masuniyet, vic
dan, tefekkür, kelâm, neşir, akit, sayüamel, te
mellük ve tasarruf, cemiyet, içtima, şirket, Türk
lerin tabii hakkıdır denilmektedir. 

Eğer biz Teşkilâtı Esasiye kanununun yalnız 
bu maddesine nazaran, şu dakikada hüküm ver
mek vaziyetinde kalsaydık Faik Alımed Barutçu 
arkadaşımız tamamiyle haklı olurdu. Fakat ay
nı kanunun 79 ncu maddesinde; ukudun, sayü-
amelin temellük ve tasarrufun, cemiyetlerin ve 
şirketlerin hududu hürriyetinin kanunlarla tâ
yin edileceği de musarrahtır. 

Binnetice burada bu kanunla bir akdin nasıl 
yapılacağını ve şartlarını, unsurlarına ait kısım
larını, tesbit ederken ana kanunun hükümlerine 
ve ana esaıslara muhalif düşecek bir cihete te
sadüf etmiyoruz. 

Nihayet muhterem arkadaşım Ali Rıza Türel 
beni bir çok izahattan kurtardılar, kendilerine 
teşekkür ederim. 

Kendilerinin verdikleri misallere ilâveten 
icar ve isticar kontratlarını, nakliyat, ikraz ve is 
tikraz mukavele tiplerini de arzedeyim. Yani 
mevzuatımızda ve tatbikatta (tip) halinde yer 
almış, arkalarında bir çok hükümleri ihtiva eden 

ve ayrıca hususi şartlar hanesini de ihti
va etmekle beraber her imza edeni hatta hu
susi şartlara da uymak mükellefiyetinde tutan 
mukavelemiz yalnız iş mukaveleleri değildir. 
Yalnız sigorta mukavelesiyle ihdas edilmiş kon-
turatiplcr değildir. Bundan başka senelerdenberi 
tatbik edilen icar, isticar mukaveleleri nakliyat 
mukaveleleri., ilh de vardır. Burada ihtilâf hu
sulünde tahkim... Tahkim ahkâmı umumiyemizo 
nazaran mı yapılacak dediler. Zannederim Hu
kuk usulü muhakemeleri kanununun bu hususta
ki hükümlerini tebdille meşgul değiliz. Elbette 
esasları umumî mevzuatın âmir hükümleri da
hilinde yapılacaktır. Zaten bu mukaveledir 
ki, bu kontratipin muhtevasidir ki, bu tah
kim işini kolaylaştıracaktır. Şu rutubeti, şu 
nispette, şu ecnebi maddeyi, şu vasfı haiz mal 
tipini taahhüt eden ödeme, teslim tesellüm ve
cibelerini karşılıklı tadat eden altı imzalı bir mu

kavele elimizde olacaktır. Netice mukaveleler iki ta
rafın kabul ettiği esaslar dairesinde yapılacaktır. 
Bu (b) fıkrası, tekrar ediyorum, borsa var
lığının hakiki temel taşıdır. Borsalara ait aliv
re satışlar en başta olmak üzere bütün satış 
nevileri, bu muamelelerde meşrut ve mutat 
olan sürat, seyyaliyet, emniyet şartları, ucu 
müstahsilin henüz tohumunu yeni attığı mah
sulünü kıymetlendirmesine ve buna karşılık 
muamele yapıp ucuz ve kolay para bulmasına 
kadar müntehi olan ve bir taraftan da piyasa 
riskinin tevezzü ve inkısamım temin eden bü
tün muameleler bu kontratipler sayesinde ka
bil olur. Yine bu mukaveleler sayesindedir ki, 
bunların zikriyle sadece aldım sattım demek 
kâfi gelir. Ticaret vekâletine tasdik ettirmek
le alâkalılara âzami teminat da vermiş bulu
nuyoruz. Kendi dairei intihabiyelerine ait bir 
misali de hatırlatırsam belki bu tarz mukave
le sistemlerinin kıymetini daha kolaylıkla an
latmış olurum : 7 - 8 yıl önce fındık istihsalâ-
tımızda âni bir sukut oldu. Karadeniz sahasın
daki ihracatçı tüccarların açığa satışları var
dı, yani alivre satışlar. Bizde henüz kontra-
tip teessüs etmediği için satış mukavelelerimiz
de uzak yakın bütün ihtimaller münderiç de
ğildi. Halbuki bizim gibi aynı mahsulü ihraç 
eden memleketlerde yani italya'da kontratip 
sistemi mevcut olduğu ve sabit şartlan meya-
nmda eğer rekolte normal mahsulün, yani son 
beş yıllık mahsulün şu nispette dununda olur
sa taahhüt de aynı nispetlerde düşer, diye bir 
kayıt bulunduğu için bunlar istifade etmişler
dir. Fakat bizim tüccarlar istifade edemediler. 
Mücbir sebepler iddiası sökmedi, binnetice ta
ahhütlerini teslim edemedikleri yerlere mal 
göndermek imkânından uzun müddet haciz ve 
takibat ile karşılaştıkları için, mahrum kal
dılar. Tatbikat bakımından da ehemmiyetinin 
şümulü bu derecededir. Üzüm, incir, pamuk, 
tütün... ilh kontratlarımız da aynı riski taşırlar. 
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Muhterem Lûtfi Bey arkadaşım millî piya

sa nedir buyurdular. Millî piyasa; Türkiye 
dahilinde mevcut piyasaların heyeti mecmua
sıdır. Teknik tâbirle, Türkiye dahilindeki ar
zı talep münhanilerinin muhassalasıdır. 

Milletlerarası piyasa ise yalnız bizim piya
salara nazaran münasebeti, fiyat münasebeti 
değil müstahsil ve müstehlik piyasaların bor
salarında teessüs etmiş bulunan arzı talep mün
hanilerinin muhassalasıdır. Bunlara ait malû
matı her memlekette olduğu gibi her borsanın 
yaptığı gibi muntazam bir halde takip edip 
afiş ve bültenlerle ve muhtelif vasıtalarla vak-
tü zamanında alâkalıların istifadesine amade 
tutmak vazifesi demektir. Millî mahsulleri il
gilendiren rakip memleketler mahsul ve ihraç 
imkânlarına ait muntazam malûmat da bu me-
yanda tedarikle mükellef oldukları malûmat 
arasındadır, istihbarat hizmeti tâbirine ge
lince; hakikaten belki arkadaşımızın ifade bu
yuracağı diğer bir tâbir daha uygun olabilir. 
Müzakere sırasında buna benzer bir çok talep
ler olmuştur. Herkes kendisine daha uygun 
bir şekli tahrir düşünebilir. Bu bakımdan hiç 
bir arkadaşa, seninki daha az vazıhtır, bizim 
encümeninki daha çok vazıhtır demeğe imkân 
yoktur. Eğer bu maruzatımla iktifa buyurur
larsa fiyat istihbarat hizmetinden maksadın 
servis kelimesinin türkçesi olduğunu arzede-
rim. Fiyat istihbarat hizmeti demek, fiyatlar 
ve fiyatlara müessir bulunan bütün elemanla
rı, malûmatı toplamak ve alâkalının hizmetine 
vaktinde amade tutmaktır. Maksat budur. 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Acaba «millî ve 
milletlerarası piyasaları» kelimeleri yerine, iş 
piyasası olmaz mı? Beynelmilel piyasa dediğimiz 
zaman iş piyasasını ifade etmez mi? 

M. M. FAÎK KURDOĞLU ( Manisa ) — E-
fendim, bence müsaade buyurursanız tekrarın
dan daima fayda olan kelimelerden biri de millî 
kelimedir. Millî piyasa demek Türkiye'nin si
yasi hudutları dahilindeki bütün piyasalar de
mektir. Millî piyasa iç piyasaları da içine alan 
bir tâbirdir. Binaenaleyh iç piyasa tabiriyle, 
ıstılah olarak millî piyasa şümulüne giren mâ
nayı ifade edemeyiz. Milletlerarası tâbiri de 
nihayet milletler arasında kabul edilmiş olan bir 
ıstılahın türkçesidir. 

ALÎ RIZA TÜREL ( Konya ) — Kontratip 
tâbiri halen ve şimdiye kadar memleketimizde 
cari bir tâbir olmadığına göre bunu değiştirip 
de mukavele tipi, tip mukavele demekle mev
cut ve bilinen, mânası anlaşılmış bir tâbir yeri
ne başka bir tâbir koymaktan mütevellit bir 
mahzur ortaya çıkar mı ? Çıkmadığı takdirde bu
nu kabule mütemayil değil midir encümen? 

M. M. FAÎK KURDOĞLU ( Manisa ) — 
Efendim, tekrar arzediyorum, umumî heyetin 
tercih edeceği şekil en doğru bir şekil olur. Fa

kat şu maruzatımın nazara alrnmasmı rica edi
yorum : 

Bizde kontratip tâbiri büyük firmalarımızın 
dosyalarında yaşıyor. Büyük ihracat yapan fir
maların hepsi, meselâ pamuk ihracatçısı, fındık 
ihracatçısı, yün, kürklü deri ihracatçıları satış 
yaptıkları piyasaların kontratiplerinden beheme
hal birisi üzerinden muamele yaparlar. Bu mu
amelelerde kontratip kelimesi muayyen bir ra
kamla veya muayyen bir harfle ifade edilmiş 
bulunur. Onun için konuşma dilimizde kontra
tip kelimesi pek az geçiyor diye memleketimizde 
bugün mevcut değildir, kullanılmıyor kanaatini 
ifade etmeğe imkân yoktur. Memleketimizde 
kontratip kullanılmaktadır. Meselâ istandardize 
bir mal satış teklifi yaptığınız derhal hangi tip 
mukavele şartları dahilinde olacağını da ilâve 
lâzımdır. Falan nevi kontratipin, falan numa
raları esasları dahilinde demek, o mukavele
nin bütün matbu şartlarını kabul,demektir. Bu, 
bizde de mevcut olan bir tâbirdir ve nihayet ar-
zettiğim gibi (kontrato) kelimesini almışızdır, 
kanunlarımıza girmiştir (tip) kelimesi de aynı 
şekilde kullanılmaktadır. Binaenaleyh (kontra-
totip) demekte bir mahzur yoktur. Bu bütün 
dünya memleetlerinde kullanılan bir tâbirdir, 
biz de kullanmış olacağız. Eğer türkçe yeni 
bir karşılık umumî Heyet arzu buyurursa o da 
iyi. 

KEMALETTÎN KAMU (Rize) — Verdiğiniz 
izahata göre (kondisvonuman) kelimesinin yeri 
burası değildir. (İhtilâf husulünde tahkim, kon
disvonuman ve tasfiye şartlarını . .) bu tâbir 
(tahkim ve tasfiye şartları) olsa daha iyi ola
caktır. 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Ar-
zettiğim gibi kondisyonman muamelesinin mem
leketimizde büyük ve müteaddit tatbik mevzuları 
vardı. Meselâ, tiftiklerimizi ele alalım. Eğer bir 
gün en büyük müstahsili olduğumuz bu maddenin 
beynelmilel tedarik ve tevezzü merkezini de bor
salarımızdan birisine nakle muvaffak olacak, olur
sak ki muhakkak bunu temine çalışmamız lâzım
dır, o halde bu borsa ittisalinde hemen bir de kon
disyonman dairesi vücude getirmemiz zaruridir. 
Arkadaşımızın hâtıralarını yoklamalarını rica 
ederim; kondisyonman mevzuu mallar satılan 
hiç bir büyük borsa mevcut değildir ki yani ba
şında bir de kondisyonman dairesi bulunmasın. 
Bu kelimenin mânası çok geniştir, ancak bir cüm
le ile ifade kabil. Bu bakımdan mânasi, fıkra
nın ilk cümlelerine dahil olarak kabul edilmiş 
ve işaret buyurdukları yerde ise sadece kondis
yonman bakımından teknik tahkimi işaret mak-
sadiyle, adlî tahkimle birlikte zikrolunmuştur. 
Bugün memleketimizde kondisyonman dairesi 
olmamasına ve buna ait işler muhtelif yerlerde 
kısmen lâboratuvarlarda ve kısmen de büyük alı
cı müesseselerde yapılmaktadır. Bu mülâhaza-

— 103 — 



1:*5- ft.l.lMS 0 : 1 
larla ileri teknik tâbiri burada kanun metnine 
almakta fayda gördük. 

KEMALMTTÎN KAMU (Rize) — Amma ye
ri değildir, itilâf diye yazılnrış. 

M. M. FAÎK KURDOĞU (Manisa) — İti
lâf yazılmıştır, ihtilâf olacaktır. Burada maksat 
da arbitraj tekniktir. 

KEMALETTlN KAMU (Rize) — İhtilâf 
husulünde tahkim, (kondisyonman ve tasfiye şart
larını ve piyasa örf ve taamüllerinin gerektir
diği kayıtları muhtevi olup...) yani ihtilâf husu
lünden sonra değil, belki ona takaddüm etmesi 
lâzımgelen bir şeydir. 

M. M. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Ha
yır hayır. Bütün mukayyet şartlar ve teferruata 
göre kpndisyonman hususunda ihtilâf çıkarsa bu 
tarzda halledilecek demektir. 

KEMALETTÎN KAMU (Rize) — Lûtlen 
maddeyi okuyunuz, bu mâna çıkıyor mu? 

M. M. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Okuyorum efendim, (... her tipin asgarî vasıf la-

nuni ihtilâf husulünde tahkim kondisyonman ilâh). 
tahkim yani yukarıda sayılan esaslara göre ka
nuni arbitraj kondisiyonman yani kondisyonmana 
ait şartlar itibariyle teknik tahkim tasfiye, yani he
saplaşma ve bazı kontratolar vardır ki, gayri 
kabili fesihtir veya fiktiftir, bunların likidasyonu 
para ile ödeşilir, bunlarda da ödeşme piyasa
ların örf ve teamüllerinin gerektirdiği hüküm
ler bunlarda zikredilse de edilmese de mutat ve j 
mamülünbih esaslardır. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Sırf vuzuh vermek bakımından arzedeceğim. 
Başka türlü maksatla değil. Bir defa bu bent 
Hükümetin teklifinde yoktu. Bittabi Adliye 
encümenince tetkik mevzuu olmadı. Sonradan 
İktisat encümenince esası faydalı görülmüş ve 
bu hüküm konmuştur. Kıymetli- arkadaşımızın 
verdiği izahattan, bilhassa türkçeleşmesi hu
susuna bazı arkadaşların temas ettikleri 
frenkçe kelimeler üzerinde fazla ısrarından şu 
intibaı aldım ki, maddenin muharriri de kendi
leridir. Güzel, esasa bir diyeceğim yok. Yalnız 
hukuk bakımından hakikaten tetkik edilmesi 
lâzımgelen tarafları mevcuttur. Arkadaşım dik
katle bendenizi dinlediklerini söylediler. Fa-
ikat :bütün dikkatlerine rağmen bendeniz fikirle
rimi herhalde izah edemediğimden dolayı tamamen 
anlıyamamış olduklarını anlıyorum. Bendeniz ifa
delerini yazdım okuyorum, bu metinde mak
sadı aşacak cihetler vardır demedim. Vuzuh 
vermek lâzımdır, aksi takdirde maksadı aşacak 
tatbikata meydan verebilir dedim. Bu bir. 

İkincisi, serbest akitten bahsettiler dedi, ve 
•(Teşkilatı Esasdyenin 70 nci maddesini okudular. 
sBendeniz bir Teşkilâtı Esasiye meselesi olarak 
ileriye bir mesele sürmüş değilim. Borçlar ka
nununun mevzuuna giren aktin şartları var
dır »anlaşılması lâzımgelen noktalar şunlardır l 

dedim: Buraya bir hüküm koyduk. Teslim ve 
tesellüm meselesi tediye şartları kontratip 
veya tip mukavelenin arkasına yazılacak bu 
tediye şartlan teslim ve tesellüme müteallik 
hükümler aktin, bizde aktin şartları serbestçe tâ
yin edilir. Akdin serbest tâyin esasına muhalif 
bazı neticeler tevlit etmesi ihtimalleri üze
rinde durmak istedim. Bu, Borçlar kanunu 
çerçevesi dahilinde mütalâa edilecek bir mevzu
dur. Teşkilâtı Esasiye kanunu mevzuu değildir. 

Efendim, borsaları başı bozukluktan kurtar
mak behemehal lâzımdır. O hususta arkadaşla
rımızla, bilhassa Ali Eıza Türel arkadaşımla 
hem fikirim. Fakat buradaki iş, patronla işçi 
arasındaki ihtilâfın hakeme havalesi suretiyle 
halli işi değildir. Bu, alış veriş mevzuudur, 
daha şümullü bir mevzudur. Sonra dediler ki, 
Bu mükavelelerdeki tahkim mecburi olacak de
ğildir. Mütalâalarından öyle anladım. Halbuki 
Mazbata muharriri arkadaşımın beyanatı o ma
hiyette değildir. 

Buradaki tahkimin mecburi olduğunu ifade 
edecek tarzda beyanı mütalâa ettiler ve de
diler ki, tşhkjmin usulleri kayit, kuyutları o 
kontratipin arkasında tabii derpiş edilecektir. 
efendim, kanunun koyduğu usul kaideleri tali
matname mevzuu değildir, kanunun koyduğu 
usuller esasların tatbik tarzını gösteren kaide
lerdir, hükümlerdir, ve bunlar usul bakımın
dan, hukuk bakımından teminat teşkil edecek 
şeylerdir. Jtiraz yollan, usul yolları bunlar 
bir hikmete müstenittir. Mecburi hakem usu
lünü koydular. Kendileri dairei intihabiyemin 
mahsulünden misal aldıkları için ben de 
dairei intihabiyemin mahsulünden misal 
alarak seyÜyeeeğim. Farzediniz birisi 
borsada on vagon fındık satmıştır. Satış 
alivre satıştır. Mücbir sebep var diye 

fındığı zamanında teslim etmemiştir. Burada 
mücbir sebep var mıdır, yok mudur? Bilâhare 
tiyat düştüğünden dolayı zararü ziyan da me
selâ 20 bin liradır. Fındık öyle bir maddedir 
ki, bir düşer, 10 vağunun zamanında teslim 
edilmemesi zararı bazan bir tüccarın bütün 
sermayesini götürebilir. Böyle bir vaziyette 20 
bin liralık bir dâva karşısında kalınır, böyle 
bir vaziyette mücbir sebep var mı, yok mu? 
kim takdir edecek? Tabii hâkime gitmek yolu
nu kapayacaksak hâkem tâyin edeceğiz. Bun
lar müracaat ederek gendilerine hakem göste
rilecektir. İktisat encümeni bunu mecburi tah
kim addetiğine göre tahkim dâvasında, şu 20 
bin liralık işte, siz üç tane tüccar alacaksınız, 
bu dâvayı halledeceksiniz. Efendim, kazai salâ
hiyetin istimali, o bir meseledir. Eğer mevzu-
tımıza göre bu hükümler verilecekse mevzuata 
vukuf ister. Kazai salâhiyeti istimal etmek bir 
ihtisas işidir. Vukuftan başka bitaraf olmak 
iktiza eder. Sahabet olur, nefsaniyet olur, 
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ticarettir, rekabet olur. 20 bin liralık dâ -
vanız rededilebilir. Hâkeme gidecektir. 
Kazai murakabeye tabi olacak mıdır? Bir 
de rizai tahkim usulü vardır . Bun -
da kararlar mahdut sebeplerle Temyize intikal 
ettirilir. İki taraf rızasiyle hakeme gidiyor. 
Bilerek hâkeme gidiyor. Fakat beriki öyle 
mi? Bir sahabet, bir nefsaniyet, bir rekabet yü
zünden 20 bin liralık bir dâva gidebilir. Bir 
dâva kazandırılabilir. Belki mücbir sebep var
dır. Takdir hatası yüzünden de kazandırılabi
lir. ihtilâfı kazai murakabeye tabi tutmaksı-
zın teminatsız şekilde, mecburi şekilde hâkeme 
sevketmek doğru mudur, değil midir? Bunu 
ihtisas encümeni olan Adliye encümeninin tet
kik etmesi lâzımgelir. 

ALI RIZA TÜEEL (Konya) — Maksat öyle 
değil. 

PAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
O halde maksat öyle değilse metne vuzuh ver
mek lâzımdır. Çünkü metin tahkim şartlan de
yince arzettiğim gibi teslim ve tesellüme ait 
tahkim şartları deyince arzettiğim endişe baş-
gösterir. Şu halde maddeye maksada göre vu
zuh vermelidir. Ali Rıza Bey arkadaşım, hayır 
maksat o değildir. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Ben öyle an
ladım. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
düzel, zatı âliniz öyle anlıyorsunuz. Bende
niz de çok temenni ederim ki öyle olsun. Am
ma Mazbata muharriri arkadaşımızın ifadesi
ne nazaran buradaki tahkim mecburidir. Vu
zuh vermek lâzımgelir. Buradaki tahkimin ri
zai tahkim olması lâzımgelir. O bakımdan bu 
bendin tamamen hukuki bir mevzu olması iti
bariyle bilhassa ihtisas encümeni olan Adliye 
encümeninin nazarı tetkikına arza ihtiyaç var
dır, zaruret vardır. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müzakere mevzuu olan 
14 ncü maddenin B fıkrası İktisat encümeni 
tarafından ilâve edilmiş bir fıkradır ve muh
terem arkadaşlarımın etrafiyle izah buyurduk
ları veçhile bu fıkra mevzuatımızla ahenkli bir 
şekle konulmalıdır ve Mazbata muharriri ar
kadaşımın, izahlariyle biraz maksadı açmış ol
duklarını görüyorum. Çünkü Teşkilâtı Esasi-
yenin akit serbestisiyle bunu alâkalı kılmakla 
buna büsbütün başka bir mahiyet izafe edil
miş olur. Bu itibarla sözü uzatmamak için bu 
maddenin Adliye encümenine tevdiini muhte
rem arkadaşlardan rica ederim. (Doğru sesleri). 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
hakikaten bu madde kanunun en mühim mad
delerinden biridir. Benim anlayışıma göre bu
nunla ne tahkim mecburiyeti konulması iste
niyor, ne de akit serbestisi üzerinde bir tah

dit usulü vücude getirilmek isteniliyor. Bu
nunla bir meslek disiplini, meslek inzibatı ya
pılmak isteniliyor. Maksat, gelişigüzel yapı
lan mukavelelerde konulan şartlardan doğan 
ihtilâfların azaltılması ve mümkün olduğu ka
dar işlerin daha süratle ve adli mercilere sev-
kodilmeden halledilmesidir. 

Aynı zamanda da meslek mensupları arasın
da ticaret ve iktisat münasebetlerinin intizam 
dahilinde cereyanını temin etmektir. Bu, fev
kalâde güzel ve lüzumlu bir tedbirdir. Maa-
mafih ben arkadaşların bu kadar güzel beya
natından sonra meselenin bir defa daha Ad
liye encümeninde tetkik edilmesinde bir fayda 
görmekteyim. 

REİS — Encümen maddeyi istiyor. Madde
nin Adliye encümenine verilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Borsaya dahil olacak maddeler 
ON BEŞİNCİ MADDE — Borsa kurulan 

yerlerde hangi malların borsalarda alım ve 
satımının mecburi olduğu borsanın teklifi üze
rine Ticaret vekilliğince tâyin ve ilân olunur. 

Ticaret borsalarına kaydolunacak madde
lere ve bunların borsada muamele görecek enaz; 
miktarlarına ait esaslar nizamnamede gösterilir. 

Borsanın kurulduğu mahallin belediye hu
dudu içinde bu maddelerin borsa dışında alım 
ve satımı yasaktır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul .edilmiştir. 

Borsa tellâlları 
ON ALTINCI MADDE — Kendi nam ve he

sabına muamele yapmıyarak yalnız alım ve sa
tımda aracılığı meslek edinen ve başka bir iş
le uğraşmıyan borsa aracılarına borsa tellâlı 
denir. 

Borsaya dahil maddeler üzerinde tellâllar
dan başka kimse aracılık edemez. 

Tellâlların Türk olması mecburi olup va
zifeleri ve hakları, riayet edecekleri kaideler, 
tabi olacakları şartlar ve haiz olacakları vasıf
lar nizamname ile tâyin olunur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Borsa uzuvlarının vazifeleri 
ON YEDİNCİ MADDE — Ticaret borsaları 

meslek heyetleri 11 nci maddede yazılı, bor
sa meclisleri 12 nci maddede yazılı, idare he
yetleri 13 ncü maddede yazılı işleri görürler. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt-
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çesinde değişiklik yapılmasına dair kanuna, 
kabul etmek suretiyle (301) zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (301) reyle kabul 
edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 19 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydtn 
Agâh Sırrı Levend 
Pr, Hulusi Alataş 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler 301 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhaller 8 

[Kabul edenler] 

Dr. Şakir Şene* 
Nuri Göktepe 

Balıktsir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Fîilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçekçi 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Can t ekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 

Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
(îl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim» 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 
Safiyüttin Erdem 
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Şükrü Sökmensüer 
Erzurum 

Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrer Gölt 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele* 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümü^ane 
Edib Servet T5r 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
^ ujuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülerani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 

î : 25 8.1 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyü* 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Pakihe öymen 
fbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı ülkmen 
şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Haynıllah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

. 1943 0 : 1 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Kanya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
>r. Osman Şevki Uludağ 

Fuad Gökbudak 
(Jalip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütdkyü 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Aşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
F"aik KırHoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
T'kmpt Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim S i m Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 

Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
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Şefik özdemir 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleylik 
Mitat Şükrü Bleda 

î : 25 8 .1 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Nâzrm Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 

1943 C : 1 
Faik Alımed Barutçu 
Halil Nihad Boıtep» 
Ilamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yeri el 

llrfa 
Ol. Alımed Yazgan 
l.'azi Soy er 
Refet Ol gen 
Şeref Uluğ 

Yotgaâ 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkarıt 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Eteni Bo/.kurt 
M. Emin Erişirgil 
Hifat Vardar 
Şiııasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

[Reye iştirak etmeyenlerj 

Afyon Kardhisar 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulu* 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet İnönü (Rs. C.J 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykanı 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan M endere» 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkerir 
Fahrettin Tıritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esemla1 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kam çil 

Çankırı 
Hüseyin Oahid Yalçın 
M. Abdülluılik Renda 
(Reis) 

Çovvh 
Asım Us 

Çorum 
î«met Eker 
Münir Çağıl 

Diyarbakır 
Dr. T. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim A i tuğ 

Gazianteb 
Dr. Memed Ali Ağaka} 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf »Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

İçel 
Dr- Mulıtaı Berkol 
kerid Celâl Oüven 
Turhan Cenin 1 Beriker 

İstanbul 
Oalib Bahtiyar Oöker 
Ol. Kazın ı Kara be kir 
01. Refet Bele 
Nuınan Memrnencioğlu 
Sadettin Uraz 
Salâh Oimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
İlacın Âli Yücel (V.) 
Malımud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer K ün tay (Hasta) 
Serafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Urgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Sün\\ya Yiğit, 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Konya 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin T ir id oğlu 
Hüseyin R. Oürpmar 
(M.) 
Sadrl Ertem 

Manisa 
Kâzım Nam i Duru 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hal id Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
Ü. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
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Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çamaş 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

î : 25 8 . 1 . 
Samsun 

Memed Ali Yörüker 
Seyhan 

Alımed Kutsi Teeer 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 

1943 C : 1 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halit Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 



T. B. M. M. Matbaam 



S. Sayısı: 88 
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/910) 

T. C. 
Başvekâlet 12 . XII. 1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/4597 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılr bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ziraat vekil
liğince hazırlanan ve icra. Vekilleri Heyetince 1.0 . XLl. 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu, 

Mucip sebepler 

Birinci madde: 
Fevkalâde hallerin doyurduğu zam reli er dolayısiyle Orman umum müdürlüğünün 1942 yılı büt

çesine konulan tahsisattan bazı hizmetlere ait olanların sene sonuna, kadar olan hakikî ve mübrem 
ihtiyaçları karşılayamıyaeağı anlaşılmış ve bu sebeple aşağıda, müfredatı izah edildiği üzere mun
zam tahsisat isteğinde bulunulmuştur. 

1. Bütçenin fi neı tekaüt ikramiyesi faslına konulan tahsisat tükenmiştir. 30 seneyi ikmal 
ederek tekaüt olan memurların 3 500 lira ikramiye alacakları tahakkuk etmiş olduğundan işbu fasla 
daha üç. bin beş yüz liralık tahsisata ihtiyaç «'örülmüştür. 

2. 11 nei nakil masrafları faslına konulan tahsisat işletme masrafının çoğalması ve her madde 
levazımının pahalılığı itibariyle tamir ve hayvan yem bedelleri ve sair bütün masraflarına kifayet 
etmemiş ve pek cüzi tahsisat bakiyesi kalmış olduğundan işbu 11 nei faslın ikinci işletme maddesine 
bin ve 3 ncü tamir maddesine bin ve 4 ncü hayvan yem bedelleri ve sair bütün masraflarına bin beş 
yüz lira ki ceman 3 500 liralık daha tahsisata: 

3. 14 ncü muvakkat memuriyet harcırahı faslına, konulan yüz bin liralık tahsisattan bir miktar 
bakiye mevcut ise de bununla fi aylık ihtiyacın karşılanmasına maddeten imkân görülememiştir. Na
kil vasıtaları fiyatının artması millî müdafaa ve köy ihtiyacının tesbit ve sairesi için mütemadiyen 
vazife halinde bulunan teknik memurların sene sonuna, kadar tahakkuk edecek harcırahları verile
bilmek üzere daha yirmi bin liralık tahsisata; 

4. 15 nei müfettişler harcırahı faslına konulan 10 000 liranın da kifayet etmiyeceği anlaşılmıştır. 
Münhal bulunan müfettişlik kadroları doldurulmuş ve teftişlere bir kat daha ehemmiyet verilmiş ol
duğundan müfettişlerin tahakkuk edecek harcırahlarının ödenmesi için daha 5 000 liralık tahsisata; 

5. 18 nei mektepler ve kurslar faslının birinci mmtaka ve orta orman mektepleri maddesine 
konulan 90 000 liralık tahsisatın mühim bir kısmı sarfedilmiş geride kalan bakiye Bursa ve Bolu 
orta orman mekteplerinin ancak bir iki aylık masraflarına tekabül edeceği tesbit edilmiştir. 1940 
yılında bir talebenin günlük yiyecek masrafı 36 kuruş iken 1941 ayında 75 kuruşa ve 1942 
yılında da 140 kuruşa kadar çıkmış ve diğer bü 'ün masraflarda da aynı suretle bir artma mev-



cut bulunmuş olduğundan her iki mektebin sene sonuna kadar ihtiyaçları karşılanmak üzere daha 
50 000 liralık tahsisata; 

6. 22 nci Ankara ve civarının teşcir ve Ankara fidanlığı faslına konulan 63 500 liradan 
da az bir bakiye kalmıştır. Amele yevmiyesinin yükselmesi sebebiyle daha yirmi bin liralık tah
sisata ; 

7. 31 nci eski yıllar borçları faslının 1937 yılı borçları karşılığına konulan tahsisat 
kifayet etmemiş olduğundan tahakkuk eden düyunun verilebilmesi için işbu faslın 4 ncü 1937 
yılı borçlan karşılığı maddesine 800 liralık tahsisata daha ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

8. İşbu munzam tahsisatın tutarı olan ceman yüz iki bin sekiz yüz liranın Umum müdür
lüğün bütçe varidat fazlasından karşılanması mümkün görülmüştür. 

ikinci madde : 
Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 13 . XI . 1942 tarih ve 4306 sayılı kanun 

mucibince Orman Umura müdürlüğü bütçesinden maaş alan memur ve müstahdemin ile masraf 
tertiplerinden ücret alanlara ve yine işbu bütçenin ikinci kısmını teşkil eden Koruma Genel ko
mutanlık subaylariyle memur ve müstahdeminine verilmesi icabeden elbiselik kumaş ve ayakka
bıdan 1942 malî yılında verilebileceği tahmin edilenin bedeli karşılığı olarak Orman Umum mü
dürlüğü için 95 000 lira ve Orman Koruma genel komutanlığı için 12 000 lira ki ceman 107 000 
liralık fevkalâde tahsisata ihtiyaç hissedilmiş ve işbu tahsisatın Umum müdürlük varidat faz
lasından karşılanması mümkün görülmüştür. 

Üçüncü madde : 
Takım komutanları için mubayaa edilecek hayvan bedelinin verilebilmesi için 45 nci faslm 

3 ncü levazımı baytariye maddesi altındaki formülün (bilûmum ecza ve malzemei baytariye ve 
hayvan mubayaası) yazılması lâzımgelirken her nasılsa hayvan mubayaası kelimesinin yazılma
dığı ve hayvan mubayaası için icabeden tahsisatın da bütçeye konulmuş olduğu anlaşılmakla 
harcırahtan tasarruf maksadiyle takım komutanları için mubayaarsına kati ihtiyaç hissedilmesi 
itibariyle işbu formüle hayvan mubayaası fıkrasının ilâvesi muktazi bulunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 5. ! !U-i.3 

Mazbata No.38 
Esas No. 1/910 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında Ziraat ve
killiğince hazırlanan ve Başvekâletin 12 birinci 
kânun 1942 tarih ve 6/4597 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize tevdi buyurulmakla Orman umum müdü
rü Fahri Bük hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Umum müdürlüğün 1942 malî yılı bütçesinde 
bazı fasıllara mevzu tahsisat, fevkalâde ahval 
dolayısiyle ve bütçenin tanzimi sırasında derpiş 
edilemiyen sebeplerle kifayet etmediğinden bu 
fasıllara munzam tahsisat alınması ve 4306 sayıllı 
kanun mucibince memurlara parasız verilecek gi

yim eşyası karşılığı olarak bütçeye yeniden tahsisat 
konulması zarureti hâsıl olduğu ve istenilen tah
sisatın Umum müdürlüğün bütçe varidat fazla
sı'yi e karşılanacağı anlaşıldıktan sonra yapılan 
müzakerede memurlara parasız olarak verilecek 
giyim eşyası karşılığı olan (107 000) lira fevkal
âde tahsisat encümenimizce aynen kabul edilmiş 
ve munzam tahsisatın müzakeresi sırasında; 

Otuz seneyi doldurarak tekaütlüğünü yeniden 
istiyen memurların tekaüt ikramiyeleri için 
(6 000) lira daha ilâvesi suretiyle ikramiyenin 
(9 000) liraya iblâğı ve Yüksek Meclisçe ahiren 
kabul buyurulan kanun mucibince harcırahlara 
% 50 zam yapıldığından muvakkat memuriyet 
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ve müfettişler harcırahı fasıllarına munzam tah-
sıisat olarak teklif olunan miktarların bu nispette 
tezyidi hususlarında sebkeden teklif muvafık gö
rülerek böylece (121 795) liraya baliğ olan mun
zam tahsisat dahi encümenimizce kabul olunmuş
tur. 

Orman muhafaza teşkilâtı için servis hay
vanları mubayaası teklifi encümenimizce de ka
bule mazhar olmuş ancak tahsisin nevi itibariyle 
levazımı baytariye meyanında gösterilmesi doğ
ru görülmiyerek ayrı bir fasıl açılması uygun 
bulunmuş ve bu suretle lâyihanın 3 ncü maddesi 
yeniden kaleme alınarak 45 nei faslın 3 ncü mad
desinden tenzil edilen (8 000) lira yeni açılan 
51 nei fasla tahsisat konulmuştur. 

Tadilen kaleme alman lâyiha, Umumî Hey-

HÜKÜMETlN TEKLlFÎ 
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine (102 800) lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde ilişik (2) sayılı cetvelde ya
zılı ve yeniden açılan tertiplere 107 000 lira 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinin 45 nei faslının 3 ncü mad
desine ait formüle (Hayvan mubayaası) kaydı 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

10. XII 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunknl 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

R. Peker N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Yücel Sırrı Day 

S. î . M. V. G. t. V. Zr. V. 
Dr. H. Alata§ R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin Dr. B. Uz 
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etin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker Tahsin Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen D 
Giresun 

M. Akkaya 
Kırklareli 

B. Denker 
Samsun 

. Ali Yörüker 

Bolu 
r. Zihni Ülgen 

İsparta 
R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Sivas 
Remzi Çiner 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

istanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Tunceli Zonguldak 
M. Yenel Emin Erişirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine (121 795) lira munzam tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen. 

MADDE 3. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinin 45 nei faslının 3 ncü (Le
vazımı baytariye) maddesinden (8 000) lira 
tenzil edilerek aynı bütçede (Hayvan mubayaa
sı) adı ile yeniden açılan 51 nei fasla fevka
lâde tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 ncı maddesi ay
nen. 
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Bütçe eneihneıı inin cleğiştirişine bağlı 

[1 ] SAYILI CETVEL 

Muhassasatm nev' i Lira 

(i 1683 saydı kanunun 5.8 nci maddesi mucibince verilecek t ekaü t ikramiyesi 

1 I 2 İşletme 
3 Tamir 
4 Hayvan yem bedelleri ve sair bütün masraf lar ı 

500 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

15 Müfett iş ler harcırahı 

18 1 M intak a ve or ta orman mektepleri 

22 Ankara ve civarının teşci ri ve Ankara fidanlığı 

31 4 1037 yılı borçları karşılığı 

(t 'etvel 2 a rnen) 

Fasıl yekûnu 

Yekûn 

1 
1 
1 

3 
- - — 7 V 

30 

7 

50 

20 

1 

121 

000 
000 
500 

500 
= = 
000 

500 

000 

000 

205 

795 

F. 

Hükünit Hu lehli finç hagh 

[2 ] SAYILI CETVEL 

Mııhassasahu nev'i 

A. 
34 

52 

4306 sayılı kanun mucibince verilecek yivim eşyası bedeli ve bilumum ma: 
rafları 

4306 sayılı kanun mucibince verilecek yiyim eşyası bedeli ve bilûmuı 
masraf lar ı 

Yekûn 

Lira 

95 000 

12 000 

107 000 
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