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BİRİNCİ CELSE
Bedi Müzakerat; Saat : 14,30
RElS : Kâzım Paşa
KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van)
»
REİS — Celseyi açıyorum.
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak :
Seksen Sekizinci İçtima
20 Nisan 1926 Salı
Birinci Celse
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide hakkın-

da icap eden muamele ifa olundu. Mülkiye harcırah
kararnamesinin on üçüncü maddesi ile haklarında ta
yini muameleye mahal olmayan muhtelif mesaile mü
teallik Kavanini Maliye encümeni mazbatalan kıraat
ve kabul edildi.
Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesine tahsisat ilâ
vesi hakkındaki kanun ikinci defa reye vazolundu.
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Müteakiben ruznamei müzakerata geçilerek Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balıkhane idareleri
nizamnamelerinin bazı mevaddım muaddil kanun lâ
yihası müzakere ve aynen kabul ve heyeti umumiyesi
tayini esami ile reye vazedildi.
İstanbul ve tevabii balıkçılarına muavenet sandığı
teşkili hakkındaki kanun lâyihasının, Maliye Vekili
nin huzuru ile müzakeresi karargir oldu.
Orta tedrisat kanununun 28 nci maddesinin tadili
ne dair lâyiha! kanuniye bilmüzakere kabul edildi.
Türk tebaasiyle îran tebaasının izdivaçları hakkın
daki nıemnuiyetin refine dair kanun lâyihasının birin
ci müzakeresi icra olundu. Müdafaaiyi memleket uğ
runda ika edilmiş oîan efal ve harekâtın cürüm addo-
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lunmuyacağı hakkındaki kanunun dördüncü maddesi
ni mufessir mazbata müzakere ve aynen kabul edil
di.
Cide kazasında bilmünavebe cari tasarrufun refi
ne dair kanun lâyihası müzakere ve vaki talep üzeri
ne Adliye encümenine tevdi olundu.
Badehu tayini esami ile reye arz edilmiş olan ka
nunlardan Müdafaai Milliye Vekâletine ait kanunun
kabul edildiği ve diğerinde nisap olmadığı bittebliğ
perşembe günü içtima edilmek üzere celse tatil edil
di.
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
laa var mı? (Hayır sesleri). Zaptı sabık kabul edil
miştir.

2. — EVRAKI VARİDE
Lâyihalar
1. — Gümrük Kanununun

bazı mevaddının

tadili

hakkında kanun lâyihası. (1/934)
REİS — Kavanini Mailye, Muvazenei Maliye ve
Adliye encümenlerine havale edildi.
MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — Efen
dim,
ruznamenin sekizinci
maddesinde, Muallim
mekteplerinin inşaat ve tesisatına yapılacak muavene
te müteallik bir kanun vardır. Borçlar Kanununun
müzakeresinden sonra bu kanunun müstacelen müza
keresini istirham eylerim. (Kabul sesleri).
REİS — "Vekil Beyin teklifini kabul buyuranlar
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
2. — Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili hak
kında kanun lâyihası. (1/935)
REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye ve Adli
ye encümenlerine havale edildi.
3. — Gümrük tarfiei umumiyesine mütedair 10
Mart 1332 tarihli Kanunun tadil ve tezyili hakkında
kanun lâyihası. (1/936)
REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale edildi.
4. — Hava sınıfı zabıtan ve mensubinine verilecek
zamaim ve tazminat hakkında kanun lâyihası. (1/937)
REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye
encümenlerine havale edildi.

Teklifler
1. — Urfa Mebusu Re jet ve Afyonkarahisar Me
busu İzzet Ulvi Beylerin, Ankara'da Zincirli
cami
medresesinin Muallimler Birliği umumî merkezine ve
rilmesi hakkında teklifi kanunisi. (2/568)
REİS — Lâyiha encümenine havale edildi.
Tezkereler
/. .— Ecnebi sefarethaneler mensubini namına vu
ku bulan mevaridatın, temsil eyledikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini mumasilesine ifa
edilmekte olan mütekabil muamele veçhile, muafen
imrarı hakkındaki kanun lâyihasının iadesine dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/651)
REİS — Okunacak.
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Maliye Vekâletinden yazılan 5 Nisan 1926 tarih
ye Varidat Müdiriyeti Umumiyesi 3674/50 numaralı
tezkerede ecnebi sefarethaneler mensubini namına vu
ku bulan muvaridatm temsil eyledikleri memleketlerce Türkiye Cumhuriyeti memurini mumasilessine ifa
edilmekte olan mütekabil muamele veçhile muafen
ümran hakkında tanzim ve 12 kânunuevvel 1341 tarih
ve 6/2860 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan
kanun lâyihasının, tetkikat icrası için, istirdadına lü
zum gösterilmiştir.
Mevzubahis lâyihanın iadesine müsaade Duyurul
masını rica ederim efendim.
19 Nisan 1926
Başvekili
İsmet REİS — Hükümetin talebi veçhile lâyihayı iade
ediyoruz.
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2. •— Avukat Kanununun
dördüncü maddesinin
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/652)
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz.
3. — Ebniye Kanununun bazı maddelerini muaddil 22 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince belediye
lerce verilen bonolar ile ashabı tarafından müzayede
suretiyle iştira olunan arsalar muamelâtından
ferağ
harcı istiyfa edilip edilmeyeceğinin tefsiri
hakkında
Başvekâlet tezkeresi. (3/653)
REİS — Dahiliye ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz.
Mazbatalar
7. — Ereğli havzasında Kilimli ve Kozlu mevki
lerinde inşa edilecek olan lavvarlar için bir milyon li
ralık istikraz akdi hakkında (1/875) numaralı kanun
lâyihası ve Ticaret, Muvazenei Maliye ve Nafıa En
cümenleri mazbataları.
REÎS — Ruznameye alıyoruz.
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bu lâyiha zaten ruznaınede idi.
Müzakere edildi, bir maddesi müzakere esnasında
Encümene giiîmiş idi. Binaenaleyh bu ruznamenin
üçüncü maddesini teşkil edecektir. Resen gelmiş de
ğildir. Encümene gönderilmişti. Ruznamenin üçüncü
maddesine geçecektir.
REİS — Lâyihanın Encümenden çıkmış madde
leri var ise...
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Hayır efendim, bir madde burada müzakere
edildi. Nafıa Encümenine gitti, oradan geldi.
2. — Ceza Kanununun tatbikatı hakkında
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni
tası.

(1/907)
mazba
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Efendim, müstacelen müzakeresi teklif edilmekte
dir. Müstacelen müzakeresini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir.
4. — Lise ve orta mektepler neharî talebesinden
ücret alınmaması hakkında Başvekâletten gelen (1/902)
numaralı kanun lâyihasını Maarif ve Muvazenei Ma
liye encümenleri mazbataları.
REİS — Ruznameye alındı.
5. — Mektep kitaplarının hükümet tarafından ta
bının temini hakkında Başvekâletten gelen (1/921) nu
maralı kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Mali
ye encümenleri mazbataları.
REİS — Ruznameye alındı.
6. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası.
REİS — Efendim, Encümenden gelmiştir. Tabı ve
tevsi edildikten sonra nizamname» dahilî mucibince
muayyen müddet geçince müzakeresine başlayacağız.
Ruznameye alıyoruz.
Azayı Kiram Muamelâtı
1. — Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin
niyeti hakkında Divanı Riyaset kararı.
REİS — Okunacak.

mezu

Heyeti Umumiyeye
Konya Mebusu Kâzım Hüsnü Beyin ailevî maze
retine binaen 20 nisan 1926 tarihinden bil-itibar bir
ay müddetle mezun addi Divanı Riyasetin 5 nisan
1926 tarihinde ınünakit onuncu içtimaında tensip edil
miştir. Keyfiyet Heyeti Umumiyeniin nazan tasvibine
arz olunur efendim.
Türkiye Büyük
Millet Meclisi Reisi
Kâzım

(Ruznanıeye)
Encümen tarafından müstaceliyet teklif edilmek
tedir, MüsîacGÎiyetuıi kabul edenler el kaldırsın...
Kaba! etmeyenler el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir.
3. — Adliye Encümeninin; Mahkeınei Temyiz teş
kilâtının tevsiine ve Temyiz
merkezinin
Ankara'ya
nakline dair (2/567) numaralı teklifi kanunisi ve maz
batası.
REİS — Ruznameye alıyoruz.

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Rey İstihsali
1. — Zabıtai saydiye ve İstanbul ve tevabii balık
hane idareleri nizamnamesinin bazı mevaddını muaddil kanunun ikinci defa reye vaz'ı.
REİS — Efendim, bu kanun ikinci defa reyinize
vazedilecektir. Kabul edenler beyaz, kabul eıtmeyenîer kırmızı rey vereceklerdir.
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
1. — Borçlar Kanunu lâyihası (1/909) ve Adliye
Encümeni mazbatası. (1)
REİS — Bu kanunun bugün müzakere edilmesi
Meclisi Âlinin kararı iktizasındandır. Kanun evvelce
ittihaz edilmiş olan karar mucibince kül hâlinde
müzakere edilecek ve kül hâlinde reyinize arz edile
cektir. Bu suretle heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyenler isimlerini yazdırsınlar.
TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Adliye
- VekUi Mahmut Esat Beyin, Adliye Vekâleti memur
larının, Adliye Encümeninin zafer yolu daima açık ol
sun, daima açık olsun. Ümit ederim ki bu zaferlerle
taçlandıkça diğer encümenler de vekâletlerin gıpta
larını olsun celp eder de kulakları çınlayarak aynı yo
lu takip ederler. Arkadaşlar, en zengin dil benim anadilimdir. Adliye Encümeni, Adliye Vekâleti yalnız
Arapça ve Acemce terkipleri ezmekle en büyük düş
manlarımı defetmekle kalmıyor, hatta kelimeleri bile
~ Türkçeleştiriyor. Meselâ (vecibeler) yerine (borçlar)
diyor. Demek oluyor ki bu gidişle Adliye Vekili Mah
mut Bey ve arkadaşları, encümenler, milletine karşı,
anadiline karşı en büyük borçlarını ödüyorlar. Allah
bu borcu ödemeyi hepimize nasip etsin (amin sesleri)
(alkışlar). Türkiye Cumhuriyetinin en büyük zaferi,
benim en büyük düşmanım olan, Arapça kaidelerden
vücude gelmiş olan bu piç, murdar, melun, öldürücü
dili ezmektir, kovmaktır. Ey Cumhuriyet; şan senin,
zira zafer senindir ve bu senin en büyük zaferin kar
şısında secdeye eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet, (al
kışlar)
ADLİYE VEKİLİ M A H M U T ESAT BEY (İz
mir) — Muhterem efendiler, bugün nazarı tasvibinize
arz ettiğim Borçlar Kanunu bundan iki ay evvel He
yeti Celilenizin tasdikine iktiran eden Kanunu Me
deninin, mütemmimi ve mükemmelidir.
İsviçre'nin
Kot dezobligasyon denilen kanunundan iktibas olun
muştur. Borçlar Kanunu Adliye Vekâletince verilen
direktifler dairesinde Kanunu Medeniyi İstanbul'da
Şükrü Kaya Beyefendi kardeşimizin riyasetinde ted
vin eden güzide hukukşinaslarımız tarafından hazır
lanmıştır. Arkadaşlar, bu kanunun kabulü marazında
ellerinizi kaldırdığınız zaman kuruna vustanın, Türk
milletinin mukadderatında müsiebidane müdahalesini
intaç eden en kuvvetli izlerinden birisini daha yıkmış
olacaksınız. Milletimize dünyanın en büyük ve en
(1)

Zaptın sonuna

merbuttur.

güzel Kanunu Medenisini tam ve ikmal edilmiş bir
surette vereceksiniz. Reisicumhur hazretlerinin sene
başında irat buyurdukları nutuklarında tadat ettikleri
kanunları, birbirini takip ederek Heyeti Celilcnize
arz etmekteyim. Bu günkü Borçlar Kanunu da o esas
lı kanunlardan birisidir.
Arkadaşlar, Hilâfet ve saltanat gibi kurunu vus
tanın iki müthiş, ceberut müessesesini yıkan büyük
kararlarınızdan bu arz etmekte olduğum kanunlar
zarurî ve n akabil i tehir neticeleridir (Çok doğru ses
leri) Şüphe etmiyorum ki Türk milleti kendi eliyle
açtığı reha yolunan maddî güzelliklerini bu kanun
larla tadacaktır. Bunda hiç şüphem yoktur. Borçlar
Kanunu asıl Mecellenin yerine kaim oluyor. Arada
ki farklar o kadar büyük ve derindir ki bunları mi
sal ile birer birer zikretmeyi sizi fazla yormamak için
lüzumsuz görüyorum. Elimde mevcut büyük bir te
tebbu eseri vardır. Ba eser neşredilecektir ve o zaman
Mecelle ile ba kanun arasındaki bariz farklar göste
rilecektir. Bilhassa bana tatbikat gösterecektir. Şa
kadarını zikredebilirim ki Mecelle Türk milletinin
iktisadî, içtimaî ve ticarî itibarını zaafa duçar ediyor
du, faaliyeti iktisadiyemiz felce uğrayorda. Borçlar
Kanunu ile bu faaliyet yeniden takviye ve tarsun edi
lecektir.
Hem kendimize ve hem de herkese kanaatbahş,
itlmaibahş bir kanun hazırlamış olacağız. Bin sekiz
yüz küsur madde olan Mecellenin tatbik edilebilen
kısımları pek mahdut mevadda inhisar etmiştir. Üst
tarafı hiç bir gün tatbik kabiliyetini gösteremedi. Za
ten medenî bir millet olan Türk kavminin böyle ip
tidaî kaideler ihtiyacını ifade edemezdi. Arkadaşlar,
Lozan Muahedenamesi mucibince ekalliyetlere tanı
nan hukuktan - Heyeti Celilenizin ahiren kabul ettiği
Kanunu Medenîden dolayı - bunların kendiliklerin
den sarfınazar ettiklerim mübeyyin gerek Hahamha
nelerden ve gerek Patrikhanelerden yüzlerce imzayı
muhtevi mahzarlar Adliye Vekâletinize gelmiştir.
Bunlar mahzarlarında yeni Kanunu Medenîmizin fey
zinden istifade ettirilmelerini ve adliyemizin adaletin
den müstefit olmalarını, buna itimaz ettiklerini zik
retmekle ve ekalliyet hukukundan
vazgeçmelerinin
kabuiünü musırrane rica etmektedirler. Eski sultan
lar tarafından verilen kadim ve sakim bir an'aneden
- fakat asri devlet mefhumu ile hiç bir suretle kabili
telif olmayan bir an'aneden Cumhuriyetin Kanunu
Medenisi münasebetiyle ekalliyetler kendiliklerinden
173 —
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vazgeçmiş oluyorlar. Bunlar da neşredilecektir. Söz
lerime nlihayet verirken Borçlar Kanununu da diğer
kanunlar gibi büyük bir ihtimamla, yüksek bir mesai
ite fasılasız bir surette çalışarak intaç eden muhterem
Adliye Encümeni azaları ile güzide hukukşinaslarımıza Heyeti Celileniz huzurunda bSr kere daha teşek
kür etmeyi kendime bir vazife telâkki ederim. (Alkış
lar).
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bühassa
Türkçe yazdıklarından dolayı bitmez, tükenmez te
şekkürler.
REFİK BEY (Konya) — Adliye Vekili muhtere
mi Mahmut Esat Beyefendi Heyeti Celilenizin na
zarı tetkikine arz edilen kanun lâyihasının huturu esasiyesi hakkında çok müfit beyanatta bulundular. Bu
na ilâve edecek bir şey yoktur. Vekil Beyefendi be
yanatları arasında Adliye Encümeninin mesaîsinden
bahis buyurdular.
Filhakika Adiye Encümenini teşkil eden rüfekayı muhtereme müdevvenatımız arasındaki derin boş
lukları doldurmak üzere' Hükümetçe tertip ve ihzar
edilerek Encümene'tevdi edilen lâyihalara ait tetkikatını bir an evvel ikmal ederek Heyeti Celilenize
takdim için çok ciddî ve meşkur mesaide bulunmuş
tur.
^
Fakat arkadaşlar, bu mesainin şerefi hiç şüphesiz
daha evvel hükümeti cumhuriyenin milletin terakki
ve tekâmülüne hadim feyyaz programına ve o prog
ramı büyük bir dikkat ve itina ile sevk ve idare bu
yuran faal ve güzide Adliye Vekilimize aittir. Bu iti
barla Vekil Beyefendiye adlî tarihimizi ve hukukî ih
tiyaçlarımızı şereflendiren ve tatmin eden kanunları
ihzar etmiş olmasından dolayı Adliye Encümenimiz
namına arzı takdirat ve teşekkürle bahtiyarım.
Muhterem arkadaşlar; Heyeti Celileniz İsviçre
Kanunu Medenîsinden aynen alınan Kanunu Mede
nîyi vazı ve tedvin etmekle Türk camiasında, Türk
lerin münasebatı medeniyetinde ve nihayet Türk aile
hayatında büyük ye şuurlu bir çığır açmış oldunuz.
Kanunu Medenî ne kadar mühim ise bu kanu
nun mütemmimi okun Borçlar Kanununun kabulü de
şüphesiz en büyük noksanımızı ikmal etmiş olacağı
için o nispette mühim olacaktır. Zira malumu âlileri
dir ki, medeniyetin tekâmülü ile efrat arasındaki münasebat ve ihtiyacat da tezayüt etmiştir. Bugünkü
mecelle bu ihtiyaçları asla tatmin edememiş ve ukııdatı âtiyeye müstenit muamelâtta bir buhran tevlit
etmiştir.
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İşte Borçlar Kanunu bu buhranı izale ve medenî
hayattaki ihtiyaçlarımızı tatmin edecektir. Binaena
leyh bu kanımla Türk Cumhuriyetinin hukuk esasları
ikmal edilmiş sayılabilir. Şurasını ilâveten arz ede
yim ki, Kanunu Medenînin diğer bir mütemmimi ma
hiyetinde bulunan ve fakat ahkâmı istisnaiyeyi ihtiva
etmesi dolayısıyle ayrı bir lâyihai kanuniye şeklinde
ihzar edilmiş olan Ticareti Berriye Kanunu encü
mende tetkik edilmektedir. Kuvvetle arz edebilirim
ki, bu devreî içtimaiye hitamından evvel o da Heyeti
Celilenize arz Ve takdim edilecektir. İşte arkadaşlar,
bütün bu esasatı medeniye ve hukukiye böylece birer
birer vazı ve tedvin olunduktan sonra zaten tamamiyle uzaklaştığımız kurunu vuıstaî zihniyetin kapıla
rı taıroamiyle kapanmış ve milletin lâyık ve müstahak
olduğu devrei itilâ ve saadet başlamış oluyor.
Arkadaşlar, büyük Meclisiniz milletin istidat ve
temayülatı Iıakikiyesini daima en sağlam mikyas ola
rak gozönünde bulundurmuş ve onun istediği ve yap
tığı muazzam inkılâpları kanunî müeyyidelerle tak
viye etmiş olmakla bahtiyardır. Büyük dâhi ve mür
şidimiz başta olduğu halde açtığınız bu itilâ şahrahını nesli muakkip dikkatle, zevkle, mefharetle takip
edecektir.
Maziye ait milletin istidat ve meyli tealisini körleten bütün engeller milletin yüce azmiyle tamamen
bertaraf edilmiştir. Şimdiden sonra biz de medenî
âlemin asla ihmal edilemeyecek kıymettar bir azası
okluğumuzu kuvvetle iddia edebiliriz. Binaenaleyh
hep beraber tekrar edelim. Büyük bir iman ve aşkla
ileriye tekâmüle doğru attığımız adımlan tevkif et
meli isteyenleri Türk Milleti ve Türk inkilâbı affet
meyecektir.
Arkadaşlar, sözlerime nihayet verirken açtığımız
bu şerefli itilâ yollarında adımlarımızı her an takvi
ye edecek kanunun kabulü ile şerefli tarihinize bir
sayfa daha ilâve etmenizi arz ve teklif ederim. (Alkış
lar)
REİS — Başka söz isteyen var mı? (Yok sesleri).
Efendim, kararınız mucibince bu kanun kül halinde
reyinize arz edilecektir. Kanuna merbut bir hata ve
sevap cetveli vardır. Bir de takrir vardır.
Riyaseti Celileye
Borçlar Kanununun tashihat cetveli ile birlikte
«kül» olarak kabulünün reye konulmasını teklif ede
riz.
Afyonkarahisar
Konya
Ali
Refik
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REİS — Efendim, zaten kül halinde müzakeresi
kabul ve takarrür etmiştir.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bir sual
soracağını. Bu kanun neşri tarihinden dört ay sonra
meridir diyor. Halbuki bu kanunun Kanunu Medenî
ile alâkası vardır. Binaenaleyh bu kanunu da Kanu
nu Medeninin mevkii meriyete vaz'mdan itibaren mu
teberdir desek olmaz mı?
REFİK BEY (Konya) — Kabul ederiz. Unutul
muş bir sehivdir. Zaten bu, encümence kabul ve mü
talâa edilmişti. Fakat arz ettiğim gibi tertipte hata
vardır. Binaenaleyh «Kanunu Medenînin mevkii me
riyete girdiği gün «kaydını ilâve edeceğiz.
REİS — Kanunu Medenînin mevkii meriyete
vaz'ı tarihinden muteberdir denilecek. Bir de hata ve
sevap cetveli vardır.
TUNALI HİLMİ BEY {Zonguldak) — Efendim,
çok teşekkür ederim. Kanunu Türkçe yazmışlar. Fa
kat son maddelerde «işbu kanunun ahkâmını» diye
yazmışlar. Halbuki ahkâmın Türkçesi hükümlerdir.
Hakikaten kanunda da hükümler vardır. Binaenaleyh
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«işbu kanunun hükümlerini icraya» demek lâzımdır.
REİS — Ahkâm kelimesi bir çok yerlerde geç
miştir.
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, bu
hata ve sevap cetvelini kanuna ilâve etmektense me
tinde bunlar tashih edilse daha iyi değil mi?
REİS — Hepsinde böyle yaptık efendim. Hata
ve sevap cetveli gelir. Beraber reye konur. Bundan
evvel kabul edilen kanunlar da aynı şekilde reye kon
muştur.
Efendim, bir madde vardır. O da bazı taishihata
aittir. 543 ncü maddeye kadar burada mevcuttur. 544
ncü madde olarak «Kanunu Medenînin mütemmimi
olan işbu kanun merbut tashihat ile beraber kabul
edilmiştir» şeklinde bir madde ilâve edilecektir. İşbu
kanun lâyilıasiyîe beraber hata ve sevap cetvelini kül
halinde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müttefikan
kabul edilmiştir. (Alkışlar) On dakika teneffüs etmek
üzere celseyi tatil ediyorum.
Hitamı Celse, saat: 15.00

»>•«

İKİNCİ CELSE
Bedi Müzakerat; Saat : 15,15
(REİS — Kâzım Paşa)
KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van)
REİS — Celseyi açıyorum.
Azayı Kiram Muamelâtı
2. — Kırşehir Mebusu Ali Rıza Beyin vefatının
tebliği,
REİS — Efendim, arkadaşlarımızdan Kırşehir

Mebusu Ali Rıza Beyin vefatını kemali teessürîe
Meclisi Âlinize arz ediyorum. (Allah rahmet eylesin
sesleri). Merhumun ruhuna hürmeten müzakereyi
beş dakika tehir ediyorum,
Müzakereye başlıyoruz.

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD
2. — Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatı
na yapılacak muavenet hakkında (1/922) Numaralı
Kanun lâyihası ve Maarif ve Dâhiliye Encümenleri
mazbataları (1)
Efendim, Borçlar Kanunundan sonra muallim
mekteplerine muavenet hakkındaki lâyihanın müs-

taceîen müzakeresi takarrür etmiştir. Bunun müza
keresine başlıyoruz.
Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler
el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
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Muallim Mektepîerinc Muavenet Hakkında Kanun 1 besi muallim yoksuz!uğundandır. Onun için beheme
hal bir muallim ordusuna ihtiyaç vardır. Bu muallim
Madde 1. — Maarif Vekâleti tarafından tensip
ordusunu vücuda getirmek lâzımdır. Eğer Türkiye'de
olunacak mahallerde yeniden yapılacak on mualim
muaîîilm ordusu teşekkül etmezse orta tahsil, yüksek
mektebinin inşaat ve tesisatına - yardım olmak üze
tahsil kaSınaz. O vakit memleket birinci sınıf eleman
re - her vilâyet kendi bütçesinin yüzde onu nispetin
lardan, birinci sınıf adamlardan mahrum kahr.
de iştirak eder. Bu husus için ayrılacak miktarı tahsi
sat Maarif Vekâleti emrine verilir*
Türkiye'de maarif hayatının temeli ilk muallim
RASİH BEY (Antalya) — Efendim, vilâyet büt
mekteplerinden baş!ar. Birçok tetkikat neticesinde
çeleri kendi masraflarını tesviye edebilecek derece
bu neticenin hakikaten lüzumlu ve ehemımıiyetM ol
den çok uzaktır. Bu yapılacak mekteplere vilâyet
duğu kanaati kafiyesi hâsıl ve sabit olmuştur. Bu ne
bütçeîerJnden yüzde on nispetinde tahsisat almak
ticeye varmak için muhakkak surette muallim mek
vilâyet bütçelerine çok tesir edecektir. Sonra her
tepleri yapmak lâzım gelmiştir.
vilâyetin kendisine yapılmayacaktır. Mıntıkalarda ya
Mua!l*m mekteplerini nasıl yapabiliriz diye dü
pılacaktır. Şimdiye kadar mıntıkalarda yapılmış olan
şümdük.
Nihayet bu teklifi kanuniyi yapmaya mec
mekteplerden kendi vilâyetleri dahilindeki mektep
bur
kaldık.
Bu mecburiyeti arz ettikten sonra biz
lere muallim gelmediği için vilâyetler şikâyetçidirler.
de
acaba
«mailini
mektepleri ne gibi safahat ge
Böyle şikâyetçi olan vilâyetlerin muavenetini kanu
çirmiştir ve neden muallinısiz kalınmıştır diye bir
nen kabul etmemiz vilâyetleri çok müşkül bir mev
suali mukadder varit olabilir. Türkiye'de yirmi sekide bırakacaktır. Bu hususta bizi Vekil Bey tenvir
I
ne evvel muallim mektepleri açılmıştır. Fakat bu muetsinler.
I a!?!'i'm mektepleri muntazam bir teşkilâtla ve mem
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ben bu
leketin ihtiyacı ile mütenasip bir şekille açılmadı
maddeyi müphem buluyorum. Yani her vilâyet büt
ğı içindir ki hakkı hayatını, hakkı bekasım temin
çesinden, inşaatına yardım olmak üzere, yüzde onunu
edememiş ve maatteessüf arzu olunan neticeye va
verecek. Acaba her sene mi verecek, yoksa bir sene
si] olunamamrştır. İlk teşkilâtta; her vilâyete birer
mi verecektir? Bu müphem bir şeydir. Zannediyorum
malilim mektebi açılması tekarrür etmiş ve idarei
ki on tane muallim mektebi yapılacak ve vilâyetler
hususlyeîer her vilâyette birer Darüîmualimin aç
de bütçelerinden buna muavenet olmak üzere yüzde
mıştın On sene bu devam etmiştir. On sene netionunu vereceklerdir, maksat budur.
cesJnde anEaşıMuş ki muallim mektepleri her yerMAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
I de açılmakla istenen netice hâsıl olmuyor. Çünkü
(İzmir) — Esbabı mucibe mazbatasında vardır.
maîL'lm mekteplerini açmak için âüat ve edevat lâ
MUHTAR BEY (Devamla) — Çok rica ederim
zımdır, mektep binası lâzımdır, muallim lâzımdır.
esbabı mucibe ve zabta geçsin meselesi varit olamaz.
I Fakat bu basjt hakikati anlatmak için Türkiye'de
Bu kadar kanun çıkardık, onların kanun okumaya
on sene her vilâyet tahsisat vermiş, neticede bütün
vakitleri yoktur ki esbabı mucibeîeri, zabıtları oku
I mekteplerin verdiği hâsılat pek mahdut kalmıştır.
maya vakitleri olsun.
On sene sonra bakmışlar ki bunu idarei hususiyeîer
Mutlaka maddede tasrih edelim. Beş senede di
yapamıyacak, İdarei Umumiyeye alalım demişler.
yelim ki mesele halledilmiş olsun.
I İdarei Umumiyeye almışlar. Yetmiş mektep açılacak
MAARİF VEKÎLÎ MUSTAFA NECATİ BEY
ken otuz mektep açmışlar. On sene de böyle de
(İzmir) — Arkadaşlar, muallim mekteplerine mua
vam etmiş. Bugün anlıyoruz ki bu otuz mektep tam
venet Kanunu tasavvur edildiğinden fazla bir kıymet
ve kâmil değildir. Binaenaleyh Muallim mektebi
ve ehemmiyeti haizdir. Türkiye'de maarif; teşkilât I yapmak lâzımdır. Bunu verdiği neticeden anlıyoruz.
programları ile ve lisan ıslâhatı ile ve bir taraftan da
Her sene iki yüz muallim çıkıyor ve Türkiye'nin ihkîtapiarş tanzim ile istikâmet almıştır. Fakat bütün I tiyacı olan üç bin muallimi çıkaramıyor. Halbuki
memlekette maarifin canlanması ve yaşaması için mu I her sene üç bin muallime ihtiyacımız vardır. Bu se
hakkak surette bir muallim ordusuna ihityaç vardır.
ne bu mekteplerden çıkacak muallim adedi iki yüz
Türkiye'de okumakta olan talebenin adedi maattees | kişidir. Onun içindir ki Türkiye maarifini kurtarmak
süf arzu ettiğimiz miktardan çok, dûn derecededir.
nçin on senede otuz bin muallim yetiştirmeğe mecbu
Bir buçuk milyon nüfusu okutmaya mecbur olduğu
ruz. Tabiî bunu yetiştirmek için Muallim mektebi
muz halde bunun nısfını okutamıyoruz. Esbabı muri- j yapmak lüzum ve ehemmiyeti hasıl olmuştur. Şim-
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diki Muallim mektepleri 100 - 150 mevcutludur. Bu
mektepler için elimizdeki muallimler kâfi değildir.
Bütün muallimleri bir araya toplayarak 500-600 mev
cutlu mektepler yaparak Muallim
mekteplerimizi
takviyeye ve esaslı bir şekle sokmağa mecburuz. Bu
sene bu kanunla dört mektep yapacağız. Bu dört
mektep iki bin talebe alacak ve bu beş sene devam
edecek ve beş sene nihayetinde Türkiye'de on ruuallim mektebi olacaktır. Ve her senede üç bin muaüira
memlekete çıkacaktır. Bu suretle Türkiye maarifi on
sene zarfında kendisine lâzım olan muallimleri kur
tarmış olacaktır. Maarife, Muhasebei
Hususiyete?
bütçelerinden yüzde on vermekle hiç bir şey kaybet
mezler. Bizim tetkikatımız ve Dahüiye Encümeni
nin tetkikah bunu muvafık görmektedir.
Efendiler! Bu gün her viiâyet mektep yapmakta
dır. Bu sene zarfında şayanı şükrandır, 800 mektep
binası yapılmıştır. Sekiz yüz mektep binası yapıl
masına rağmen Maarif Vekâleti bunlara sekiz yüz
muallim veremez. Muallimsiz mektep olur mu? Se
kiz yüz değil, bir tek muallim vermek kudretine ma
lak değilim. Onun için bu İlk muallim mekteplerini
yapmak ve bu mekteplere verilen parayı temin et
mek için Heyeti Aliyeniz bu kanunu kabul edecek
olursa Türkiye dahilinde beş sene zarfında Türkiye
maarifinin temelini kurmuş olacağız. Bu kanun çok
esaslı bir hayat meselemizdir ve aynı zamanda Mu
hasebei Hususiyelere hiç bir suretle zarar vermemek
üzere kendilerine faide bahş olacaktır. Bugün in
şaat paralan olmak üzere Vilâyat Muhasebei Hususiyelerine namütenahi para tarh olunmaktadır. Mil
let de mektep vergisini kemali hâhişle vermektedir.
Şimdi bu inşaat parasını vermekle memlekette açı
lan bir kısım mekteplere muallim vermek kudretini
kazanacağız. Onun için Heyeti Celilenizden bilhas
sa istirham ederim. Maarifin çok canlı olan bu nok
tasında maarife karşı ve bilhassa bu kanuna karşı
pek mütemayil bulunmanızı rica ederim.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maddede gösterildiği
üzere yeniden yapılacak on mektep deniliyor. Buyur
duğunuz gibi şimdiye kadar
vilâyetlerde Muallim
Mektepleri hiç bir fayda temin etmemiştir. Bunu reyülayın görüyorum. Fakat mevcut olduğunu beyan
buyurduğunuz 20-30 tanesi kapatılacak mı, yoksa
haliyle kalacaklar mı? Sualin birincisi bu;
İkincisi her vilâyetin husud bütçesinin % 10 mı
tefrik edilmek üzere gösteriyorsunuz. Halbuki bir
çok vilâyetlerde o bütçenin yüzde onu orada maarif
namına tahsis edilecek parayı bile tutmaz. Faraza
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yüz bin lira iradı olan bir vilâyetin yüzde onu on
bin liredir. Varidi hatırlandır ki geçen sene yol ka
nunu çıktı ve yol için alınan para kamilen bu husu
sa sarf edilmiştir. Kamilen bu hususa tahsis edilmiş
tir. Yüzde onu mahallî maarifinin parasını bile bulamıyan yerlerde ne yapacaksınız?
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
— Efendim, iki sual sormuşlardır. Birisi esas itiba
riyle prensip meselesidir. Şimdiye kadar zannolunuyordu'ki her vilâyet muallimi o vilâyete aittir. Bu
yanhş bîr noktai nazardır. Türkiye'nin muallimi bü
tün Türkiye'nin muallimidir. İzmir vilâyetinin mu
allimi yoktur, Dersim'in muallimi yoktur, Trabzon'un
muallimi yoktur. Türkiye'de çıkan muallim Türkiye'
nün muallimidir. Şimdiye kadar maalesef bu zihni
yet yanlış telakki olunduğu içindir ki İzmir'den çı
kan bir muallim İzmir'in yanıbaşındaki Denizli'ye
verilmemekte ve orası muallim
bulamamaktadır.
Samsun Vilâyeti zengindir. Muallime fazla para ver
mektedir. Yanıbaşmda Amasya öyle değildir. Bina
enaleyh bu yanhş bir zihniyet ve yanlış bir nazari
yedir. Memlekette bütün Muallim mektepleri bütün
memleketin mektebidir ve muallim bütün memleke
tin muallimidir. Onun içindir ki mmtıka teşkilâtı ve
vilâyet teşkilâtı diye teşkilât kabul olunmaz. Şu hal
de mevcut yirmi altı mektep, bunlar yapıldığı za
man. mevcut mektepler ne olacaktır diye sual soru
lunca şu neticeye varılacak: Mevcut mekteplerin mual'imîeri seçilerek en iyileri bu yeni yapılan mektep
lere konulacak ve bu mekteplerimiz tekâmül ettikçe
değerleri yavaş yavaş kapatılacaktır. Diğerleri, bina
ları müsait olanlar ipka edilecektir. Bunlardan eli
mizde mevcut bir kaç mektep vardır. Diğerlerinin
de inşaatına başladık.
Diğer sual; bazı vilayetler vardır ki mevcut pa
raların yüzde onu yalnız kendilerine yetişebilir. Evet,
memleketin bazı taraflarında varidat azdır ve mual
lim için para bulamamaktadırlar. Bu gibi vilâyetlere
muavenet edeceğiz. Devletin bütçesinde Maarif tah
silatından ayrıca bir tahsisat vardır. Bu tahsisattan
biz bunlara muavenet ederiz. Tabidir ki her vilâyet
böyle değildir. Bugün bazı vilâyetlerimiz vardır ki
bir milyon liradan fazla maarif tahsisatı vardır. İz
mir'in bir milyon liradan fazladır, İstanbul'un fazla
dır. Diğer bir çok vilâyetlerimizin de beş yüz bin,
yedi yüz bin liradan fazladır. Fakat bazı vilâyetleri
miz vardır ki kısırdır. Onlara muavenet edeceğiz.
Onun için hiç bir mahzur yoktur.
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RASİH BEY (Antalya) — Sualim Şükrü beyin
ikinci suali idi. Ona cevap vermediler. Cevap verir
lerse yani geçen sene kabul ettiğimiz bir kanun vardır. Nafıa tahsisatına, yol inşaatına başka hiç bir
şey kabul edilemez. Burada hususî bütçeler deyince
yol paraları, nafıa varidatı da dahildir. Hususî büt
çeler içinde ondan da hisse ayırmak lâzım geliyor
ki bu kanuna taaruz ediyor.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
— Efendim, bu kanun bir ihtiyacın mahsulüdür ve
mecburiyettir.
Binaenaleyh memlekette
Muallim
mektebi yapmağa derhal mecburuz. Hükümetçe dü
şündük. Dahiliye Encümeninde de, Maarif Encüme
ninde de takarrür ettirdik. Mecburiyet vardır. Şimdi
geçen seneki kanun taaruz ediyor diye bir mantığa
gidilecek olursa bu Muallim Mektepleri yapılamaz.
Heyetiâliniz bu mekteplerin temelini kurmağa bil
hassa derhal kurmağa mecbursunuz. O itibarladır ki
filan falan kanun vardır diye düşünürsek bir şey ya
pamayız. Ben size vaziyeti hazırayı, memleketin mu
allim ihtiyacım arz ettim. Bilhassa köylerimizin mü
temadiyen bizden muallim talep etmekte olduklarını
arz ettim ve mecburiyet karşısında başka kanunlar
da vardır diye bazı mütalaat beyan edilerek bu ihtiyacat tatmin edilmezse o, heyetiâliyenize ait bir
mesuliyettir. Maarif vekâleti ihtiyacatı hazırayı He
yeti Aliyenize arz etmiştir. Bu maruzat karşısında
mesuliyeti maneviye doğrudan doğruya Heyeti Celilenize aittir.
Hm mektebi yapmaktan ibarettir. Yol da yapılabilir,
her şey yapılabilir. Bu sene yollara ayrılan paralar
ihale edildi, kadrolar da tespit edildi, köyler de iha
le edildi.
EMİN BEY (Eskişehir) — Kadrolarında muayyen
paralara göre inşaat da ihale edildi. Bu doğrudan
doğruya yol parasından verilecek demektir. Maiumuâliniz vilâyat bütçelerini teşkil eden en ziyade tarik
bedeli nakdileridir. Bu halde vilâyatta böyle bir te
şebbüse başlanıldı ise bunların vaziyeti ne olur? Bu
cihet tetkik edildimi? Bir şey daha soracağım. Bu
muallimlerden bir çok şikâyetler vardır. En çok şi
kâyetimiz herhangi bir fıkrayı getiriyoruz, efendim
onu yeni bir hayata alıştıracağız. Acaba böyle bina
lar yapmakla ileride köylerin muallim ihtiyacı ta
mamen temin edilebilecekmi? Bendeniz arzu ediyo
rum ki Muallim mektepleri daha sade, daha basit
bir halde yapılsın ki onların da hayatları daha sade
olur. Onları daha tahsil hayatlarmda müstehlik bir
hayata alıştırmayalım. Böyle, muazzam binalar
la, bu tesisatla maksadı aslî kaybolur.
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MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY —
Efendim, İki sualiniz vardır. Biri Tarik Bedelâtı; bu
zaten tahsis olunmuştur ve vilâyata verilmiştir. Mavazenei Umumiye kanununda bu sene mektep ver
gilerine âit bazı teklifatımız vardır. Bu varidatla vi
lâyet bütçeleri artacaktır. Onun için bu sene vermek
le, düşündüğünüz hiç bir mahzur tevellüt etmez. Bir
de Muallim mektepleri, köy muallim mektepleri açı
yoruz. Geçen gün Muallim mektepleri teşkilâtından
uzun uzadıya bahsettim. Bizde iki türlü muallim
mektepleri vardır. Biri beş senelik Muallim mektep
leri, diğeri üç senelik Muallim mektepleridir. Üç se
nelik Muallim mektepleri köy muallimleri yetiştirir.
Bunların bu günden itibaren tesisatına başlanacaktır
ve bu sene Afyonkarahisarı'nda ve Elâziz'de iki ta
ne köy muallim mektebi yapacağız. Bunlar üçer se
neliktir. Öbürleri beş senelik mekteplerdir. Düşündü
ğünüz mahzurlar yoktur.
REİS — Efendim, daha söz isteyen yoktur. Ki
fayet takriri vardır.
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bendeniz ki
fayetin aleyhinde söyliyeceğim. Müzakere gayrı kâ
fidir. Çünkü esaslı bir prensip meselesi mevzubahis
tir. Kanunun esbabı mucibesini çok güzel izah bu
yuruyorlar. Maksat çok muhterem olabilir ve böyle
bir ihtiyaç olduğuna da herkes kanidir. Fakat bunun
sureti tesviyesi mahallî bütçeler değildir, umumî büt
çelerde aramalıdır. Sonra efendiler, vilâyet denince
bunların vazifeleri yokmudur? Vilâyet bütçeleri bü
yük rakamları, büyük varidatımı taşıyor? Şükrü be
yefendinin de demin izah buyurdukları gibi, bir de
fa idarei mahalliyelerin bütçeleri bir takım kayıtlar
la takyit olunmuştur. Yol parası yola hasredilmiş
tir. Kanunen mukayyettir. Bütçede bu paranın her
hangi bir miktarını başka yere sarfetmek imkânı ka
nunisi yoktur. Aynı zamanda maarif parası maari
fe hasır ve tahsis edilmiştir. Onun hakkında da bir
madde vardır. Ondan dahi başka bir yere para ayır
mak imkânı yoktur. Eğer bu kanun kabul edilirse
diğer kanunları tadil etmiş olacak. Ondan başka vi
lâyetler, maarife müteallik olan pek mühim, iptidaî
maarifi gibi ehemmiyetli bir vazifeyi deruhde etmiş
lerdir. Kendilerine müteallik bu işleri yaptırabilmek
ihtimal ve imkânı yokken bir de müvazenei umumiyeye dahil vazaifi devlete yardım etmeleri imkânı
zannederim hiç bir zaman ne mümkün ve ne de doğ
rudur. Çünkü bazı vilâyetler vardır ki varidatı mahalliyeleri masarifi malıalliyelerine bile kâfi değil
dir.
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Nitekim Maarif Vekili Beyefendi bu hususu dahi I yoruz. Onun için ortada bir prensip ihtilâfı gibi bir
izah ediyorlar. Buna dair de bütçelerinde muavenet
ihtilâf vaki değildir. Binaenaleyh mesele vilâyetler
tahsisatları vardır. O tahsisatlar ne için kabul edil
kendilerini idare edemiyorlar şeklinde değildir. Bir
miştir? Neden kabul edilmiştir? Mahallî tahsisatları
kanun mevkii müzekereye konur, Heyeti Aliyenize
kâfi değildir. Çünkü yalnız maarif ile meşgul değil
arz olunurken, lalettayin, ceffelkalem
getirilmez.
dir. Mahallî vilâyet sıhhiyesi vardır. Ziraata vardır,
Hayatımda böyle hiç bir kanun getirmiş değilim.
yoîları vardır vesairesi vardır. Bunları ne ile tatmin
İdarei Hususiyelerin varidatını tetkik i ettim. Geçen
edecektir ki bir de muvazenei umumiyeye yardım
sene. 23 milyon lira iken bu sene 35 I milyon lira
edebilsin? Velevki yüzde on gibi bir miktarla takyit
olmuştur. Binaenaleyh mütemadiyen artan, bilhassa
olunsun. Esasen haddi zatında az gibi görünen bu
mektep vergisiyle artan varidatı lalettayin sarf ettirehusus netice itibariyle memleketlerin vazaifini çok I meyiz. Bunları intizam altına almağa mecburuz. İda
işkâl edecektir. Tatbikatta tabiî göreceğiz. Fakat
rei Hususiyeler sekiz yüz tane melktep yapmıştır. Bun
maksadın heder olmaması için, diğer taraftan da veların hiç biri muallim bulamamıştır. Lalettayin bir ta
zalfi mahalliye ihmal olunmamak için, Maarif Ve
ne yapsınlar, yine bulamıyacaklardır. Binaenaleyh
kili beyefendi asıl maksadı istihdaf eden tahsisat is
devletin lehine, memleketin lehine, muallimleri yetiş
terler, Heyeti Aliyeniz de buna tahsis olunacak tah
tirmek için müessese yapmak, memleket için faidesisatı zannetmem ki hiç bir zaman esirgesinler ve
bahştır. Ne memleketin hayatına dokunan ne de hal
oradan temin olunabilir. Eğer fdarei Hususiyelerden
ikın aleyhine bir kanundur. Şunu arz etmek mecburiye
böyle ifrazat yapmak esasını kabul edersek, geçen
tindeyim ki: Bir çok yerlerden tahrirat almaktayım
gün kabul ettiğimiz gibi, bugün Maarif Vekilinin ar
ve bir çok vilâyetlerde muallim mekteplerini kapat
kasından Sıhhiye Vekili gelecektir. Onun arkasından
mağa mecbur olmuşuzdur. Size Kayseri'yi arz ederim
Nafıa Vekili gelecektir. Binnetice idarei mahalliyeler
Telgraf gelmiştir. Diyorlar ki: Parasını yereceğiz, mek
yoktur diyeceğiz ve sarih olarak böyledir.
tep yapacağız. Yani halk bugün okumak ihtiyacını
duymuştur. Muallim istiyor. Salâhiyet verirseniz halk
TALAT BEY (Ardahan) — Yani fenada olmaz.
tan teberru toplar, yaparım. Fakat böyle bir salâhi
Bu ikilik kalksa daha iyi olur.
yetim olmadığı için Kayseri Vilâyetinin mektebini ka
patmağa mecbur olacağız. Her taraf, benim muallim
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
mektebimi kapama, ne istersen yapayım diyor. Fakat
— Arkadaşlar, Sivas Mebusu arkadaşımız prensip
salâhiyeti kanuniyemiz olmadığı için teberru alamıyo
meselesine itiraz buyurdular. İdarei
Hususiyelere
ruz. İyi mekteplerimiz teşekkül edecektir. Ve Mual
ait olan işi mektep ve muallim noksanından dolayı
lim mektepleri memlekette kuvvetli bir muallim ordu
idarei umumiye deruhde etmiştir. Esas itibariyle de
su, kuvvetli bir muallim unsuru vücude getirecektir.
Muallim mektepleri idarei hususiyelere aittir. On se
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yüzde on
ne müddetle İdarei Hususiyeler tarafından idare edil
itibariyle ahnacak paranm yekûnu ne kadar tutuyor?
miştir. Yoksa idarei umumiyeye ait değildir. Fransa'
da ve bir çok yerlerde böyledir. Bizde de on sene de
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
vam etmiştir. Prensibimiz esas itibariyle bunların
— Üç milyon lira kadar.
İdarei Hususiyeler tarafından idare olunmasıdır.
Riyaseti Celileye
Fakat İdarei Hususiyeler muallim bulamadığın
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını teklif ey
dan bu mektepleri idarei umumiye almıştır. Yoksa
lerim efendim.
haddi zatında bu gibi müessesat doğrudan doğruya
Urfa
idarei Hususiyeler tarafından deruhte olunur. Yok
Refet
sa hiç bir vakit İdarei Hususiyelere müdahalemiz va
REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın, kâ
ki değildir. Devletin elinde muallim adedi fazla bu
fi
görmeyenler
el kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüş
lunsa idi derhal İdarei Hususiyelere verir ve her vi
tür. Takrirler okunacaktır.
lâyette birer Darülmuallimin açmağa giderdi. On se
Riyaseti Celileye
ne böyle gitmiştir. Batağa gitmiştir. On sene evvel
Birijnd
madde
yerine âtideki maddenin kabulünü
böyle gideydik ve her sene birer tane açaydık bugün
arz
ve
teklf
eylerim.
yirmi tane mektebimiz olur ve mükemmel bulunur
Madde 1. — Maarif Vekâletü tarafından tensip
du. Fakat yanlış prensipler üzerinde yürünmüştür ki
olunacak mahallerde yeniden yapılacak on muallim
bugün yeniden açıyoruz ve yeniden yapmağa başlı-
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mektebinin inşaat ve tesisatına yardım olmak üzere I olan miktardan da para aimacak. Beş sene zarfında
on mektep için yirımi möyon îira alacağız. Eğer velayet
her vilâyet kendi bütçesinin Maarife tahsis olunmuş
lerin İhtiyacında ceman yekûn bu mekteplerden daha
miktarının nısfı nispetinde iştirak eder. Bu husus
mühim işleri yoksa vilâyetlerin teşkilâtını kaldırmalı.
liçin ayrılacak maktan tahsisat Maarif Vekâ'e'ti emrine
Vilayetlerin nafıa işlerinde, sıhhiye işlerinde fîlen bir
verilir.
çak İşieri, vazifesi vardır. Bu işlerden fazla olarak
Çanakkale
şimdi on mektebe yardım için verecekleri para, bütçe
Şükrü
lerinin velevki beş misli olsun, doğru ve kanu
Riyaseti Celiieye
nen ka'biJi telif değiMir. Çünkü yapacağımız on mek
Birinci maddede mezkûr yardım miktarının bir setebe bir yardım, yardım deyince ne anlaşiiır? Yarii
neüik bütçeîerinlin şeklinde tasIhiMni teklif ederim.
yüzde 75 sarf edecekde güzide 25 de muavenet isiter.
TrahZon
DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
Ahmet Muhtar
dim, Muhtar Bey yalnız takrirlerini izah edecekti,
(Riyasetâ 'Ceiiieye
yoksa Heyeti Umumiyeti hakkında söz söylemiiyeBirinci maddenin iptidasına âtideki cümlenin ilâ
cekti.
vesini teklif ederim. (1926) senesi iptidasından itiba
MUHTAR BEY (Devamla) — Takririmi izah
ren beş sene müddetle.
ediyorum. Takririmde diyorum ki; bir senelik vari
Çanakkale Mebusu . |
datın yüzde onu bu kanunun istihdaf ettiği miktara
Mehmet '
i
beleğan mdbslağ kâfidir. O vilâyetler ancak o kadar
vereKlir
ve illâ vilâyetlerin bütçesinden böyle bugün
REİS — Efendim, takrirlerin her üçü aynı şekil- !
dedir. Evvelâ Şükrü Beyin takriri en ziyade tadili muyüzde ocunu, yarın yüzde onunu alırsak - zaten vilâ
tazammmdır. Onu reye arz edeceğim. (Şükrü Beyin j yetlerin elinden memuriarın azil ve naibini aldık, bu
takriri tekrar okundu) Nazarı dikkate a'aniar el kal
seferde bütçeslnli alıyoruz. Binaenaleyh vilâyetleri
dırsın... Nazarı dikkate aîmayaniar el kaldırsın... Na
hazfetmeli, mesele halledilir.
zarı dikkate alınmamıştır.
REİS — Efendim, bir takrir vardır, okunacaktır:
Şimdi Muhtar Beyin teklifini reye vazedeceğim.
Riyasetti :Ceîi!eye
Muhtar Bey; yalnız bir seneye mahsus o3mak üzere
Madde 1. — Her vilâyet yeniden yapılacak on
tekMf ediyorsunuz değil mi?
'
muallim mektebinin inşaat ve tesisatına yardım ol
MUHTAR BEY (Trabzon) — İzah edeyim efen
mak üzere kendi maarif bütçelerinin yüzde onu n'isdim.
petinde iştirak eder. Ayrılacak miktarı Maarif Ve*
REİS — O halde izah edin de ondan sonra reye
kâis'ti emrine verir. Tarzında tadilini teklif ediyorum.
vazedeyim.
Denizli
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar yapıla
Doktor Kâzım
cak mekteplerin miktarı kamında mezkûrdur. O mek
tep yapılacak. Bendeniz tahmin ediyorum ki bunların
REİS — Bu takriri nazarı dikkate aJanîar lütfen
haddi azamî masrafları beherinin beş yüz bin lira ola
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate aimayanîar ellerini
bilir. On mekteMn ceman yekûn beş milyon tutabilir.
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır.
Vekil Bey diyorlar ki; Vilâyetlerin varidatı hususi
Muhtar Beyin takririni reyinize arz edîyorum.
yeti 35 - 40 milyon liradır. Bunun yüzde onu dört
(Muhtar Beyin takriri tekrar okundu) nazarı dîikkamilyon yapar. Hükümetin yapacağı bu işlere dört mil*
te alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate
yon yardım edilirse mesele hal olunur. Böyle vilâyet
almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate
bütçelerine müebbeden...
alınmamıştır.
(Çanakkale Mebusu Mehmet Beyîn takriri tek
EBU BEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Müebbe
rar okundu)
den 'değil, beş sene.
MUHTAR BEY (Devamla) — Beş sene de olsa
REİS — Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen
dört senede yirmi milyon lira eder. Bendeniz zanne
el kaldırsın... Nazarı dikkate aîmayanîar el kaîdırdiyorum ki bu para, vilâyet bütçelerinde doğrudan
sın... Nazarı dJkka'te alınmıştır. Efendim, bu takrire
doğruya maisarife a'it Olan ve tedrisat vergisi olarak
göre maddeyi tanzlim buyurur musunuz?
terakkiim eden paradır, fakat şiimdi görüyorum ki
MEHMET BEY (Çanakkale) — Efendim! Mad
yol parasından alınacak, kanunen tahsisatı muayyen
de şu şekilde oluyor :
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'Muaffîm Mekteplerine Muavenet Haikkında Kanun
Madde 1. — Maarif Vekâleti tarafından tensip
olunacak malhallerde yeniden yapılacak on nruaiiDm
melki^b'Mn inşaat ve tesisatına yardım o&m&k üzere
1926 sanelsS iptidasından İtibaren beş sene müddetle
her vilâyet kendi biiıçcsinin yüzde onu nispetinde l;ştiralk eder. Bu husus içûn ayrılacak miktarı tahsisat
Maarif Velkâîetfi emıüne verliiir.
REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu mekteplerden yetişecek mındiîmler hissei iştirakleri nispetinde vilâyetlere tevza clunur.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim,
hükümetin teklifinde böyle bir kayıt yok. Bu madde
yi Dahiliye Encümeni resen ilâve ediyor. Bendeniz
Maarif Vekâletinden soruyorum. Bu maddenin kabu
lüne taraftar mıdırlar? Çünkü bu maddede hükümetçe
bir mahzur olacak, o da şudur : Dahiliye Encümeni
diyor ki bu mekteplerden yetişecek muallimler hissei
iştirakler] nispetinde vilâyetlere tevzi olunur.
Beyefendiler, malumu âliniz bazı vilâyetler var
dır ki idarei hususiye varidatı azdır. Hisseleri de aza
lacaktır. Şu halde bu gibi yerler senelerce nimeti
maarifden mahrum kalacaklardır. Oralara muallim
göndermemek lâzım gellirse nasıl olur? Halbuki öyle
yerîer vardır ki varidatı bususiyeleri az olmakla be
raber hükümetçe ve Heyeti Âliyenizce daha büyük
mektepleri açılması icap eder. Encümenin kabul et
tiği ve hükümetin teklif etmediği bu maddeyi kabul
edersek doğru bir şey yapmış olmayız zannındayım.
İSMET BEY (Çorum) — Efendim, Mazhar Müfit
Beyefendinin mütalaalarına iştirak etmek mümkün
değildir. Çünkü yetişen muallimlerin vilâyetlere mütesaviyen tevzii meselesinden bahsediyorlar. Halbuki
mevzubahis mektepler yapılmalıdır ki muallimler ye
tişebilsin. Evvelâ mektep binaları yapılmalı ondan
sonra muallimler gelip vazifelerini yapmalıdırlar. Vi
lâyetler, kendi vüsatlan nispetinde mektep inşa eder
ler ve vüsatleri nispetinde mualtim istihdam ederler.
Şu halde idarei hususiye bütçeleri ne kadar mektep
yapmaya müsiait ise o kadar muallim istihdam et
mek hakkım haiz demektir. Bu madde yerindedir,
tayyetmeye hacet yoktur.
RASİH BEY (Antalya) — Efendim, madde yerin
dedir ve çok lâzımdır.
MAZHAR M Ü F İ T BEY (Denizli) — Sizin için
öyledir.
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RASİH BEY (Antalya) — Bizim için neden Öyle
olsun?
MAZHAR M Ü F İ T BEY (Denizli) — Biz yalnız
bir iki vilâyeti değil bütün Türkiye'yi düşünüyoruz.
RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar,
Tedrisatı İptidaiye Kanununun başında bur madde
vardır.
MAZHAR M Ü F İ T BEY (Denizli) — Hangi Ted
risatı İptidaiye Kanunu?
RASİH BEY (Antalya) — Vaktiyle mevcut olan,
şimdi de mevcuttur. O madde; iptidaî tedrisat, ipti
daî okuyuş ve okutuş mecburidir ve meccanidir diyor.
Fakat bugün memlekette mecburî ve meccani olmayan
bir tahsil varsa o da iptidaî tahsildir. İkinci tahsil, âli
tahsil Türkiye'de meccanidir. Türkiyede iptidaî tahsil
mektep binasına varıncaya kadar çocukların velileri
ne aittir. Şu halde memlekette iptidaî tahsil ne mec
burî ve ne de meccanidir. Bu madde Muallim mek
teplerini de iptidaî tahsili yapacak olan çocukların
ebebeynine yaptırmayı tahmil ediyor. Binaenaleyh
mektebin binasını yaptıran kendi köyüne, kendi ka
sabasına o mektepten yetişen muallimin bir an evvel
gelmesini de arzu eder. Şu halde yetişen muallimle
rin her yere hissesi nispetinde tevzi olunması esasını
kabul etmek lâzımdır.
Efendiler, idarei hususiyeler bir çok mektep aç
mışlardır. Fakat idarei hususiyelerin yetiştirdiği mual
limler yoktur. Yok olmak, yetişmemiş olmak mana
sına değildir; muhterem Vekil Beyefendi; bir çok mek
tepler açılmıştır. Fakat bugün elimizde o mektepler
den yetişen yalnız (1 50*0) muallimimiz vardır, buyur
dular. Evet 1 500 muallim vardır. Fakat o mektepler
yalnız 1 500 muallim mi yetiştirmiştir?
Efendiler; son on beş senelik Türkiye'nin ne de
mek olduğunu gözümüzün önüne getirir de şöyle bir
düşünürsek bu son, 15 sene zarfında Türkiye'nin yal
nız muallim mekteplerinden değil, idadisinden tutu
nuz da âli mekteplere varıncaya kadar ne kadar efen
di yetişmiş ise geçen senelerin felâketleri, harpleri
içinde hepsi gitmiştir. İşte muallimler de meyanda
gitmişlerdir. Bu memleketin müdafaası uğrunda yet1ş6n muallimleriniz de şehit olmuştur ve bir kısmı
da uzun müddet, sekiz on sene silâh altında kalmak
suretiyle mesleğine merbut kalamamış ve mesleğinden
ayrılmıştır.
Efendiler; bundan bir buçuk ay evvel idi; bir tek
lif münasebetiyle Heyeti Celilenize buradan yine arz
etmiştim : İptidaî mektep binaları meselesini halle
derken Vekil Beyefendiden rica edeceğim -. o vakit
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kendileri vekâlette değildiler = şimdi kendilerinden
rica edeceğim. Muallim mektepleri işini hallederken
binalarını inşa ederken çıkacak efendilerin de bu mes
lekte kalmaları cihetini halletsinler.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY —
Ettik.
RASİH BEY (Devamla) — Maaşları kısmım hal
lettiniz. Fakat blir kısım vardır ki efendiler, bu mem
lekette iptidaî tedrisat olmadıkça ve bu memleketin
evlâdı okutulmadıkça diğer sahalarda terakkiye doğ
ru adım atmaya imkân bulamayacağız. Şu halde ip
tidaî mektepler muallimlerini harbiyeden çıkan efen
diler gibi bu memleketin müdafaasına tahsis edilmiş
fertler telâkki etmek mecburiyeti vardır. Bu muallim
ler mekteplerden ayrılmamalıdır. Onlarda memleke
tin müdafaası esbabını hazırlıyor demektir. Onun
için çıkan efendileri vilâyata tevzi etmekle beraber
Vekil Beyefendiden tekrar rica ederim, bu kanun mü
nasebetiyle Müdafaai Milliye Vekâletiyle anlaşsınlar.
Muallim mekteplerinden bilhassa, ilk muallim mek
teplerinden çıkacak efendiler, muallim mektepleriyle
alâkadar görülsün, mekteplerde bulundukları müddet
silâh altına alınmasınlar ki bundan on beş sene son
ra yüne bize Türkiye Büyük Millet Meclisine bir Maa
rif Vekili gelip efendiler, elimizde mevcut bin beş yüz
muallimden başka muallimimiz yoktur, demek mec
buriyetinde kalmasın. Bugünkü teşkilâtımız dairesin
de kalırsak yine muallim yoktur. Yine on beş sene
sonra mevcudumuz bin beş yüzdür demesin. Onun
için inşaatı halletmekle beraber bu meseleyi temin
buyursun. Madde yerindedir. Her halde her velayete
iştirak ettiği nispette o mektepten çıkacak efendiler
tevzi edilmelidir. Mazhar Müfit Beyefendimin çok asa
biyetle iddia ettiği nokta klarei umum iyeye aittir.
Çok ehemmiyetli bir yerde mektep açılacaksa idarei
umumiye onu temin eder. Fakat her vilâyet hususi
bütçesinden umumî vergileri üzerinden çok büyük
külfeti deruhte ederek tahsil ettiği vergiden devletin
arzu ettiği şeyi açmak mecburiyetini tahammül et
mesi] hiç bir vakit idarî nazariyelerin hiç birine zan
nederim ki uymaz.
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim»
doğru söyleyince ismim'iz asabi çıkmış. Doğru söyle
dik mi? Mazhar Müfit Bey asabi diyorlar, fakat gör
dünüz ki Rasih Bey biraderimiz benden daha ziyade
asabiyet gösteriyor, bendeniz asabiyet göstermedim
Beyefendiler, benim iddiam şudur : istersenliz kabul
etlersiniz, isterseniz kabul etmezsiniz. Ben diyorum
ki hissel iştirak nispetinde tevziini natık olarak bu
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madde - ki hükümet böyle bir madde koymamıştır bu olursa zengin olan yerler okuyacak, zavallı fakir
olan yerlerde hiç bundan istifade edemeyecek. Benim
iddiam bodur. Bendeniz diyorum kli bu hissei iştirak
konulduğu zaman varidatı hususiyesi zengin olmayan
meselâ saya saya üç dört vilâyet sayıyoruz. Pekâlâ
varidatı hususiyesi o kadar zengin olmayan ahalisi fa
kir olan bir mahallin halkına az muallim vereceğiz
bu doğru mudur? Bendenizin dediğim budur. Bu his
sei iştiraki kaldırmalı. Rasih Beyefendi ara yerde ga
yet iyi bir şey söylediler. Yanli tamamen fikrimi teyit
ettiler. Belki asabiyet neticesidir.
RASİH BEY (Antalya) — Demek evvelce doğru
söylemedi.
MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Yetişen
muallimleri her yere tevzi etsinler. Ne âlâ, benim id
diam da budur. Gayem bu idi. Maksadım bu idi.
Ne âlâ, yetişen muallimleri her yere tevzi etsin... Da
vamız yoktur. Fakat sonra yine sözünü değiştirdi,
maksadım budur dedi. Demek ki asabiyetle mütenakız şeyler söylüyorlar.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, madde zahiren prensibin aleyhin
de gibi görünür. Fakat hakikati vaziyet maddenin
lehindedir. Maarif Vekâleti ne kadar serbest kalırsa
o kadar kendi lehindedir. Dahiliye Encümeni takyit
etmiştir. Fakat tabiatın da icabatı budur.
Meselâ bugün İzmir vilâyetinde seksen mektep
vardır. Denizli'de otuz mektep vardır. Dersim'de de
on mektep vardır. Tabiîdir ki bugün çıkan muallim
ler o nispette o mekteplerde bulunacaklardır. Binaen
aleyh haddi zatında bu nispet ifade olunmadıkça yi
ne vardır. Meselâ, İstanbul'da yüz, iki yüz mektep
vardır. Ankara'da on tane vardır. Hayır İstanbul az
iştirak ettiği için on tane verin, buraya da on tane
verin diye böyle bir neticeye gidilmez. Tabiatın ica
batı maddenin ifadesinden ibarettir. Madde konmaz
sa bu yine mevcuttur. Maarif Vekâleti koymamıştır,
Dahilîye Encümeni Maarif Vekâletim takyit etmek
etmek istemiştir. Heyeti Celileniz ne suretle karar ve
rirseniz o tarzda hareket ederiz.
REİS — Efendim, başka söz isteyen yok. Tadil
teklifi de yoktur. Binaenaleyh maddeyi aynen reyinl'ze vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın...
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.
Madde 3. — Maarif Vekâleti işbu parayı mual
lim mektepleri inşaatıyle tesisatına hasreder.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?..
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REŞlT BEY (Malatya)» — Maarif Vekili Beyden
bir şey sual edeceğim. Beş sene zarfında hâsıl olacak
üç milyon liradan on beş milyon lira bu mekteplere
sarf edilirken aynı zamanda iptidaî mekteplerine, lise
mekteplerine çok ihtiyaç vardır. Meselâ yüz mektep
ten ancak bir tanesi inşa edilmiştir. Doksan dokuz
tanesi kalmıştır. Bunlara da bu paradan sarf olunacakmı, olunmayacak mı?..
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Birinci madde
de, alınacak bu paranın muallim mektepleri inşaat ve
tesisatına sarf ve tahsis olunacağı mezkûrdur. Binaenaleyh artık üçüncü madde zaittir.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATI BEY
— Efendim; bu maddenin konmasındaki maksat
şudur. Birinci maddede yardım olunur şeklindedir.
Halbuki prensip olarak kabul eîtiğimıiz esas, Türkiye'
de muallim yetiştirmektir. Bu maddedeki ifade, bu
para ancak muallim mektebine ve muallim mektebi
tedrisatına sarfolunur, başka yere sarfolunmaz de
mektir. Takyit ediyor. Meselâ levazımı tedrisiye al
mışız, bunu filan liseye vermeyelim diye takyit etmek
istiyoruz. Bir de arkadaşlar, bir nokta üzerinde He
yeti âliyenüzi tenvir etmek isterim. Muallim mektebi
deyince beş yüz bin lira ile olur gibi telâkki olunmuş
tur. Bunlar geçen devirlerin mektebidir. Bir muallim
mektebinin asgarî levazımı tedrisiyesli beş yüz bin liradır. Muallim mektebinin yanında tatbikat sınıfı lâ
zımdır. Tatbikat sınıfı için ayrıca levazımı tedrisiye
ister. Sinema ister, muallim mektebi hayvanat bah
çesi ister, nebatat bahçesi ister. Muallim, çıkar ve
muallim olur. Onun için açacağımız mekteplere iki
milyon sarf edeceğiz yoksa bir bina yapıp da içine
on tane muallim koymakla mektep yapmış olmayız.
Onun için Muhtar Beyefendinin telâkkilerini tashih
etmek isterim.
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I de karıştırayım bir hayale kapılmayınız, ben mesaili
ciddiye üzerinde beyanı mütalaa edüyorum. Laletta
yin açılmaz diyorum. Sinema ister muallim çıkar der-:
I si sinemada takip eder. Tarihi sinemada takip eder.
Tarih dersi hayalî okunmaz, nebatat dersi hayalî
okunmaz, bir tohumu nasıl eker nasıl çıkar bunu gös
terecektir. Onun içm bunlar olmadan mektep açıl
maz. Zatiâliniz gibi fen adamlarının bu gibi kelime
lerle ciddiyetten ayrılmamaklığınız lâzımdır.
REİS — Efendim, bir takrir vardır, okunacak :
I
I
Riyaseti Gehleye
I
Üçüncü maddenin şu suretle vazıh bir şekle ko
nulmasını teklif ederim.
Madde 3. — Maarif Vekâleti işbu parayı birinci
maddede zikrolunan muallim mektepleri inşaatiyle te
I sisatına hasreder.
Kocaeli
I
İbrahim
REİS — Efendim, bu takrirdeki maddeye naza
ran fark «birinci maddede zikrolunan mektepler» di
yor Encümenin itirazı var mı? (hayır sesleri) Encü
men madde olarak kabul ediyor mu? (Bir daha okun
sun sesleri).
EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Madde za
I
ten bundan başka bir şey değil.
I
REİS — Birinci maddede «zikredilen» kelimesi
vardır.
I
I
I
I
I

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle dans salonu
na varıncaya kadar yaparsanız on milyon ile de ola
maz.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
— Efendim, mevzubahis olan mesaili ciddiye ve
hayatiye karşısında mektepleri lalettayin dans salo
nundan libaret gibi göstermek isteyen ve bu suretle
Heyeti Celilenin ciddiyetini ihlâl eden Muhtar Bey*
efendiye teessüf ederim. Maarif Vekâleti işe başladı- I
ğı zaman memleketin umumî ve terbiyevî mesaili ve
prensipleri üzerinde daima takipkâr bulunmuştur ve
bulunacaktır. Terbiyevî mesaili Talim ve Terbiye He
yetinin kararlarıyle hallolunur ve olunmaktadır. Muh- I
tar Bey! Efkârı umumîyeye bir noktayı, işaret edeyim j
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EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Maariften
başka bir yere sarf edilemez denirse daha iyi olur.
(Madde tekrar okundu) (Muvafık sesleri)
REİS — Encümen de bunu madde olarak kabul
ediyor. Binaenaleyh madde olarak kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahi
liye ve Maarif vekilleri memurdur.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Efendim; müstaceliyetle müzakeresi tekarrür et
miştir. Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesini re
yinize arz edeceğim. Tayini esamiye mahal yoktur,
tezyit veya tenkisi varidata taalluk etmez.
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kanun
kabul edilmiştir.
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M A A R İ F VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY I Tekaüt Edilenlerle İnfıisal Edenlerin Harcırahlarının
Müddeti Tesviyesi Hakkında Kanun
(İzmir) — Efendim; bu kanunla İdarei Hususiyele
Madde 1. — Tekaüdünü istida eden veya tekaüde
rin nevima varidatı alınmış gibi bir vaziyet hâsıl ol
sevkolunan veya memuriyetlerinin lağvından dolayı
muştur. Fakat Maarif Vekâleti yalnız İdarei Hıısusiaçıkta kalan veya vekâlet emrine alınan veyahut muyelerle meşgul değildir. Yeni bir kanunumuz vardır :
va^ekaten eli işten çektirilerek tahtı muhakemeye alın
Meccani tahsil kanunu... Orta tahsili memlekette mec
dığı halde ind-el-muhakeme beraat eden memurinden
cani yapmak istiyoruz. Bu kanunu da bununla bera
(Hastalık gibi esbabı mücbire müstesna olmak üzere)
ber kabul ederseniz iyi olur. Çok muhtasardır.
tarihî tekaüt ve infisalierinden itibaren altı ay zar
REİS — Vekil Beyin teklifini kabul edenler lütfen
fında müracaat edenlerin gerek kendtilcrine ve gerek
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın...
karcii aha müstahak efradı ailelerine kararnamenin
Kabul edilmiştir.
4 ncü maddesinin 3, 4 ncü fıkralarındaki sarahat vech
Efendim, Zabıtai Saydiye Kanununa henüz rey
ile harcırah ita olunup bu müddetin mürurundan
vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler..i Âra is
soma mürcaaat edeceklerin ne kendilerine ve ne de
tihsali hitam bulmuştur.
ailelerine harcırah verilmez.
REİS — Efendim, şimdi müzakeresine karar ver
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el
diğimiz maarif kanunu matbaadan geliyor. Gelince
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
ye kadar ruznamedeki mevadda devam edelim.
bul edilmiştir.
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hacet yok.
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
REİS — Şimdi gelecek ondan evvel ruznamedeki
dir.
mevadı takip edelim. Ruznamenin ikindi ve üçüncü
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
maddesindeki lâyihalar Maliye Vekillinin huzuriyle
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
müzakere edilmek üzere tehir olunmuştur. Vekil Bey
Madde 3. — İşbu kanunun ücrasına İcra Vekilleri
mezundur. Geldiği zaman müzakere ederiz. Dördün
Heyeti memurdur.
cü maddedeki lâyihanın tabında bazı hatalar vardır.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
Taölıih olunur.
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Dör
Efendim, bu kanun müstacele» müzakereye tabi
düncü madde, Başvekâletten gelen Mesai Kanunu
değildir. İkinci müzakeresi yapılacaktır. Ruznamenin
dur. Baştan nihayete kadar okudum, hiç bir hata
yedinci maddesine geçiyoruz :
yoktur.
4. — Gümrük Kanununun
yirminci maddesine
REİS — Mürettip hataları var. Onu tashih etti
bir zeyil ilâvesine dair (1/700) numaralı kanun lâyi
riyoruz.
hası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbatası. (1)
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Mü
rettip hataları da yoktur. Yalnız sonuna bir madde
REİS — Okundu.
ilâve edildi. O madde de tamamen hatasızdır.
REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen
REÎS — Efendim, tashihat yapılıyor. Ruznamevar mı?.. (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul
nin beşinci maddesindeki lâyihanın müzakeresi için
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen
lüzumu kadar zaman geçmemiştir. Ruznamenin al
el kaldırsın... Maddelere geçilmiştir.
tıncı maddesine geçüyoruz.
Gümrük Kanununun 20 nci Maddesini Müzeyyel
Kanun
3. — Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcırah
larının müddeti tesviyesi hakkında
(1/63) numaralı
Madde 1. — Türkiye limanlan arasında seyreden
kanun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni maz
ve hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan sefabatası. (1)
ini sagirc azimette olduğu gibi muvasalatta dahi ma
nifesto itasından müstesna olup bu gibi sefain kap
REİS — Kanunun heyeti urnumiyesi hakkında
tanları muvasalat ettikleri limanlarda hamuleleri hak
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
kında gümrük idarelerine müddeti kanuniye zarfında
mesini kaba' edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etbiîmüracaa malumatı şifahiye ita ederler. Verdikleri
emyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
(1)

Zaptın sonuna

merbuttur.

(1)
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Zaptın sonuna

merbuttur.
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mahımat gümrük idarelerince kayıt ve kaptanlar ta
rafından bu kaydın ziri imza olunur.
REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir.
Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye Vekili
memurdur.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Efendim, bu kanunun müstaceliyeti hakkında bir
karar olmadığı için ikinci müzakereye tabidir. Vakti
gelince müzakeresini yaparız.
Efendim, lâyihai kanuniye geldi.
5. — Lise ve orta mektepler nehari talebesinden
ücret alınmaması hakkında (1/920) numaralı kanun
lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye encümenleri
mazbataları.
REİS — Vardır, okunacaktır :
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Lise ve ortamektepler nehari talebesinden ücret
alınmaması hakkında Maarif Vekâletince tanzim edi
len ve tcra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli
içtimaında tezekkür ve Meclisi Âtiye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının
musaddak sureti takdim olunmuştur.
Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
(Esbabı mutibesi şifahen Maarif Vekili Bey tara
fından izah edilecektir)
Lise ve Ortamektepler Talebesinden Nehari Ücreti
Alınmamasına Dair Kanun
Madde 1. — 1926 - 1927 ders senesi bidayetinden
itibaren lise ve ortamektepler talebesinden nehari üc
reti alınmaz.
Madde 2. — Bu kanun 1 Eylül 1926 tarihinden
muteberdir.
Madde3. — Bu kanun icrasına Maarif ve Maliye
vekilleri memurdur.
6 Nisan 1926
Adliye
Vekili
Başvekil
Mahmut
Esat
tsmet
Bahriye Vekili
Millî Müdafaa Vekili
thsan Bey
Recep
İmzada bulunmadı
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Dahiliye VekÜi
Mehmet Cemil

Maliye Vekili
Hasan Hüsnü Bey
İmzada bulunmadı
Nafıa Vekili
Behiç

Hariciye Vekili
Tevfik Rüştü Bey
İmzada bulunmadı
Maarif Vekili
Mustafa Necati

Ziraat Vekili
Sabrı Bey
İmzada; buhınmadı
Sıhhiye ve Muaveneti
..Ticaret Vekili
İçtimaiye Vekili
AK Cenanı
Doktor Refik
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Lise ve orta mektepler talebesinden nehari ücreti
alınmamasına dan* olan kanun lâyihası mütalâa ve
tetkik olunarak Encümenimizce tasvip edilmiş bu
lunduğundan Heyeti Umumiyeye arz ediSmek üzere
takdim kılınmıştır efendim.
Maarif Encümeni Reisi
Namına
İzzet Ulvi
Kâtip
Afyenkarahisar
İzzet Uîvi
Aza

Urfa

Mazbata Muharriri

Aza
Ergani
Kâzım Vehbi
Aza
Konya
Naim Hazım
Aza

Refet
Aza
Çankırı
Talât
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası

Riyaseti Celileye
Lise ve orta mektepler nehari talebesinden üc
ret alınmaması hakkında Başvekâletten varit olup
1 0 . 4 . 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Maa
rif ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale bu
yurudan kanun lâyihası Maarif Encümeninin mazbatasîyle birlikte encümenimize tevdi kıfcnmakla Maa
rif Vekili Necati Bey hazır okluğu hakle tetkik ve
müzakere okudu.
1341 - 1926 senei tedrisiyesinde lise ve orta mek
teplerde mevcut ücretli nehari talebe i miktarı Maa
rif Vekâletinden alman malûmata nazaran 4 280'den
ibaret olup yerine göre senelik nehari ücreti 12 - 18
lira arasında mütebeddil olduğundan vasati on beş
lira üzerinden hesap edildiği takdirde lise ve orta
mekteplerdeki ücretHi nehari talebeden ahnan ücreti
seneviye miktarı takriben altmış bin lira addedilmek
kabildir. Mamafih lâyihai kanuniyenm berveçhi mâ-
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ruz hesap olunan tesiri malisi bu gibi mekteplerde
tahsilde bulunan taleibe mevcudunun kısmı azamini
nısıf ücrete tabi muvazzaf, mazul ve mütekait me
murin çocukları teşkil etmesine mebni daha kırk bin
îtraya kadar tehzil edilebilirki orta tahsili tamim mak
sadına hizmet için bu varidattan sarfı nazar olun
masını Encümenimiz şayanı istikrar görmemiş ve bu
sebeple fâyihai kanumiyeyi esas itibariyle bilkabul
şekle ait bazı tadilât ve iîâvat icrasiyle yenideai; lâyihayi tamzim ve Heyeti Umumiyeye takdim eylemiş
tir.
22 Nisan 1926
Reisvekili
Kâtip
Konya
ve Mazbata Muharriri
Fuat
Çatalca
Şafcir
Aza
Aza
İsparta
İstanbul
Mükerreraı
Ali Rıza
Aza
Aza
izmir
Zonguldak
Ragıp
Ahmet Münür
Aza
Aza
Maraş
Sivas
Rasinı Bey
Mithat
Hini imzada bulunmadı
Muvazenei Maliliye Encümeninin Tadili
L:so ve orta mektepler talebesinden neharî ücreti
N
r utmaması hakkında Kanun lâyihası
Birinci Madde — 1926 - 1927 ders senesi bidaye
tinden itibaren lise ve orta mektepler talebesinden
neharî ücreti alınmaz.
İkinci Madde — 18 Ağustos 1335 tarihli karar
namenin birinci maddeye muhalif ahkâmı ilga edilmlşîir.
Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur.
REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında
töz isteyen yoktur, maddelere geçilmesini kabul eden
ler üütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Lise ve Orta Mektepler Talebesinden Neharî Ücreti
aüiivmaması Hakkında Kanun Lâyihası
Birinci Madde — 1926 - 1927 ders senesi bida
yetinden itibaren lise ve orta mektepler talebesinden
neharî ücreti alınmaz.
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REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el
kaüdırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
ba! edilmiştir.
İkinci Madde — 18 Ağustos 1335 tarihli karar
namenin birinci maddeye muhalif ahkâmı ikja edil
miştir.
m
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir.
Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz,
kabul etmeyeBİer kırmızı rey vereceklerdir.
6. — Mektep kitaplarının Hükümet tarafından
tabının temini hakkında (11921) numaralı Kanun lâ
yihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye Encümenleri
mazbataları
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY
(İzmir) — Arkadaşlar, bütçe ile alâkadar iki madde
lik bir kanun vardır, mühimdir. Bilhassa mektep ki
taplarına aittir. Malûmuâliniz mektep kitapları muhtekirierin elindedir ve evliyayı etfale çok pahalıya
mal olmaktadır. İşte buna ait bir kanun düşünül
müş ve hazırlanmıştır. Memleketin, çocuk babaîarınra lehine bir kanundur. Bunun da nıüstacelen müznkresini rica ederim. (Kabul sesleri)
REİS — Efendim, Maarif Vekili Bey bu lâyiha
nın müstacelen müzakeresini teklif ediyorlar. Kabul
edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lüt
fen el kaMuisın... Kabul olunmuştur.
Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz:
Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Mektep kitaplarının Hükümet tarafından tabının
temini hakkında Maarif Vekâletince tanzim edilen ve
İcra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nom lâyihası ile Esbabı mucibeyi havi vekâlet tez
keresinin musaddak sureti takdim olunmuştur.
Muktezasınm ifasını ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim,
Başvekil
İsmet

— 186 —

İ : 89
(Esbabı mucibesi Maarif Vekili Bey
şifahen arz edilecektir)

22 . 4 .• 1926
tarafından

Mektep Kitaplarının Maarif Vekâletince Tabı Hak
kında Kanun lâyihası
Madde 1. — Mekteplerde talebeye okutulacak
kitapları tabettirerek maliyet fiyatından azamî % 10
fazlasiyle talebeye satmak üzere Maarif Vekâleti büt
çesinde her sene bir fash mahsus kuşat olunur.
Madde 2. — Bu husus için mubayaa olunacak kâ
ğıtlarla tabiye ve saire masarifi bu fasıldan tesviye
edilir.
Madde 3. — Satılacak mektep kitap bedeli bir
taraftan Muvazenei Umumiyeye irat kayıt, diğer ta
raftan fash mahsusa tahsisat olarak ilâve edilir.
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miyeye arz edilmek üzere bu baptaki evrak takimiyle Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır efendim.
Maarif Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Namına
. İzzet Ulvi
Kâtip
Aza
Afyonkaratûsar
Ergani
İzzet Ulvi
Kâzım Vehbi
Aza
Aza
Konya
Urfa
Naim Hazım
Refet
Aza
Çankırı
Ahmet Talât
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası

Madde 4. — Bu maksatla bu sene Maarif Vekâle
ti bütçesine fash mahsus olarak elü bin lira ilâve
edilmiştir.
Madde 5. — Bu kanunun suveri tatbikiyesi Heye
ti Vekiîece tanzim edilecek bir talimatname iîe ta
yin olunur.
Madde 6. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir.
Madde 7. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Maa
rif vekilleri memurdur.
6 Nisan 1926
Adliye Vekili
Başvekil
Mahmut Esat
İsmet
Bahriye Vekili
Müdafaa! Milliye Vekili
İhsan Bey
Recep
İmzada butunmadı
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
M. Cemil
Doktor Tevfik Rüştü Bey
İmzada bulunmadı
Maarif Vekili
Maliye Vekili
Mustafa Necati
Hasan Hüsnü Bey
İmzada buhınmadı
Nafia Vekili
Ziraat Vekili
Sabri Bey
Behiç
İmzada bulunmadı
-Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Ticaret Vekili
Doktor Refik
AH Cenanı
Maarif Encümeni Mazbatası
Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeHlesine
Mektep kitaplarının Maarif Vekâleti tarafından
tabı hakkındaki lâyihai kanuniye tetkik olunarak encümenânizce tasvip ve kabul edilmiştir. Heyeti Umu

Riyaseti CeKIeye
Mektep kitaplarının Maarif Vekâletince tabı ve
furuhtu hakkında Başvekâletten varit olup 10.4.1926
tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Maarif ve Muva
zenei Maliye Encümenlerine havale buyurulan kanun
lâyihası Maarif Encümeninin mazbatasryle birlikte
encümenimize tevdi edilmekle Maarif VekiH Necati
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere otundu.
Filhakika Maarifin neşri meselesinde ehemmiyeti
aşîkâr bulunan mektep kitaplarının kısmı azamı tale
binin ihtiyacına uygun olmadığı gibi fiyatları da ek
seriyetle pek fahiştir. Bilhassa ilk ve orta tedrisat mektepleriyle liseler talebesine hem iyi hem de ucuz ki
tap vermek maksadiyte teklif olunan lâyihai kanuniye
encümenimizce esas itibariyle biikabu] şekil ve iba
reye ait bazı tadilât krasiyle Heyeti Umumiyeye tak
dim kılındı.
22 Nisan 1926
Reis VekiH
Mazbata Muharriri

Kâtip
Konya
Fuat

ŞaJtir
Aza
İstanbul
AH Rıza

Aza
İzmir
Ahmet Münür

Aza
İsparta
Mükerrem
Aza

Aza
Zonguldak
Ragıp
Aza
Maraş
Mithat

Sivas

Rasim Bey
Hini imzada buhınmadı
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Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili
Mektep Kitaplarının Maarif Vekâletince Tabı Hak
kında Kanun
Bilinci Madde — Mekteplerde talebeye Okutula
cak kitapları tabettirerek maliyet fiyatından azamî
% 10 fazlasiyle talebeye satmak üzere Maarif Vekâ
leti bütçesinde her sene bir fasıl kuşat olunur.
İkinci Madde — Birinci maddede muharrer mak
sadın temini için mubayaa olunacak kâğıtlarla tabi
ye ve saire masarifi faslı mahsusundan tesviye edilir.
Üçüncü Madde — Satılacak mektep kitap bedeli
bir taraftan Muvazenei Umumiyeye irat diğer taraf
tan faslı mahsusa tahsisat olarak ilâve ve bu suretle
senesi içinde devrolunan miktar aynı senet maliye
bütçesine tahsisatı munzamıma olarak ilâve edilmek
üzere Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz olunur.
Dördüncü Madde — Bu kanunun suveri tatbiki*
yesi İcra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek bir ta
limatname ile tayin olunur.
Beşinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
Altıncı Madde — Bu kanunun icrasına Maliye ve
Maarif Vekilleri memurdur.
RASİH BEY (Antalya) — Efendim, çok esaslı
bir mevzu üzerinde bir lâyiha getiren Maarif Vekili
muhteremine bilhassa teşekkür ederim. Fakat, bu
mevzu üzerinde nazarı itibara alınacak mühim bir
cihet vardır ki, şimdiden nazarı ehemmiyete alması
nı kendisinden rica edeceğim. O da şudur: Malumu
âliniz Türkiye Maarifinde mektep kitapları bir dert
tir, hem «ziın bir derttir. Bu kitapların her sene ade
di, nevi değişir, yahut müelliflerin ismi değişir. Kitap
yine aynıdır. Bu değişme hem de ne zaman olur?
Mektepler açılır, ders başlar. Ondan sonra kitapların
değiştiği tamim edilir. Bundan sonra dört ay geçer.
Zaten tedrisat ayları dokuz aydır. Bunun bir ayını
imtihan için ayırırsak geri kalan sekiz ayın dört ayı
kitapsız geçer. Binaenaleyh bu derdi esaslı bir suret
te halletmek için Maarif Vekâleti vaziyet ve tertibat
a'jyor ki, şayanı şükrandır.
Maarif Vekili muhtereminden çok rica ederim.
Bu vaziyeti alırken, henüz yeni kitaplar hazırlanma
dan, mevcut kitaplar kalmıştır denilmesin. Çünkü ki
taplar senci tedrisiyeden dört ay evvel hazırlanmazsa
bütün vilâyata bu kitapların sene başında tevziine im
kân yoktur. Binaenaleyh, her halde kitaplar hazırlan
dıktan sonra programa ithal edilmelidir. Maarif Ve
kili muhtereminden çok rica ediyorum. Bu esaslı
mevzuu hallederken, henüz kitaplar
hazırlanmadan
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evvel programlara konulmak suretiyle senei tedrisiyenin bir kısmında mekteplerin kitapsız kalmasına se
bep olmayalım. Geçen sene burada lise, tamiratı dolayısıyîe zannedersem Kânunuevvel veya Kânunusani
ayında açılmıştı - mektep açıldıktan iki ay sonra bir
kısım kitaplar matbaa! âmirede vekâlet tarafından
tabettirilmiş. Galiba kitapçılar, satış ücreti az verili
yor diye kitapları almamışlar. Vilâyetler vasıta bulabîliyorîarsa matbaai âmirede kitap getirtebiliyorlar.
Vasıta bulamazlarsa bittabi bu kabil olamıyor.
Halbuki kitaplar mevcut fakat talebenin elinde
kitap yok, muallimin vereceği notlarla iktifa etmek
mecburiyetinde kalıyorlar. Onun için, Maarif Vekili
kitap değiştirme derdine çok esaslı bir çare bulması
nı vekili muhteremden rica ediyorum.
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar
bu
kanun esas itibariyle mekteplerin kitap meselesini hal
lediyor. Fakat korkuyorum ki, bu kanun yalnız Maa
rif Vekâletine merbut olan mektepler hakkında cari
olacaktır.
Halbuki asıl ihtisas mektepleri vardır ki, onlar
için yazılan ve basılan kitaplar hakikaten başka yer
lerde satılamazlar. Meselâ Mühendis mektebi... Bu
rada okunan kitapları Mühendis mektebi talebesiyle
bir kaç mühendisten başka kimse satın almaz. Eğer
bunları Hükümet bastırmazsa ne talebe kitap bula
bilir, ne de muallim.
Madem ki Hükümet, kitapları bastırıp maliyet fi
yatına cüzî bir şey zam ile talebeye tevziini kabul ve
bunu bir kanunla Meclisten çıkarmak istiyor, rica
ederim bilhassa kari ini mahdut olan ihtisas mektep
lerinin kitapları da nazarı dikkate alınsın. Meselâ
Kondüktör mektebi, Dişçi mektebi. Bunların hepsi
nin kitapları Maarif tarafından basılsın ve bu veçhi
le talebe kitapsızhık derdinden kurtulsun. Yani maru
zatım, Maarife merbut olmayan mekteplere ait kitap
ların da bastırılması var talebelerin de kitapsız kal*
mamalarının temininden ibarettir.
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA
NECATİ BEY
(İzmir) — Efendim, kitap meselesi hakikaten Maarif
Vekâletinin ve bilhassa mekteplerin çok dikkatle ta
kip etmeye mecbur olduğu bir mesele şekline gelmiş
tir. Türkiye'de çocuk babaları asgarî üç lira kitap pa
rası veriyor. Bugün mektepte okuyan çocukların ade
di beş yüz bin kadardır. Asgarî üçer lira tasavvur olu
nursa bir buçuk milyon lira eder. Fakat beş lira, on
beş lira kitap parası veren babalar da vardır. Bilhas
sa çocuklar kitapları çobuk eskittiği ve bu kitaplar
çocuklara muntazam bir şekilde verilmediği için ço
cuk babaları bir buçuk milyon lira sarf ediyorlar.
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Kitaplar tabiî muhtelif ticarethanelerin elindedir.
Bu ticarethaneler daimî surette kontrol edilmediğin
den kitaplar ihtimal çocuk babalarına çok pahalıya
mal oluyor. Halbuki elimizde Hükümetin çok mü
kemmel bir matbaası vardır. Bu matbaa hakikaten
çok muntazam ve mükemmeldir. Matbaai âmire ve
Bahriye Matbaası da Maarif Vekâletine devredilmiş
tir. Bunlar, bütün mektep kitaplarmı basabilecek teş
kilâtı haizdir. Tabiîdir ki, bunlar gayet iyi kâğıtlara
muntazam surette basılacağı içki çocuklar az yıpra
tacak ve az sarf edilecektir. Bu surette çocuk baba
ları da kitap masrafından kısmen kurtulmuş olacak
tır.
Bilhassa, muntazam şekilde ve bir cins üzerinde
olduğu için çocuk kütüphanelerinde muntazaman
muhafaza edilecek vaziyette kalacaktır. Bu suretle
hem ucuza mal olacak ve hem de çocuk için sevim
li bir eser olacaktır. Heyeti âliyenizin bu husustaki
temayüllerinden dolayı teşekkür ederim. Muhtar Be
yefendinin ihtisas mektepleri için vukubulan teklifle
rini vekâlet şükranla karşılar. Her hangi dairei res
miye ve her hangi bir mektep, matbaai âmireye veya
vekâlete müracaat ederse derhal istediği kitabı basar
ve maliyet fiyatı üzerinden kendisine verir. (Teşekkür
ederiz sesleri)
REİS — Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesi
hakkında söz isteyen var mı? {Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Mektep Kitaplarının Maarif Vekâletince Tabı Hak
kında Kanun
Bırıncı Madde — Mekteplerde talebeye okutula
cak kitapları tabettirerek Maliyet fiyatından azamî
yüzde on fazlasiyle talebeye satmak üzere Maarif
Vekâleti bütçesinde her sene bir fasıl kuşat olunur.
REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var
mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
İkinci Madde — Birinci maddede muharrer mak
sadın temini için mubayaa olunacak kâğıtlarla tabi
ye ve saire masarifi faslı mahsusundan tesviye edi
lir.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı?
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
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Üçüncü Madde — Satılacak mektep kitap bedeli
bir taraftan muvazenei umumiyeye irat, diğer taraf
tan fash mahsusa tahsisat olarak ilâve ve bu suretle
senesi içinde devrolunan miktar aynı senei maliye
bütçesinıe tahsisatı munzamıma olarak ilâve edilmek
üzere Büyük Millet Meclisinin tasdikine arz olunur.
REİS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler el
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul
edilmiştir.
Dördüncü Madde — Bu Kanunun suveri tatbikiyesi icra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek bir beyanıname ile tayin olunur.
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı Ka
bul edenler el kaldırsın...Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir.
Beşinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir.
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.
Altıncı Madde — Bu Kanunun icrasına Maliye
ve Maarif Vekilleri memurdur.
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir.
HAKKI BEY (Van) — Efendim, bu kanun çıkı
yor. Maarif Vekiline teşekkür ederiz. Fakat bir şey
rica edeceğini, kitapların tevziine uzak yerlerden baş
lansın. Yakın yerlerden başlanırsa uzak yerlere gidin
ceye kadar senenin yansı geçer (doğru sesleri)
REİS — Efendim, kanunun Heyeti Umumiyesi ta
yini esami ile reyinize arz edilecektir.
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Tayini esamiye hacet
yoktur, Paşa Hazretleri!
REİS — Bütçede bir fasıl açılacaktır. Fasıl açıl
dığına göre tahsisat zam olunacak demektir. Tayini
esami üe reyinize arz edilecektir. Kabul edenler be
yan, etmeyenler kırmızı rey verecektir.
Efendim, bundan evvelki kanuna henüz reyleri
ni vermeyenler varsa lütfen reylerini versinler.
Ârâ istihsali hitam bulmuştur. Efendim, mektep
kitapları tabı hakkındaki kanuna reylerini vermeyen
ler varsa lütfen reylerini versinler. Ârâ istihsali hi
tam bulmuştur.
Nelicei ârâyı arz edeceğim: Zabıtai saydiye ve
İstanbul ve tevabii balıkhane idareleri nizamnamele-
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rirııiıı bazı mevaddının tadiline daûr kanuna 134 zat
rey vermiştir. 131 kabul, 3 ret vardır. İkinci defa re
ye vaz olunduğu için kanun 131 rey ile kabul edil
miştir.
Mektep kitaplarının Maarif Veekâletince tabı
hakkındaki kanuna 94 zat rey vermiştir. Muamelesi
tamam değildir. 87 kabul, 7 ret vardır. Kanun ikinci
defa reyinize arz edilecektir.
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Lise ve orta mektepler talebesinden neharî ücreti
alınmaması hakkındaki kanuna 93 zat rey vermiştir.
Muamele tamam değildir. 92 kabul, 1 ret vardır. Ka
nun ikinci defa reye arz edilecektir.
Efendim, ruznamemıizde müzakere edilecek baş
ka madde kalmadı. Cumartesi günü saat 14.00'te
içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum.
Hitamı muzakerat; saat : 17.00
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Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin Bazı Mevaddını
Muaddil Kanunun İkinci Reye Vazı Neticesi
(Kanun kaJbul edilmiştir.)
Âza adedi
Reye iştirak edenler
]KLabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Vlünhaller
Reye iştirak etmeyenler

: 1>87
: 134
: 13ll
3
—
2
: 151i

[Kabul Edenler]
AFYONKARAHÎSAR
İzzet Ulvi B.
Kâmil B.
Musa Kâzım B.
Ruşen Eşref B.
Sadık B.
AKSARAY
Neşet B.
AMASYA
Nafiz B.
ANKARA
Ali B.
Hilmi B.
İhsan B.
Şakir B.
ANTALYA
Ahmet Saki B.
Hasan Sıtkı B.
Rasih B.
ARDAHAN
Talât B.
ARTVİN
Hümi B.
AYDIN
Dr. Mazhar B.
Dr. Reşit Galib B.
Mithat B.
Tahsin B.
BlGA
Mehmet B.
Şükrü B.
BOLU
Cevat Abbas B.
BOZOK
Ahmet Hamdi B.
Süleyman Sırrı B.

BURSA
Mustafa Fehmi B.
Refet B.
CANÎK
Cavit Paşa
Süleyman Necmi B.
CEBELİBEREKET
ihsan B.
ÇANKIRI
Rifat B.
Talât B.
ÇATALCA
Şakir B.
ÇORUM
Dr. Mustafa B.
ismail Kemal B.
İsmet B.
Ziya B.
DENİZLİ
Dr. Kâzım B.
Mazhar Müfit B.
Necip Ali B.
DERSİM
Ahmet Şükrü B.
Feridun Fikri B.
DİYARBEKİR
Feyzi B.
İbrahim Tâli B.
EDİRNE
Faik B.
ELÂZİZ
Hüseyin B.
Muhittin B.
Mustafa B.
Naci B.
Süleyman B.

ERGANİ
ihsan Hâmit B.
Kâzım Vehbi B.
ERTUĞRUL
Ahmet iffet B.
Halil B.
ibrahim B.
ERZURUM
Münir Hüsrev B.
Raıif B.
ESKİŞEHİR
Emin B.
GAZİANTEP
Ali Cenanı B.
Şahin B
GELİBOLU
Celâl Nuri B.
GİRESUN
Şevket B.
HAKKÂRİ
Nazmi B.
İSPARTA
Hüseyin Hüsnü B.
İbrahim B.
Mükerrem B.
İÇEL
Emin B.
İSTANBUL
Akçoraoğlu Yusuf B.
Ali Riza B.
Behiç B.
Dr. Adnan B.
^
Dr. Hakkı Şinasi Paşa
Edip Servet B.
Kâzım Karabekir Paşa
ÎZMÎR
Kâmil B.
Mahmut Celâl B.
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Mahmut Esad B.
Mustafa Necati B.
Mustafa Rahmi B.
Münir B.
KARESİ
Osman Niyazi B.
KASTAMONU
Ali Nazmi B.
Ali Rıza B.
Hasan Fehmi B.
Mehmet Fuat B.
Veled Çelebi B.
KAYSERİ
Ahmet Hilmi B.
KIRKLARELİ
Şevket B.
KOCAELİ
İbrahim B.
KONYA
Fuat B.
Mustafa B.
Naim Hazım B.
Refik B.
Tevfik Fikret B.
KÜTAHYA
Cevdet B.
Nuri B.
Rağıp B.
Rıza B.
MALATYA
Reşit B.
Mithat B.
MARDİN
Abdülrezzak B.
Ali Rıza B.
Necip B.
MENTEŞE
Yunus Nadi B.
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• MUŞ
İlyas Sami B.
Rıza B.
NİĞDE
Ata B.
Galip B.
Halit B.
ORDU
Faik B.
Halil Sıtkı B.
Hamdi B.
İsmail B.
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RİZE
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SİVEREK

S Mahmut B.

Ali B.
SARUHAN
Yaşar B.

ŞARKİ KARAHİSAR
Ali Sururi B.

SİİRT
Halil Hulki B.

TOKAD
Mustafa Vasfi B.

SİVAS
Dr. Ömer Şevki B.
Muammer B.
Rasim B.
Ziyaeftin B.

URFA
Ali B.
Refet B.
Saffet B.
VAN
Hakkı B.

TRABZON
Abdullah B.
s Ahmet Muhtar B.
1 Süleyman Sırrı B.

ZONGULDAK
Halil B.
Tunah Hilmi B.

[Reddedenler]
ERGA Nt
İhsan B.

MERSİN
Besim B.

SİVAS
Halis Turgut B.

[Münhaller]
1
1

Kırşeh ir
M araş
Yekûn

[Reye
ADANA
İsmail Safa B.
Kemal B. (M.)
Zamir B. (M.)
AFYONKARAHİSAR
Ali B. (Ank. İstiklâl
Mah. Reisi)
AKSARAY
Besim Atalay B.
Mustafa Vehbi B. (M.)
AMASYA
Ali Rızû, B.
Esat B. (M.)
ANKARA
Ali Fuat Paşa
Gazi Mustafa Kemal
Paşa (Reisicumhur)
ANTALYA
Murat B.
ARDAHAN
Tahsin B.
BAYEZİD
Süleyman Sudi B. (M.)
Şefik B.>

İştirak Etmiyenler]

BİGA
Samih Rifat B.
BİTLİS
Muhittin Nâmi B.
BOLU
Dr. Emin Cemal B.
Falih Rıfkı B.
Mehmet Vasfi B.
Şükrü Bey
BOZOK
Avni B. (Şark İstiklâl
Mah. Âzası)
Salih B.
BURDUR
Hüseyin Baki B.
Mustafa Şeref B. (M.)
BURSA
Necati B.
Nurettin Paşa
Osman Nuri B. (M.)
CANİK
Talât Avni B. (M.)
CEBELİBEREKET
Avni Paşa (M.)

ÇANKIRI
Mustafa Abdülhalik B.
Ziya B. (M.)
ÇORUM
Münir B.
DENİZLİ
Haydar Rüştü B.
Yusuf B. (M.)
DİYARBEKİR
\ Cavit B. (M.)
\ Şeref B.
| Zülfi B.
EDİRNE
Cafer Tayyar Paşa (M.)
Hüseyin Rıfkı B. (M.)
ERTUĞRUL
Dr. Fikret B.
Rasim B.
ERZİNCAN
Abdülhak B. (M.)
Sabit B. (M.)
ERZURUM
Câzim B.
Halet B. (M.)
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Rüştü Paşa
Ziyaettin B. (M.)
ESKİŞEHIİR
Abdullah Azmi B. (M.)
Arif B.
GAZİANTEP
Ahmet Remzi B. (M.)
Ferit B. (M.)
Kılıç Ali B. (Ank. İstik
lâl Mah. Âzası)
GENÇ
Muhittin B.
GİRESUN
Hacim Muhittin B. (Şark
İstiklâl Mah. Reisi)
Hakkı Tarık B. (M.)
Kâzım B.
Tahir B.
GÜMÜŞANE
Cemal Hüsnü B. (M.)
Hasan Fehmi B.
Zeki B. (M.)
HAKKÂRİ
l Âsâf B. (t. Â.)
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İÇEL
Dr. Tevfik B.
İSTANBUL
Ahmet Muhtar B.
Dr. Refik B. (V.)
Hamdi B.
Hamdullah Suphi B,
Hüseyin Rauf B.
İhsan Paşa
İsmail Canbulat B. (M.)
Refet Paşa
Tevfik Kâmil B.
İZMİR
Dr. Tevfik Rüştü (V.)
Osmanzade Hamdi B.
Saraçoğlu Şükrü B.
KARESİ
Ahmet Süreyya B. (Şark
İstiklâl Mah. M. U.)
Ali Şuuri B. (M.)
Hulusi B.
Haydar Adil B. (M.)
Hulusi B.
Kânm Paşa (Reis)
Mehmet Cavit B.
Mehmet Vehbi B. (M.)
KARS
Ağaoğlu Ahmet B.
Ömer B.
KASTAMONU
Halit B. (M.)
Necmettin Molla B.
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İsmet Paşa (Başvekil)
Mahmut Nedim B.
MARAŞ
Abdülkadir B. (M.)
Mehmet B.
MARDİN
Abdülgani B. (M.)
Yakup Kadri B.
MENTEŞE
Esat B. (M.)
Şükrü Kaya B.
MERSİN
Niyazi B.
MUŞ
Osman Kadri B. (M.)
NİĞDE
Ebubekir Hazım B.
ORDU
Recai B.

KAYSERİ
Dr. Halit B.
Sabit B. (M.)
Zeki B.
KIRKLARELİ
Dr. Fuat B.
KIRŞEHİR
Lûtfi Müfit B. (Şark
İstiklâl Mah. Âzası)
Yahya Galip B. (M.)
KOCAELİ
İbrahim Süreyya B.
Mustafa B.
Saffet B. (M.)
Şükrü B.
KONYA
Bekir B. (M.)
Eyüp Sabri B. (M.)
Kâzım Hüsnü B.
Musa Kâzım B. (M.)
Mustafa Feyzi B. (M.)
KOZAN
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Âzası)
Ali Sadi B. (M.)
KÜTAHYA
Fadk B.
Recep B. (V.)
MALATYA
Bedir B. (M.)
Dr. Hilmi B.
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RİZE
Ekrem B. (M.)
Esat B.
Fuat B.
Hasam Cavit B.
SARUHAN
Abidin B. (M.)
Dr. Saim B.
Ethem B.
Kemal B.
Mehmet Sabrü B. (V.)
Mustafa Fevzi B. (M.)
SİİRT
Mahmut B.

•>••-<«
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SİNOP
Dr. Rıza Nur B.
Recep Zühtü B.
Yusuf Kemal B.
SİVAS
Rahmi B.
SİVEREK
Halil Fahri B.
Kadri Ahmet B.
ŞARKİ KARAHİSAR
İsmail B. (M.)
Mehmet Emin B. (M.)
TEKİRDAĞ
Cemil B. (V.)
Faik B.
TOKAD
Bekir Sami B.
Emin Bi
Kâmü B. (M.)
TRABZON
Hasan B. (M.)
Nebizade Hamdi B.
Rahmi B. (M.)
Şefik B. (M.)
URFA
Yahya Kemal B.
VAN
İbrahim B. (M.)
Münip B. (M.)
ZONGULDAK
Ragıp B.
Yusuf Ziya B. (M.)
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«Nfeapi Yoktur.»
Aza adedi
]Reye iştirak edenler
]Cabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Münhaller
1Reye iştirak etmeyenler

: û187
94
: 87
7
—
:
12
: 1 91

J

(Kabul
ADANA

|

ÇANKIRI

Affi fi.
Zamir fi,
AFYONKARAHUSAR
•Musa Kâzım fi.
Sadı/k B.
ANKARA
Ihisan IB.
Şalkti* fi.

Rfifat fi.
Talât fi.
ÇATALCA
Şa'klir B,
ÇORUM
tstoaıil Kemal fi.
Münir fi,
Ziya fi,

ANTALYA
Ahmet Sâflüi B.
Hasam Sıitikı fi.
iRaıslih fi,

.DENİZLİ
Dr. Kâzım fi.
Haydan Rüştsü fi.
Nadip Alili B.

ARDAHAN
TaMit fi.

DERSİM
Ateiöt Şükrü fi,

ARTVİN
fi,
AYDIN
Dr, Reşlit Galip fi.
Mıittat B.
Talhısfe fi.

DİYARJBEKÎR
Feyizli fi.
İbrahim T â l fi.

H M

;BİGA
Mahmieıt fi.
ŞüJkırtü B.
BOLU
Faflih Rjıfikı fi,
/BOZOKj
Ahmıat Haımıdli fi.
BURSA
Mustafa FarumlI B..
Refial B.
CANİK
Caıvlift ftaışıa
Süleylmlaın Neömli fi.

ELÂZtZ
Hüsiay/in fi.
M'uhiiıBtıitt fi.
Nacii fi.
Süleyman fi,

Edenler)
1

İSPARTA
Hüseyin Hüsniü fi.
İbrahim fi.
İÇEL
(Ermin fi.

1

Mahmut Bsad fi.
Musltafia Neoaiti fi.
Moinik B,

MARAS
Mlithat fi.
İMARDIN
Alli Rıza B.
NİĞDE
Ata fi.
G a i p fi.
Haliit fi.
ORDU
H a i l Sııtkı B.
Hamildi B.
İsmail fi,
. /RİZE
A i , fi

KARESİ
Osman Niyazi B.

SARUHAN
Yaşaır B.

(İSTANBUL
Alkçioraoğlluf Yusuf fi.
Alli Rıza B..
Dr. Refik fi.
İZMİR

İSİİRT
Hallil H ı A i fi.
SİVAS
Dr, Ömer Şevlki B.

KASTAMONU
A l Nazmıi fi.
Hasan Fdhmli fi.
Mehmet Fııaıt fi,
Veffldt Çelebi fi.

SİVEREK
M'aJhlmıut fi. •

KAYSERİ
Aıhmıet HSlımli fi,

(ERGANİ
Ihisao fi,
Kâaım Vidhibii fi.
ERTUĞRUL
Ahimöfi İffet fi.
Halil fi,
İbrahim B.

KONYA
Mustafa fi.
NaJim Hâzaım fi,
Tevfiik Fikret fi.

GAZİANTEP
Kılıç Alli fi,
GÎRESUN
Şevlket B.

Rıza fi.
MALATYA
Reşlit

TRABZON
Abdulah fi.
Ahımeit! M'uıhıtaır fi.
Süflaymaın Satiri fi.

KOCAELİ
Saffet fi.

KÜTAHYA
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URFA
•Rıefiet fi.
Saffet B.
1

VAN
Halklka fi.
ZONGULDAK
Hallil fi.
Ragıp B.
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(Reddedenler)
DERSİM
Ferfıdıurt FliM B.
GELİBOLU
CeflJâl Nur* B<

İSTANBUL
Kâzım Kamabokir Paşa
MERSİN
Besim B.

ORDU
Faifld B.

TEKİRDAĞ
Faik B.

SİVAS
'Hais Turgut fi.

(Münhdler)
KIRŞEHİR
MARAŞ

: 1
: 1

{Reye İştirak Etmiyenler)
ADANA
IsmaJiıl Salfaı IBH
Klemıail &* (M.)
AFYONKARAOİSAR
Affii ©. (Anikaına tistilk.
Malh, RieM)
'İzzelt UlMi B,
iKâma B. /(M.)
Ruşan Eşref B<
AKSARAY
BeisiJm Atalllaiy IBJ
Muısitıafe Vdhibi fi.» (M.)
Neşet (B<
AMASYA
Adli Rıza B.
'Esalt fi. <M.)
Nafliz B.

BOLU
Oevalt Abbais B.
Dr.. 'Emlin Cemali B.
Mehmet Vasfii 'B.
Şükrü fi.

EDİRNE
Cafler Taıyiyar Paşa (M.)
Faik B.
Hüsleyta Ruika İB. (M.)

BOZOK
A'vuui fi, {Şark tütik.
Maih, Â.)
'Saffih İB.
Süleyman Svrrı ıB.
BURDUR
Hüseyin Bâkü fi.
Mu^Cafia Şenef B, (M.)
BURSA
Necati B.
Nureltitiitt Paşa!
Ostoan Nuri fi. (M.)

Mustafa fi.
iERGANt
'İhsan Hâmit B.

ANKARA
Alîli Fuaıt Paşa
Gazü Mıusttafai Kemal
Paşa (RjdislioiHiılhıur)
Hiülmıi fi,

jCANİK
Tafiâlî Avnli fi. (M.)
CEBELİBEREKET
Avınll Paşa (M.)
İhsan fi. (V.)

ANTALYA
Mıurait B.
ARDAHAN
Tabuta B.

ÇANKIRI
Mıustafa AbdÖMik B.
Ziya B. (M.)
ÇORUM
Dr. Mustafa fi.
tsmiet B.
DENİZLİ
Mazhar M.üfiiît fi.
Yusuf B. (M.)
DİİYARIBEKİR
Oavlit fi. (M.)
Şeref B.
ZüM B.

AYDIN
Dr. Maztor B.
BAYEZİD
Süleyman Sudi B. (M.)
Şeflik B.
BİGA
Saımlih Rüfiait B,
BİTLİS
Mu'hıitftün Nâmıi İB.

ÎELAZİZ

ERTUĞRUL
Dr, Fikret fi.
Rasüm B. (M.)
ERZİNCAN .
Abdüteik fi, <(,M.)
Saıbit fi, (M.)
ERZURUM
Cazim B.
îm&t fi. (M.)
Münar HfösrdV B.
RaM fi, (M.)
Rüştü Paşa <ıM.)
Ziyaetıtiin" fi.
ESKİŞEHİR
AbkfuÜSlah Azmi B.
Aıttif fi,
Emlin fi,
GAZİANTEP
Ahmet Remeli fi, (M.)
M Oenanî fi. (V.)
Ferût B. <M.)
Şahta B.
GENÇ
MuhMİn B<
GİRESUN
Hâcüm Muhüitjtün B.
(Şark tetik. M'aJh. Reisi)
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Halkta Tariki fi. ı(M.)
Kazam B.
Tattir B,
GÜMpÜŞANE
Cantal Hüsın/ü fi. (M.)
Hasan Fdhmli fi.
ZeM B. (M.)
HAKKÂRİ
Asâf B. (1, Â.)
Naızımii B. (M.)
İSPARTA
'Mükermn B.
îlÇELİ
Dr. Tevfiito fi.
İSTANBUL
Ahmet Mıuhtlar fi.
fiehliç B. (V?)
Dır. Halklki Şinasli Paşa
'Edip Senvıett-fi.
Hiamdıi B,
H a m d u M Şupbli B. (M.)
Hüseyin Rauf fi.
İsmail GartbuSalt B. (M.)
Reflet Paşa
Tevfik KâimfiU B.
İZMİR
Dr. Tevfik Roiışlbü B. (V.)
Kâmil fi.
Mahmut Cdjâll fi.
Mıustafa Rahmi B.
Osmıaımzaıdle Hattnldi fi.
Saraçoğlu Şütaıü fi. (M.)
KARESİ
Ahlmıet Sİkieyıya B.
(Şasrfci 'İstik. Malh. M. U.)
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AUi Şuurti B. (M.)
Haydar Adil B. (M.)
Hulûsli B,
Kâzıım Paşa (Rdis)
fMıdhimföt Oaıvült B.
Mıdh'mıat Vehbi B. (M.)
KARS
Ağaoğllu Ahime* B.
Qm©p B.

KASTAMONU
Afli Rıza B,
Hallii; B, (M.)
Nedmıötjtıin Mola B.
KAYSERİ
•Dr. Hailfiıt B.
SalMt B. (M.)
Zelki B.
KIRKLARELİ
Dr, Fuat B,
Şevket B.
KIRŞEHİR
LÜtfli iMtiifift B.
{Şarlk !fetiilk. MaJh. Â.)
Yahya Gaip B. (M.)
IKOCAJELÎ
İbrahim B.
Dbnalhim !Süirıayya B.
'M^sltafa B.
Şüferıü B.
KONYA
BdMır B. (M.)
Eyüp iSaıtarlB. (M.)
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FuaJt B.
Kâzım Hülsnfü B.
Miuısıa Kâzıım B. (M.)
Mıulsltafia Feyzli B. <ıM.)
Reflilk B..
ıKOZAN
AÜIi Sahip B. (Şark fetliık.
MaJh. Â.)
•Alli Sadi B. <M.)
KÜTAHYA
Gavldat B.
Falilk B.
Nurri B.
Ra,ğiip B.
Recep B. (V.)
MALATYA
Bedir B. (M.)
Dır, H M B.
Ismat 'Paşa Paışyeikiiıl;)
MıaJhmlult Nedim B.
MARAŞ
Abdülfcaıdtf B. (M.)
Mehmet B.
MARDİN
Abditfgaınii B, (M.)
AbdülııtazzıaJk B.
Necip B. (M.)
Ydkıup Kaıdrii B.
MENTEŞE
Esat B. (M.)
Şülkırü Kaya B.
Yumuş Naidli B.

C :2

MERSİN
Niyazi B.
MUŞ
•teiyas Sarnii B.
Osmari Kadril B. (M.)
Rıza B.
NİĞDE
Ebubelkür Hâlzıim B.
ORDU
Rıaoaii B.
RİZE
Ekrem B. (M.)
Esaifi B.
Fuait B,
Haisamı Caıviilt B.
SARUHAN
'
«Abidin B. (M.)
Dr. Salim B.
Btiham B.
Kidmall B.
Miahımıdt ,Saıbni B. (V.)
Muslta'fia Fevzi B. (M.)
SİİRT
Mahmut B.
SİNOP
Dr. Rıza Nur B.
Raaep Zühltü B.
Yusuf Ketmıaüi B.
SİVAS
MuaıMm©r B.
Ra'hmi B.

i>m<^^~ •*-
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Rasiım B. (1. Â.)
Ziyiaıeütiin B,
SİVEREK
HalltiÜ Fahri B.
Kaıdrii Ahmet B.
ŞARKİ KARAHİfSAR
Alli Sururü B.
fernıaıil B. (M.)
Mıehmıdt 'Eımiia B. (M.)
TEKİRDAĞ
Camia B. (V.)
TOKAD
Bdkto Samlî B.
Emin B.
Kâimi B. (M.)
Mustafa Vasfıi B.
TRABZON
Hasan B. (V.)
Nabizaida Hamdi B.
Rahmi B. (M.)
Şefik B. (M.)
URFA
ADİ B.
Yahya Kama! B.
VAN
İbrahim B. (M.)
Münliıp B. !(M.)
ZONGULDAK
Tumaiı H&'lmli B.
Yusuf Ziya B. <M.)
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Lise ve Orta Mektepler Talebelerinden Niharî Ücreti Atanmaman Hakkındaki Kanunun Netücd Ârâsı
«Nisap Yofctur.»
Âza adedi
Reye iştirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Münhaller
Reye iştirak etmeyenler

: '287
93
: 92
1
: — .
2
: 192

(Kabul
ADANA
Zaimir. B.;
AFYONKARAHİSAR

m B,
İzzdt U M B^
Saldrtc B.
AKjSARAY
Neşdt Bi
ANKARA
Ali B.
thıssan B,
Şaiklir B, •
ANTALYA
Ahimjet Sâikii B.
Rakiıh B J
ARDAHAN
TaillâJti B,
ARTVİN
Hiflmji B<
AYDIN
Mİtoa/E B<
TıaJhslitri B,
BİGA
Metanet B^
Ştükınü B.
«OZOKı
Ahimieit Halmidi! lB^
Süflaytmian Smrt'Bj
BURSA
Mu&fcatfa Fdhlmti B,
Reföt B,
GANfoÇ,
Gajvilt ipalşa
Süfeyirriiani Nedmi B.

1

ÇANKIRI
Rüıfalt B.
Taiait Bj
ÇORUM
Ismalrl KeınaH B.
Miinliır B,
Ziya B.
DENİZLİ
Dr< Kâzımı B<
HaıyJdaffl RüışM B.
DİYÂRBEKİR
Feyzi B<
tbralhdtm Tâli B.
ELÂZİZ
•MıUstafa B.
Nadi B.
Süleyman B.
ERGANİ
Kâzım Vöbjbi B.
ERTUĞRUL
Abimöt İffet B.
Halil B.
İbraJbJim B.
ERZURUM
Münıir Hüsrev B.
Rüışittü Paşa
GAZİANTEP
Kılıç Ali B.
GELİBOLU
Oelâl Nufli B.

GİRESUN
Şevfldet B.
İSPARTA
Hüseytin Hüsnü B.
İbrabiim B.
| Mıükerrem B.

-

Edenler)
i

;ÎÇEL
Bmıkı B.
İSTANBUL
! Akçoraioğlaı YuSıuf B.
Alıi Rıza B.
Dr. Refik B.
Kâzıım Karaibökür Paşa
İZMİR
Kâmiil B.
Mahimuıt iEısaıd B.
| Muısltaifa Nebati B,
Mıünjit B.
KARESİ
Osirrtan Niyazi B.
KASTAMONU
1 Ali Nazmii B.
Hasan Fetorii B.
Mıeftawet Fuat B.
Vefad Çedlöbi B.
KAYSERİ
Aherrit H i t e i B.
KOCAELİ
İbrahiim B.
Saffet B.
,KONYA
Mustafa B.
Naiilm Hâzııîm B.
Tevfjk Fikret B.
KÜTAHYA
Rıza B.
MALATYA
Riaşit B.
M ARAŞ
Mithat B.
MARDİN
Aîi Rıza B.
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MERSİN
-Bediim B,
'NİĞDE
1 Alta fi<
Gbdbelkiir HâzMri B.
H a l t B.
ORDU
:

Falilk B.
.Hana Sanki B.
Hamıdi B.
ismail B .
RİZE
Ati B.
,SARUHAN
Yaşar B.
SİİRT
Haillil HulHlöi B.
SİVAS
Hailiis Turgut B.
Ziıyaetltin B,
SİVEREK
Mahmut B.
TRABZON
Abdufıah B.
Sülieymlam Sıırırı B.
URFA
Reföt B.
Saffet B.
Yalhya Kemail B.
VAN
Halkikı B,
ZONGULDAK
Halil B.
Raigtp B.
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(Reddedenler)
ERGANİ
thsaın fi.
(Münhaller)
KIRŞEHİR
MARAŞ
(Reye İştirak Etmiyerüer)
ADANA
İsmialil Safa B.
Kemali fi. (M.)
AFYONKARAHİSAR
Kâmil B, <(M.)
Mıusa Kâzım ıB. (M.)
Ruşen Esnaf 'B.
AKSARAY
Beâim ACaJliaıy fi.
Mıustaifa Vöhlbü fi. (M.)
AMASYA
Aİi Rıza IB.
Bsalt fi. (M.)
Nalflia B.
ANKARA
•Mi Fuat Paşa
Gazi Mustafa Kemal
Pa#a (Ridiisliouımtar)
HİTImıi B.
ANTALYA
Hasan Stittaı ;B.
Mıuraft B,
ARDAHAN
Tahislin fi.
AYDIN
Dır, Mazhar B. (M.)
Dr, Rjeşilt Gaİb B,
(Anık. İstik. Mıah. A.)
BAYEZİD
Süllsyaimın Sud!i B. (M.)
Şefik B,
BİGA
Sami'lh RiiM B.
.BİTLİS
Muhlititıin Nâmü fi,
BOLU
Oevalt Abbias B.
Dr. Emlin CemaU fi.

Failli'h Rıfikı fi.
M-ehırteft Vasfil B.
Şükrü fi.,
BOZOK
Avrai fi. (Şarlk İstik.
Mah. Â.)
Safllih fi.
BURDUR
Hüseyin Bâlki B.
Mustafa Şeref fi (M.)
BURSA
Niöoaiti fi.
NuridCtün Paşa
Osmıaıı Nura B. (M.)

Şeıtef fi,.
Züllfi fi.
EDİRNE
Cafer Tayyar Paşa (M.)
Falik fi.
Hüseyin Rıtfkı B. (M.)
ELÂZİZ
Hüseyin B.
Muhıitıtlimt B.
•ERGANİ
İhsan iHâmüt B.
ERTUĞRUL
Dır. Rfeet B.
Rasta fi. (M.)

CANİK
Taı'ıâlt Avtali B. (M.)
CEBELİBEREKET
Avnli Paşa (M.)
İhsan fi. (V.)
ÇANKIRI
Mustafa Abdütıialik fi.
Ziya ıB. (M.)
ÇATALCA
Şalidir fi.

ERZİNCAN
Abdülhalk fi. (M.)
Salbi IB. (M.)
ERZURUM
Câizliım ıB.
Hâllet B. '(M.)
Raiif B. (M.)
Ziyaötltlin B. <M.)

ÇORUM
Dr. Mustafa B.
İsmet B.
DENİZLİ
Mıazhar Mıüfiit B.
Nödip AJli B. (Anlk'ara
Üsttük. Mah. M. U.)
Yusuf B< <(M.)
DERSİM
Ahmet Şükrü B,
Feridun Fikri B.
DİYARREKİR
Ca^it fi. •

BSKtŞEHİR
AbduMah Azlim B. (M.)
Arif B.
Brriin B.
GAZİANTEP
Ahmet Retrefi B< (M.)
Alli Cenıaınî B. (V.)
Ferit fi. >(1M.)
Şahin fi.
GENÇ
M.üMtitin fi.
GİRESUN
Hacim Muhittin B.
(Şarik İstik. Mah. Röisi)
Haiklkı Tarik B. (M.)
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Kâzıım B.
Tajhim B,
GÜMÜŞANE
Cemal Hüsnlü fi. (M.)
Hasan Fehlmli B.
Zeki B, <M.)
HAKKÂRİ
Asâf B. (İ. A.)
Nazmü fl. (M.)
İÇEL
Dr. Tıevfik fi.
İSTANBUL
Ahmet Muhtar B.
Behtiç B, (V.)
Dr. Hıa/k'kt Şin'aisli Paşa
Edüp :Servie11 fi;
Ham'dli fi.
Hamdullah Suphi B. (M.)
Hüseyin Rauf B.
İhsan Paşa
femialil Canlbu'jat B. (M.)
Refiât P!aşa
Tevfiik Kâmil B.
İZMİR
Dır. Tevfiik Rüştıü B. (V.)
Mahmut Celâl fi.
Mustafa Rahmi B.
Osmamzafdö Hamıdli B.
Saraçoğlu Şükrü B.
KARESİ
Ajhim'et Süreyya B.
(Şarkfaüik.Mah. M. U.)
Alii Şuurli B. (M.)
Haclar Adfl fi. (İM.)
HuKM fi.
Kâzım Pasa (Reliıs)
Metanet CaVit B.
M'ehemt Vehbi B. (M.)
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/KARS
Ağaoğ'ıu Ahmet B.
Ömer B,
KASTAMONU
Alili Rıtfa B.
Hallilt B. (M.)
NeomıeiKlm MoUa B.
KAYSERİ
Dr. Oafliilt B.
Salb>jt B. (M.)
Zelki fi,
KIRKLARELİ
Dr. Pualt fi.
Şavfcet fi.
KIRŞEHİR
Lûtfıi Müfit fi.
(Şaıik fatlilk. Mia-h. A.)
Yahya Ga'lip B. (M.)
KOCAELİ
İbrahim Süreyya B.
Mustafa B.
Şükrü B.
KONYA
Bdkür B. <M.)
Eyüp Saibrl (B.) (M.)
Fuat B..
Kâzım Hüsnü B. <M.)
Musia Kâzum B. (M.)
Mmatafa Feyzi fi. <1M.)
Reflilk B.
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KOZAN
A'li Sahip fi. (Şark İsifiik.
Mah. A.)
Allı Şadı fi. (M.)
KÜTAHYA
Cevdet B. (M.)
Fa'ik fi.
Nuri fi,
Rağıip B.
Recep B. V.)
MALATYA
Bedii! fi.
Dr, Himli fi,
îsmıdt Paşa (ıBaşviekil)
Mahmut Nedim B.
MARAŞ
Abdülkadir B. (M.)
Mehlmiet B.
/MARDİN
Abdüliganii B. (M.)
Abdülriezzak! fi.
Necip B. (M.)
Yalcup Kadri B.
MENTEŞE
Esat fi. (M.)
Şükrü Kaıya fi.
Yunus Nadi fi.
MERSİN
Niyazii B.
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MUŞ
l'lıyas Samli B*
Osman Kaıdri fi. (M.)
Rıza fi.
NİĞDE
Gallip fi.
ORDU
Recaii fi.
RİZE
Ekrem B. (M.)
•Esat fi.
Fuat B.
Hasan Cavilt fi.
SARUHAN
Abidin B, '(M.)
Dr. Saim fi.
Eflhem fi.
Kemal fi.
Mıöhmet Safari fi.
Mustafa Feyzü fi.
SİİRT
Mıaihimıut B.
SİNOP
Dr. Rıza Nur iB.
Recep Zühıtü fi.
Yusuf Kemal fi.
SÜVAS
Dr. Ömer Şevlki fi.
Muammer B.
Rahmli fi.
RaSİım fi. <1. A.)
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SİVEREK
Ha'jiH Fahri fi
Kadri Ahraeft fi.
ŞARİKÎ iKARAHtSAR
Aîi Su/roM fi.
lamalM fi. <ıM.)
Miehmfet Emlin B. (M.)
TEKİRDAĞ
Oemıil B. (V.)
Faffik! fi,
TOKAD
»Beklir Slami fi.
Emin O.
KâMil B. (M.)
Mustafa Vasfli fi.
TRABZON
Ahmet MtuhlCar ,'B.
Hasan ıB. (V.)
Nıebizade iHamıdiJ I ,
Rahmi fi. (M.)
Şefik fi. <M.)
,URFA
AJli fi.
VAN
İbrahim B. (M.)
Münlip B. (M.)
ZONGULDAK
Tunıalıı H İ M 'fi.
Yusuf Ziya B. (M.)

Sıra numarası : 143
BORÇLAR KANUNU LÂYİHASI (1/909) VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet
Nisan 1926
6
1448
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE
Adliye Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekille
ri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimamda tezekkür
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan borçlar kanunu
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak
sureti takdim olunmuştur.
Muktezasımn ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruhnasım rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
ESBABI MUCİBE
Kanunu medeninin adi ukudata taalluk eden 557
maddelik kısmı (Borçlar Kanunu) serlevhasiyle taknin olunarak büyük Meclisin kabulüne arz olunmak
üzere lâyiha halinde takdim kılındı.
Halihazırda adi ukudatı mecelle ahkâmına tevfik
edilmekte ve o suretle hal ve fasl olunmaktadır.
Kanunu Medeninin esbabı mucibesindede arz
olunduğu veçhile mecelle, memleketimizin bugünkü
inkişafat ve ihtiyacatını hiç bir veçhile ifadede ve
takdim edemeyen birtakım iptidaî kaideleri iktiva et
mektedir.
O rütbe ki 1851 maddeyi ihtiva eden mecellenin
bugün mahkemelerimizce ancak bir iki yüz maddesi
tatbik edilebilmektedir. Bu vaziyet karşısında ihkakı hak gibi mübeccel bir vazife ile mükellef olan
Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin bu hususta ne
derece müşkilâta maruz kaldıkları ve halkımızın bi
hakkın ne kadar müşteki bir halde bulunduğu keyfi
yeti izandan müstağnidir fikrindeyim.
Senelerden beri devam eden bu adlî zaafa müstace
len nihayet vermek ve muasır medeniyetin icabatına
tevffki hareketle Türkiye Cumhuriyetini pek ziyade
muhtaç olduğu yeni kanunlarla teçhiz etmek artık
kati bir zaruret halini almıştır. Muasır medeniyetin
en yüksek hukuk eserlerinden biri olan İsviçre'nin
«Code des obligation» mndan aynen ihtibas olunan
(Borçlar Kanunu lâyihası) ihtiyacatı hazmımıza mu

vafık görülmüştür. Kanun, Adliye Vekâletinve verilen
direktifler dahilinde Türkiye Cumhuriyetinin güzide
hukukşinaslan tarafından hazırlanmıştır. İşbu kanu
nun bu sene zarfında müstacelen mevkii meriyete vazına ve bu suretle memleketimizin iktisadî ve içtimai
ihtiyaçlarının inkılâp ve onun en büyük eseri olan
Cumhuriyet mefhumiyle mutabık bir surette tatmini
ne müsaade buyuruhnasım rica ederim efendim.
Adliye Vekili
Mahmut Esat
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Adliye Vekâletince ihzar ettirilerek Başvekâletin
6 Nisan 1926 tarih ve (6/1448) numaralı müzakere
siyle Meclisi ÂKye tevdi buyurulan Borçlar Kanunu
Adliye Encümenince tetkik ve müzakere edildi.
Muamelâtı ticariye hariç olmak üzere bilcümle
hususah medeniyeyi ihtiva eden kanunu mezkûr lâyi
hası, Meclisi Âlice kabul buyurulan Kanunu Mede
nî lâyihası gibi en mütekâmil bir kanun olan İsviçre
Obligasyon kanunundan aynen tercüme edilmiş ve
encümenhnizce bazı ufak tefek kelime tashihleri istis
na edildiği surette esas itibariyle mucibi takdir görü
len lâyiha kabul edilmiştir.
Memleketin muamelâtı medeniye ve halkın münaısebatı hukukiyesini tamamiyle temine kâfil görülen
lâyihai mezkûrenin kabul edilerek müstacelen tetkik
ve müzakeresi Heyeti Celilerin tasvibine arz olunur.
AdHye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Konya Mebusu
Antalya
Refik
Ahmet Saki
Kâtip
Aza
Sanman
Kastamonu
Kemal
Necmettin
Aza
Aza
Çorum
Kastamonu
Mtintir
AH Nazmı
Aza
Âza
Denizli
Karesi
Necip Ali
Osman Niyazi
' Aza
Aza
Konya
Bozok
Tevfik Fikret
Hamdi
Aza
Aza
Kastamonu
Sinop
Hasan Fehmi
Yusuf Kemal

BORÇLAR KANUNU
(Resmî ceride i!c Kesir ve ifân : 8, V. 1926 - Sa
yı : 366)
N o . : 818
BİRİNCİ KISIM
Umumî Hükümler
BİRİNCİ BAP
Borçların Teşekkülü
BtRİNCt FASIL
Aksdden Doğan Borçlar
(A) Akdin silikatı
I - İki tarafın muvafakati
1. Umumî şartlar"""
Birinci Madde — İki taraf karşılıklı ve birbirine
uygun surette rızalarım beyan ettikleri takdirde akit
tamam olur.
Rızanın beyanı sarih olabileceği gifcâ zımnî dahi •
olabilir.
2, İkinci derecedeki noktaların meskût kalması.
İkinci Madde —- İki taraf akdin esaslı noktaların
da uyuşmiaı ise ikinci derecedeki noktalar sükûtla
geçilmiş olsa bile akde münaldt olmuş nazariyle ba
kılır.
İkinci derecedeki noktalar hakkında uyuşulamadığı takdirde hakim işin mahiyetine bakarak onları ta
yin eyler.
Akitlerin şekillerine müteallik hükümler mahfuz
dur.
II - İcap ve kabul
1. Kabul için müddet tayini
Üçüncü Madde — Kabul için bir müddet tayin
ederek ahar kimseye bir akdin yapılmasını teklif eden
kimse bu müddetin hitamına kadar icabından döne
mez. Bu müddet bitmeden evveî kabul haberi kendi
sine'yetişmezse icap ile bağlı kalmaz.
2. Kabul için müddet tayin olunmaksızın icap
a) Hazırlar beyninde
b) Gaipler arasında
Dördüncü Madde — Kabul İçin bir müddet tayin
olunmaksızın hazır olan bir şahsa karşı vaki olan icap
derhal kabul olunmadığı takdirde onu yapan bağlı
kalmaz.
İki taraf yahut vekillerinin bizzat telefon ile yaptıkları akitlere, hazırlar arasında icra olunmuş naza
riyle bakılır.
Beşinci Madde — Hazır olmayan bir şahsa karşı
müddet tayin olunmaksızın dermeyan olunan icap, za
manında ve muntazam surette irsal olunmuş bir ce-

vnbnı vusulüne •inazaa* edebileceği dakikaya kadar,
onsa yapan hakkında lüzum ifade eder„
Bu kimsenin icabını samanında vasıl olmuş addet
mece hakka vai'dıs".
Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç
varıi' ve o kimse onanla müîzem olmamak iddiasında
balunursa keyfiyeti derhal kabul edene bildirmeğe
mecburdur.
3, Zımnî kabul
Altıncı Madde — İcabı dermeyan eden kimse ge
rdi ifiln hususî m-ayetinden gerek hal ve mevkiin icabindım naşi sarîh bir kabule İntizar mecburiyetinde
ohnadığı takdirde eğer icap, münasip bir müddet için
de reddoluumsmsş ise akde münakit olmuş nazariyle
bakslır.
4, İltizamsız icap ve aleni icap
Yedinci Madde — İcabı dermeyan eden kimse bu
bapdaki hukuku mahfuz olduğunu sarahaten beyan
eder yahut akdi İltizam etmemek niyetinde olduğu
gerek miski ezayı halden gerek işin hususî mahiyetin
den istidlal olunursa icap lüzum ifade etmez.
Tarife ve cari fiyat irsali, icap teşkiletmez.
Semenini göstererek emtia teşhiri kaideten icap
addolunur.
5, îîân sureliyle vuku buFan vaitler,
Sekizinci Madde — Bir iş veya bir şey mukabilin
de ilân suretiyle bir bedel vadeden kimse vadine tev
fikan o bedeli vermeğe mecburdur.
O iş veya o şey husule gelmeksizin o kimse vadin
den nükııl ederse vadetiiği bedeli tecavüz etmemek
üzere değerinin hüsnüniyetle yaptığı masrafı ödemeğe
mecburdur. Fakat umulan muvaffakiyetin elde edilemiyeceğini, vadi yapan kimse ispat ettiği surette bu
mecburiyete mahal kalmaz.
o» İcap ve kabulün geri alınması,
Dokuzuncu Madde — İcabın geri alındığı haberi
icabın vusulünden evvel veyahut aynı zamanda mürseîüniieyhe vasıl olur yahut icaptan sonra vasıl ol
makla beraber mürselünileyh icaba muttali olmazdan
evveî kendisine tebliğ olunursa icap, keenlemyekûn
addolunur.
Bu kaide kabulün geri alınmasına da tatbik edi
lir.
III - Gaipler arasında vukubulan bir aktın hangi
zamana istinat ettiği,
Onuncu Madde — Gaipler arasında icra olunan
akidler kabul haberi irsal olunduğu halde hüküm ifa
de ederler.

Eğer sarih bir kabule ihtiyaç bulunmazsa aktin
hükmü icabın vusulü anından itibaren cereyana baş
lar.
(B) Akidlerin şekli,
I - Umumî kaide ve emrolunan şekillerin şümu
lü,
On Birinci Madde — Akdin sıhhati kanunda sa
rahat olmadıkça hiç bir şekle tabi değildir. Kanunun
emrettiği şeklin derecei şümul ve tesiri hakkında baş
kaca bir hüküm tayin olunmamış ise akit bu şekle ria
yet olunmadıkça sahih olmaz.
II - Tahrirî şekil,
1. Kanunen muayyen,
a) Şümulü,
On İkinci Madde — Kanunen tahrirî olması lâ
zım olan bir akdin tadili dahi tahriri olmak lâzımdır.
Şu kadar ki akdi vakii nakız ve tadil etmeyen mütem
mim ve feri şartlar bu hükümden müstesnadır.
b) Rükünler,
On Üçüncü Madde — Tahrirî olması icap eden
akidlerde borç deruhde edenlerin imzalan bulunmak
lâzımdır. Hilafı kanunda yazılı olmadıkça imzalı bir
mektup veya aslî borcu üzerine alanlar tarafından
imza edilmiş olan teigrafname tahrirî şekil makamı
na kaim olur.
c) İmza,
On Dördüncü Madde — İmza, üzerine borç alan
kimsenin yazısı olmak lâzımdır.
Bir âlet vasıtasiyle vazolunan imza, ancak örf ve
âdetçe kabul olunan ahvalde ve hususiyle çok miktar
da tedavüle çıkardan kıymetli evrakın imzası lâzım
geldiği takdirde kâfi addolunur.
Amaların imzaları usulen tasdik olunmadıkça ya
hut imza ettikleri zaman muamelenin metnine vâkıf
oldukları sabit olmadıkça, onlan ilzam etmez.
d) İmza makamına kaim olacak işaretler,
On Beşinci Madde — İmza vazına muktedir olma
yan her şahıs imza yerine usulen tasdik olunmuş ve
el ile yapılmış bir alâmet vazetmeğe yahut resmî bir
şahadetname kullanmağa mezundur. Kabiyo poliçesi
ne müteallik hükümler mahfuzdur.
2. Akitte mahfuz kalan şekil,
On Altıncı Madde — İki taraf kanunen hususî bir
şekle tabi olmayan bir akdin hususî bir şekilde yapıl
masını kararlaştırmışlar ise, akit takarrür eden şekil
de yapılmadıkça, iki taraf bununla ilzam olunamaz.
İki taraf muayyen bir surette keyfiyeti izah etmiyerek tahrirî şekilden bahsetmiş oldukları takdirde ka

nun bu şekle riayet olunmasını emrediyorsa, iki tara
fın ona riayet etmesi lâzımdır.
(C) Borcun sebebi»
On Yedinci Madde — Borcun sebebini ihtiva et
memiş olsa bile borç ikrarı muteberdir.
(D) Akitlerin tefsiri muvazaa,
On Sekizinci Madde — Bir akdin şekil ve şartla
rını tayinde iki tarafın gerek sehven ve gerek akitdeki hakiki maksat ve fikri gizlemek için kullandıkları
tabirlere ve isimlere bakılmayarak, onlann hakiki ve
müşterek maksatlarım aramak lâzımdır.
Tahriri borç kararma istinak ile alacaklı sıfatını
iktisap eden başkasına karşı, borçlu tarafından mu
vazaa iddiası dermeyan olunamaz.
(H) Aktin mevzuu,
I - Erkânı,
On Dokuzuncu Madde — Bir aktin mevzuu, ka
nunun gösterdiği hudut dairesinde serbestçe tayin olu
nabilir. Kanunun sureti katiyede emreylediği hukukî
kaidelere veya kanuna muhalif, ahlaka (âdaba) veya
umumî intizama veyahut şahsi hükümlere müteallik
haklara mugayir bulunmadıkça iki tarafın yaptıkları
mukaveleler muteberdir.
II - Butlan,
Yirminci Madde — Bir akdin mevzuu gayrı müm
kün veya gayrı muhik yahut ahlâka (âdaba) mugayir
olursa o akit batüdır.
Aktin muhtevi olduğu şartlardan bir kısmının but
lanı akti iptal etmeyip yalnız şart, lağvolur. Fakat
bunlar olmaksızın aktin yapılmayacağı meczum bu
lunduğu takdirde, akitler tamamiyle addolunur.
III - Gabin,
Yirmi Birinci Madde — Bir akitde ivazlar arasın
da açık bir nisbetsizlik bulunduğu takdirde, eğer ga
bin mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından
veya hiffetinden yahut tecrübesizliğinden istifade su
retiyle vukua getirilmiş ise, mutazarrır bir sene zar
fında akdi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri
alabilir.
Bu müddet, aktin inikadından itibaren cereyan
eder.
IV - Akit yapmak vadi,
Yirmi İkinci Madde — Bir akdin ileride inşa edil
mesine dair yapılan mukavele muteberdir.
. Kanun iki tarafın menfaatları için bu akdin sıhha
tini bir nevi şekle riayet etmeğe tabi kıldığı takdir
de, bu şekil o aktin yapılması taahhüdüne de tatbik
olunur.
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V Rızadaki fesat,
j tarafından yanhş olarak naklolunduğu takdir, hata
Yirmi Üçüncü Madde — Akit yapılırken esaslı ( hakkındaki hükümlere göre muamele oîunur.
bîr hataya duçar olan taraf, o akit ile ilzam oluna
Iî. - Hile
maz.
Yirmi Sekizinci Madde — Diğer tarafın hilesiyîe
I - Hata,
akit icrasına mecbur olan tarafın hatası esaslı ol
1. Hatanın hükümleri,
masa bile o akit ile ilzam olunmaz.
2. Hata halleri,
Üçüncü bir şahsın hilesine duçar olan tarafın
Yirmi Dördüncü Madde — Esaslı hatalar hülayaptığı akit lüzum ifade eder. Şu kadarki diğer ta
satan şunlardır :
raf bu hileleye vakıf bulunur veya vakıf olması lâ
1. Hata ettiğini iddia eden tarafın bir akit hak
zım gelirse, o akit lâzım olmaz.
kında rızasını beyan ederken başka bir akit kastet
III. - İkrah
miş olması;
1. Aktin inkızası.
Yirmi Dokuzuncu Madde — Eğer iki taraftan bi
2. Hata ettiğini iddia eden tarafın akitde makuri diğer tarafın veyahut.
du aleyhi teşkil eden şeyden gayn bir şey kastetmiş
yahut üzerine borç alırken başlıca nazarı itibara al
Üçüncü bir şahsan ikrahiyle bir akit yapmış olur
dığı şahısta yanılmış olması;
sa kendi hakkında lüzum ifade etmez.
îkrah üçüncü bir şahsın fiili olup da diğer taraf
3. Hata ettiğini iddia eden tarafın taahhüt ettiği
ona vakıf olmamış veyahut vakıf olması lâzım bu
ivazın kastettiği şeyden ehemmiyetli surette çok ve
lunmamış olduğu takdirde, bu ikraha duçar olan ta
mukabil ivazın ehemmiyetli surette az olması;
raf akdi feshederse, hakkaniyet iktiza ettiği, halde di
4. Hata ettiğini iddia eden tarafça aktin lüzum
ğer tarafa tazminat vermeye mecburdur.
lu vasıflarından olarak nazarı itibare alınmasına ti
2. İkrahın şartları.
carî doğruluğu müsait olduğu şeylerde hata edilmiş
Otuzuncu Madde — İkrah olunan taraf, hal ve
olması.
mevkiine nazaran kendisinin yahut yakın akrabasın
Aktin yalnız saiklerjne taalluk eden hata, esaslı
dan birinin hayat veya şahıs veya namus yahut emvali
değildir.
ağır ve derhâl vukubulacak bir tehlikeye maruz ol
Adî hesap yanlışlığı, aktin sıhhatini ihlâl etmez.
duğuna kanaat getirdiği takdirde, ikrah muteber ad
Bunlar tashih olunmakla iktifa olunur.
dolunur.
3. Hüsniyet kaidelerine muhalif hareket davası.
Bir hakkın veya kanununî salâhiyetin talep ve is
Yirmi Beşinci Madde — Hataya duçar olan taraf,
timali tehdidi ile muzuyakaya duçar olan kimsenin
hüsniyet kaidelerine muhalif bir surette ona istinat
yaptığı akit, tehdit eden için fahiş menfaatler temin
edemez.
etmiyorsa, bu tehdidi ikrah muteber addolunmaz. Fa
Bilhassa yapmaya kastettiği akti diğer taraf, icra
kat fahiş menfaatlar istihsali için tehdit olunan tara
ya hazır olduğunu beyan ettiği takdirde, işbu akit
fın müzayaka halinde bulunmasından istifade olun
onun hakkında lüzum ifade eder.
muş olursa, bu korku nazara alınır.
4. İhmal yüzünden hata.
IV. - / \ûe icazet ile rızanın fesadi bertaraf edil
Yirmi Altıncı Madde — Aktin hükmünden kur
mesi.
tulmak için hata ettiğini iddia eden taraf, eğer hata
Otuz Birinci Madde — Hata veya hile ile halel
kendi kusurundan ileri gelmiş ise, mukavelenin bu
dar olan yahut ikrah ile yapılan akit ile mülzem ol
suretle feshinden mütevellit zararı tazmine mecbur
mayan
taraf işbu akdi ifa etmemek hakkındaki kara
dur. Fakat diğer taraf hataya vakıf olmuş veya vakıf
rını
diğer
tarafa beyan yahut verdiği şeyi istirdat et
olması muktazi bulunmuş olduğu takdirde tazminat
meksizin
bir
seneyi geçirir ise, akde icazet verilmiş
lâzım gelmez.
nazariyle bakılır, bu mehil, hata veya hilenin anla
Eğer hakkaniyet icap ederse, hâkim, mutazarrır
şıldığı veya korkunun zayii olduğu tarihten itibaren
olan tarafın lehinde daha fazla tazminat hükmedebi
cereyan eder.
lir.
5. Bir vasıtanın hatası
Hile ile haleldar olmuş yahut ikrah ile yapılmış
Yirmi Yedinci Madde — İki taraftan birinin rı
olan bir akde icazet, zarar ve ziyan talebinden fera
zası, bir mukbir veya tercüman gibi diğer bir vasıta
gati istilzam etmez.

(Z.) Temsil
I. - Salâhiyete müstenit temsil.
Otuz İkinci Madde — Salahiyetdar bir mümessil
tarafından diğer bir kimse namına yapılan akdin hak
lan ve borçlan, o kimseye intikal eder.
1. Umumiyet itibariyle:
a) Temsilin hükümleri.
Akdi yaparken mümessil, sıfatını bildirmediği tak
dirde aktin haklan ve borçlan ve kendisine ait olur.
Şu kadar ki kendisiyle akti yapan kimse bir temsil
münasebeti mevcut olduğunu ahvalden istilâl eder
yahut bunlardan biri veya diğeri ile akit icrası ken
disince farksız bulunur ise aktin hakları ve borçları
temsil olunan kimseye ait olur.
Sair hallerde alacağın temlikti veyahut borcun na
kil hakkında mevzuu usule tevfikan muamele icrası
lâzımgelir.
b) Salâhiyetin şümulü derecesi.
Otuz Üçüncü Madde — Başkası namına temsil
hukuku âmmeden münbais ise mümessilin derecei sa
lâhiyeti bu bapdaki ahkâmı kanuniye ile tayyün eder.
Temsil hukukî bir tasarrufdan tevellüt etmiş ise sa
lâhiyet derecesi o tasarruf ile taayyün eyler.
Şu kadar ki salâhiyet derecesi üçüncü şahsa be
yan ve tebliğ edilmiş ise ancak bu beyana itibar olu
nur.
2. Hukukî muameleden neşet eden saSâhiyet.
a) Salâhiyetin tahdidi ve refi.
Otuz Dördüncü Madde — TemsI olunan kimse,
hukukî bir tasarrufdan tevellüt eden temsil salâhiyeti
ni her zaman tahdit veya ref edebilir. Bundan dolayı
mümessilin, bir hizmet veya şirket veya vekâlet akdi.
gibi sebeplere istinat ederek dava ikâmesi hakkına
haîeî gelmez.
Temsil olunan kimsenin bu hakkından evvelce fe
ragat etmesi hükümsüzdür.
Temsil olunan kimse gerek sarahaten, gerek delâleten verdiği salâhiyeti diğer kimselere bildirdiği hal
de bu salâhiyeti tamamen veya kısmen ref ettiğini
bildirmemiş olursa salâhiyetin bu suretle refini üçün
cü şahıslara karşı dermeyan edemez.
b) Ölüm ve ehliyetsizliğin ve sairenin hüküm
leri.
Otuz Beşinci Madde — Hilafı iki tarafça kararlaştınhnış yahut maslahatın mahiyetinden istitüâl
oîunmuş olmadıkça; hukukî bîr muameleden müte
vellit temsil salâhiyeti mümessil veyahut temsil edi
lenin vefatı veya gaiplik hükmünün ilânı veya me
deni haklarının istimali hususunun i zaası ya

hu i ikisinden birinin yahut her ikisinin iflâs ilân et
mesiyle, nihayet bulur. Hükmî bir şahsın mevcudiyeti
hitam bulduğu yahut bir şirket fesholunduğu takdir
de de hüküm yine böyledir.
İki tarafın birbirine karşı haiz oldukları şahsî
haklar mahfuz kalır.
c) Salâhiyeti havi o'an senedin iadesi.
Otuz Altıma Madde — Salâhiyetini natık vesi
kayı haiz olan mümessiS, vazifesi hitam bulduğu tak
dirde, onu temsil edilene iade yahut mahkemeye tev
di etmeye mecburdur.
Eğer temsil edifen yahut tefleri mümessili bu hu
susa icbar etmekte tekâsül ederlerse bundan dolayı
hüsnüniyet ile hareket eden üçüncü şahısların duçar
oîacaklan zararı tazmin etmeye mecbur olurlar.
d) Hangi zamandan itibaren salâhiyetin nihayet
bulacağı.
Otuz Yedinci Madde — Mümessil kemli salâhiyeti
nin hitam bulduğuna vakıf olmadığı müddetçe,
temsil editen yahut halefleri bu salâhiyet henüz ba
ki imiş gibi anın muamelesi ile alacaklı veya borç
lu ohırlar.
Üçüncü şahısların, salâhiyetin nihayet bulduğu
na vâkıf oldukîan suretler müstesnadır.
II - Salâhiyetin fıkdanı,
1. İcazet,
Otuz Sekizinci Madde — Bir kimse salâhiyeti ol
madığı halde diğer bir şahıs namına bir akit yaptı
ğı takdirde, bu şahıs işbu akde icazet vermedikçe ala
caklı veya borçlu olmaz. Diğer tarafın, temsil edile
nin münasip bir müddet içinde o akde icazet verip
vermeyeceğini beyan etmesini talebe hakkı vardır.
Bu müddet zarfında icazet verilmediği hakle, o kim
se müîzem olmaz.
2. İcazetin bulunmaması,
Otuz Dokuzuncu Madde — Eğer icazetten sara
haten veya zımnen intina olunur ise, akdin, ademi
sıhhatinden tahaddüs eden zararın tazmini zımmında, mümessil sıfatını takınan kimse aleyhinde da
va ikâme olunur. Fakat bu kimse diğer tarafın sa
lâhiyeti bulunmadığına vakıf olduğu veya vakıf ol
ması lâzım geldiğini ispat ettiği takdirde, davaya
mahal yoktur.
Mümessilin taksiri vukuunda hakkaniyet iktiza
ittiği halde hâkim, anı daha fazla zarar ziyan itası
na mahkûm eder.
Haksız mal iktisabı esasına binaen dava ikâmesi
hakkı, bu hallerin kâffesinde bakidir.
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III. - Mahfuz hükümler,
Kırkıncı Madde — Şirket mümessil ve memur
larının ve tüccar vekillerinin salâhiyetleri hakkın
daki hükümler mahfuzdur.
İKİNCİ FASIL
Haksız Muamelelerden Doğan Borçlar
A) Umumî kaideler,
I. - Mesuliyet şartları,
Kırk Birinci Madde — Gerek kasten gerek ih
mal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir su
rette diğer kimseye bir zarar ikâ eden şahıs, o zara
rın tazminine mecburdur.
Ahlâka mugayir bir fiil ile alıar kimsenin zara
ra uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o zararı tazmine mecburdur.
II. - Zararın tayini,
Kırk İkinci Madde — Zararı ispat etmek müddeiye düşer. Zararın hakiki miktarını ispat etmek
mümkün olmadığı takdirde hâkim, ahvalin mutat
cereyanını ve mutazarrır olan tarafın yaptığı ted
birleri nazarı itibara alarak anı adalete tevfikan ta
yin eder.
III. - Tazminat miktarının tayini,
Kırk Üçüncü Madde — Hâkim, hal ve mevkiin
icabına ve hatanın ağırlığına göre tazminatın sure
tini ve şümulünün derecesini tayin eyler.
Zarar ve ziyan irat şeklinde tayin olunduğu tak
dirde borçludan icap eden teminat alınır.
IV. - Tazminatın tenkisi,
Kırk Dördüncü Madde — Mutazarrır olan taraf
zarara razı olduğu yahut kendisinin fiilî zararın ih
dasına veya zararın tezayüdüne yardım ettiği veya
zararı yapan şahsın hal ve mevkiini ağırlaştırdığı tak
dirde, hâkim zarar ve ziyan miktarını tenkis yahut
zarar ve ziyan hükmünden sarfı nazar edebilir.
Eğer zarar kasten veya ağır bir ihmal veya ted
birsizlikle yapılmamış olduğu ve tazmini de metyunu müzayakaya mâruz bıraktığı takdirde hâkim
hakkaniyete tevfikan zarar ve ziyanı tenkis edebi
lir.
V. - Hususi haller,
1. Adam ölmesi ve cismamî zarar,
a) Ölüm takdirinde zarar ve ziyan,
Kırk Beşinci Madde — Bir adam öldüğü takdir
de zarar ve ziyan, bilhassa defin masraflarını da ih
tiva eder. ölüm, derhal vukubulmamış ise zarar ve
ziyan tedavi masraflarını ve çalışmaya muktedir ola
mamaktan mütevellit zararı ihtiva eder.

ÖMim neticesi olarak diğer kimseler mütevef
fanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde on
ların bu zararım da tazmin etmek lâzım gelir.
b) Cismani zarar halinde lâzım gelen zarar ve
ziyan,
Kırk Altıncı Madde — Cismanî bir zarara duçar
oSan kimse külliyen veya kısmen çalışmaya muktedir
olamamasından ve ileride iktisaden mâruz kalacağı
mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve bü
tün masraflarım isteyebilir.
Eğer hükmün şüduru esnasında kâfi derecede
kanaat ile cismanî zararın neticelerini tayin etmek
mümkün değil ise hükmün tefhimi tarihinden itiba
ren iki sene zarfında hâkimin, tetkik salâhiyetini mu
hafaza etmeye hakkı vardır.
c) Manevi tazminat,
Kırk Yedinci Madde — Hâkim hususi halleri na
zara alarak cismanî zarara duçar olan kimseye ya
hut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi
zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesi
ne karar verebilir.
2. Haksız rekabet,
Kırk Sekizinci Madde — Yanlış ilânlar yahut hüsniniyet kaidelerine mugayir sair hareketler ile müş
terileri tenakus eden yahut bunları kaybetmek kor
kusuna mâruz olan kimse bu filîlere hitam verilmesi
için faili aleyhinde ikâmei dava ve failin hatası vu
kuunda sebebiyet verdiği zararın tazminini talep
edebilir.
3. Şahsi menfaatlerin haleldar olması,
Kırk Dokuzuncu Madde — Şahsî menfaatleri ha
leldar eden kimse hata vukuunda zarar ve ziyan ve
hatanın hususi ağırlığı icap ettiği surette, zararı ma
nevi maniyle nakti bir meblâğ itasını dava edebi
lir.
Hâkim, bu tazminatın itası yerinde diğer bir
tazmin sureti ikâme yahut ilâve edebilir.
VI. - Müteselsil mesuliyet,
1. Haksız fiil halinde,
Ellinci Madde — Birden ziyade kimseler birlik
te bir zarar ikâ ettikleri takdirde müşevvik ile asıl fail
ve feran zimethal olanlar tefrik edilmek sizin müte
selsile mesul olurlar. Hâkim, bunların birbiri aleyhin
de hakkı rücuları olup olmadığını takdir ve icabın
da bu rücuun şümulünün derecesini tayin eyler.
Yataklık eden kimse, vâki olan kârdan hisse al
madıkça yahut iştirakiyle bir zarara sebebiyet ver
medikçe mesul olmaz.
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2. Muhteilf sebeplerin içtimai halinde,
Eüi Birinci Madde — Müteaddit kimseler muh
telif sebeplere (haksız muamele, akit, kanun) binaen
mesul oldukları takdirde haklarında, birlikte bir
zarar vukuuna sebebiyet veren kimseler hakkında!
hükümlere göre muamele olunur.
Kaideten haksız bir fiili ile zarara sebebiyet ver
miş oîan kimse en evvel tarafından hata vâki olma
mış ve üzerine borç aluısnamsş oüduğu halde kanu
nen -mesul! olan kimse en sonra, zaman ile mükellef
olur.
VI!. - Meşru müdafaa, ıstırar ve kendi hakkını
vikaye için kuvvet istimal'i,
Eîîi İkinci Madde — Meşru müdafaa halinde
mütecavizin şahsına veya malarına yapılan za
rardan dolayı tazminat lâzım gelmez.
Kendisini veya diğerini zarardan yahut derhal vukubuüacak bir tehlikeden vikaye için başkasının
mallarına halel iraz eden kimsenin borçlu olduğu
tazminat miktarım hâkim hakkaniyete tevfikan ta
yin eder.
Kendi hakkını vikâ için cebri kuvvete müracaat
eden kimse hal ve mevkie nazaran zamanında hükü
metin müdahalesi temin ediilmediği yahut halikının
ziyaa uğramasını yahut istimali hususunun pek çok
müşkül olmasını men için başka vasıtalar mevcut
olmadığı takdirde bir güna tazminat itasiyîe mükel
lef olmaz.
VIII. - Ceza hukuku ile Medeni hukuk arasın
da münasebet,
E l i Üçüncü Madde — Hâkim, küsur olup olma
dığını yahut haksız fiilin faili temyiz kuvvetini haiz
bulunup bulunmadığına karar vermek için ceza hu
kukunun mesuliyete dair ahkâmiyFe bağlı olmadığı
gibi, ceza mahkemesinde verilen beraet karariyle
de mukayyet değildir. Bundan başka ceza mahke
mesi kararı, kusurun takdiri ve zararın miktarının
tayini hususunda dahi hukuk hâkimini takyit etmez.
B)
yeti,

Temyiz kudretini haiz olmayanların mesuli

Elli Dördüncü Madde — Hakkaniyet iktiza edi
yorsa hâkim temyiz kudretini haiz olmayan kimseyi,
ikâ ettiği zararın tamamen yahut kısmen tazmini
ne mahkûm eder.
Temyiz kudretini muvakkaten izaa eden kimse
bu halde iken yapmış olduğu zararı tazmine mec
burdur* Şu kadar ki kendi kusuru olmaksızın ikâ edil
miş olduğunu ispat ederse mesul olmaz.

C) İstihdam edenîerin mesuliyeti,
Eüa Beşinci Madde — Başkalarını istihdam eden
kimse maiyetindeki müstahdemin ve amelesinin hiz
metlerini ifa ettikîeri esnada yaptıkları zarardan
nıesüMür. Şu kadar ki böyle bir zararın vukubulmaması için hal ve maslahatın icap ettiği bütün dik
kat ve itinada bulunduğunu yahut dikkat ve itina
da bulunmuş olsa bîie zararın vukuuna mani ola
mayacağını ispat ederse mesul olmaz.
İstihdam eden kimsenin, zâmlh olduğu şey iîe za
rarın ikâ eden şahsa karşı hakkı rücüü vardır.
D) Hayvanlar tarafından yapılan zarardan me
suliyet,
I. - Zarar ve ziyan,
E'li Altmcı Madde — Bir hayvan tarafından ya
pılan zararı, o hayvan kimin idaresinde ise, - hal ve
maslahatın icap ettiği bütün dikkat ve itinayı yap
tığım yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile
zararın vukuuna mani olamayacağını ispat etmedik
çe, tazmine mecburdur.
Bu surette eğer hayvan diğer bir şahıs yahut di
ğer bir şahsa ait oîan hayvan tarafından ürkütül
müş oîur ise bu kimse onlara rücu edebilir.
I I - Hayvan üzerinde hapis hakkı,
FJ-'ı Yedinci Madde — Bir kimsenin hayvanı di
ğerinin gayrî menkulü üzerinde bir zarar yaptığı
takdirde, gayrimenkuîün zilyedi, o hayvanı zap ve
kendisine ita olunabilecek tazminat mukabilimde te
minat olmak üzere, yedinde hapsetmeye hakkı var
dır. Eğer hal ve maslahat icap ederse, gayrimenkul
zilyedi o hayvanı öldürebilir. Şu kadar ki gayrimen
kulun zi'yedi hemen keyfiyetten hayvanların sahi
bini haberdar etmeye ve eğer onu bilmiyorsa ken
disini bulmak için lâzım gelen tedbirleri ittihaz ey
lemeye mecburdur.
H) Bina ve diğer şeylerde mesuliyet,
I. - Zarar ve ziyan,
E l i Sekizinci Madde — Bir bina veya imar olu
nan herhangi bir şeyin maliki, o şeyin fena yapıl
masından yahut muafazadaki kusurundan dolayı me
sul olur.
Bu cihetten dolayı kendisine karşı mesul olan eşhas
aleyhindeki rücu hakkı mahfuzdur.
'
II. - Tedbirler,
Eîîi Dokuzuncu Madde — Bir binadan yahut di
ğer bir şahsın imal ettiği şeylerden dolayı zuhura
gelebiEecek bir zarara mâruz oîan kimsenin, tehlike
yi bertaraf etmek için lâzım ge!en tedbirlere teves
sül etmesini, malikten talep etmeye hakkı vardır.
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Şahısların ve malların vikâyesinne dair olup za
bıta nizamları bakidir.
V). - Müruru zaman,
Altmışıncı Madde — Zarar ve ziyan yahut maaıevi zarar namiyfe naktî bir meblâğ tediyesine müte
allik dava mutazarrır olan tarafın zarara ve failine
ıthlaı tarihinden itibaren bir sene ve her halde zara
rı müstelzim fiilin vukuundan itibaren on sene mü
rurundan sonra istima olunmaz.
Şu kadar ki zarar ve ziyan davası ceza kanunla
rı mucibince müddeti daha uzun ve müruru zamana
tabi cezayı müstelzim bir fiilden neşet etmiş olur
sa şahsî davayada o müruru zaman tatbik olunur.
Eğer haksız bir fiil, mutazarrır olan taraf aleyhin
de bir alacak tevlit etmiş olursa, mutazarrır kendisi
nin tazminat talebi müruru zaman ile sakıt olsa bi
le, alacağı vermekten imtina edebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Haksız bir fiil mal iktisabından doğan borçlar
A) Şartlar,
Altmış Birinci Madde — Haklı bir sebep olmak
sızın aharın zararıma mal iktisap eden kimse onu
iadeye mecburdur.
I. - Umumiyet itibariyle,
Hususiyle muteber olmayan veya tahakkuk et
memiş bulunan bir sebebe yahut vücudu nihayet bul
muş olan bir sebebe müsteniden ahzolunan şeyin ia
desi lâzımdır.
II. - Borç olmayan şeyin tediyesi,
Altmış İkinci Madde — Borçlu olmadığı şeyi iktiyariyle veren kimse, hataen kendisini borçhı zan
nederek verdiğini ispat etmedikçe onu istirdat edemez
Müruru zamana uğramış olan bir borcu eda yahut
ahlâkî bir vazifeyi ifa için verilen şey geri alına
maz.
B) ladenin şümulü,
I. - Müddei aleyhin borcu,
Altmış Üçüncü Madde — Haksız olarak bir şeyi
istiyfa eden kimse, onun istirdadı zamanında elinden
çıkmış olduğunu ispat ettiği miktar nispetinde ret
ve iade ite mükellef değildir.
Şu kadar ki gabız, o şeyi suiiniyet ile elden çıkar
mış yahut onu elden çıkarırken bilâharâ ret ve iade
ye mecbur olacağından vakıf bulunmuş otursa, ret
ve iadeye mecburdur.
II. - Masraftan mütevellit haklar,
Altmış Dördüncü Madde — Müddeialeyhin yap
tığı zarurî yahut faydalı masraftan istirdada sa
lâhiyeti vardır. Fakat müddeialeyh o şeyi kapzetti -

ği zaman suiiniyetle hareket etmiş ise yaptığı fay
dalı masraflardan iade zamanın da halen mevcut
oîan fazlalık nispetindeki miktarı kendisine tediye
olunur. Diğer masraflardan dolayı müddeialeyhin
bir gûna tazminat talebine hakkı yoktur. Lâkin iade
den evvel kapzolunan şey ile birleştirilmiş olan ziya
deyi o şeye zarar vermeksizin tefrik kabil olduğu ve
müddei de masraflara bedelinin ifasını teklif etmedi
ği takdirde ilâve olunan ziyadeyi reddedebilir.
C) istirdadın caiz olmaması,
Altmış Beşinci Madde — Haksız veyahut ahlâ
ka (âdaba) mugayir bir maksat istihsali için verilen
bir şeyi istirdada mahal yoktur.
D) Müruru zaman,
Altmış Altıncı Madde — Haksız surette mal ik
tisabından dolayı ikâme olunacak dava, mutazarrır
olan tarafın verdiğini istirdada hakkı olduğuna ıttılaı tarihinden itibaren bir sene müruruyle ve her hal
de bu hakkın doğduğu tarihten itibaren on senenin
müruruyle sakıt olur. Eğer mal iktisabı mutazarrır
olan taraf aleyhinde bir deyin teşkilinden ibaret
ise mutazarrırın hakkı müruru zaman ite sakıt olmuş
olsa bite, bu borcu ifa etmez.
İKİNCİ BAP
Borçların Hükmü
BİRİNCİ FASIL
Borçların İfası
A) Umumi esaslar,
I. - Bizzat borçtu,
Altmış Yedinci Madde — Borcun bizzat borçlu
tarafından ifa edilmesinde tarafından ifa alacaklının
menfaati bulunmadıkça, borçlu, borcunu şahsan ifa
ya mecbur değildir.
II. - İfanın mevzuu,
1. Kısmen tediye,
Altmış Sekizinci Madde — Borcun miktarı muay
yen ve tamamın muaccel olduğu takdirde alacaklı
kısmen vukubulan tediyeyi reddedebilir. Alacaklı
kısmen tediyeyi kabul ederse borçlu borçtan ikrar
eylediği kısmı tediyeden imtina edemez.
2. Taksim kabil olmayan borç,
Altmış Dokuzuncu Madde — Borç taksim edile
mediği ve alacaklılar birden ziyade olduğu takdir
de, bunlardan her biri borcun tamamen ifasmı iste
yebilir. Borçlu hepsine karşı borcunu vermeye mec
burdur. Borçlular birden ziyade ise her biri taksimi
kabil olmayan borcun tamamını vermekle mükellef
tirler. Halin icabından hilafı anlaşılmadıkça, veren
borçlu kendisine müştereken borçlu olanlara hisse-
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îeriyle rüeıı hakkını haiz ve bu nispette alacaklının
haklarına halef olur.
3. Muayyen olmayan bir şeye taallûk eden borç,
Yetmişinci Madde — Verilmesi lâzım gelen şey
yaînız neviyîe tayin edilmiş ise işin mahiyetinden hi
lafı anlaşılmadıkça, bu şeyin intihabı borçluya aittir.
Bununla beraber borçlu, mutavassıt vasıftan dûn vastfda bir şey veremez.
4. Birden ziyade şeylere taallûk eden borç,
Yetmiş Birinci Madde — Borç birden ziyade şey
lerin yapılmasını veya verilmesini şamil olupda borç
lu bunlardan yaMız biriyle mükellef tutulabilirse işin
mahiyetinden hiMfı anlaşamadıkça intihap borçluya
aittir.
5. Faiz,
Yetmiş İkinci Madde — Bir kimse faiz vermesi
ne mecbur olupda miktarı ne mukavele ile ne de ka
nun veya örf ve adetle muayyen değil ise bu faiz se
nevi yüzde beş hesabiyle tediye olunur. (Mukavele
ile faiz meselesinde suiistimalin meni hukuku âmme
kanunlarına aittir.)
B) Borcun ifa edileceği mahal,
Yetmiş Üçüncü Madde — Borcun ifa edilmesi lâ
zım gelen yer, iki tarafın sarih veya zımnî arzusuna
göre tayin edilir. Hilâfına bir şart mevcut olmadığı
surette aşağıdaki hükümler tatbik olunur:
1. Borç bir miktar paradan ibaret ise tediye ala
caklının verme zamanında mukim olduğu yerde vukubulur.
2. Borç muayyen bir şeye taallûk ediyorsa bu
şey aktin inikadı zamanında bulunduğu yerde tes
lim olunur.
3. Bunlardan başka her borç doğumu zamanın
da borçlunun mukim bulunduğu yerde ifa edilir.
Alacaklının ikâmetgâhında tediye edilmesi lâzım gelen
bir borcun ifası borcu doğumundan sonra alacak
lının ikâmetgâhını değiştirmesi sebebiyle ehemmi
yetli bir surette güçleşmiş ise borç alacaklının evvel
ki ikâmetgâhında ifa olunabilir.
C) ifanın zamanı,
I. - Muacel borç
Yetmiş Dördüncü Madde — Ecil meşrut olmadığı
veya işin mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borç
hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir.
II. - Müeccel borç,
1. Ay üzerine ecil,
Yetmiş Beşinci Madde — Borcun ifası için bir ayın
ibdidası veya nihayeti tayin olunmuş ise ayın birin
ci ve sonuncu günü anlaşılır. Bir ayın ortası tayin
olunmuş ise bundan ayın on beşi anlaşılır.

2. Diğer eciller,
Yetmiş Altıncı Madde — Bir borç veya sair her
hangi bir tasarruf aktin inikatuıdan itibaren bir müd
detin hitamında ifa ve icra edilmek lâzım geldiği tak
dirde vâde âtideki veçhile tayin olunur:
1. Müddet, gün ile tayin edilmiş ise borç, ak
tin inikat ettiği gün sayışmayarak müddetin son
günü müeccel olur. Müddet, sekiz veya on beş gün
ise bu müddet bir veya iki haftayı değil tamam se
kiz veya on beş günü ifade eder.
2. Müddet haftalar ite tayin edilmiş ise borç son
haftanın aktin münakit olduğu güne ismen tevafuk
eden gününde muaccel olur.
3. Müddet ay ile veya sene, yan sene ve senenin
dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir
zaman iîe tayin edildiği surette borç, aktin müna
kit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna
tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda tekabül
eden gün mevcut değil ise borç son ayın son günü ifa
olunur.
Yanın ay tabiri on beş günlük bir müddete
nıuaddiklir. Müddet bir veya birden ziyade ay ile
yarım ay ise on beş gün son olarak hesap edilir.
Bu kaideler, müddet, aktin inikatuıdan başka bir
zamandan itibaren cereyan ettiği surette de tatbik
olunur. Muayyen bir zaman içinde ifa edilmek lâ
zım gelen bir borcu, borçlu, müddetin hitamından
evvel ifa ile mükelleftir.
3. Cuma ve tatil günleri,
Yetmiş Yedinci Madde — Bir Cumaya veya ka
nunen tatil olarak kabul edilen diğer bir güne te
sadüf eden vâde, kendiliğinden, bugünü takip edip
tatil olmayan ilik güne geçer. Hilâfına mukavele mu
teberdir.
III. - İşlere tahsis edilen saatlerde ifa,
Yetmiş Sekizinci Madde — Borç vade gününde
işlere tahsis olunan saatlar zarfında ifa ve alacaklı
tarafından kabul edilmekle lâzım gelir.
IY. - Ecilin uzatılması,
Yetmiş Dokuzuncu Madde — Borcun ifası için
tayin olunan ecil uzatılmamış ise yeni mehil, aksi
şart edilmedikçe, evvelki mehilin hitamını takip
eden birinci günden başlar.
V. - Vaktinden evvel ifa,
Sekseninci Madde — Aktin hükmünden veya
mahiyetinden veya icabı havinden iki taraf m hila
fını kasdettikleri anlaşılmadığı takdirde borçlu bor
cunu vadesinden evvel ifa edebilir. Şu kadar ki borç
lunun vâdeden evvel tediyede bulunmasından dola-
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yi, mukavele ile veya âdeten mezun olmadıkça, bir
miktar tenzilât icrasına hakkı yoktur.
VI. - Mütekabil taaıhhüdatı ihtiva eden akitte,
1. İfanın tarzı,
Seksen Birinci Madde — Mütekabil taahhütleri
muhtevi olan bir akdin ifasını talep eden kimse,
aktin şartlarına ve maliyetine nazaran bir ecilden
istifade hakkını haiz olmadıkça, kendi borcunu ifa
etmiş veya ifasını teklif eylemiş olmak lâzımdın1.
2. Borcunu ödemekten aciz batinde bir tarafın
fesih hakkı,
Seksen İkinci Madde — Mütekabil .taahhütleri
muhtevi olan bir akitte âkitlerden birinin borcu
nu edadan âciz olması ve bilhassa iflâs veya aley
hindeki haczin neticesiz kalması sebebiyle diğer
tarafın hakkı tehlikeye düşerse bu taraf lehindeki
borcun ifası temin edilinceye kadar kendisine te
rettüp eden borcun ifasından imtina ve talebi üze
rine bu teminat münasip bir müddet içinde veril
mediği surette akti feshedebilir.
D) Tediye,,
1. - Memleket parasiyle,
II. - Mahsup,
Seksen Üçüncü Madde — Mevzuu para olan de
yin memleket parasiyle ödenir. Akit tediye mahal
linde kanunî rayici olmayan bir para üzerine varit
olmuş ise aktin harfiyen icrası (Aynen ödemek)
kelimeleri veya bu muadil sair tabirat ile şart edil
miş oîmaddcça deyin vadenin hululü gününde rayi
ci üzerinden memleket parasiyle ödenebilir.
Seksen Dördüncü Madde. — Borçlu faiz veya
masraftan tediyede gecikmiş değil ise kimse icra
eylediği tediyeyi resüîıuaîe mahsup edebilir. Ala
caklı alacağın bir kısmı için kefalet, rehin veya sair
teminat almış ise borçlu kısmen icra eylediği tedi
yeyi temin eylemek veya teminatı daha iyi olan kıs
ma mahsup etmek hakkını haiz değildir.
2. Birden fazla borçlar olduğu surette,
a) Alacaklının beyanına mahsup alacaklı beyan
temek hakkını haizdir.
Seksen Beşinci Madde. — Birden fazla borçları
bulunan borçlu, borçları ödemek zamanında bu deyinlerden hangisini tediye etmek istediğini,
Borçlu beyanatta bulunmadığı surette, vukubulan tediye, kendisi tarafından derhal itiraz edilmiş
olmadıkça, alacaklının makbuzda irae ettiği deyne
mahsup edilmiş olur.
b) Kanuna tevfikan mahsup,

Seksen Altıncı Madde. — Kanunen muteber bir
beyan vâki olmadığı yahut matbuzda bir gûna mah
sup gösterilmediği takdirde, tediye muaccel olan bor
ca mahsup edilir.
Birden ziyade borçlar muaccel ise, tediye borçlu
aleyhinde birinci olarak takip edilen borca mahsup
edilir. Takibat vâki olmamış ise tediye vâdesi ipti
da hulûîetmiş olan borca mahsus edilir.
Birden ziyade borçların vâdeleri aynı zamanda
hulul etmiş ise, mahsup mütenasiben vâki olur.
Hiçbir borcun vâdesi huhıl etmemiş ise alacaklı
için en az teminatı haiz olan borca mahsup edilir.
III. - Makbuz ve senetlerin iadesi :
1. Borçlunun hakkı:
Seksen Yedinci Madde — Borcu ödeyen borçlu
bir makbuz veya borcun tamamı tediye edilmiş ise
senedin geri verilmesini veya iptalini istemek hakkı
nı haizdir. Borcun tamamı ödenmemiş veya senet ala
caklıya başka haklarda vermekte ise borçlu, ancak
makbuz itasını ve tediyenin senede dercini isteyebi
lir.
2. Hükümler :
Seksen Sekizinci Madde — Faizden veya icar be
deli gibi muayyen zamanlarda ödenmesi lâzım ge
len sair borçlardan ihtirazı bir kayıt dermıeyan et
meksizin bir taksit için makbuz veren alacaklı, andan
evvelki taksitleri de tahsil etmiş sayılır. Alacaklı re»
sülmal için makbuz vermiş ise, faizlerini de tahsil et
miş sayılır. Senet borçluya iade edildıfkıtıe borç sakıt
olmuş sayılır.
3. Senedin iadesinin mümkün olamaması :
Seksen Dokuzuncu Madde — Alacaklı senedi za
yi ettiğini iddia ederse tediyede bulunan borçlu, ken
disine senedin iptalimi ve borcun sükutunu mübeyyin
resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiş bir ilmü
haber vermeye alacaklıyı mecbur edebilir. Kıymetli
evrakın iptaline müteallik hükümler mahfuzdur.
(H.) Alacaklının temerrüdü :
I. - Şartlar :
Doksanıncı Madde — Yapılacak veya verilecek
şey usulü dairesinde kendisine arz olunan alacaklı,
muhik bir sebep olmaksızın anı reddeder veya borç
lunun borcunu ifa edebilmesi için tekaddiimen ken
di tarafından yapılması lâzım gelen muameleleri ic
radan imtina ederse, mütemerrit addolunur.
II. - Hükümleri :
1. Borcun mevzuu bir şey olduğu surette :
a) Tevdi hakkı :
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Doksan Birinci Madde — Alacaklı mütemerrit
olduğu takdirde borçlu hasar ve masrafları alacakhr
ya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcun
dan beraet edebilir. Tevdi edilecek yeri, tediye ye
rindeki hâkim' tayin eder. Fakat ticarî eşya, hâkimin
kararı olmaksızın dahi, bir addiyeye tevdi edilebilir.
b) Satmak hakkı :
Doksan İkinci Madde — Akün mevzuu olan şe
yin mahiyeti veya işin nevi tevdia mani olur veya
verilecek şey bozulmaya maruz veya muhafazası
masrafı mucip veya tevdii büyük masrafları müstelzûn olursa, borçlu, evvvelâ ihtarda bulunduktan son
ra hâkimin imniyle, onu alenen sattırarak bedelini
tevdi edebilir. Verilecek şey borsada mukayyet veya
fü carisi mevcut veya masarifine ıtisbetle kıymeti az
ise satışın alenî olması lâzım olmadığı gibi ihtara lü
zum görmeksizin de hâkim, satışa müsaade edebilir.
e) Tevdi edilecek şeyhi istirdadı:
Doksan Üçüncü Madde — Alacaklı tevdi edilen
şeyi kabul eylediğini beyan etmiş veya tevdi bir re
hinin fekkini tevlit eylemiş bulunmadıkça borçlu,
tevdi edilen şeyi istirdat edebilir. Tevdi edilen şeyin
istirdadı ile beraber alacak, bütün teferruatiyle yeni
den tevellüt eder.
2. Borcun mevzuu bir şey olmadığı surette :
Doksan Dördüncü Madde — Borcun mevzuu bir
aynın teslimini tazammun etmediği surette eğer ala
caklı, mütemerrit ise, medyunun temerrüdüne müte
allik hükümlere tevfikan borçlu akti feshedebilir.
(V.) Borcun ifasına mani olan diğer sebepler :
Doksan Beşinci Madde — Verilecek şey ve yapı
lacak iş ne alacaklıya ne de alacaklıya müteallik şah
sî diğer bir sebeple mümessiline arz edilemez veya
borçlunun kusuru olmaksızın alacaklının şahsında
tereddüt olunursa borçlu alacaklının temerrüdü ha
linde olduğu gibi tevdi etmek veya akti fesheylemek
hakkını haizdir.
İKİNCİ FASIL
Borçların Ödenmemesinin Nedenleri
(A.) Borcun ifa edilmesi:
I. - Borçlunun mesuliyeti:
1. Umumiyet itibariyle:
Doksan Altıncı Madde — Alacaklı hakkım kıs
men veya tamamen istifa edemediği takdirde, borçlu,
kendisine hiç bir kusurun isnat edilemeyeceğini ispat
etmedikçe, bundan mütevellit zararı tazimine mec
burdur.
2. Bir şeyin yapılması veya yapılmaması borç
lan :

Doksan Yedinci Madde — Bir şeyin yapdmasma
müteallik borç borçlu tarafından ifa edilmediği tak
dirde, alacaklı, masrafı borçluya alt olmak üzere,
borcun kendisi tarafından İtasına izin verilmesini ta
lep edebilir. Her türKi zarar ve ziyan davası hakkı
mahfuzdur.
Bir şeyin yapılmamasına taalluk eden borca mu
halif surette hareket eden kimse mücerret muhalefet
ile zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.
Bundan başka alacaklı taahhüde muhalif olarak
yapılan şeyin refini isteyebilir. Alacaklı, masraftan
borçluya ait olmak üzere, kendisi tarafından refe izin
verilmesini de isteyebilir.
II. - Tazminin derecesi cüsati :
1. Umumiyet itibariyle :
Doksan Sekizinci Madde — Borçlu, umumiyet
'itibariyle her kusurdan mesuldür. Bu mesuliyetin vü
sati işin hususi mahiyetine göre çok veya az olabilir.
Hususiyle iş borçlu için bir faydayı mucip olmadığı
«surette mesuliyet daha az şiddetle takdir olunur.
Haksız fullerden mütevellit mesuliyete müteallik
hükümler, kıyasen akte muhalif hareketlerde tatbik
olunur.
2. Mesuliyetten beraet şartı :
Doksan Dokuzuncu Madde — Hile veya ağır hu
sul halinde duçar olacağı mesuliyetten borçlunun iptidaen beraetini tazammun edecek her şart batıldır.
Hafif kusur halinde borçlu, iptidaen mesuliyet
ten beraetini tazammun eder şartın dermeyam sıra
sında alacaklı borçlunun hizmetinde ise veya mesu
liyet Hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen
bir sanatın icrasından tevellüt ediyorsa, haiz olduğu
salâhiyeti takdimiyeye istinat üe, hâkim bu şartı ba
tıl addedebilir.
3. Muavin şahısların mesuliyeti :
Yüzüncü Madde — Bir borcun ifatsım veya bir
borçtan mütevellit bir hakkın istimalini kendisiyle
beraber yaşayan şahıslara veya maiyetinde çalışanlara velev kanuna muvafık surette tevdi eden kimse,
bunların amellerini icra esnasında ika ettikleri zarar
dan dolayı, diğer tarafa karşı mesuldür.
Bunlann fiilinden mütevellit mesuliyeti, evvelce
iki taraf arasında yapılan bir mukavele, tamamen ve
ya kısmen bertaraf edebilir.
Alacaklı, borçlunun hizmetinde ise veya mesuli
yet Hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir
sanatın icrasından tevellüt ediyorsa, borçlu muka
vele ile ancak hafif bir kusurdan mütevellit mesuli
yetten kendisini beri kılabilir.
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(B.) Borçlunun temerrüdü :
I. - Şartları :
Yüz Birinci Madde — Muaccel bir borcun borç
lusu, alacaklının ihtariyle mütemerrit olur.
Borcun ifa edileceği gün mıüttefikan tayin edil
miş veya muhafaza edilen bir hakka istinaden iki ta
raftan birisi bunu usulen bir ihbarda bulunmak sure
tiyle tespit etmiş ise, mücerret bu günün Hitamı ile
borçlu mütemerrit olur.
II. - Hükümleri :
1. Kaza halinde mesuliyet:
Yüz İkinci Madde — Mütemerrit olan borçlu,
borcun teehhürle ifasından dolayı zarar ve ziyan te
diyesine mecbur olduğu gibi kazara vukua gelecek
zarardan da mesuldür.
Borçlu, kendisi tarafından bir gûna kusur olmak
sızın teehhürde bulunmuş olduğunu veya borç vakit
ve zamaniyle ifa edilmiş bile olsa kazanın alacaklının
zararınıa olarak tediye olunacak şeye isabet edeceğini
ispat ederek bu mesuliyetten kurtulabilir.
2. Geçmiş günler faizi :
a) Umumiyet itibariyle :
Yüz Üçüncü Madde — Bir miktar paranın tedi
yesinden temerrüt eden borçlu mukavele ile daha az
bir faiz tayin edilmiş olsa bile, geçmiş günler için
senevi yüzde beş hesabiyle faiz tediyesine mecbur
dur.
Akitte de doğrudan doğruya veya taksite raptedil
miş komisyon şeklinde yüzde beşten ziyade bir faiz
şart edilmiş ise bu faizde temerrüt eden borçludan
istenebilir.
Tediye mahallinde iskonto yüzde beşten ziyade
olduğu takdirde, tüccarlar arasında geçmiş günlerin
faizi iskonto miktarına göre hesap edilebilir.
b) Faizin mütedahil taksitlerimi hibe ettiği mebaliğin tediyesine mütemerrit olan borçlu :
Yüz Dördüncü Madde — Faiz veya mütedahil
iratların yahut hibe ettiği bir miktar paranın tediye
sinden temerrüt eden borçlu bunlar için geçmiş gün
ler faizin ancak icraya veya mahkemeye müracaat
gününden itibaren tediyeye mecburdur.
Bunun aksine dair olan her şart, şartı cezaî hak
kındaki hükümlere tevfikan takdim olunur.
Geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt sebe
bi ile faiz yürütülemez.
3. Munzam zarar :
Yüz Besinci Madde — Alacaklının duçar olduğu
zarar geçmiş günler faizinden fazla olduğu surette,
borçlu, kendisine hiç kusur isnat edilemeyeceğini is
pat etmedikçe, bu zararı dahi temin ile mükelleftir.

Bu munzam zarar derhal takdir olunabilirse hâ
kim, esasa dair karar verir iken bu zararın miktarını
dahi tayin edebilir.
4. Bir mehil tayini sureliyle
a) Fesli hakkı
Yüz Altıncı Madde — Karşılıklı taahhütleri havi
olan bir akîtte iki taraftan biri mütemerrit olduğu
takdirde, diğeri borcunun ifa edilmesi için münasip
bir mehili tayin ve münasip bir mehilin tayinini hâ
kimden İsteyebilir.
Bu mehil zarfında borç ifa edilmemiş bulundu
ğu sıırelle alacaklı her zaman onun ifasını talep ve
teahhür sebebiyle zarar ve ziyan davası ikame eyle
mek hakkını haizdik; bîr de aktin icrasından ve teahhiirü sebebiyle zarar ve ztfyan talebinden vazgeçtiğini
derhal beyan ederek, borcun ifa edilememesinden
mütevellit zarar ve ziyanı talep veya akti feshede
bilir.
b) Derhal fesih
Yüz Yedinci Madde — Aşağıdaki haUerde bir
mehil tayinine lüzum yoktur.
1. Borçlunun hal ve vaziyetinde bu tedbirin te
sirsiz olacağı anlaşılırsa;
2. Borçlunun temerrüdü neticesi olarak borcun
ifası alacaklı* için faydasız kalmış ise;
3. Aktin hükümlerine göre borç, tayin ve tespit
edilen bir zamanda veya muayyen bir mehil içinde
ifa edilmek lâzım gelmiyorsa.
c) Rücuuiî hükümleri
Yüz Sekizinci Madde — Akltlen rücu eden ala
caklı, vaadohınan şeyi vermekten imtina ve tediye ey
lediği şeyi istirdat edebilir. Bundan başka borçlu ken*
dMwe hiç bîr kusuru isnat edilemeyeceğini ispat ede
mezse, alacaklı, aktin hükümsüzlüğünden mütevellit
zararın tazminini de talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Borçların Üçüncü Şahıs Hakkındaki Tesiri
(A.) Alacaklıya halef olmak
Yüz Dokuzuncu Madde — Alacaklıya tediyede
bulunan üçüncü şahıs aşağüdakü hallerde tediye eyle
diği miktar nispetinde alacaklının haklarına kanunen
halef olur :
1. Başkasının borcu için rehin edilen bir şeyi re
hinden kurtardığı ve bu şey üzerinde mülkiyet hakkı
veya sair diğer bir aynî hakkı haliz bulunduğu takdirde;
2. Alacaklı tediyede bulunan üçüncü şahsın ona
halef olacağı borçlu tarafından alacaklıya haber veril
diği takdirde.
(B.) Başkasının fiilini taahhüt

13 —

Yüz Onuncu Madde — Bir üçüncü şahsın fiilini
başkasına taahhüt eden kimse bu üçüncü şahıs tara
fından taahhüdün ademî ifası halinde zarar ve ziyan
tediyesine mecburdur.
(C.) Başkasının lehine şart
Yüz On Birinci Madde — Kendi namına akit ya
pan bir 'kimse, üçüncü şahıs lehine bir borç şart et
miş ise, o borcun ifasını talep etmek hakkını haiz
dir.
I. Umumiyet itibariyle üçüncü şahıs veya o borç
ta üçüncü şahsa halef olanlar dahi iki tarafın niyeti
ne veya örf ve adete tevafuk ett'îği takdirde borcun
ifasını şahsan. talep edebilirler.
Bu takdirde üçüncü veya onu istitlâf edenler bu
hakkı istimal etmek istediklerini borçluya beyan et
eklerinden itibaren alacaklının borçluyu ibraya hak
kı kalmaz.
II. Sigorta île temin edilmiş hukuki mesuliyetler
Yüz On İkinci Madde — Başkasını istihdam eden
bir kimse çalıştırdığı ameleye karşı hukukî mesuli
yetlerinin temin için sigorta yapıp ta amele, sigorta
ücretinin en aşağı yansını tediyeye iştirak etmiş ise,
sigortadan mütevellit haklar, münhasıran ameleye ait
olur.
ÜÇÜNCÜ BAP
Borçların Sükutu
(A.) Borçların ferilerinin sükutu
Yüz On Üçüncü Madde — Asıl borç tediye ile
veya sair bir suretle sakıt olduğu bir takdirde kefa
let ve rehin vesair ferî haklar dahi sakıt olur.
Evvelce işleyen faizleri talep hakkının mahfuz bu
lunduğu beyân edilmiş veya icabı halden neşet eyle
miş olmadıkça bu faizler talep olunamaz.
Gayrimenkul rehine ve kıymetli evraka ve konkurdatoya müteallik hükümler mahfuzdur.
(B.) Tecdit
I. Umumiyet itibariyle
Yüz On Dördüncü Madde — Borcım tecdidi akitten vazı surette anlaşılmak lâzımdır.
Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhü
dünden bulunmak veya yeni bir alacak senedi veya
yeni bir kefaletname imza etmek, tecdMi tazammun
etmez. Bununla beraber, bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.
II. Hesabı cari
Yüz On Beşinci Madde — Muhtelif kalemlerin
bir hesabı cariye mücerret kaydedilmesiyle borç tec
dit edilmiş olmaz.

Şu kadar ki hesap kesilip te diğer tarafça da kabul
edilmiş oîduğu takdirde borç tecdit edilmiş olur.
Eğer kalemlerden biri mukabilinde teminat varsa
hesap kestilip tasdik edilmiş olsa bile, hilafı şart edil
medikçe işibu teminata halel gelmez.
(C.) Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi
Yüz On Altıncı Madde — Alacakhhk ve borçlu
luk sıfatlarının bir şahısta içtimai ile broç sakıt olur
ve bu içtimain zevaliyle borç avdet eder.
Gayrimenkul rehini ile kıymetli evrak hakkında
ki hususî hükümler bakidir.
(D.) İfanımn mümkün olmaması
Yüz On Yedinci Madde — Borçluya isnat oluna
mayan ahval münasebetiyle borcun ifası gayrı müm
kün olursa borç sakıt olur. Karşılıklı taahhütleri ha
vi akitlerde bu suretle beri olan borçlu haksız iktisap
lara müteallik hükümlere tevfikan almış olduğu şey
leri iadeye mecbur ve kendisine henüz tediye edilme
miş bulunan şeyi istemek hakkından mahrum olur.
Kanun veya akit ile, borcun ifasından evvel bile vu
kuuna gelen zararın alacaklıya tahmil edilmiş olduğu
'halkı* bandan müstesnadır.
(H.) Takas
I. Şartları
1. Umumiyet itibariyle
Yüz On Sekizanci Madde — İki şahıs karşılıklı
bir miktar meblâğı veya yekdiğerine mümasil başka
malları birbirine borçlu oldukları takdirde her iki de
yin muaccel ise, iki taraftan her biri borcunu alacağı
ile takas edebilir.
Alacaklardan biri, münazah olsa bile takas der
meyan olunabilir.
Müruru zamana uğramış bir alacak takas dermayan edilebileceği zamanda müruru zaman ile sakıt
olmuş değil ise, onun da takası dermeyan olunabilir.
2. Kefalet halinde
Yüz On Dokuzuncu Madde — Asıl borçlunun ta
kası dermeyan etmeye hakkı oldukça kefili alacak
lıya tediyede bulunmaktan imtina edebilir.
3. Üçüncü şahıs lehine taahhüt halinde
Yüz Yirminci Madde — Bir üçüncü şahıs lehine ta
ahhütte bulunan kimse, borcunu diğer aktih kendisi
ne borçlu olduğu şey ile takas edemez.
4. Borçlunun iflâsı halinde
Yüz Yirmi Birinci Madde — Borçlunun iflâsı ha
linde alacaklılar, muaccel olmasa bile alacaklarını müf
lisin kendilerinde olan alacağı ile takas edebilirler.
II. Hükümleri
Yüz Yirmi İkinci Madde — Takas, ancak borç
lunun takası dermeyan etmek kastım alacaklıya bil-
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Yüz Yirnıli Sekizinci Madde — Müruru zaman
dlirmesSyle vaki olur. Bu takdirde iki borç takas edile- I
alacağın muaccel olduğu zamandan başlar, alacağın
bitecekleri andan itibaren en az olan borcun miktarı
muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi ise müruru za
nispetinde sakıt olmuş addolunur.
man 'bu haberin verilebileceği günden İtibaren cereyan
. Hesabı cari meselesinde ticarete müteallik hususî
eder.
teammüller bakidir.
b) Muayyen zamanlarda verilen ivazlar
III. Takası kabil olmayan alacaklar
I
Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Kaydı hayat şarYüz Yirmi Üçüncü Madde — Aşağıdaki alacaklar
tiyle irat ve muayyen zamanlarda tediye olunan sair
alacaklıların arzusu hilâfında takas ile Iskat edile
şeylerin tesviyesini talep hususunda müruru zaman,
mez :
ilk tediye edilmemiş olarak kalan taksitin muaeceli1. TeVdi edilmiş veya haksız olarak alınmış veya I
yet kesbe'ttiği günden başlar.
bile ile alıkonulmuş bulunan bir şeyin iadesine veya I
Alacak hakkında müruru zaman vaki olunca,
bedeline taallûk eden mütalebeler;
mütedahlil, taksitler hakkında da müruru zaman vaki
2. Nafaka ve iş ücreti gibi borçlunun ve ailesi
olmuş olur.
nin iaşesi için mutlak surette zarurî olup hususî ma5. — Müddetlerin hesabı
niyetli İtibariyle fiilen alacaklının eline verilmesi icaYüz Otuzuncu Madde — Müddetlerin hesabında
beden alacaklar;
I
3. Devlet ve vilâyet ve köyler lehine olarak hu- I müruru zamanın başladığı gün nazarı itibare alın
kuku âmmeden neşet eden alacaklar.
1 maz ve müruru zaman ancak müddetin son günü
istimal edilmeksizin geçtiği surette vaki olmuş olur.
IV. Takastan feragat
Bununla beraber borçların ifası meselesinde müd^Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Borçlu, iptidaen
deflerin hesabına müteallik kaideler burada da tat
takastan feragat edebilir.
bik olunur.
<V.) Müruru zaman
I
II. Feriler hakkında müruru zaman
I. Müddetler
Yüz Otuz Birinci Madde — Asıl alacak hakkında
I . — On senelik müruru zaman
I
müruru zaman vaki olunca faiz vesair ferî alacaklar
Yüz Yirmi Beşinci Madde — Bu kanunda başka
suretle hüküm mevcut olmadığı takdlirde, her dava on I hakkında da müruru zaman vaki olmuş olur.
III. Müruru zamanın cereyanına mani olan ve
senelik müruru zamana tabidir.
müruru zamanı tatil eden sebepler
II. 2. — Beş senelik müruru zaman
I
Yüz Otuz İkinci Madde — Aşağıdaki hallerde
Yüz Yirmi Altına Madde — Aşağıdaki alacak veya
müruru zaman cereyan etmez ve cereyana başlamış
davalar hakkında beş senelik müruru zaman car'ı I he inkıtaa uğrar :
olur :
I
1. VeMyet devam ettiği müddetçe çocukların ba
1. Alelumum kiralar ile resiilmal faüzleri ve mu- I
ba ve analarına karşı olan alacakları hakkında;
ayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat;
I
2. Vesayet devam ettiği müddetçe vesayet altın
2. Erzak beden, nafaka ve otel ve lokanta mas- I da bulunanların veya sulh hâkimi ve mahkemesi aisraflarına müteallik davalar;
I %e hâkimleri zimmetinde olan alacakları hakkında;
3. Sanatkârların işleri, perakendeci esnafın ver
3. Nikâh devam ettiği müddetçe karı kocadan
diği eşya ve erzak, doktorların vesair sanat erbabının I birinin düğeri zimmetinde olan alacakları hakkında;
ifa etlikleri mesai, avukatların, vekillerin ve kâtilbS I
4. Hizmet mukavelesinin devam ettiği müddetçe
adillerin meslekî hizmetleri, başkalarının maiyetinde
hizmetçilerin, istihdam edenlere karşı olan alacakları
çalışan veya müstahdem olan kimselerin, hizmetçi- I hakkında;
lerin, yevmüyecileı'ın ve amelelerin ücretleri hakkın- I
5. Borçlu alacak üzerinde intifa hakkını haiz ol
da davalar.
duğu müddetçe;
3. — Müruru zaman nıüddetlerinin katiyeti
Yüz Yirmi Yedinci Madde — Bu üçüncü bapta
tayin olunan müruru zaman müddetleri, mukavele
ile tadil olunamaz.
4. — Müruru zamanın başlangıcı
a) Umumiyet İtibariyle

6. Alacağı bir Türk mahkemesi huzurunda iddia
etmek imkânı olmadığı müddetçe.
Müruru zamanı tatil eden sebeplerin zail olduğu
I
günün
hitamından itibaren müruru zaman başlar ve
I
I ya tevakkuftan evvel başlamış olan cereyanına de
vam eder.

I
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IV. Müruru zamanın katı
1. — Katı sebepleri
Yüz Otuz Üçüncü Madde — Aşağıdaki hallerde
müruru zaman katedlfimiş olur.
1. Borçlu borcunu ikrar ettiği, hususiyle faizi
tediye veya alelhesap bir möktar para eda veya rehin
yahut kefil verdiği takdirde;
2. Alacaklı dava veya defi zımnında mahkeme
ye veya hâkime müracaatla veya icraî takibat yahut
iflâs masasına müdahale üe hakkım talep eyîedfiği
halde.
2. — Borçlulara karşı katın neticeleri
Yüz Otuz Dördüncü Madde — Müruru zaman,
müteselsilen borçlu olanlardan veya taksimi kafb'il ol
mayan bu borcun müşterek borçlularından birine
karşı katedilmliş olunca diğerlerine karşı da katedilmiiş Olur.
Müruru zaman asıl borçluya karşı katedilmiş olun
ca, asıl borçluya karşı katedilmüş olmaz.
3. —r Yeni müddetin mebdei
a) İkrar ve büküm halinde
b) Alacaklının fiili halinde
Yüz Otuz BeŞlnci Madde — Müruru zaman katedC'hniş olunca, katıdan itibaren yenli bir müddet ce
reyan etmeye başlar.
Borç bir senette İkrar ediîmliş veya bir hüküm ile
salblt olmuş ise yeni müddet daima on senedir.
Yüz Otuz Altıncı Madde — Bir dava veya defi
ile katedilmiş olan müruru zaman dava devam ettiği
müddetçe iki tarafın muhakemeye müteallik her mua
melesinden ve hakimlin her emir ve hükmünden itiba
ren yeniden cereyana başlar.
Kat, icraî takibattan neşet etmiş ise müruru za
man takibe müteallik her muameleden itibaren ye
nliden cereyana başlar.
Kat bir iflâsa müdahaleden neşet etmüş ise müruru
zaman iflâsa müteallik hükümlere nazaran alacağı
yeniden talep etmek mümkün olduğu zamandan iti
baren yenliden cereyana başlar.
V. Devamın reddi halinde munzam müddet
Yüz Otuz Yedünci Madde — Dava veya defi, va
ziyet eden hâkimin ademî salâhiyeti veya tamiri ka
bil ve şekle müteallik bir noksan veya vaktinden ev
vel ikame edilmiş olması sebebi ile reddohmmuş olup
ta arada müruru zaman müddeti hitam bulmuş ise,
alacaklı hakkını talep etmek için altmış günlük mun
zam bir müddetten istifade eder.
VI. - Menkul rehini ile temin edilmiş alacak ha
linde.

Yüz Otuz Sekizinci Madde — Alacağın bir menkul
rehini ile temin edilmiş bulunması, bu alacak hakkın
da müruru zaman cereyanına mani olmaz*
Fakat alacaklı rehinden istifayı hak etmek salâ
hiyetini muhafaza eder.
VII. - Müruru zamandan feragat
Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — İptidaen müruru
zamanda feragat batıldır.
Müteselsilen borçlulardan biri tarafından vukubulan feragat diğerlerine karşı dermeyan olunamaz.
Feragat, taksimi kabil olmayan bir borcun müşte
rek borçlularından biri tarafından sadır olduğu tak
dirde de hüküm böyledir. Asıl borçhı tarafından vukubulan feragat, kezalik kefile karşı dermeyan oluna
maz.
VIII. - Müruru zamanın dermeyanı lüzumu.
Yüz Kırkıncı Madde — Müruru zaman dermeyan
edilmediği surette hâkim müruru zamanı kendiliğin
den nazara alamaz.
DÖRDÜNCÜ BAP
Borçların Nevileri
BÎRÎNCt FASIL
Müteselsil Borçlar
(A.) Borçlar arasında teselsül.
I. - Şartları.
Yüz Kırk Birinci Madde — Alacaklıya karşı herbiri deynin mecmuundan mesul olmayı iltizam ettik
lerini beyan eden bir den ziyade borçlular arasında
teselsül vardır.
Böyle bir beyanın fıkdanı hailinde teselsül ancak
kanunun tayin ettiği hallerde olur.
İL - Alacaklı ve borçlu arasındaki münasebet
1. Hükümleri.
a) Müşterek borçluların mesuliyeti.
Yüz Kırk İkinci Madde — Alacaklı müteselsil
borçluların cümlesinden veya birinden borcun tama
men veya kısmen edasını istemekte muhayyerdir. Bor
cun tamamen edasına kadar bütün borçluların mesu
liyeti devam eder.
b) Müşterek borçlulara ait defile.
Yüz Kırk Üçüncü Madde — Müteselsil borçlular
dan biri alacaklıya karşı onunla kendi arasındaki şahsî
münasebetlerden veya müteselsil borcun sebep veya
mevzuundan tevellüt etmiş olanlardan maada bir şey
dermeyan edemez ve bütün borçlular arasında müş
terek oton defileri dermeyan etmediği halde onlara
karşı mesul olur.
e) Müşterek borçlulardan birinin şahsî fitli.
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Yüz Kırk Dördüncü Madde — Hilâfına mukave
le olmadıkça müteselsil borçlulardan biri kendi fiili
ile diğer borçlularının vaziyetlerini ağırlaştıramaz.
2. Müteselsin borcun sukutu.
Yüz Kırk Beşinci Madde — Tediyesi ile veya yap
tığı takas ile deynin tamamını veya bir kısmını ıskat
etmiş olan müteselsil borçlulardan biri, sakıt olan
borç nisbetinde, diğer borçluları halas etmiş olur.
Eğer müteselsil borçlulardan biri deyin tediye olun
mamış iken andan tahalîüs etmiş ise, diğer borçlu
lar ancak ahvalin veya borç mahiyetinin irae ettiği
nisbette, bu beraetten istifade edebilirler.
III. - Müşterek borçlular arasındaki münasebetler.
1. Taksim.
Yüz Kırk Altıncı Madde — Borcun mahiyetinden
hilafı istitlâl olunmadıkça müteselsil borçlulardan her
biri alacaklıya yapılan tediyatta birbirine müsavi bi
rer hisseyi üzerlerine almaya mecburdur ve hissesin
den fazla tediyatta bulunan, fazla ile diğerlerine rücu
hakkını haizdir.
Birinden tahsili mümkün olmayan miktar diğerle
ri arasında mütesaviyen taksim olunur.
2. Halefiyat.
Yüz Kırk Yedinci Madde — Rücu hakkından is
tifade eden müteselsil borçlardan her biri tediye ettiği
miktar nisbetinde alacaklının haklarına halef olur.
Alacaklı diğerleri zararına olarak müteselsil borç
lardan birinin vaziyetini iyileştirdiği takdirde bu fiil
lerinin neticelerini şahsan tahammül eder.
(B.) Alacaklılar arasında teselsül.
Yüz Kırk Sekizinci Madde — Borcun tamamının
tediyesini istemek hakkım her birine bahşettiğini borç
lu beyan ettiği ahvalde birden ziyade alacaklıları ara
sında teselsül mevcut olacağı gibi kanunun tayin ettiği
mevadda dahi bu nevi teselsül bulunur.
Müteselsil alacaklılardan birine tediyat vuku ile
borçlu bütün alacaklılara karşı beri olur.
Alacaklılardan birinin icraya veya
mahkemeye
müracaatından haberdar edilmedikçe borçlu onlardan
dilediğine tediyede muhayyerdir.
İKİNCİ FASIL
Şarta Bağlı Borçlar
(A.) Taliki şaft
I. - Umumiyet itibariyle
Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Bir akfin mev
zuunu teşkil eden borcun mevcudiyeti, meşkîk bir ha
disenin tahakkukuna taallûk edilmiş ise o akit şarta
bağlı akit olur.

İki taraf hilafım kasdetmedikleri halde şarta bağ
lı akit, ancak şartın tahakkuku anından itibaren,
hüküm ifade eder.
II. - Şartın bağlı olduğu sıradaki vaziyet
Yüz Ellinci Madde — Şart tahakkuk edinceye ka
dar borçlu borcun lâyı'kı veçhile edasına mani ola
cak her nevii tasarruftan ietinaf etmekle mükelleftir.
Şarta bağlı hakkı tehlikeye duçar edilen alacaklı,
alacağı mutlak olan alacaklıların haklarını muhafaza
için yapmaya salâhiyettar oldukları tedbirleri tiihaz
edebilir.
Şartın tahakkukundan evvel yapılan tevîik'i her
tasarruf, şarhn hükümlerimi ihlâl ettiği nispette batıl
olur.
III. - Fasıla esnasında tahakkuk eden menfaatler
Yüz EKi Birinci Madde — Şartın tahakkukundan
evvel taahhüt olunan şey kendiline teslim olunan ala
caklı, şafton tahakkuku hainde, fasıla esnasında o şey
den elde ettiği menfaatlere malik olur.
Şart tahakkuk etmekse alacaklı elde ettiği menfa
atleri ret ile mükelleftir.
(B.) İnfisahı şartlar
Yüz Elli İkinci Madde — İnfisahı meşkûk bir
'hadisenin tahakkukuna talik edilen akit, şartın tahak
kuku anından itibaren hüküm ifade etmez.
Kaîdeten, infisah makabline şamil olmaz.
(C.) Müşterek hükümler
I. - Sarftın tahakkuku
Yüz EMi Üçüncü Madde — Eğer şart, iki taraf
tan birlinin bizzat yapması lâzım olmayan bir şeyin
icrasından ibaret ise o tarafın vefatı halinde miras
çısı anın yerine kaim olabilir.
îî. -• Hileli mümanaat
Yüz Elli Dördüncü Madde — Şartın tahakkuku
na, iki taraftan bîri hüsnüniyet kaidelerine muhalif
bir hareketle mani olursa, o şart tahakkuk etmiş ad
dolunur.
III. - Memnu şartlar
Yüz Elli Beşinci Madde — Kanuna veya ahlâka
(adaba) mugayir bir fiil veya şart veya ihmal şart
olarak tayin edilmiş olduğu halde, bu şarta bağlı olan
borç hükümsüz olur.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Pey akçesi, zaman rücu, ücret tevkifi ve cezaî şart
(A.) Pey akçesi ve zamanı riicuu
Yüz EMİ AJtıncı Madde — Bir kimse pey akçesi
verdiği takdirde bunu zamanı rücu olarak değil, bel
ki aktin inikadına delil olmak üzere vermiş addolu
nur.
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Yüz Altmış Birinci Madde — Akitler cezanm
Hilâfına mahallî âdet veya mukavele olmadıkça |
ırtiktarını tahinde serbesttirler.
pey ^akçesini alan matlûbuna mahsup dinleyerek anı
Ceza, kanununa veya ahlâka (âdaiba) mugayir fok*
muhafaza eder.
borcu teyit 'için şart edibniîş yahut hilâfına mukavele
Zamanı rücu, şaft edildiği halde. akülerden her
olmadığı halde borcun ifası borçlunun mesuüyetinü
•bini akitten rücu salâhiyetini haiz addolunur. Pey
akçesi venrrâş olan rücu ederse verdiğini tefkeder ve
icsibetmeyen ahval sebebiyle gayn mümkün olmuş
pey akçesin1! almış olan rücu ederse, aldığının ilci mis I 'ise şaft olunan cezanın tediyesi talep edilmez.
lini iade eder.
Hâkim, falNŞ gördüğü cezaları tenküz ile mükel
leftir.
<B.) Ücret tevkifi
BEŞİNCİ BAP
Yüz Effli Yedinci Madde — Hürmet akünde muka
vele mucibince ücretin bir kısmı tevkif edildiği halde,
I
Alacağın temliki ve borcun nakli
hilâfına veya âdet bulunmadıkça tevkif olunan ücret
(A.) Alacağın temliki
cezai şart olarak değil, belki istihdam eden kimse
I. - Şartları
nin zararına karşılık olmak üzere tutulmuş addolu
I. — Rızaî temlik
nur.
Yüz Atimış İkinci Madde — Kanun veya akit ile
Bu tevkSf ancak âmele ücreCrain tazminat ile mah
veya işin mahiyeti icabı olarak menedilmiş ölmasubu caiz olduğu nispette muteber olur.
I dıkça borçlunun rızasını aramaksızın, alacaklı alaca
ğını üçüncü bir şahsa temlik edebilir.
<C.) Cezai şart
a) Cövazî
I. - Alacaklının hakkı
Borçlu alacağın temlik edilmemesi şart ed'iîmiş ol
Yüz Elli Sekizinci Madde — Ak tin icra edihne*
duğunu, bu şartı 'ihtiva etmeyen bir ikrarı bİMtabeye
mesü veya natamam olarak icrası halinde tediye edSltüünat ile, akacağı temellük eden üçüncü bir şahsa
mek üzere cezaî şart kabul edilmiş ise, hilâfına mu
kavele olmadıkça, alacaklı ancak ya akiün icrasını ve
karşı iddia edemez.
ya cezanın tediyesini istteydbilîr.
b) Aktin şekli
Yüz Altmış,Üçüncü Madde — Tahrirî şekilde ya
1. — tora ile eda arasındaki münasebet
pılmış olmadıkça, alacağın temliki muteber olmaz.
Aktin muayyen zamanda veya meşrut mahalde
Bir alacağın temlikini vadetmek, hususî şekle tabii
kra edilmemesi halinde tediye olunmak üzere cezayı
değildir.
şart kşjbul edilmiş ise, alacaklı hem akfcin icrasını
I
2. — Kanunî veya kazaî temlÜk
hem meşrut cezanın tediyesini talep edebilir. Meğerki
Yüz Aitmiş Dördüncü Madde — Atacağın temalacaklı bu hakkından sarahaten feragat etmiş veya
I liki kanun veya mahkeme kararı mucDbince vukdbulkaydı ibJirazi dermeyan etmeksizin edayı kabul eyduğu halde, bir gûna merasime tabi olmaksızın ve
lem ;ş olsun.
evveüki afccakh tarafından rıza «shar edihnesCne bile
Borçlunun, cezaî şartı tediye ile akitten rücu et I 'ihtiyaç bulunmaksızın, üçüncü şahıslara karşı dermemek salâhiyeti mahfuzdur.
I yan edebilir.
2. — Ceza ile zarar arasındaki münasebet
II. - Temlikin hükümleri
Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Alacaklı zarara
1. — Borçlunun vaziyeti
duçar olmasa bile ceza lâzım olur.
a) Hüsnüniyette yapılan tediye
Yüz A^mış Beşinci Madde — Temlik veya teŞart olunan ceza miktann'dan fazla zarara duçar
meKük eden tarafından alacağın temlik olunduğu
olan alacaklı, borçlunun bir kusuru olduğunu ispat
kendisine biîdiriîmezden mukaddem evvelki alacak
etmetUJkçe fazlasını isteyemez.
lıya ve m'ütevaJi temlikler vakü olmuş İsle alacağı te
3. — FeshJh halinde alacaklının kısmen vukubumellük edenlerden tercJhi lâzım gelen biri var iken
lan tediyeye müteallik hakları
diğerme hüsnüniyetle tediyede bulunan borçlu, beri
Yüz Altmışıncı Madde — Cezayı şarta müteallik
olur.
hükümler kısmen vaki o!an tediyenin, fesh halinde
b) Tediyeden imtina ve tevdü
alacaklıya kalması şaftım mutazammın olan mukabe
Yüz Aîtmış Altıncı Madde — Aidiyeti münazaan
leye de tutötök olunur,
I bulunan bir alacağın borçlusu tediyeden İml'ina edebiTakside satışa dair olan hükümler bakidir.
1 lir ve alacağı mahkemeye tevdi üe borçtan beri olur.
II. i Cezanın bütianı ve tenkisi
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Temlik haslbel kanun vaki olmuş ise evvelki ala
Borçüu, alacağın münazaalı olduğunu bildiği halde I
caklı, ne alacağın mevcudiyetine ve ne de borçlunun
tediyede bulunursa tehîüke ve hasarı kendÖsine ait
edâ kabiliyetine kefildir.
olur. İki alacaklı arasındaki dava henüz görülmekte
III. - Hususî kaidelerin mahfuZiyeti
ve borç muaccel ise her biri, borçluyu borcu olan
Yüz Yetmiş İkinci Madde — Bazı hakların ten>
meblağı tevdie icbar edebilir.
likine
mahsus olarak kanunen muayyen olan hüküm
c) Borçluya alt deMer
ler bakidir.
Yüz Altmış Yedinci Matflde — Borçlu temlike va*
kıif olduğu zaman temlik edene karşı haliz olduğu de
(B.) Borcun nakli
filen', temeLük edene karşı dalhi dermeyan edebilir.
1. - Borçlu ve borcun nakli müteahhidi
Borçlunun matlubu temlik eden zlımmetinde, te- j
Yüz Yetmiş Üçündü Maidlde — Bir borçluya karşı
meffike vakıf olduğu zaman müeccel bir alacağı var
yapılan borcun nakili taahhüdü, müteahhidi ya bor
İse, bu alacağın temîük edilen alacaktan sonra muaccu tediye etmek yahut alacaklının rızasını istihsal ede
celiyet iktisap etırtiş olmaması şartiyle, borç ile takas
rek borcu üzeriine almak suretiyle borçlunun beraatı^
edilmesini talep edeb^ir.
m tahsiile mlecbur eder.
Borçlu, borcun nakli müteahhidine karşı borcun
2. — Müteferr'i hakların ve senetlerin Ve esbabı
nakli akilinden mütevellit borçlarım İfa etmedikçe,
«Jiibaitiyeniin devri
müteahhit aleyhine taahhüdünü ifa için dava ikame
Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bir alacağın temedemez.
likfnde, temlik eden kimsenin şahsına has olanlardan
maada rüçhan hakları ve diğer müteferr'i haklar da
Borçtan beraat etmemiş olan evvelki borçlu bor
hil olur.
cun nakli müteahhidinden temünalt isteyebilir.
TeımKk eden kimse, temellük edene alacak sene
II. - Nak'il müteahhidi İle alacaklı arasındaki akit
dini teslim ve mevcut esibalbı sübuiiliyeyi ve haklarım
Yüz Yetmiş Dördüncü Madldte — Evvelki borç
Mıar için lüzumu olan malûmatı İta ile mükelleftir.
lu yerine yenMnin kaim olması ve borçtan beraatı,
Gec'kmİş faizler asıl alacak ile birlikte temlik edil
borcun nakli müteahhidi ile alacaklı arasında yapı
miş addolunur.
lacak â'kOt ile vukubulur.
3. — Zaman
İ, — İcap ve kabul
a) Umumiyet ffibariyle
Bu âktin icabeidlüd'iği, borcun nakli müteahhidi ve
Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Alacağın tem
ya onun müsaadesiyle evvelki borçlu tarafından bor
liki ivaz mukabilinde icra edilmiş ise, temEk eden
cun nakli mukavelesinin alacaklıya bildirilmesinden
k'mse alacağın temlik zamanında mevcudiyetini zâistitlâl olunabffir.
mlînldllr.
Alacaklının rızası ya sarih olur veya icabı halden
Ayrıca taahhüt etmedikçe borçlunun aczfiriden me
anlaşılır. Alacaklı ihdirazi kayıt dermeyan etmeksizin
sul değİM'ir. Tem'îik meccanen vaki olmuş ise temel
borcun nakli müteahhidinin tediyesini kabul eder ve
lük eden kimse alacağın mevcudiyetini dahi zâmlin
ya bunun borçlu sıfatıyîe yaptığı düğer herhangi bir
oîmaz.
muameleye razı olursa borcun naklini kabul etmiş
Ib) Tediye makamına yapılan temlik
addolunur.
Yüz Yetmişinci Madde — Tediye makamına ka
im olmak üzere bir alacak temlik ediflipte ne miktar
2. — İpİal olunan icap
tenkil edileceği taylin edilmemiş ise temelîük eden
Yüz Yetmiş Beşinci Madde — İcap, alacaklı tara1kimse ancalk borçludan bilfiil tahsil ettiği yahut lâzım
fmdan her zaman kabul edilebilir. Şu kadar ki bor
olan ikdamı sarfeyledJği halde tahsil etmı'ş olduğu
cun nakli müteahhidi veya borçlu kabul için mehil
miktarı kendi alacağına mahsup etmekle mükelleftir.
tayin edebilir. Mehilin inkızasına kadar alacaklı sü
kut ederse icap, reddolunmuş addedilir,
c) Zamanın şümulü
Yüz Yetmiş Birinci Mald'de — Temlik eden zaman
Borcun nakli hakkında vukulbulan icabın kabu
île miükelM ise temellük edene karşı ancak resiM*
lünden evvel yani bir borcun nakli mukabelesi yapı
mal ve faiz olarak almış Olduğu miktar nispette
lır ve borcun nakli müteahhidi alacaklıya icapta bu
mesuldür. Bundan başka temlikin mucip olduğu ala
lunursa, birinci ictbı yapan beri olur.
caklının borçluya karşı semeresiz takubî döîayısıyie
III. - Borçlunun değişmesinin hükmü
ihtiyar ettiği masrafları da zamin olur.
I
1. — Borcun teferruatı
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Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Borçlu değişmiş ol
ta bite borçlunun şahsına has olanlardan maada müteferrti halklar baM olur. Bununla beraber borcu temÜn
için bk rehin tesis ettmliş olan üçüncü şahıs ve kefi
lin mesuliyetleri, ancak borcun nakline razı oldukları
halde devam eder.
2. — İstisnalar
Yüz Yetömfiş Yedlinci Madde — Nakledilen borca
müteferri halkları dermeyan etmek hakiki, borçludan
yenisine geçer.
Yerii borçlu, alacaklı ile yapılan akikten hilafı an
laşılmadıkça, evvelki borçlunun alacaklıya karşı der
meyan edebileceği şahsî defiterde bulunamaz.
Yedi borçlu borcun nakİJnü tevlit etmiz olan ha
diseler doîayısıyle evvelki borçluya karşı dermeyan
edebileceği defileri, aOacaSkhya karşı kullanamaz.
IV. - Aklfcin İptali
Yüz Yetmiş SekMnci Madde — Borcun nakli mu
kavelesi iptal edildiği halde hüsnüniyet sahibi üçün
dü şahıslara ait olan halklar bakü kalmalf üzere evveJkfi
'borç büJJün tetferruaifiiyle avdet eder.
Bundan başka aktin iptali ve ika olunan zarar
kendisine isnat olunamayacağını nakiil müteahhidi is
pat edemezse, alacaklı, evvelce'müesses teminatı zayi
etmesi dolay isiyle Veya diğer herhangi bîr sureltîe du
çar olduğu zararı nakil müteahhidine tazmlin ettire
bilir.
V. -. Bir mamelekin yahut 'bir teşehhlMin borç
veya alacaklariyle beraber temellükü
Yüz YetömCş Dokuzuncu Madde — Bir mameleki
veya bir taahhüdü borç ve alacaklariyie beralber ik
tisap eden kimse bunu alacaklılara ihbar veya gaze
telerle ilân etiiüği tarihten ilDbaren anlara karşı borç
lardan mesul olur ve iki sene nihayetine kadar evveSkü
borçlu dahi yeniciyle börtükte müteselsllen mesul kahr. Bu müddet, muaccel borçlar İçin İhbar veya Hân
talihinden ve diğer borçlar için muacceMyet ikftÖsap
«ittikleri talihten başSar. Borçların bu veçhile nakline
müteallik hükümler, asıl borcun naMi üzerine mürettlf büklümlerin aynıdır.
VL - Bir şeyin diğeriyle birleşmesi ve şeMini de-.
ğiiSiliIrmeslJ
Yüz Sekseninci Madde — İki müteahhit karşılık
lı alacak ve vereceklerini 'birbirine nakletmek sureltiyle birleştirdikleri halde, her birinin alacaklıları mamelek'in temlikimden doğan hakları haiz ve yeni taah
hüt bütün borçlardan mesul olur.
Tes£s olunan koîlektif ve komandit şirketleri hak
kında bu şfrfketleıün îkltlsap ettikleri şahsî''taahhütlerin
borçlarından dolayı, aynı hükümler taiblk olunur.

VII. - Taksim ve gayrı menkulün bayiî halinde.
Yüz Seksen Birinci Madde — Miras taksimindeki
ve rehin ite mukayyet gayrunenkulterin beynindeki
borcun. nakline mütedair hususi hükümler bakîdir.
İKİNCİ KISIM
Aktın Muhtelif Nevileri
ALTINCI BAP
Bey ve Tırompu
BİRİNCİ FASIL
Umumi Hükümler
(A.) İki tarafın hak ve vazifeleri.
Yüz Seksen İkinci Madde — Bey bir âkittir kî
onunki bayi, satılan man müşterilerinin iltizam ettiği
semen mukabilinde müşteriye teslim ve mülkiyeti ona'
nakleylemek borcunu tahammül eder.
Hilâfına adet veya mukavele mevcut değilse bayi
İle müşteri borçları aynı zamanda ifa etmekle mükel
leftirler.
Hale göre tayini mümkün olan semen, tesmiye
edilmiş hükmündedir.
(B.) Nefi ve hasar.
Yüz Seksen Üçüncü Madde — Halin icabından
veya hususi şartlardan mütevellit istisnaların maada
sında satdan şeyin nefi ve hasarı aktin inikatı anından
itibaren müşteriye intikal eder.
Bununla beraber, yalnız nevan tayin edilmiş olan
mebiin ayırt edilmiş olması da lâzımdır ve başka bir
yere gönderilecekse haylin bu maksatla mebi üzerinde
yedini ref etmiş bulunması da şarttır.
Taalluku şart üe yapılan akitlerde temlik edilen
şeyin nef ve hasan, ancak şartın taallîuku anından iti"
baren, ittisap edene geçer.
İKİNCİ FASIL
Menkul Bey'i
(A.) Mevzuu.
Yüz Seksen Dördüncü Madde — Menkul beyi ara
ziden veya gayrimenkul olmak üzere tapu siciline
kaydedilen haklardan başka, her türlü şeyin beyidir.
Mahsul veya yıkılması (matlup bir binanın enkazı
veya taşocağından çıkarılacak taşlar gibi bir gayrımenkulden ayrıldıktan sonra menkul olarak mülkiyeti nak
ledilecek mütemmim cüzlerin satılması da menkul be
yidir.
(B.) Beyi'in borçlan.
I. - Teslim.
1., Teslim masrafları.
Yüz Seksen Beşinci Madde — Huafura adet veya
mukavele mevcut değilse ölçmek ve tartmak gibi
teslim masrafları bayia, senet yapmak ve mebii kap-
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zetmek için yapılan masraflar müşteriye aittir.
2. Nakil masraf lan.
Yüz Seksen Altıncı Madde — Hilâfına adet veya
mukavele mevcut değilse, satılan şeyin teslim mahal
linden başka bir yere nakli lâzım geldiği zaman, na
kil masraflan müşteriye aittir.
Masrafsız teslim şart edilmişse, bayi nakil mas
raflarını üzerine almış addolunur.
Liman ve gümrük masrafı olmaksızın teslim mu
kavele edilmiş ise, bayi ihracat, tiransit ve ithalât rü
sumunu üzerine almış addolunur; fakat eşyanın müş
teri tarafından kapzedildiği zaman da istifa edilen is
tihlâk rüsumunu deruhte etmiş sayılmaz.
3. Bay'in temerrüdü.
a) Ticarî alım
satımlar.
Yüz Seksen Yedinci Madde — Ticarî muamele
lerde teslim için bir zaman tayin edilmiş olup da bayi
temerrüt ederse müşterinin teslim talebinden vaz geçe
rek ademi ifası sebebiyle zarar ve ziyan isteyeceğini
kabule cevaz vardır.
Müşteri, teslimi istemek niyetinde ise, muayyen
müddetin inkizasında bayii bundan haberdar etmesi
lâzımdır.
b) Tanzim borcu ve zararın nasıl hesap edileceği.
Yüz Seksen Sekizinci Madde — Borcu ifa etme
yen bayi, müşteriye bu yüzden terettüp eden zararı
zamin olur,
Ticarî muamelesinden bayi, borcunu ifa etmezse
müşteri mebiin semeni ile kendisine teslim edilme
yen şey yerine bir düğerini almak için hüsnüniyetle
verdiği sumen arasındaki farkı bayie tazmin ettirebi
lir.
Mebi, borsaya kayıt ve kabul ediîım'ş olan ve^
ya cari fiyatı bulunan mallardan ise müşteri, yerine
b'r diğerini almaya muhtaç olmaksızın, mebiin seme
ni ile teslim için muayyen olan günün fiyatı arasın
daki farkı zarar ve ziyan olmak üzere isteyebilir.
II. - Zapta karşı teminat.
2. Teminat borcu.
Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Bayi, satılan
şeyin bir üçüncü şahıs tarafından beyin akti zamanın
da mevcut bir hak sebebi ile tamamen veya kısmen
zaptedilmesinden, müşteriye karşı mesul ve zamimdir.
Müşteri zapt tehlikelerinden beyin inikadı zama
nında haberdar idlse bayi, yalnız sureti mahsusada
iltizam ettiği kefalet hasebiyle mesul ve zamim olur.
Bayi üçüncü şahsa ait olan hakkı bilerek gizlemiş
ise, zaman ve mesuliyetini ref veya tahtit yolunda kararlaşmış olan şart batıldır.

İt Usulü muhakeme.
a) Davayı ihbar.
Yüz Doksanıncı Madde — Mebiin zaptı ile tah
tit edilen müşteri aleyhine ikame edilen davayı za
manla mükellef olan bayie ihbar ettiği zaman bayi
icabı hale nazaran ve usulü muhakemeye tevfikan ya
müşteri lehinde davaya müdahalede yahut müşteri ma
kamına kaim ollarak üçüncü şahısa karşı husumet ve
müdafaada bulunmaya mecburdur.
İhbar, müdahale ve müdafaaya müsait bir za
manda, yapılmış ise müşterinin aleyhinde hâsıl olan
neticei hükmiye müşterinin hilesi veya ağır bir hatası
eseri olduğu isbat edilmedikçe bayie de sari olur.
Davanın bayi, kendisine zamanında haber verilmiş
o!ması farz ve takdirinde ne derece daha müsait ne
ticei hükmîye istihsal edilebileceğini ispat ederse me
suliyetten o derece beri olur..
b) Mahkeme karan olmaksızın iade
Yüz Doksan Birinci Madde — Müşteri, bayiî vak
tinde davadan haberdar ve kendi namına müdafaa ve
husumette bulunmasını talep ve ihtar edip de dinletememiş ise, üçüncü şahsın mebi üzerindeki hakkım
hüküm beklemeksizin hüsnüniyetle tanınmış yahut is
tihlak müddeisiyle sulh addetmiş olsa bile, bayie za
man terettüp eder.
3. Müşterinin haklan
a) Tamamen zapt hallinde
Yüz Doksan ikinci Madde — Mebiin tamamen
zaptoîunması halinde bey münfesih
addolunur ve
müşteri bayiden atideki metalinde bulunabilir.
1. MeMden istihsal ettiği veya istihsalini ihmal
ettiği semereler tenzil edsSmek üzere tediye etmiş ol
duğu semenin faizliyle birlikte iadesini;
2. Mebii zapteden üçüncü şahıstan metalebe ede
v
meyeceği sarfiyatı;'
3. Davayı bayie ihbar etmekle ietinat edilmesi
mümkün olanlar müstesna olmak üzere bütün mu
hakeme masraflanyle muhakeme haricindeki masraf
ları;
4. Doğrudan doğruya mebiin zappından mütevel
lit diğer zarar ve ziyanlan*
Bay'i, hiç bir hatanın kendisine kabili isnat olma
dığını ispat etmedikçe müşteriye, mebiin zaptı yüzün
den terettüp eden diğer her türlü zaran da, tazmin
etmekle mükelleftir.
b) Kısmen zapt halinde
Yüz Doksan Üçüncü Madde — Satılan şey kıs
men zapted İldiği yahut bayiin kefil olduğu ayni bir
mükellefiyetle takyit edilmiş bulunduğu halde müş-
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teri beytin feshini talep «demeyin yalınız bu yüzden
duçar olduğu zararın tazminini isteyebilir.
Şu kadar ki mebün bu ayıbını bilmiş olsa am sa
tın almayacağı hali karinesiyle anlaşılıyorsa herhalde
feshi dava edebilir.
Bu takdirde müşterinin bayie mebün zaptedUmeyen kısmını o zamana kadar istihsal etmiş okluğu
menfaatlerle birlikte iade etmesi lâzım gelir.
III. - Mebün ayından salim olmasını tekeffül
Yüz Doksan Dördüncü Madde — Bayi müşteriye
karşı mebün zikir ve vadetüği vasıflarını mütekeffü
olduğu gibi maddi veya hukukî bir sebeple kıymetini
veya maksût olan menfaati izale veya ehemmiyetli
bir suretle tenkiz eden ayıplardan salim bulunmasını
da mütekeffildir.
1. Mevzuu
a) Umumiyet itibariyle
Bayi bu ayıpların mevcudiyetini bilmese bil anlar
dan mesuldür.
b) Hayvan alım satımında
Yüz Doksan Beşinci Madde — Hayvan ahm sa
tımında bayi tahriren kefalet etmedikçe yahut müş
teri ifa etmiş olmadıkça tekeffül etmiş addolun
maz.
2. Tekeffüle karşı
Yüz Doksan Altıncı Madde — Bayi, mebün ayı
bım müşteriden hile ile gizlemiş ise beyide tekeffül
hükmünü iskat veya tahdit eden bir şart batıldır.
İ. Müşterinin bildiği ayıplar
Yüz Doksan Yedinci Madde — Bayi, müşterinin
beyi zamanında malumu olan ayıptan mesul olmadı
ğı gibi mebii kâfi derecede muayene etmekle fark
etmiş olacağı ayıptan da, ancak bunun mevcut olma
dığını temin etmiş ise, mesul olur.
4* Keşif ve muayene ve bayia ihbar
a) Umumiyet itibariyle
Yüz Doksan Sekizinci Madde — Müşteri kapzettüği mebün halini örf ve adata göre imkân hâsıl olur
olmaz muayene etmek borcuyla mükellef olup mebide bayiin tahtı tekeffülünde olan bir ayıp gördüğü
zaman bunu derhal bayie ihbar etmesi lâzım gelir.
Bunu ihmal ettiği halde mebii kabul etmiş sayılır.
Meyerki mebide adi bir muayene ile meydana çıka
rılamayacak bir ayıp bulunsun.
Bu kabilden bir ayıp sonradan meydana çıkarsa
derhal bayie ihbar edinmelidir. Aksi takdirde mebi bu
ayıp ile beraber kabul edilmiş addolunur.
b) Hayvan alım satımında

Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Hayvan alım
satımından kefatlet müddeti tahriren tayin edilmemiş
olup da kâfelet hayvanın bir vasfına müteallik değil
ise mebide keşfedilen ayıptan bayiin mesuliyeti, tes
lim vaki olduğu veya müşterinin kabızda temerrüdü
tahakkuk ettiği günden itibaren dokuz gün içinde
bayie ihbar edilmekle beraber hayvanın ehli vukuf
marifetiyle muaeynesinin icrası yine bu müddet zar
fında merciinden talep olunmasına mütevakıfdir.
Hâkim, ehlivukuf raporunu serbestçe takdir eder.
5. Bayiin hilesine mürettip hükümler
İki Yüzüncü Madde — Müşteriyi iğfal etmiş olan
bayi ayıbın kendisine vaktinde ihbar edilmemiş ol
duğunu Beri sürerek mesuliyetten kurtulamaz.
6. Başka mahalden vaki olan beyi
İki Yüz Birinci Madde — Başka bir mahalden
gönderilen mebün ayıplı okluğunu iddia eden müş
teri, bulunduğu yerde bayiin mümessili yok ise nıebiin
muhafazası için lâzım gelen tedbirleri muvakkaten
ittihaz etmekle mükelleftir. Müşteri, ayıplı olduğunu
iddia ettiği mebii, muhafaza için icap eden tetbirleri
yapmaksızın bayie gönderemez.
. Müşteri vakit kaybetmeksizin mebün halini usu
len tasdik ettirmekle mükelleftir. Aksi halde iddia
olunan ayıbın, mebi kendisine vasıl olduğu zaman
mevcut bulunduğunu ispat etmeye mecbur olur.
Mebün az zamanda bozulmak korkusu varsa
müşterinin anı bulunduğu yerde mercii marifetiyle
sattırmaya salâhiyeti ve hatta bayiin menfaati böyle
iktiza ediyorsa mecburiyeti vardır. Müşteri, her hal
de bayii sürati mümküne ile keyfiyetten haberdar
etmekle mükellef ve etmediği takdirde zarar ve zi
yan davasına maruzdur.
7. Tekeffüle müstenit dava
a) Beyin feshi yahut semenin tenzili
İki Yüz İkinci Madde — Bayiin tekeffülü altın
daki mebün ayıbı anlaşıldığı zaman müşteri muhay
yerdir. Dilerse mebii redde hazır olduğunu beyanla
beyin feshedilmesini, dilerse mebü alıkoyup kıyme
tinin noksanı mukabilinde semenin tenzil olunmasını
dava eder.
Hâkim, müşterinin reddi mebi davası üzerine be
yin feshini hal icabı muhik göstermiyorsa, semenin
tenziliyle iktifa edebilir.
Kıymetinin noksanı beyin semenine müsavi ise
müşteri ancak beyin feshini talep edebilir.
b) Mebün tepdili
İki Yüz Üçüncü Madde — Mebi, miktarı muay
yen misli şeylerden ise müşteri dilerse feshih veya

'
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semenin tenzilinden hiç birini talep etmeyip mebiin
ayıptan ârî misliyle de değiştirilmesini dava edebilir.
Mebi, başka bir yerden gönderiliyorsa bayiin de
müşteriye derhal ayıptan ârî mislim teslim ve müş
terinin duçar olduğu zararı tamamen tazmin ederek
aleyhine ikame edilecek davadan kurtulmaya salâhi
yeti vardır.
c) Mebiin ziyaı halinde beyin feshi
İki Yüz Dördüncü Madde — Mebiin ayıp sebe
biyle veyahut kazaen telef ve ziyaa veya hasara uğ
raması, ayıptan dolayı feshi davaya mani olmaz. Bu
takdirde müşterinin ret ile mükellef olduğu şey, mehiden elinde kalandır.
Mebi müşterinin taksiri yüzünden telef olmuş
veyahut müşteri anı başkasına temlik veya şeklini
tağyir etmiş ise ancak kıymet noksamna mukabil semenin tenzilini dava edebilir.
*
8. Fesmin hükümleri
1. Umumiyet itibariyle
İki Yüz Beşinci Madde — Bey feshedilince müş
teri, bayie, mebi ile beraber andan istihsal ettiği menfaatleri iade etmekle mükelleftir.
Bayiin, müşteriye almış olduğu semeni faiziyle
beraber iade ettiktetn başka mebiin tamamen zaptı
halinde okluğu gibi muhakeme masrafiyle müşterinsn mebie vaki olan sarfiyatım ödemesi lâzımdır.
Bayi bunlardan maada müşteriye ayıplı mal teslün etmesinden doğrudan doğruya tevellüt etmiş olan
zararı da ayrıca tazmin etmeye mecburdur.
Bayi, kendisine biç bir kusur isnaıt edilemeyeceğini ispat etmedikçe müşterinin diğer her türlü za
rarlarını tazmin etmeye borçludur.

I sonra meydana çıksa bile, müşteriye teslim vukuun
dan itibaren bir sene geçmekle sakıt olur.
Fakat müşterinin bayi tarafından aleyhine ikame
edilen davaya karşı mebiin tesliminden itibaren bir
I sene geçmeksizin ihbar ettiği ayıptan dolayı defi hak
kı sene geçmekle sakıt olmayıp devam eder.
Bayi müşteriyi iğfal etmiş ise bir senelik müruru
I
I zamandan istifade edemez.
(C.) Müşterinin borçları
I. • Semenin edası ve mebiin kapzı
İki Yüz Sekizinci Madde — Müşteri bey aktinde
I
muharrer olan surete tevfikan semeni eda ve kendisi
I ne muharrer olan şartlar dairesinde arz edilen mebii
I kapzetmekle mükelleftir.
Hilâfında âdet veya mukavele mevcut değilse
I kapzen derhal vukuu lâzımdır.
II. -Semenintayini
I
İki Yüz Dokuzuncu Madde — Müşteri katı sipa
l
riş yapmış fakat semeni tayin etmemiş ise bey, sipa
I
rişin yapıldığı gün ve mahalde cari fiya üzerinden
aktedilmiş saydır.
I
Semen mebiin veznine göre hesap ediliyorsa da
rası tenzil olunur.
Ticarette emtianın semenin vezni gayrı kâfi üze
rinden
yahut muayyen bir miktar veya yüzde şu ka
I
dar tenzil edilerek hesap edilmesi yolundaki hususî
I teamüller mahfuzdur.

I
III. - Semene istihkak ve semenin faizi
I
İki Yüz Onuncu Madde — Hilâfına mukabele
I mevcut değilse, mehi müşterinin yedine girince bayi
semene müstahak olur.
I
Âdet bu yolda ise yahut müşteri mebiden semere
veya
diğer türlü hâsılat istifa imkânını elde etmişse
b) Birden ziyade malın beyi halinde feshıih
I
iki Yüz Altıncı Madde — Birden ziyade şey ve- I mebiin semeni mücerret vadeye nazaran müşteri ta
ya parça birlikte satılmış olup da bunlardan bazısı I rafından vukua gelen temerrüt üzerine mıürettip ah
ayıplı çıktığı halde feshin ancak ayıph çıkanlar hak- I kâmdan başka hatta hiç bir ihtar dahi yapılmaksı
kında dava olunabilir.
I zın faize tabidir.

Şu kadar ki, ayıplı kısmen diğerinden tefriki müşteriye veya bayie ehemmiyetli bir zarar husule gelmeksizin mümkün olmazsa, feshin bütün mebie za
rurî olur.
Mebiin qsh hakkında beyiin, feshi, ayn semen be*
yan edilerek satılmış olsa bile ferilerine de şamil olur;
ama feriler hakkındaki feshih, mebiin aslına şamil olmaz.
9. Müruru zaman
İki Yüz Yedinci Madde — Bayi daha uzun müddet için kefalet etmemiş ise, mebii ayıba karşı tekeffulden mütevellit her türlü dava, mebideki ayıp daha

I
I

IV. - Müşterinin temerrüdü
1. Bayiin feshih hakkı
iki Yüz On Birinci Madde — Melbi ancak seme
I nin tediyesinden sonra veya tediyesi akabinde teslim
I edilmek lâzım gelen hallerde müşteri tediyeden te
merrüt ederse bayi hiç bir merasime muhtaç olmak
I sızın beyi feshedebilir.
I
Fakat bu hakkım kullanmak istiyorsa keyfiyetten
müşteriyi derhal haberdar etmekle mükelleftir.
I
Mebi, müşteriye teslim edilmiş ise bayi bu hakkı
I sarahaten muhafaza etmiş olmadıkça beyi feshedip
I mebii istirdat edemez.
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2. Zarar ve ziyan nasıl hesap edileceği
İki Yüz On İkinci Madde — Ticarî muamelâtta
bayii, beyin semenini tediyede temerrüt eden müşte
riden, bu semenle mebii diğerine hüsnüniyetle sattı
ğı semen arasındaki farktan ibaret olan zarar ve zi
yanım isteyebilir.
Mebi borsada mukayyet olan veya cari fiyatı bu
lunan emtiadan ise, bayi, bunu diğerine satmaya
muhtaç olmaksızın mebiin semeni ile tediye için mu
ayyen olan vade gününün fiyatı arasındaki farkı, za
rar ve ziyan olmak üzere müşteriden talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ FASIL
Gayrimenkul Bey'i
(A.) Aktin Şekli
İki Yüz On Üçüncü Madde — Gayrimenkul bey'i
muteber olmak için resmi senede raptedilmek şarttır.
Gayrımenkule dair bey vardı ve beyi bilvefa ve istim
lâk mukavelesi resmî senede raptedilmedikçe mute
ber değildir. Mukaveleden mütevellit şüfa hakkı için
tahriri şekli kâfidir.
(B.) Şartla beyi ve mükellefiyetin muhafazası
İki Yüz On Dördüncü Madde — Bir gayrimen
kulun şartla beyi halinde şart tahakkuk etmedikçe
bey, tapu siciline kaydedilmez.
Mülkiyetin bayi uhdesinde mahfuziyetine dair
olan şart dahi tescil olunmaz.
(C.) Tekeffül ,
İki Yüz On Beşinci Madde — Hilafına mukave
le mevcut değilse, satılan gayrimenkul bey senedin
de yazılı olan ölçü miktarını ihtiva etmediği takdir
de, bay'i noksanım müşteriye tazmin etmekle mükel
leftir. Satılan gayrimenkul resmi bir mesahaya müs
teniden sicilde yazılı ölçü olan miktarım ihtiva etme
diği takdirdç, bayi taahhüdü mahsus altına girme
miş ise, tazmin ile mükellef değildir.
Bir binanın ayinli olmasından mütevellit ve te
keffüle müstenit davalar, mülkiyetin devrinden beş
sene geçmekle sakıt olur.
(D.) Menfaat ve muhatara
4ki Yüz On Altıncı Madde — Mebiin müşteri
tarafından kapzed ilmesi için mukavele ile bir müd
det tayin edildiği halde anın nefi ve hasan müşteri
ye intikal etmemesi asıldır.
(H.) Menkul bey'i hakkındaki hükümlere mü
racaat
İki Yüz On Yedinci Madde — Menkul beyine
müteallik hükümler, kıyas tarikiyle gayrimenkul
beyFine de tatbik olunur.

DÖRDÜNCÜ FASIL
Bey'im bazı nevileri
(A.) Numune üzerine bey'i
İki Y^z On Sekizinci Madde — Numune üzeri
ne beyinde numune kendisine tevdi edilen taraf, yedindeki numunenin, kendisine teslim edilen numune
olduğunu ispata mecbur olmayıp numunenin şekli
değişse bile bu tağyir muayenenin icabatı zaruriyesinden iseı söz üe tasdik olunur, diğer tarafın her hal
de hilafım isbata hakkı vardır.
Numune müşterinin velev usulü olmaksızın ye
dinde bozulmuş veya ziya uğramış ise bay'i mebiin
muayene muvafakatim isbat ile mükellef tutulmayıp,
aksini iddia eden müşterinin ispat etmesi lâzım gelir.
(B.) Tecrübe ve muayene şartiyle bey'i
I. - Mahiyeti
İki Yüz On Dokuzuncu Madde — Tecrübe veya
muayene şartiyle beyide müşteri mebii kabul veya
hut reddetmekte serbesttir. Mebi, müşterinin yedine
geçmiş olsa bile, kabul edilinceye kadar bayiin mül
künde kalır.
II. - Bayiin nezdinde muayene
İki Yüz Yirminci Madde — Muayene bayiin nez
dinde icra edilmek icap edipde müşteri mebii muka
velenin veya âdetin tayin ettiği müddet içinde kabul
etmediği halde bayi serbest olur.
Böyle bir müddet tayin edilmemiş ise, bayi mü
nasip bir müddet geçtikten sonra mebii kabul veya
reddetmesini, müşteriye ihtar edebilir; derhal cevap
verilmezse serbest olur.
III. - Müşteri nezdinde muayene
İki Yüz Yirmi Birinci Madde — Mebi muayene
edilmeksizin müşteriye teslim edildiği takdirde, mu
kavelenin veya âdetin tâyin ettiği müddet içinde ve
böyle bir müddet tayin etmiş değilse beyiin İhtan aka
binde, müşteri beyi kabul etmediğini beyan veya ba
yie reddetmezse, beyi tekemmül etmiş addolunur.
Müşterinin semeni kaydı ihtirazı beyan etmeksizin
tamamen veya kısmen tesviye veya mebii tecrübe
için zarurî olan suretten başka bir surette tasarruf
eykmesiyle de bey'i tamam olmuş olur.
(C.) Taksitle bey'i
I. - Bayiin muhayyerliği
İki Yüz Yirmi İkinci Madde — Menkul bir mal,
semeni taksitle tesviye edilmek şartiyle bey'i ve tes
lim edilipde müşteri taksitlerden birini tediyeden te
merrüt ettiği halde bay'i o taksitin tediyesini talep
edebileceği gibi kendisi için bu hakkı muhafaza et-
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İki Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Gayrimenkul
misse, mebiin mülkiyetini iddia veya beyi feshede- I
müzayedesinde ihalenin Veya İhalenin reddine müza
bilir.
II. - Bayiin diğer hakları.
I yededen sonra müîie2Jiıneyelinin imtidadını mütazammın şart balhîdır. Şu kadar ki ibu hüküm cebri (mü
iki Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Mebiin mülki
zayedeler ile ihalenin 'bir mercii resmî tarafından tasyetini iddia eden bayi hakkında mülkiyeti muhafaza
döka muhtaç olduğu hallerde 'ta'tfrk olunmaz.
şartına müteallik olan hükümler tatbik olunur.
IV. - Tediyenin peşin olması lüzumu
Bayi beyi feshettiği halde bayi ve müşterinin her
iki Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Hilafı 'bebiri diğerinden aldığı şeyi iade ile mükelleftir. Bayi
yide
şart edilmemişse, ihale IbedeOiriin peşm 'tediyesi
her halde münasip bir hedefi icar talep edebileceği
lâzımdır, (bayi !beyfi derhal feshede'bilir.
gibi mebi bozulmuş ise tazminat dahi isteyebilir.
V. - Tekeffül
Müşteriye bundan ziyade borç tahmil eden muka- I
veleler batıldan
îkıi Yüz Otuzuncu Madlde — Müzayede şartna
mesinde sarih ibir taahhüdün bulunması veya müza
III. - Muacceliyet şartları
yedeye işfirak edenlere karşı ibir hile yapılmış oliki Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Taksitlerden
malsı halleri müstesna olmak üzere, cebri müzayede
birinin ademi tediyesi halinde mecmu semenin maac- j
lerden tekeffüle mahal yoktur.
ceîiyet kesbetmesi şart edilmiş ise, bayiin bu şarttan
Müzayede ile mal alan kimse o 'maîa tapu sJidistifade edebilmesi, müşterinin iki mütevali taksiti
line ve 'beyi şartlarına ve kanuna nazaran muayyen
vermekten temerrüt etmesine ve bu iki taksit meco!an hali ve mükellefiyetleri ile malik olur.
muunun, semenin en aşağı onda birini teşkil eyle
İhtiyarî ve alenî müzayedelerde bayii, adî 'beyide
mesine mütevakkıftır.
I
olduğu glibi mebii tekeffül life mükellef tir,, şu kadar ki
(D.) Müzayede
hleJinden mütevellit olandan maada tekeffüllerde
I. - Beyin inikadı
usulü dairesinde iîân edilen beyH şartları zamanında
iki Yüz Yirmi Beşinci Madde — Cepri müzaye
tahassül edebilir.
delerde beyi, müzayede memurunun ihalesine müna- I
VI. - Mülkiyetin intikali
kit olur.
İki Yüz Otuz Birinci Madde — Müzayede ile
menkul bir mal alan kimse anın mükellefiyetini UhaHerkesin iştirak edebildiği ihtiyari ve alenî mü
le anında iktisap eder.. Müzayededen alman gayrızayedelerde beyi, bayiin ihalesiyle münakit olur. Ba
menku'Bn 'mülkiyeti ancak tapu siciline fcaydedömelkyi buna muhalif bir arzu beyan etmemişse müzaye
deyi idare eden kimsenin müzayede edilen malı en I le müşteriye intikal eder. Müzayede memura ihalesi
bey zabrîniaanesmde gösterilen gayrimenkulun müşçok verene ihale etmeğe hakkı vardır.
teri namına tescil edilmeğini derhal ıtapu memuruna
II. - Müzayedenin butlanı
tebliğ eder.
İki Yüz Yirmi Aîtıncı Madde — Kanuna veya
Cebri nnızayedelerin cereyanı 'sıra'sınds&i ÜhaMere
aıhüâka (âdaba) mugayir tertîbaüla müzayedeye fesat
müteallik hükümler bakîdir.
karıştırılmış ise her alâkadar tarafından on gün zar
BEŞİNCİ FASIL
fında itiraz edilebilir. Bu itiraz, cebri müzayedelerde
Trampa
icra ve İflâs muamelelerine nezaret eden makam
lara ve düğer hallerde 'mahkemeye arz olunur.
(A.) Trampa ibeyi hükümlerine tabidir.
III. - Müzayedeye 'iştirak edenin ne zaman mülİki Yüz Otuz İkinci Madde — Bey ahkâmı tram
zem olacağı
pada da taibik olunur. Şoykki trampa edenlerden
her biıti İtasını taahhüt etfüği şeye nazaran Ibayi ve
1. Umumiyet itibariyle
kendiMne verilmesi taahhüt olunan şeye göre müş
İki Yüz Yirmi Yedinci Madde — Müzayedeye iş
teri hükmünde tutulur.
tirak eden kimse beyi için muayyen olan şartlar daiîresünde, 'teklife mülzem olur. Hilâfına 'bir şart mev
(B.) Tekeffül
cut değilse, pey sürenin mülzemiyeti, kendisinden faz
Wı Yüz Otuz Üçündü Madde — Trampa .sureciyle
la veren zulhur ermesiyle yalhuıt teklifinin müzayede
aldığı şeyi yenöden zaptolunan yahut anı ayıbından
hitamında 'mutat olan nidalar alkaîbinde kabul olundolayı reddeden taraf, muhayyerdir; dilerse zarar ve
ımayarak ihalenin icra edümemegiyle, zail olur.
ziyanı diğer tarafa tazmin ettirir, dilerse vermiş ol
2. Gayrimenkul müzayedesi
duğu şeyli İstirdat eder.
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YEDİNCİ BAP
Hibe
(A.) Mevzuu
İki Yüz Otuz Dördündü Madde — ffibe, bayat
ta oîan kimseler arasında hir tasarruftur kii anınla
birlikte; mukabilinde ibir lîvaz taahhüt edilmeksizin
malını tamamını veya bir kısmını diğer bir kimseye
temlik eder.
Henüz 'iktisap edÖîmemiiş olan bir haktan feragat
yahut Ifcfir veraseti reddeltmiek hibe değildir.
Ahlâkı bir vazifenin ifası da hibe sayılmaz.
$B.) Hibeye ehliyet
I. - Vahip hakkında
İki Yüz Otuz Besinci Madde — Karı koca malı
nın idaresi usulünden yahut veraset 'hakkından neşet
eklen t a n e l e r mahfuz kalmak üzere, medenî hakları
nı İstimal salâhiyetine sahip olan herkes hübe yapabi
lir.
Tasarrufa ehil olmayanın malı, ancak kanunî nıîimetlsilleı'inSn mesuliyetleri kâydiyle ve veraset hak
kındaki hükümlere riayetle, hübe olunalbilir.
Bir hiübeyi takip eden sene içinde baş'îayan muhake
me neticesinden vahIMn 'İsrafından dolayı hacrine
hükntolunursa, o hibe.sulh mahkemesince Sptal olu
nabilir.
II. - Hibeyi kabul eden hakkında
tkî Yüz Otuz Altıncı Madde — Medenî hakları
nı istimal salâhiyetinden mahrum olan kimse, tem
yiz kudretine malik İse, Mbeyü kabul ve bu sebeple
mal îtti'sap edebilir.
Fakat o kimsenin kanunî
mümessili kendisini
hübeyi kabulden men veya hübe olunan şeyin iadesini
emrederse bile keerilemyekün veya merdut ohır.
(€.) Şekli
I. - Elden hübe
İki Yüz Otuz Yedhıdi Madde — (Elden hibe, vabübin 'bir şeyi mevhubunlehe teslim etmeliyle Vücut
bulur.
Gayrimenkulun veya bir gayrimenkul üzerindeki
aynî hakların hübesi ancak tapu siciline kaydedilmek
le tamam olur.
Bu tesdil ancak mutdber (bir hJbe taahhüdüne isti
naden yapılabilir.
II. - Hibe vadi
İki Yüz Otuz SeMzİndi Madde — Hübe taahhü
dünün muteber olması tahriri olmasına mütevakkıftır.
Bir gayrimenkulun yahut gayrimenkul üzerindeki
aynî bir hakkın hlbesü taahhüdü ancak resmî senetle
yapılmış lise muteber olur.

Hvbe taahhüdü, lenfte edilince eMen yapılmış hibe
gibi olur.
III. - Kabulün neticelerdi
lk!i Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — IBir k'Jm'se dü
ğerine hîbe ettiği malı, diğer mallarından 'hür fiil tefılik etmiş o'sa 'bile mevlmbunîebin kabulüne kadar hi
besinden rücu edebilir.
(D.) Şaftlar ve mükellefiyetleri
I. - UmumSyet itibariyle
İki Yüz Kııkıncı Madde — Hübe, şartla yahut
miikeîîe'fiiyeı'îe takyit olunalbilir.
Tenfizi vahinin löMm'üne (bağlı hibede, vasiyet
hükmü cereyan eder.
II. - Şartın icrası
İk'i Yüz 'Kırk Birinci Madde — Vah'ip, mukavele
mudlbinde mevhübunleh tarafından kabul edilmiş olan
mi3kelîefiye|tin icrasını talep ede'bilir.
Âmmemin menfaati için mevhubunlehe tahmil edil
miş olan mükellefiyetin icrasını talep etmek salâhiye
ti, vahlbin veTatından Sonra, alit oSduğu merdie Smîlîkal eder.
Hibe Edilen şeyin kıymeti, masrafını korumaz ve
masraf fazlası kendisine tesviye edilmezse, merhubunlehin, mükellefiyeti 'icradan imtina etmeye hakkı var
dır.
III. - Rücu şartları
İki Yüz Kırk İkinci Madde — Vah'ip, merhuhunlehin kendisinden evvel vefatı halinde hi'be edilen şe
yin mülküne rücu etmesin!! şart edebilir.
Hübe edilen gayrımenkuîe veya İbir gayrimenkul
üzerindeki aynî hakka taallûk eden rücu şartı, tapu
aicii'ine şerh verilebilir.
(H.) Vahübin mesuliyeti
İki Yüz Kırk Üçüncü Madde — Vahüp hileden
veya ağır dikkatsizlikten maada ahvalde, hibeden ne
şet eden zarardan mevhubunlehe karşı mesul olma
yıp ancak hübe edilen şeyin veya alacağın tekeffülü
nü vadetmlş 'isle, bununla mükelleftir.
(V.) İptal
I.- Hibe edilen malların istirdadı
İldi Yüz Kırk Dördündü Madde — Valhiip, aşağıdaki hallerden biri vukuunda eîden yaptığı hlübeden
veya lenfiz etliği taahhüdünden rücu ve merhubunlehin elinde halen ne kalmış İse anın İadesinÜ dava
edebilir :
1. Mevhübunleh vahübe veyahut yakınlarından bi
rine karşı ağır 'bir dürüm irtikâp ederse,
2. Meılhufbunleh, vahi be veya ailesi için kanune
mükellef olduğu vazifelere karşı dhemm'iyetli hür su
rette riayetsizlikte 'bulunmuş İse;
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3. Merhıiburileh hibeyi takyit eden mükellefiyeti
haklı 'bir «sebep olmaksızın icra etmezse.
İL - Hibe taahhüdünden rücu ve İptal
İki Yüz Kırk Beşindi Madde — Mlbeyii taahhüt
eden kimse,. aşağıdaki haillerde taahhüdünden rücu
ve tenfizinden imtina edebilir :
1. Elden hibe edilen bir malın istirdadını talebe
saSâ'niyet veren sebeplerden biri varsa;
2. Hibeyi taahhüt ettikten sonra tenfizi müteah
hit İdin fevkalâde külfetli olacak derecede maH vazi
yeti değişmiş 'ise;
3. HJbeyi taahhütten sonra yeni veya bissohınacak derecede külfetli aile vazifeleri tali a dd üs etmiş
'İse.
' "
H'Jbeyli taahhüt eden kimsenin edayı deyinden ac
zi tevsik veya İflâsa fflân olunur ise hibe taahhüdü ip
tal olunur.
III. - [Müruru zaman ve dava hakkının miraisçılada intikali
İki Yüz Kırk Altıncı Madde — Vahûbin, rücu se
bebine vakıf olduğu günden itibaren bir sene idinde
hibeden rücu etmeye hakkı vardır.
YvMp ısene geçmeden vefat ederse 'dava hakkı
mirasçılarına 'intikal eder. Mirasçılar senenin hita
mına kadar rücu davası İkame edebilirler.
MeVhubuMı, haksız olarak tasarruf ve tazmin ile
vahitti öldürür veya rücu hakkını istimalden menederse, varisler hibenin feshini dava edebilirler.
IV. n Vahibin vefatı
itki Yüz Kırk Yedindi Madde — Hilâfına hüküm
mevcut değilse muayyen zamanlarda 'bir şey verilme>sini tazammun eden hibenin hükmü, vahibin vefatiyle nihayet bulur.
SEKİZİNCİ BAP
İcar
BlRİNCl FASIL
Adî İcar
(A.) TaHifii
tki Yüz Kırk Sekizinci Madde — Adî icar bir
akîttir ki mudir, onunla mültecine ücret mukabilin
de bir şeyi kullanılmasını terketmeyi iltizam eder.
(B.) Mucirin vazifeleri
I. - Meçimin teslimi
1. Kullanılmaya salih 'bir halde
İki Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Mudir, mecuru akikten maksut Olan kullanılmaya salih bir halde
müstedire teslim ötmek ve icare müddeti zarfında
bu halde bulundurmak ile mükelleftir.

Mecur, «kitten maksut olan kuHaıımak mümkün
olmayacak yahut ehemmiyetli bir surette, menfaat
azalacak bir ha'Me tesî'm olunursa müstecir alkti fes
he yahut ücretten münasip bir miktarın tenzilini is
temeye saJâbiyettardrr.
,
Eğer ayıp, müstecirin yahut kendiliyle birlikte ya
şayan kimselerin yahut işdilerin sıhhati iiçiin ciddî (bir
tehlike teşkil etmekte ise mucir bu tehlikeye akti
yaparken vakıf olmuş veya fesih i hakkından feragat
etmiş olsa bile, yine icarı feshedebiîir.
2. Bilâhara akde muhalif hal hudusu
İki Yüz Ellinci Madde — Mecur, icare müddeti
zarfında miisitecirin bir kusuru olmaksızın akitten
malı süt olan kullanılmak mümkün Olmayacak veya
ehemmiyetli surette azalacak 'bir hale düştüğü (tak
dirde, müstedir, ücretten mütenasip bir miktarın 'ten
zilini talep edebileceği gibi, ayıp münasip (bir müd
det zarfında bertaraf edilmezse, aktıi dahi feshedebilir.
Mucir, kendisinin bir kusuru olmadığını ispat ede
mezse tazminat ile mükellef olur.
3. Ayıp halinde muamele
tki Yüz EMİ Birinci Madde — Mecur icare müd
detli zarfında zarurî tamirata muhtaç olduğu takdir
de, müstedr, hakkına halel gelmemek şartîyle Ibu
tamiratın icrasına müsaade etmeye medbur'dur.
İntifa haşladığı zaman mevcut yahut intifa esna
sında hadis olup da külfeti kendisi a'it olmayan ve
mucire yapılan ihbar üzerine münasip bir mehil zar
fında bertaraf edilmeyen ufak tefek ayıpları, mıüstecir, mudir hesabına İzale edebilir.
4. Kullanmanın mümkün olmaması
İki Yüz Elli İkindi Madde — Müstecir, kenîdî ku
surundan yahut şahsın da hadis olan mücbir bir se
bepten dolayı mecuru kullanamadığı yahut mahdut
surette kullandığı takdirde, mucir, mecuru akit dai
resinde kullanmaya hazır bulundurmuş oldukça, müs
tecir, kiranın tamamım vermekle mükellef ohır.
Bu takdirde mucir sarfiyattan tasarruf eylediği
miktarı ve mecurun diğer suretle kullanılmasından el
de ettiği menfaatleri kiraya mahsup dtmeye medburdur. Mucur aktin, icrasını tahammül, edilmez hale ge
tiren sebepler hudusunda, Ükü tarafın akti feshetmek
haklan malıfuzdur.
II. - Üçündü şahsın iddiasına karşı mesuliyet
1. Teminat
İki Yüz Elli Üçündü Madde — Üçündü bir şahıs,
mecur üzerinde müstedMn hakları ile telifi kabil
Olmayacak bir İddiada bulunduğu takdirde, mucir
muktedirin ihbarı üzerine muhasamayı deruhte ve tmüs-
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tecillin akut mucibince mecurdan intifama halel gel
miş ise tazminat itasliyle mükellef olur.
2. Beyi ile icarın infisahı
İki Yüz EHi Dördüncü Madde — İcarın aktinden
sonra, ımecur, mucir tarafından ahare temlik yalhut
icraen takObat veya iflâs tarikiyle kendisinden nezedildiği takdirde, müstecir, mecurun ahiren maliki olan
üçüncü şahıstan ancak kabulü şartiyle icarenin deva
mım 've mucirden ak!ti icra yahut tazminat 'İta et
mesini 'İsteyebilir.
Bununda oeraher icar edilen şey İbik gayrimen
kul olduğu' takdirde akit daha evvel feshe müsait
olmadıkça kanunen İtibar caiz olan miada kadar
üçüncü şahıs 'kare riayet etmekle mükellef 'tutulur ve
feshi îtibar etmediği takdirde akti kabul etmiş ad
dolunur.
Âmmenin menfaati 'için istimlâke dair olan hu
susî hükümler mahfuzdur.
3. Tapu (siciline şerh
İlki Yüz Elli (Beşinci Madde — Bir gayrimenku
lun icarında ak tin tapu siciline şerh verilme sünii ta
rafeyn mukavele eddbiMrler.
Bu şerh, sonraki maliklere müstecirin icar akti daliresiride gaynmenkulden intifama müsaade etmek mec
buriyetini tahmil eder.
(C.) Müstecirin borçlan
I. - Borca muvafık surette takayyüt
İ'kji Yüz Elti Altıncı Madde — Müstecir, mecuru
kullanırken tam 'bir ihtimam dairesinde hareket ve
sükna icarında bina dahilinde oturanlara karşı icabeden vazalifi 'ifa ile mükelleftir.
Müstecir vukübulan ihtara rağmen bu mükellefi
yete daimî surette muhalefet eder yahut açıktan açı
ğa nefa kullanarak mecura daimî bir zarar Sras ey
lerse mecur tazminat ile 'birlikte icar aktinin hemen
feshini talep edebilir.
Mecurda icrası mudire ait tamirata lüzum hasıl
olduğu yahut 'üçüncü Ibir şahıs mecur üzerinde Ibir
hak iddia ettiği takdirde, müstecir keyfiyeti hemen
mucire Utibar etmekle mükelleftir. Aksi takdirde za
rardan mesul olur.
II. - Kiranın tediyesi
İki Yüz 'Elli Yedinci Madde — Müstecir kirayı,
akit ile ınahallî âdet ile muayyen olan zamanda te
diyeye mecburdur.
Böyle 'muayyen bir zaman ibuüunmadığı takdirde
İcar altı aylık yahut senelik ise her alı ayın müru
rumda ve daha az 'bir müddet içlin ise beher ayın mü
rurundan sonra ve nihayet icar müddetinin hitamın
da verilmek lâzımdır.

(D.) Mükellefiyet ve! vergileri ve tamh'i taham
mül
İki Yüz Elli Sekizindi Madde -»— Mecurun mükel
lefiyeti ve vergileri mucire aittir.
.
ı
Mecurun alelade kullanılması için muktazi tathir
ve ıslah masrafı müStecire ve tamik mucire aittir.
Bu hususta mahallî âdete bakılır.
(H.) Müstecirin müSteciri
t
İki Yüz Elli Dokuzuncu Madde — Müstedâ-, macire zarar verecek bir tebeddülü mucip Olmamak şar
tiyle, mecuru tamamen yahut kısmen âhare icar ya
hut icarı bir üçüncü şahsa ferağ edebilir. İkinci müs
tecir, bilinci müsteclre müsaade edilenden (başka tarz
da kullandığı takdirde, 'birinci müstecir, bundan dola
yı mucire karşı mesul olur.
Mucir MnCi müsteciri bu hususa riayet ettirme
ye safâhiyettardır.
(V.) Hitam
I. - Müstecirin temerrüdü
İki Yüz Altmışıncı Madde — Müstedir, icar müd
detinin 'hitamından evvel muacceüyet kesbeden kira
ları tediiye etmemiş 'bulunursa mucir altı ay ve daha
zarla müddeti icarlarda, Otuz günSük ve' daha az müd
detli icarlarda altı günlük bir mehil tayin ederek (bi
rikmiş olan kira 'bu (müddet zarfında verilmediği tak
dirde mehilin hitamında akti feshedeceğini müSteciire
ihtar edetbilir.
Bu melhil, iktarın müStedire tdbîiğ ediMiğü günden
itibaren başlar.
Bu mehilin tenkizine yahut tediyeden teahhür ha
linde aktin hemen feshedebileceğine dair yapılan
mukaveleler batıldır.
II. - Müstecirin 'iddiası
İki Yüz Altmış Birinci Madde —Müstecir İflâs
eder ve 'birikmiş ve'işleyecek kiralar idin münasip
'bir müddet zarfında teminat da verilmezse, mucir,
icarı feshe salâliiyettardır.
III. - Feshin ihbarı
İki Yüz Altmış İkinci Madde — İcar için ne sa
rih, ne de zımni Ibir müddet tayin edilmemiş olursa,
gerek müstecir, gerek mucir, İtibar suretiyle akti feshedebiJir. Akitte, hilâfına Ibir büküm tayin edilmemişse İki 'taraftan her biri aşağıdaki kaideler daire
linde feshi itibar edebilir.
1. Mefruş olmayan meskenler, yazıhane, tez
gâh, dükkân, mağaza, mahzen, samanlık, ahır ve bu
g3W mahaller ancak mahallî ad etince muayyen en ya
kın vakit idin ve böyle bir âdetin fıkdanı halinde
altı aylık bir müddetin hitamı için ve her Ski halde
üç ay evvel yapılması lâzım gelen bir İhbar ile;
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2, Meffruş meskenler veyahut müstakil odalar
ysahut süknaya mahsus mefruşat ancak 'bir aylık 'müd
detin hitamı için ve İki hafta evvel yapıîması lâ
zım gelen hir 'İhbar ile;
3. Diğer menkûl şeyler her istenülen zaman için
ve üç gün evvel yapıfmaisı lâzım gelen 'bir ihfbar 'ile.
IV. - Sükût ile tecdit
İki Yüz Altmış Üçüncü Madde — İcaır, muayyen
Ibir müddetle aktedilipte Ibu müddetin hitamında mu
cirin malûmatı ile ve muhalefeti olmaksızın mecurun
'ihtimaline devamı olunduğu yahut mukavelede fesih
hakkında gösterilen (İhbarı iki taraftan hiçlbiri yap
madığı takdirde, hilâfına mukavele yok İse akit gay
rı muayyen bir müddet için tecdit edilmiş sayılır.
V. - Fesih
1. Mühim sebeplerden dolayı
İki Yüz Altmış Dördüncü Madde — Muayyen (bir
müddetle aktedilcn gaynmerikul icarında, mucip aktin icrasını 'tahammül edilmez bir hale geitiren seibepler hususunda, iki taraftan her (biri diğeriine tam (bir
tazminat vermek ve (kanunî mehillere riayet etmek
şarCyle, İcra müddetinin hitamından evvel feshi (İhbar
edeMîir.
İcar bir sene veya daha uzun 'bir müddet için aktedifmiş ise m u d p veya müstecire verilecek tazminat
alîtı aylık 'badeli icardan az alınamaz ve mlüsltedr ken
disine tazminat verilmedikçe 'mecuru terke icbar o"unamaz.
2. Müstecirin ölümü
İki Ylüz Altmış Heşind Madde — Müstedrün ve
fattı haüinde gerek veresesi gerek mucir bir sene ve^I
ya daha uzun müddetli icarlarda, kanunî mdhuEiere
riayet şartiyle, en yakın valküt için bilâ tazminat aktin
feshini edebilirler.
VI. - Mecurun iadesi
İkİ Yüz Altmış Altıncı Madde — Müstecir, mecu
ru ne halde tesellüm etmiş ise icarın hitamında o hal
de ve mahallî âdete tevfikan geri vermekle miükellefMüstecir akit mucibince etmiş olduğu intifa sebe
biyle husule gelen eksiklik yahut değişiklikten mesul
değildir.
Müstecürin mecuru iyti bir halde tcselüm etmüş ol
duğu asıldır.
<Z.) Mucirin hapis hakkı
I. - Şümulü
İUİ Yüz AlUmış Yedind Maidde — Gayrimenkulun
muciri, nihayet geçmiş ibir senelik ve cereyan etmekte
olan »îti aylık kiranın temini için, mecurun tefrîşat ve

tezniyatına ve ondan intifaı temine mahsus olup me
cur dahilinde ıbuiunan menkul eşya üzerinde, hapis
hakkını haizdCr.
n
Mudrün hapis hakkı,
ükihtd müstecirin birinci
müstecire karşı borcu olan miktar nispetinde, ikinci
müstecir tarafından mecur dahiline getirilen eşyaya
da şâmildir.
Müstedrin d ayinlerin tarafından hazzediîmesi ca
iz olmayan eşya üzerinde mucirin, hapis hakkı yok
tur.
II - Üçüncü şahıslara ait eşyada
İki Yüz Altmış Sekizinci Madde — Müstecire ait
olmadığını mucirin bildiği veya bilmesi iktiza ettiği
eşya ile çalınmış veya zayi olmuş yahut başka suret
le zilyedin elinden zaptolunnıuş şeyler üzerindeki
üçüncü şahsın hakları, mucirin hapis hakkına karşı
dahi mahfuzdur.
Mucir, müstecir tarafından getirilen eşyanın ona
ait olmadığım icarın devamı esnasında öğrenip de
en yakın vakit için aktin feshini ihbar etmezse bu şey
ler üzerindeki hapis hakkı sakıt olur.
III - Nasıl dermeyan edileceği
İki Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Müstedr,
mecurdan çıkmak yahut mecur dahilinde bulunan şey
leri alıp götürmek teşebbüsünde bulunduğu takdirde,
mucir hapik hakkına istinaden, kiraların teminine
muktazi miktarda eşyayı sulh hakimi marifetiyle hap
sedebilir.
Bu eşya, gizlice yahut cebirle nakledildikleri su
rette, götürüldükleri tarihten itibaren on gün içinde
polis kuvvetiyle yeniden mecura iade olunabilir.
İKİNCİ FASIL
Hâsılat İcarı
(A) Tarifi :
İki Yüz Yetmişinci Madde — Hasılat icarı, bir
akittir ki, onunla mucir, müstecire ücret mukabilin
de, hasılat veren bir malın veya hakkın kullanılma
sını ve semerelerinin iktitafını terk etmeyi iltizam
eder.
Kira, ya nakit yahut devşirilecek semere veya ha
sılatın bir hissesi olabilir; ikinci surette, iştirakli icar
denir.
İştirakli icarda mucirin semereler üzerindeki hak
kı noktasından mahallî adete riayet olunur.
(B) Defter tespiti :
İki Yüz Yetmiş Birinci Madde — icarda alât, hay
van yahut zahire de dahilse iki taraftan her biri diğe
rine bu eşyanın tamam ve imzalı bir defterini vermek
ve bunların kıymetlerini müştereken takdim ve tespit
etmekle mükelleftir.
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(C) Mucirin borçlan :
I - Mecurun teslimi.
1* Kullanmaya salih halde teslim.
İki Yüz Yetmiş İkinci Madde — Mucir, birlikte
icar edilmiş menkul şeylerde varsa bunlar dahi dahil
olduğu halde, mecuru akitten maksut olan kullanma
ya ve işletmeye salih bir halde müstecire teslim ile
mükelleftir.
Bu borcun ifa edilmemesi halinde, adî icar hakkın
daki hükümler tatbik olunur.
2. Esaslı tamirat :
İki Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Mucir, icar
müddeti zarfında icrasına zaruret hâsıl olan esaslı
tamiratı, müstecir tarafından ihbar edilir edilmez, ma
sarifi kendisine ait olmak üzere, yapmaya mecburdur.
3. Kullanmanın mümkün olmaması halinde me
suliyet :
İki Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Müstecir
kendi kusurundan yahut şahsından hadis olan bir arı
zadan dolayı mecuru kullanamadığı yahut mahdut
surette kullandığı takdirde, mucir, mecuru akit daire
sinde kullanmaya hazır bulundurmuş oldukça, müs
tecir kiramın tamamını vermekle mükellef olur.
Bu takdirde sarfiyattan tasarruf eylediği miktarı
ve mecurun diğer suretle kullanılmasından el ettiği
menafiii kiraya mahsup etmeye mecburdur.
Mucibi aktın icrasını tahammül edilmez bir hale
getiren sebepler hususunda her iki tarafın akti feshet
mek hakları mahfuzdur.
II - Üçüncü şahşsların iddialarına karşı teminat :
İki Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Üçüncü şahıs
tarafından hak iddiası halinde, mucirin mükellefiyeti
hakkında, adî icara mütedair hükümler tatbik olunur.
III -Mecurun başkasına temliki:
İki Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Mecur icarın
aktinden sonra mucir tarafından ahara temlik yahut
icraen taklip veya iflâs tarikiyle kendisinden nezedildlği takdirde, müstecir mecurun ahiren maliki olan
üçüncü şahıstan ancak kabulü şartiyle karenin deva
mım ve mucirden akti icra yahut tazminat ita etme
sini isteyebilir.
Bununla beraber akit daha evvel feshe müsait ol
madıkça üçüncü şahıs, feshi ihbar halinde kanunen
muktazi altı aylık mehile riayet mecburiyetindedir.
İhbar etmediği surette akti kabul etmiş sayılır.
Menfaati umumiye için istimlâke dair olan hususî
hükümler mahfuzdur.

IV - Tapu siciline şerh :
İki Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Bir gayrimen
kul hasılatı icarı adî icardaki esaslara göre ve aynı
hükümleri haiz olmak üzere, tapu siciline şerh veri
lebilir.
(D) Müstecirin borçlan.
I - Borca muvafık surette takayyüt:
1. İşletme :
İki Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Müstedh, me
curu tahsis olunduğu dairede iyi bir, surette işletme
ye Ve bilhassa hasılata karbüiyeti bir halde bulundur
maya mecburdur.
Müstecir, mucirin muvafakati olmaksızın icar
müddetinin hitamından sonra mecur üzerinde teskatı
görülebilecek surette işletmenin tarzını tebdil edemez.
2. İyi bir halde muvafakat:
İki Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Müstecir,
mecurun İyi bir halde muvafazası için lâzım gelen takayyüdü ifa i'e mükelleftir.
Müstecir, ufak tefek terminatı ve ziraî mecurlarda bilhassa yol, geçit, hendek, set, çit, çatı su yollan
ve saürenin muhafazasını mahallî adete göre deruhte
etmek ve bundan başka eksiklikten yahut kullanmak
tan dolayı telef olan ehemmiyetsiz kıymetteki alât
ve edevatın yerine başkalarım koymakla mükelleftir.
3. İhbar mükellefiyeti :
İki Yüz Sekseninci Madde — Esaslı tamirata za
ruret hâsıl olduğu veyahut bir üçüncü şahıs mecur
üzerinde hak iddia ettiği takdirde, müstecir keyfiyeti
hemen mucire haber etmekle mükelleftir. Etmezse .
zarardan mesul olur.
II - Kiranın tediyesi:
1. Umumiyet itibariyle :
İki Yüz Seksen Birinci Madde — Müstecir, kira
yı akit ile yahut mahallî adet ile taayyün eden za
manda tediye ile mükelleftir.
Böyle bîr zaman taayyün etmemüş ise kira, beher
senenin mürurundan sonra ve nihayet icar müddeti
nin hitamında verilmek lâzımdır.
Mucir, işlemiş ve işleyecek olan bir kira içün adî
icarda olduğu gibi hapis hakkına maliktir.
2. Felâketli Vakalarda tenzil :
İki Yüz Seksen İkinci Madde — Fevkalâde felâ
ket hallerinde yahut tabiî hadiselerden i dolayı bir zi
raî gayrimenkulun her vakitki hasılatı ehemmiyetli
surette azalırsa, müstecir kiradan münasip bir mikta
rının indirilmesini isteyebilir.
Evvelce bu haktan feragat edilmiş olması, ancak
kiranın tespiti sırasında bu gibi vakaların ihtimali na-

— 30

zan itibara alınmış yahut husule gelen zarar bir si
gorta ile telâfi edilmiş ise muteber olur.
(A) Mükellefiyet vergileri tahammülü :
İki Yüz Seksen Üçüncü Madde — Mecurun mü
kellefiyet ve vergileri mucire aittir.
(V) Müstecirin müsteciri :
iki Yüz Seksen Dördüncü Madde — Müstecir,
mucirin muvafakati olmaksızın mecuru ahara icar
edemez.
Bununla beraber müstecir, mecurda dahil olan
bazı mahalleri mucire zarar verecek bir tebeddülü
mucip olmamak şartıyle, icara verebiflid.
Böyle bir icara ve mucir tarafından müsaade edi
len ikinci icara, alelade ikinci icara mütedair kaide
ler, kıyasen tatbik olunur.
i

•

.

(Z) Hitamı :
I - FeSih hakkı :
İki Yüz Seksen Beşinci Madde — Müddet hak
kında akit veya mahallî adet ile hilâfına bir hüküm
tayin edilmemişle, iki taraftan her biri en aşağı al
tılık bir ihbar müddetine riayet şartıyle, akti feshet
mek salâhiyetini haizdir.
Hilâfına bir mukavele yoksa, zirai gayrimenkullerdc, mahallî adetçe carî ilk veya sonbahar nevsimleri için, diğer bütün uçarlarda, herhargi bir zaman
için feshin ihbarı caizdir.
II - Mühim sebeplerden dolayı fesih :
iki Yüz Seksen Altıncı Madde — icar birden zi
yade seneler için aktedilmişse, mucibi aktin icrasını
tahammül edilmez bir hale getiren sebepler hudusunda iki taraftan her biri diğerine tam bir tazminat ver
mek ve kanunî müddetlere riayet etmek şartıyle, aktin
hitamından evvel feshedebilir.
Bu takdirde, mucire veya müstecire verilecek taz
minat bir senelik kiradan aşağı olamaz. Müstecir
kendisine tazminat verilmedikçe mecuru terke icbar
olunamaz.
III - Sükût ile tecdit :
Ikü Yüz Seksen Yedinci Madde — icar, muayyen
bir müddet için aktolunup ta bu müddetin hitamında
mucirin malûmatıyle Ve muhalefeti Olmaksızın me
curun istimaline devam olunduğu yahut mukavelede
fesih hakkında gösterilen ihbarı iki taraftan hiç biri
yapmadığı takdirde, hilâfına mukavele yoksa, bir se
nelik bir müddetin hitamından altı ay evvel ihbar su
retiyle fesholuncaya kadar, seneden seneye aktsdilmiş sayılır.

IV - Müstecirin temerrüdü :
iki Yüz Seksen Sekizinci Madde — Müstecir, ki
rayı vadesli hululünde tediye etmezse, mucir, altmış
günlük mehil tayin ederek birikmiş olan kira bu müd
det zarfında verilmediği takdirde mehilin hitamında
akti feshedeceğini müstecire ihtar edebilir.
Bu mehil ihtarın müstecire tebliğ edildiği gün
den başlar. Bu mehilin tenkisine yahut kiranın tedi
ye edilmemesi halinde aktin hemen feshedileceğine
dair yapılan mukaveleler batıldır.
Y - Mucirin fesih hakkı:
İki Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Müstecir.
mecurun işletilmesine ve muhafazasına müteallik
borçlanna ehemmiyetli bir tarzda muhalefet eder ve
mucirin ihtarına rağmen ve tayin ettiği münasip bir
mehil zarfmda borçlarını ifa etmezse mucir, başka
bir muameleye hacet kalmaksızın akti feshedebilir.
VI - Müstecirin iflâsı î
İki Yüz Doksanıncı Madde — Müstecirin iflâsı
halinde kare, iflâsın açılmasıyle beraber nihayet bu
lur. Şu kadar ki işletmekte olan kira ve "defterin ih
tiva ettiği eşya için kâfi teminat verildiği takdirde
mucir icar senesinin hitamına kadar akti idame ile
mükelleftir.
VII - Müstecirin vefatı:
İki Yüz Doksan Birinci Madde — Müstecir ve
fat ederse gerek mirasçıları gerek mucir altı aylık
kanunî mehillere riayet şartıyle icarın feshini ihbar
edebilir.
(H) İcarın hitamında mecurun iadesi :
I - İade borcu :
İki Yüz Doksan İkinci Madde — İcarın hitamın
da müstecir mecuru defterdeki bütün eşya ile beraber
bulundukları hal üzere iadeye mecburdur.
İyi istenildiği surette içtinabı mümkün olan kıy
met noksanları için müstecir tazminat itasıyle mükel
leftir.
Müstecir mecur hakkındaki mecburî ihtimamı ne
ticesi olan İslahat için hiçbir tazminat talep edemez.
II - Defterdeki eşyanın kıymetinin takdiri :
iki Yüz Doksan Üçüncü Madde — Mecur teslim
edilirken defterdeki eşyanın kıymetleri takdir edilmiş
ise müstecir, icarın hitamında bunları aynı nevi ve
kıymette olarak iade yahut kıymet noksanlarını taz
min ile mükelleftir.
Müstecir, noksan eşyanın mucirin kusuruyla ya
hut mücbir bir kuvvetin tesiriyle telef olduğunu is
pat ederse, tazmin borcu sakıt olur.
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Müstecir, kendi masraflarından ve sayından hu
sule gelen ziyade kıymet için tazminat talep edebilir.
III - İcarın hitamında semereler ve ziraat mas
rafları : '
İki Yüz' Doksan Dördüncü Madde — Zirai bir
gayrimenkulun müsteciri aktin feshi zamanında he
nüz1 devşiıiilmemiş semereler üzerinde bir hak iddia
edemez.
Şu kadar ki müstecir ziraat masrafını hakimin ta
yin ettiği miktarda olarak mucire tazmin ettirebilir ve
bu tazminat işlemekte olan kiralara mahsup edilir.
IV - Saman ve gübre gibi şeyler :
İki Yüz Doksan Beşinci Madde — Mecuru iade
ve teslim eden müstecir, muntazam bir işlenmenin
icap ettiği nispette son senenin samanlarım, hayvan
yataklıklarım, kuru ot ve gübrelerini mecurde bırak
maya mecburdur.
Müstecir, aldığından fazla bırakıyorsa ziyadesi
için tazminat istemeye hakkı vardır. Ye aldığından
az bırakıyorsa eksikleri tamamlamak yahut kıymet
noktasını tazmin etmekle mükelleftir.
(T) Hayvan ican :
A - Aktin mevzuu :
İki Yüz Doksan Altıncı Madde — Ziraî bir mal
kariyle mürtebit olmayan mevaşi icarından, hilâfına
bir akit veya mahallî adet yok ise icar müddeti zar
fında mecur hayvanların bütün hasılatı mtistecire ait
olur.
Müstecir, mecur hayvanları beslemeye ve onlara
iyi bakmaya mecbur ye mucire nakit veya hasılat his
sesi olarak bir bedel tediye etmekle mükelleftir.
İl - Mesuliyet :
İki Yüz Doksan Yedinci Madde — Hilâfına mu
kavele veya mahallî adet yoksa, müstecir, mecur hay
vanlara anz olan bir zarardan, bunu muhafazadaki
takayyüt ve ihtimama rağmen husule geldiğini ispat
etmedikçe, mesuldür.
Müstecir kendi kusuruyla sebebiyet vermediği fev
kalâde muhafaza masrafları için mucirden tazminat
talep edebilir.
Müstecir ehemmiyeti' haiz kazaları ve hastalıkları
mümkün olduğu kadar süratle mucire bildirmekle
mükelleftir.
III - Fesih :
İki Yüz Doksan Sekizinci Madde — Hilâfına mu
kavele veya mahaillî adet yoksa, gayrimuayyen bir
zaman için yapılan aktin feshini iki taraftan her biri,
diledikleri vaklit ihbar edebilir. •
Şu kadar ki»bu ihbar hüsnüniyetle olmak ve mü
nasebetsiz bir zamanda yapılmamak lâzımdır.

DOKUZUNCU BAP
Ariyet ve Kâtrz
BİRİNCİ FASIL
Ariyet <
i
(A) Tarifi :
İki Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — Ariyet, bir
akittir ki onunla ariyet veren, bir şeyin bedava kul
lanılması ariyet alana bırakmak ve alan dahi o şeyi
kullandıktan sonra geri vermekle mükellef olur.
(B) Hükümleri :
I - Ariyet alanın borçları:
Üç Yüzüncü Madde — Ariyet alan, ariyet şeyi an
cak akitte tayin edilen ve akitte bir şey tayin edilme
miş be o şeyin mahiyetinden veya tahsis olunduğu
maksattan anlaşılan şekülde kullanabilir.
Ariyet alan, ariyeti başkasına kufflandıramaz. Bu
kaideye muhalif hareket ettiği takdirde zuhura gelen
kazadan dahi mesul ohır. Meğer ki bu kaideye riayet
etmiş olsa idi bile, yine bu kazanın vukua geleceğini
ispat ede.
•
II - Muhafaza masraflan :
Üç Yüz Birinci Madde — Ariyet alan ariyet şeyin
adî muhafaza masraflarım ve hususiyle ariyet hay
vanın yiyecek masraflarım tahammül eder.
Arr/et verenin menfaatine yapmaya mecbur oklu
ğu fevkalâde masraflar için, ariyet alan, ondan taz
minat isteyebilir.
m - MttteseMl mesuliyet:
Üç Yüz İkinci Madde — Birden ziyade kimseler
bir şeyi birlikte alırlarsa müteselsüen mesul olurlar.
(C) Hitamı :
I • Muayyen bir kullanmada :
Üç Yüz Üçüncü Madde— Muayyen bir müddet
mukavele edilmemişse, ariyet alanın ariyet şeyi akit
mudibince kuUanmasıyle yahut kullanabilecek kadar
bir zaman geçmesiyle akit nihayet bulur.
Ariyet şey, alan tarafından mukavele hilâfına kul
lanıldığı yahut bozulduğu yahut kullanmak için di
ğer bir şahsa veriMiği yahut evvelden bilinemeyen
bir halden dolayı ariyet veren ona acele muhtaç bu
lunduğu takdirde daha evvel geri istenebilir.
II. - Ariyetin zamanı muayyen olmayan kullan
mada
Üç Yüz Dördüncü Madde — Ariyet veren* ariyet
şeyi ne müddetini, ne de niçin kuBanJlacağını tayin et
meyerek vermişse, dilediği vakit geri isteyebilir.
İÜ. - Ariyet alanın vefatı
< Üç Yüz Beşinci Madde — Ariyet akti, ariyet ala
nın ölmesiyle nihayet bulur.
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İKİNCİ FASIL
Karz
(A.) Tarifi
Üç Yüz Altıncı Madde — Karz, bir akittir ki
anında, ödünç veren, bir miktar paranın yahut diğer
bir misli şeyin mülkiyetini ödünç alan kimseye nakil
ve bu kimse dahi buna karşı miktar ve vasıfta müsa
vi aynı neviden şeyleri geri vermekle mükellef olur.
(B.) Hükümleri
I. - Faiz
I. Hangi muamelelerde faiz lâzım geleceği
Üç Yüz Yedinci Madde — Karzda faiz şart kıhnmamışsa adî muamelelerde faiiz lâzım gelmez.
Ticaret muamelelerinde, şart edilmemiş olsa dahi
faiz verilmekle lâzımdır.
I* Faize müteallik kaideler
Üç Yüz Sekizinci Madde — Karzda faiz miktarı
tayin edümemişse as! olan, karzın alındığı zaman ve
mekânda o nevi karalarda adet olan faiz miktarıdır.
Hilâfına mukavele oyksa, tayin edilen faiz senelik
olarak tediye olunuıv
Falizin anaya zammedilerek birlikte tekrar faiz yü
rütülmesi evvelden mukavele edilmiş olsa bile batıl
dır. Hesabı carilerde, ticarî faiz hesaplarının ve husu
siyle tasarruf sandıklarında olduğu gibi faize, faiz yü
rütmek adet olan muamelelerin tabi olduğu hükümler
mahfuzdur.
II. - Karzın teslim ve tesellümü hakkındaki iddia
larda müruru zaman
Üç Yüz Dokuzuncu Madde — Ödünç alan kimse
nin verilecek şeyin teslim edilmesine ve ödünç vere
nin dahi o şeyin tesellüm edilmesine dair olan iddiala
rı, diğer taraftan bu bapdaki temerrüdünden itibaren
altı ay geçmekle müruru zamana uğrar.
III. - Ödünç alan kimsenin borcu ödemekten aczi
Üç Yüz Onuncu Madde — Ödünç alan kimse,
karzdan sonra borcu ödemekten aciz haline girmiş
bulunursa, borç veren, taahhüt ettiği şeyin teslimin
den imtina edebilir.
ö d ü n ç alan kimse, akitten evvel borcu ödemekten
a d z halinde bulunupta ödünç veren akitten sonra
bundan haberdar olmuşsa, yine bu salâhiyeti kullana
bilir.
(C.) Nakit yerine verilen şeyler
Üç Yüz On Birinci Madde — Ödünç alan kimse
ye taahhüt edilen nakit yerine kıymetli evrak yahut
emtia veKÎd'ği takdirde borcun miktarı, teslim zama
nın ve mekânında bu evrak veya emtianın haiz olduk
ları borsa rayicinden veya cari fiyattan ibaret olur;
bunun hilâfına mukavele batıldır.

(D.) İade zamanı
Üç Yüz On İkinci Madde — Geriye verilmesi
için, ne bir muayyen vade ne ihbar müddetli, ne de
'istenildiği zaman muacceliyet kesbedeceği mukave3e
edilmemiş olan bir borç ilk talepden itibaren altı haf
ta içinde geri verilmek lâzımdır.
ONUNCU BAP
Hizmet Akti
(A.) Tarif!
Üç Yüz On Üçüncü Madde — Hizmet akti, bir
mukaveledir ki onunla, işçi muayyen veya gaynmuayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi
ona bir ücret vermeyi teahhüt eder.
Ücret, zaman itibariyle olmayıp yapılan işe göre
verildiği takdirde dahi işçi muayyen veya gaynmuayyen bir zaman için alınmış veya çalışmış Oklukça,
hizmet akti yine mevcuttur. Buna parça üzerine hizmet
veya götürü hizmet denir.
Hizmet akti hakkındaki hükümler, kıyasen çı
raklık aktine de tatbik olunur.
(B.) Teşekkülü
I. - Umumiyet itibariyle
Üç Yüz On Dördüncü Madde — Hilâfına bir hüküm bulunmadıkça, hizmet akti hususi bir şekle tabi
değildir.
Ezcümle hizmet muayyen bir zaman için kabul
edilmiş olur ve işin iktizasına göre o hizmet ancak
ücret mukabilinde yapılabilirse, hizmet akti inikat
etmiş sayılır.
II. - Mesai kaideleri
Üç Yüz On Beşinci Madde — Sınaî veya ticarî
bir teşebbüste, iş sahibi tarafından mesai veya dahilî
bir intizam için muttarit bir kaide ittihaz edilmiş ise
bunlar evvelce yazılmış ve işçiye dahi bildirilmiş ol
madıkça İşçiye bir borç tahmil etmez.
III. - Umumî mukavele
1. Nasıl yapılacağı
Üç Yüz On Altıncı Madde — İş sahibi kimse
lerin veya cemiyetlerinin, işçilerle veya cemiyetleriyle
yaptıktan mukavelede hizmete müteallik hükümler
vazolunabiılir.
Bu umumî mukavele, tahrirî olmadıkça muteber
değldir.
Alâkadarlar bu mukavelenin müddetinde ittifak
edemezlerse bir sene mürurundan sonra altı aylık
müddet için yapılacak bir ihbarla, her zaman muka
veleyi, feshedebilirler.
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2. Hükümleri
Üç Yüz On Yedinci Madde — Umumî bir muka
vele ile bağlı bulunan iş sahipleri ile işçiler arasında
yapılacak hususî hizmet akitlerinin umumî mukave
leye muhalif hükümleri batıldır.
Bu batıl hükümlerin yerine umumî mukavele hü
kümleri kaim olur.
IV. - Çıraklık mukavelesi
Üç Yüz On Sekizinci Madde — Küçüklerin veya
mahcurlar ile yapılan çıraklık mukaveleleri, tahriri
yapılmış ve usta ve velayeti haiz kimse yahut sulh
hakiminin muvafakati ile vasi tarafından imza edil
miş olmadıkça muteber değildir.
Mukavele, yapılacak işin ve çıraklığın nevi ve
müddetine ve günde çalışılacak saatlere ve iaşe yahut
diğer yapılacak ve verilecek şeylere ve kezalik tecrü
be zamanına dair muktazi şartları ihtiva etmek lâzım*
dır.
Bu şartlara riayet olunup olunmadığı salâhiyettar
daire tarafından murakabe edilir.
(C.) Hükmü
I. = Şartları
Üç Yüz On Dokuzuncu Madde — Hizmet muka
velesinin şartlan kanuna, ahlâka (adaba) mugayir
olmak üzere istenildiği gibi tayin olunabilir.
II. - işçinin borçları
1. Bizzat ifa
Üç Yüz Yirminci Madde — Hilafı, mukaveleden
veya hal icabından anlaşılmadıkça işçi taahhüt ettiği
şeyi kendisi yapmaya mecbur olup başkasına devre
demez.
İş sahibinin dahi hakkını başkasına devredebilmesi, aynı kayıtlara tabidir.
2. ihtimam mecburiyeti
Üç Yüz Yirmi Birinci Madde — işçi taahhüt et
tiği şeyi ihtimam ile ifaya mecburdur.
Kast veya ihmal dikkatsizlik ile iş sahibine iras
ettiği zarardan mesuldür.

III. - tş sahibinin borçlan ücret
a) Miktarı
Üç Yüz Yirmi Üçüncü Madde — İş sahibi, muka
vele edilen yahut âdet olan yahut kendisinin bağlı
bulunduğu umumî mukavelede tespit olunan ücreti
tediye ile mükelleftir.
Ücretle birlikte kârdan bir hisfse verilmesi muka
vele edilmişse iş sahibi işçiye yahut onun yerine iki
tarafın veya hâkimin tayin ettiği b%arez kimseye
kâr ve zarar hakkında muktazi malumatı vermeye
ve lüzumu olan hesap defterlerinin muayenesine mü
saade etmeye mecburdur.
b) tş verilmesini istemek hakkı
Üç Yüz Yirmi Dördüncü Madde — tş için muay
yen olan zamanda parça üzerine yahut götürü olarak
münhasıran bir iş sahibine çalışmakta olan işçi, akit
müddetinde her gün için kendisine kâfi miktarda iş
verilmesini istemek hakkını haizdir.
Bu takdirde parça yahut götürü iş bulunmazsa, iş
saat hesabiyle veya gündelikle verilebilir; bu da bu
lunmazsa iş sahibi bu bapda kendisine bir usul isnat
edilemeyeceğimi ispat etmedikçe, vukua gelen zaran
tazmine mecbur olur.
c) tş saMMnin temerrüdü
Üç Yüz Yirmi Beşinci Madde — tş sahibi işi ka
bulde temerrüt ederse işçi taahhüt ettiği işi yapma
ya mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti isteye
bilir. Şu kadar ki, işi yapmadığından dolayı tasar
ruf ettiği yahut diğer bir iş ile kazandığı ve kazan
maktan kasten feragat eylediği şeyi mahsup ettirmeye
mecburdur.

d) Tediye günü
Üç Yüz Yirmi Altıncı Madde — Mukavele yahut
âdet ile daha kısa mehiller tayin edilmemiş ise ücret,
aşağıdaki dairede verilir.
1. Amele ve iş sahibi üe birlikte yaşamayan hiz
metçilere haftada bir.
2. İdarehane memurlarına ve müstahdemlerine
ve iş sahibi ile birlikte yasayan hizmetçilere her ay.
Hizmet aktinin faitamiyle ücret her: halde muactşçiye terettüp eden ihtimamın derecesi, akte göre I
tayin olunur ve işçinin o iş için muktazi olup iş sa- celiyet kesbeder.
hibininn malumu olan veya olması icabeden malu
h) Avans
matı derecesi ye meslekî vukufu kezalik istidat ve
Üç Yüz Yirmi Yedinci Madde — tş sahihi işçinin
evsafı gözetebilir.
zarureti dolayısiyle ihtiyacı bulunan ve; tediyesi ken
disi için zarar ve müzayıkayı mucip olmayan avans
3. Parça veya götürü iste mesuliyet
Üç Yüz Yirmi İkinci Madde — işçi parça üzeri ların, yapılan iş nisbetinde işçiye vermekle mükellef
ne yahut götürü çalışıp da iş sahibinin nezareti al tir.
tında bulunmazsa işlenen madde Ve işin akit mucibin
v) İş ifa edilmediği halde ücret
ce icrası noktasından mesuliyeti hakkında istisna akÜç Yüz Yirmi Sekizinci Madde —• Uzun müd
tine dair hükümler, kıyasen tatbik olunur,
det için yapılan hizmet aktânde, işçi hastalıktan ve

askerlikten veya bu gibi sebeplerden dolayı kusuru
olmaksızın Misbeten kusa bir müddet için işi ifa ede
mediği takdirde o müddet için ücret istemeye hakkı
vardır.
Fazla iş için ücret
Üç Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Akit ile ta
yin edilen yahut âdet mucibince icabeden iş mikta
rından ziyade bir işin ifasma zaruret hasıl olup da
işçi bunu yapmaya muktedir ohır ye iknıtinaı da hüs
nüniyet kaidelerine muhalif bulunursa, ceprolunur.
İşçi, bu ziyade iş için fazla bir ücret müstahak
olur ve bu, mukavele edilen ücretle mütenasip bir su
retle hususî haller nazara atamak şartiyle takdir
edilir.
2. Çırağın talimi
Üç Yüz Otuzuncu Madde — Çıraklık mukavele
sinde, usta, çırağa sanatım olanca dikkat ve ntnas!y!e öğretmeye mecburdur.
Usta, çırağın mecburî derslere devaaıuna nezaret
ve meslekine ait mekteplere ve kurslara gitmesi ve
çıraklık imtihanlarına iştirak eylemesi için lüzumu
olan zamanlarda müsaade etmekle mükelleftir.
Çırağa kaideten, ne geceleri ne de Cuma günleri
iş verilemez.
3. Aİât ve malzeme
Üç Yüz Otuz Birinci Madde — Hilâfına mukave
le veya âdet yoksa İş sahibi, çalışması için, işçiye
muktazıi alât ve malzemeyi vermekle mükelleftir.
tşçi, mükellef olmadığı halde bu şeyleri iş sahibi
nin nzasiyîe tamamen veya kısmen tedarik ederse iş
sahibi bunun için bir tazminat vermeye mecbur ohır.
4. Tedbirler ve mesai mahalleri
Üç Yüz Otuz İkinci Madde — İş sahibi, aktın
hususî halleri ve işin mahiyeti noktasından lıakkanayeî dairesinde kendisinden istenilebiteceği derecede
çalışmak dolayısıyle maruz kaldığı tehlikelere karşı
icabeden tedbirleri ittihaz ve münasip ve sıhhî çalış
ma mahalleri ile işçi birlikte İkamet etmekte ise sıhhî,
yatacak bir yer tedarikine mecburdur.
5. Mahsup
Üç Yüz Otuz Üçüncü Madde — İşçi ücretinin
tediyesi, işçinin ve ailesinin nafakası için zarurî bu
lunduğu takdirde; işçinin muvafakati olmaksızın iş
sahibi ücreti kendi alacağı ile mahsup edemez.
Şu kadar ki, kasten iraz edilen zararların tazmi
ni için mahsup icrası daima caizdir»
6. İstirahat zamanlan
Üç Yüz Otuz Dördüncü Madde — İş sahibi işçjnin istirahatı için mutat olan saat ve günlerde mü
saade vermekle mükelleftir.

İş sahibi, mukavelenin feshi ihbar olunduktan
sonra başka bir iş araması içiçn işçiye münasip bir
zaman vermek mecburiyetindedir.
Her halde mümkün olduğu kadar iş sahibinin
menfaatı gözetilmek lâzımdır.
7. Şahadetname
Üç Yüz Otuz Beşinci Madde — İşçi yalnız hizme
tinin nevini ve müddetini havi bir şahadetname ver
mesini, iş sahibinden isteyebilir.
İşçi sarahaten tak pettiği takdirde şahadetname,
hal ve hareketin ve sayinin keyfiyetini de ihtiva et
mek lâzımdır.
'
8. İşçinin ihtarı
Üç Yüz Otuz Altıncı Madde — İşçi hizmetini ya*
parken bir şey ihtira ettikde iş sahibi böyle bık ihti
raın kendisine ait olacağım akitte şart koymuş yar
hut bu ihtira işçinin taahhüt eylediği hizmetlin leva
zımından bulunmuş ise ihtira olunan şey, iş sahibi
nin olur.
Birinci surette ihtira mühim bir istisadi kıymeti
haiz İse, işçinin hakkanyet dairesinde tayin edilecek
bir bedel istemeye hakkı vardır.
Bu bedel, ihtiraın meydana gelmesinde iş sahibi
nin iştiraki ve tesisatından edilen İstifade nazara alı
narak tespit olunur.
IV. * Birlikte yaşama
Üç Yüz Otuz Yedinci Madde— Hilâfına muka
vele ve âdet yoksa, iş sahibi üe birlikte İkamet eden
işçinin iaşe ve süknası, ücretten bir kısmı teşkil eder.
İş sahibi, bu halde kendi kusuru olmaksızın nis
peten kısa bir zaman için hizmetini ifaya muktedir
olamayan işçiyi görüp gözetmek mukrazi tedaviyi ifa
ettirmek üzere iaşesiyle mükelleftir.
(D.) Hitamı
I. - Müddetin müruru
Üç Yüz Otuz Sekizinci Madde — Hizmet akti,
muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir
müddet işin maksut olan gayesinden anlaşılmakta bu
lunmuşsa, hilafı mukavele edilmiş olmadıkça, feshi
ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit
nihayet bulur.
II. - Sükut ile tecdit
Üç Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Muayyen bir
müddet için yapılan hizmet akti bu müddetin müru
rundan sonra her iki tarafın sükûtu ile temdit edil
diği takdirde, akit aynı müddet ve fakat nhayet bir
sene için tecdit edilmiş ohır.
Akt'n feshi ihbar vukuuna mütevakkıf iken iki ta
raftan hiç biri ihbar etmemişse, akit, tecdit edilmiş
sayıhr.
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III. - Feshin ihbarı ve kanuni müddetler
1.9 Umumiyet itibariyle
Üç Yüz Kırkıncı Madde — Hizmet aktinde bir
müddet tayin edilmez ve böyle bir müddet işin mak
sut olan gayesinden de anlaşılmazsa, her iki tarafça
feshi İhbar olunabilir.
Böyle ne akit ne de kanun ile diğer bir müddet
tespit edilmemiş olduğu takdirde, amele hakkında
ihbardan sonra gelecek hafta nihayeti için, idareha
ne memur ve müstahdemleri lıatkkında ihbardan son
ra girecek ikinci hafta ve diğer hizmet akitlerinde ih
bardan sonra girecek keza ikinci hafta nihayeti için
akit fesholunabilir.
tş sahipleri ve işçiler için muhtelif ihbar müddet
leri mukavele edilmesi caiz değildir.
2. Bir seneden fazla devam eden işlerde
Üç Yüz Kırk Birinci Madde — Bir hizmet akti
bir seneden fazla devam ettiği takdirde bu akit iş
sahibi ve işçi tarafından ihbar edildikten sonra gire
cek ikinci haftanın nihayeti için fesholunabilir.
Bu müddetin, bir haftadan eksik olmamak üze
re, mukavele İle tepdili caizdir.
3i Tecrübe müddeti
Üç Yüz Kırk İkinci Madde — Uzun müddet ile
yapılan akitte, bir tecrübe zamanı şart edilmiş ol
duğu takdirde hilâfına mukavele edilmemişse; ilk iki
ay zarfında ihbardan sonra girecek haftanın nihayeti
için akit fesholunabilir.
Çırak ve hizmetçi akitlerinde, hilâfına bir muka
vele yoksa, hizmete duhulünden itibaren ilk iki haf
ta tecrübe müddeti sayılır ve bu müddet zarfında iki
taraftan her birfbir gün evvel ihbar etmek şartıyle
akti fesinde serbesttin
4j Hayat müddetince yahut on seneden fazla için
yapılan akit
Üç Yüz Kırk Üçüncü Madde — Bir hizmet akti,
bir tarafın yaşadığı müddetçe yahut on seneden faz
la için yapılmışsa işçi, bunu on sene geçtikten sonra
her zaman ve bir ayhk bir ihbarname müddetine ria
yet şartıyle tazminat dahi vermeksizin feshedebilir.
IV. - Fesih
\i Muhik sebeplerden dolayı
a) Salahiyet
Üç Yüz Kırk Dördüncü Madde — Muhik sebep
lerden dolayı gerek işçi gerek iş sahibi, bir ihbara lü
zum olmaksızın her vakit akti feshedebilir.
Ezcümle ahlâka müteallik sebeplerden dolayı ya
hut hüsnüniyet kaideleri noktasından iki taraftan biri
ni artık akti icra etmemekte hakh gösteren her hal,
muhik bir sebep teşkil eder.

Bu gibi hallerin mevcudiyetim hâkim, takdir eder.
Fakat işçinin kendi kusuru olmaksızın duçar olduğu
nisbeten kısa bir hastalığı yahut kısa müddetli bir as
keri mükellefiyeti ifa etmesi, muhik sebep olarak ka
bul edilemez.
b) Tazminat
Üç Yüz Kırk Beşinci Madde — Muhik sebepler
bir tarafın akte riayet etmemesinden ibaret olduğu
takdirde bu taraf diğer tarafa, onun âkit ile müsta
hak iken mahrum kaldığı feri menfaatlerde nazara
alınmak üzere, tam bir tazminat itasıyle mükellef
olun
Bundan başka hâkim vaktinden evvel feshin malî
neticelerini, hali ve mahant adeti gözönünde tutarak
takdir eder.
2. Ücretin tehlikede bulunmasından dolayı
Üç Yüz Kırk Altına Madde — tş sahibi borcu
ödemekten aciz olduğu takdirde, işçi talebi üzerine
münasip bir müddet zarfında ücreti için teminat ve
rilmezse akitten rücua salahiyetdar olur.
V. - ölüm
Üç Yüz Kırk Yedinci Madde — Hizmet akti iş
çinin ölümüyle hitam bulur.
tş sahibi öldüğü takdirde, akit, başlıca onun şah
sı nazara alınarak yapılmışsa nihayet bulur.
Bu ikinci halde işçi, aktm vaktinden evvel niha
yet bulması hasebiyle duçar olduğu zarar için, hakkanieyt dairesinde bir tazminat isteyebilir.
(H.) Rekabet memmliyeti
I. - Cevazi
Üç Yüz Kırk Sekizinci Madde — tş sahibinin müşterlerini tanımak veya işlerinin esrarına nukut etmek
hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akünden
her iki taraf, aktin hitamından sonra, işçinin kendi
namına iş sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamama
sını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böy
le bir müessesede şerik veya sair sıfatla alâkadar ola
mamasını, şart edebilirler.
Rekabet memnua'yertme dair olan şart, ancak işçi
nin müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan is
tifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir za
rar husulüne verebilecek ise, caizdir.
İşçi, aktin yapıldığı zamanda reşit değilse rekabet
memnuiyetine dair olan şart batıldır.
II. - Hududu
Üç Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Rekabet
memnuiyeti ancak işçinin iktisadî istikbalinin hakka
niyete muhalif olarak tehlikeye girmesini men ede
cek surette zaman, mahal ve işin nevi noktasından
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hal icabına göre münasip bir hudut dahilinde şart edil
mişse muteberdir.
III. - Şekil
Üç Yüz Ellinci Madde — Rekabet memmıiyeti,
sahi olmak için tahriri mukaveleye merbut olmak lâ
zımdır.
IV. - Muhalefetin hükümleri
Üç Yüz Elli Birinci Madde — Rekabet memnüiyetine muhalif harekette bulunan isçi, hu muhalefet
sebebiyle eski iş sahibinin duçar olduğu zararları taz
min ile mükelleftir.
Memuriyete muhalif hareket hakkında cezayı şart
konubnuşsa, işçi, kaideten meşrut ceza miktarım tedi
ye ile memnuiyetten kurtulabilir. Fakat zarar bu mik
tarı mütecaviz ise, fazlasını da tazmin ile mükellef
olur.
İşçinin hareketi tarzı ve ihlâl veya tehdit edilen
menfaatlerin ehemmiyeti haklı gösteriyorsa ve tahriri
bir mukavele ile sarahaten bu hak muhafaza edilmiş
se iş sahibi, müstesna olarak meşrut olan cezamn te
diyesinden ve onun mütecaviz olan zararın tazminin
den başka muhalefeti menini de talep edebilir.
V. - Memnuiyetin nihayeti
Üç Yüz Elli İkinci Madde — Rekabet memnuîyetinin halkasında iş sahibinin hakiki menfaati buIımmadığı sahi* olursa, bu memnuiyet nihayet hulur.
İş sahibi işçinin feshîh muhik gösterecek bir ku
suru yok iken akti feshetmiş yahut iş sahftbinlin feshi
hakh gösteren bir kusuru dolayısiyle akit işçi tara*
fından feshedilmiş ise, işçi aleyhine memmuiyete muhalefekinden dolayı dava ikame edilemez.
(V.) Serbest hizmetlerde tatbik edilecek hükümler
Üç Yüz Elli Üçündü Madde — Bu babın hüküm*
kri hizmet aktinin teşekkül unsurlarını havi olmakla
beraher ilmî veya bediî malûmatı mahsusayı haiz
olanlar tarafından ücretle yapıîagelen mesai hak
kındaki akitlerde tatbik olunur.
(Z.) Hususi kanunların hükümlerinin mahfuziyeti
Üç Yüz EMİ Dördüncü Madde — Re&mî memur
lar ve müstahdemler hakkındaki hususî kanunların
hükümleri mahfuzdur.
ON BİRİNCİ BAP
İstisna Akti
(A.) Tarifi
Üç Yüz Elli Beşinci Madde — İstisna, bir akittir
ki, anınla bir Itaraf (müteahhit), diğer tarafın (iş sahi
bi) vermeyi taahhüt eylediği semen mukahOfinde bir
şeyi imalini iltizam eder,

(B.) Aktin hükümled
I. - Müteahhidin borçları
1. Umumiyet itibariyle
Üç Yüz EKi Altıncı Madde — MüteahhOd'in me
suliyeti, umumî surette işçinin hizmet aktindeki me
suliyetine dair olan hükümlere tabidir.
Müteahhit, imal olunacak şeyi bizzat yapmaya ve
ya kendi idaresi altında yaptırmaya medburdur. Fa
kat işi'n mahiyetine nazaran şahsî maharetinin ehem
miyeti yok ise, taahhüt ettiği şeyi başkasına dahi îmal
ettirebilir.
Hilâfına âdet veya muka'vele olmadıkça, müteah
hit 'imal olunacak şeyin icrası için lâzım olan vasıta
ları, ve âlât ve edeva'tı kendi masrafiyle tedarik et
meye medburdur.
2. Malzeme itibariyle
Üç Yüz ESÜi Yedindi Madde — Müteahhit, imal
eCiiiği seyide kullandığı malzemenin iyi cinsten olma
sından dolayı iş sahibine karşı mesul ve Ibu hususta
bayi g^bi mükelleftir.
Mateme iş sahibi tarafından verilmişise, müteah
hit onları lâyık olan bütün ihtimam ile kullanmak ve
bundan dolayı hesap vermek ve artanı iade etmekle
mükelleftir.
İş devam ettiği sırada, iş sahibinin, verdiği maîzemenin veya gösterdiği arsanın kusurlu olduğu anlaşı
lır yahut imalâtın noktası noktasına muntazam icra
sını tehlikeye koyacak diğer bir hal hadis olursa mü
teahhit (iş sahihini bundan derhal haberdar etmeye
medbur aksi takdirde bunların neticelerini tahammül
etmekle mükelleftir.
3. Akit dairesinde işe haşlama ve licra
Üç Yüz Elli Sekizindi Madde — Müteahhit, işe
zamanında haşlamaz veya mukavele şartlarına muhaîîf olarak işi tehir ederse iş sahibinin kusuru ol
maksızın vaki olan teahhür bütün tahminlere naza
ran müteahhidin işi muayyen zamanda bitirmeisine im*
kân vermeyecek derecede olursa iş sahibi teslim için
tayin edilen zamanı beklemeye medbur olmaksızın
akti feshedebilir.
İmal sırasında işin, müteahhidin kusuru sebebiyle
ayıplı veya mukaveleye muhalif hir surette yapılaca
ğım katiyetle tahmil etmek mümkün olursa, Üş sahi
bi bunlara mani olmak için müteahhide münasip hir
mühlet tayin ederek veya ettirerek bu mühlet içlinde
icabını icra ötmediği halde hasar ve masrafları müte
ahhide stât olmak üzere tamiratın veya imalâta devam
ımın üçüncü hir şahsa tevdi olunacağını ihtar ede
bilir.
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4. İşin kusurun nıütegayir teminat
a) Kusurun tespiti
Üç Yüz Eli Dokuzuncu Madde — İmali olunan
şeyin tesliminden sonra iş sahîbi, işlerin mutat cere
yanına göre imkânını (bulundurmaz o şeyi muayene
ye ve kusurları varsa bunları müteahhide 'bildirmeye
mecburdur.
îk!i taraftan her birinin, imal olunan şeyi masrafı
kendisinden olmak üzere ehlihibreye muayene etti
rilmesini ve muayyene neticesinin bir raporla tespi
tini istemeye hakkı vardır.
!>> Kusur halinde iş sahibinin hakkı
Üç Yüz Altmışıncı Madde — Yapılan şey Sş sah'Jbirıin kullanamayacağı nesafet kaidesine göre ka
bule icbar edilemeyeceği derecede kusurlu veya mukavele şartlarına muhalif olursa, iş sahibi, o şeyi ka
bulden imtina edebilir. Bu hususta müteahhidin 'tak
siri bulunursa zarar ve ziyan da isteyebilir.
İşin kusuru olması veya mukaveleye muhalif 'bu
lunması yukarıki derecede ehemmiyeti haiz değilse iş
sahibi, işin kıymetinin noksanı nispetinde fiyatı tenzil ve eğer işin ıslâhı büyük ıbir masrafı mucip de
ğilse müteahhidi tamire mecbur edebilir. Bu hususta
müteahhidin taksiri varsa 'iş sahibi zarar ve ziyan da
isteyebilir.
Yapılan şey iş sahibinin arsası üzerinde yapılmış
olupda mahiyeti itibariyle ref ve kaji fazla bir zararı
mucip ise İş sahibi, ancak ikinci fıkra mucibince mua
mele yapar.
c) İş sahibinin mesuliyeti
Üç Yüz Altmış Birinci Madde — Yapılan şeyin
kusurlu olması müteahhidin sarahaten beyan eyledi
ği mütalâaya mugayir olarak iş sahibinün verdiği emir
lerinden neşet etmiş bulunur veya herhangi bir se
beple iş sahibine isnadı kabil olursa, iş sahibi o şe
yin kusurlu olmasından mütevellit hakları dermeyan
edemez.
d) İşin kabulü
Üç Yüz Altmış İkinci Madde — Yapılan şeyin sa
rahaten veya zınnen kabulünü müteakip müteahhit,
her türlü mesuliyetten beri olur. Ancak müteahhidin
kasten sakladığı usulü veçhile muayenesinde müşahade edilemeyecek olan kusurlar hakkında, mesuliyet ba
kidir.
Eğer iş sahîbi, kanunen tayin olunan muayene ve
ihbarı ihmal ederse zımnen kabul etmiş sayılır.
Yapılan şeydeki küsur, sonradan meydana çıkarsa
liş sahibi, vakıf öhır olmaz keyfiyeti müteahhide haber
vermeye mecburdur. Aksi takdirde iş sahibi kabul et
miş sayılır.

h) Müruru zaman
Üç Yüz Altmış Üçüncü Madde — Yapılan şeyin
kusurlu olmasından dolayı iş sahibinin haiz olduğu
haklar, müşterinin haklarının tabi olduğu müruru za
man hükmüne tabidir.
Fakat gayrimenkul inşaata müteallik kusurlar
dan dolayı iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak
eyleyen mimar ve mühendise karşı mutalebesi, tesel
lüm zamanından itibaren beş senelik müruru zamana
tabidir.
II. - İş sahibinün borçları
1. Ücretin muacceliyeti
Üç Yüz Altmış Dördüncü Madde — İşin parası*
tesellüm zamanında ödenir.
Yapılan şey parça parça tesellüm edildikçe be
deli ifa olunmak üzere 'mukabele edilmiş ise her kıs
mın bedeli o kısmın teslimi zamanında ödenmek lâ
zımdır.
2. Ücretin miktarı
a) Götürü taahhüt
Üç Yüz Altmış Beşinci Madde — ©ötürü pazar
lık edilmişse, müteahhit yapılacak şeyi kararlaştırılan
fiyata yapmaya mecburdur. Yapılacak şey, tahmin
edilen miktardan fazla s;i ve masrafı mucip olsa bi
le, müteahhit bedelin artırılmasını isteyemez.
Fakat evvelce tahmin olunamayan Veya tahmin
olunup da ilci tarafça nazara ahnmayan haller işin
yapılmasına mani olur veya yapılmasını son derece
işkâl ederse hâkim, haiz olduğu takdir hakkı dolayısıyle ya takarrür eden 'bedeli tezyit veya mukavele
yi fesheyler.
Yapılacak şey, evvelce tahmin edilen miktardan da
ha az bir sâi ile vücuda gelmişse, iş sahibi bedeli ta
mamen vermeye mecburdur.
b) İşin kıymetine göre bedelin tayini
Üç Yüz Altmış Altıncı Madde — Evvelce kararlaşhrılmamış veya takdiri bir surette kararlaştırılmış
olan bedel, yapılan şeyin kıymetine ve müteahhidin
masrafına göre tayin edilir.
(C.) Aktin hitamı
I. - Kes)f bedelinin tecavüzü halinde feshüh
Üç Yüz Altmış Yedinci Madde — Yapılan şeyîn
masrafı, evvelce müteahhit ile takribi bir surette tes
pit edilen keşfi, iş sahibinin sunu olmaksızın çok
fazla tecavüz ederse, gerek o şeyin imali esnasında,
gerek imaJinden sonra iş sahibi mukaveleyi feshede
bilir.
Bu suretle yapılan şey, iş sahibinin arsası üzerinde
inşa ediliyorsa iş sahibi bedelden münasip bir mik-
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tarın tenzilini isleyebileceği gibi inşaat henüz biteıemişse müteahhidi devamdan men ve yapılan kısmı
haikkânlyei dairesinde tazmin ederek mukabeleyi feshedeMlk.
II. - Yapılan şeyin telâfisi
Üç Yüz Altmış Sekizinci Madde — Yapılan şey
teslimden evvel kazara telef olmuşsa iş sahibi, onu
tesellümden teberrüt etmiş bulunmadıkça müteahhit
ne yaptığı işin ücretini ne de masraflarının tediyesi
ni isteyemez.
Bu takdürde, telef olan malzeme kime alt idiyse
hasan da ona aittir.
Eğer yapılan şey, iş sahibi tarafından verilen malzemeriin veya gösterilen arsanın küsurundan yahut iş
sahibi tarafından limal ve inşa tarzı hakkında verilen
emimden dolayı telef olmuş ise; müteahhit, bu tehli
keleri zamanında ihbar eylemiş bulunduğu takdirde
yaptığı işin kıymetini ve ıbu kıymette dahil olmayan
masrafın tesviyesini talep edebilir. İş sahibinin tak
siri olduğu takdirde, müteahhidin fazla olarak za
rar ve ziyan İstemeye hakkı vardır.
III. - Zararı baliğan meblâğ tazmin ederek fesli
Üç Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Yapılan
şey, bitmezden evvel iş Sahibi yapılmış olan kısmen
bedelini vermek ve müteahhidin zarar Ve ziyanını
bâtiğan mebaîâğ tazmin etmek şartiyle mukaveleyi
fesbedebilir.
IV. - İş sahibinin yükünden hizmetin İfası müm
kün olmaması
Üç Yüz Yetmişline1! Madde — Taahhüt olunan şe
yin yapılması iş sahibi nezdinde zuhur eden bir kaza
yüzünden mümkün olamıyorsa müteahhit yaptığı İşin
kıymetini ve bu kıymette dahil olmayan masrafını
alır. Bu hususta iş sahibimin taksiri varsa müteahhidin
başkaca zarar ve ziyan İstemeye hakkı olur.
V. - Müteahhidin vefatı yahut aczi
Üç Yüz Yetmiş Birinci Madde — Müteahhit öl
düğü yahut sun ve taksiri olmaksızın işi bitirmekten
aciz kaldığı takdirde, mukavele müteahhidin şahsî
nazara alınarak yapılmış ise, istisna akti münfesih
olur.
Bu takdirde yapılan miktarın kullanılması kabil
İse iş sahibi onu kalbuie ve bedelini vermeye mec
burdur.
ON BÜRİNİCÎ BAP
Neşir Mukavelesi
(A.) Tarifi
Üç Yüz Yetmiş İkinci Madde — Neşir mukave
lesi, bir aklittir ki onunla edebî ve sınaî bir eserin

müellifi veya halefi, o eseri bir naşire terketoeyi ta*
alhhüt ve naşir de o eserin az çok teksir ile halk
arasında neşretmeyi iltizam eder.
(B.) Hükümleri
I. - Telif hakkının nakli ve teminat
Üç Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Neşir muka
velesi, müellifin haklarını, mukavelenin ifasının icabettirdiği miktar ve zaman için naşire nakleyler.
Neşredilecek eseri terkeyleyen kimse, akit zama
nında o eserde tasarruf etmek hakkım kullanmaya
muktediir olmalıdır. Bu cihetten dolayı naşire karşı
mütekeffıifdir ve eğer telif hakkı varsa bu tekeffül onu
da şâmildir.
Eserin tamamı veya bir kısmı, başka bir naşire
teık yahut terkedertin malûmatı dahilinde neşredil
miş bulunursa, terkeden, neşir mukavelesinin ak'tindeıı evvel diğer tarafı bundan haberdar etmek lâzım
dır.
II. - Müellifin tasarrufu
Üç Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Naşirin yap
maya halikı olduğu 'tabılar bitmedikçe müellif Veya
halefi, eserin tamamında veya bir kısmında naşirin
zararına bir tasarrufta (bulunamaz.
Gazete makaleleri ve mevkut bir risalede neşredil
miş kısa makaleler müellif veya halefleri tarafından
daima başka bir yerde neşrediIebHir.
Müşterek bir eserin kısımlarından olan yazılar ve
mevkut bir risalenin uzun olan kâlaleri, müellif veya
halefleri tarafında neşrin hitamından üç ay geçmez
den evvel tekrar neşredilemez.
III. - Basılacak nüshaların tayini
Üç Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Eğer muka
velede tabı adedi tasrih edilmemiş ise naşirin hakkı
ancak bir taba maksurdur.
Hilafı şart edilmemişse, naşir, her tabı için 'basa
cağı nüsiha adedini tespitte serbesttir. Fakat diğer ta
raf talep eylerse eserin mahiyeti ile mütenasip de
recede bir intişarı 'temin eyleyecek miktarda nüsha
tabetmeye mecburdur. Birinci tabı bittikten sonra na
şir tekrar tabedemez.
(Eğer mukavele naşire muayyen ve ibirden fazla
tafoa veya esettin her tabına salâhiyet vermiş olup da
naşi de eserin nüshaları tükenmiş İken yeniden tjabı
ihmal ediyorsa müellif veya halefleri, yeni bir tabı
içlin naşire hâkim tarafından bir mühlet tayin ettirtebülrler. Naşir, bu mühlet zarfında borcunu İfa eyîemezse hakkı sakıt olur.
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IV. - Teksir ve satış için mesai
Üç Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Naşir, eserde
hiçbir suretle İhtisar ilâve ve tada' yapmaksızın nıüna^ip bir şekilde teksii etmekle mükellef tir. Naşir ay
nı zamanda lâzım olan ilânları yapmaya ve satışın
muvaffakiyetini temin için mutat tedbirleri ittihaza
mecburdur.
Satışın fiyatını, eserin satılmasına mani olacak
tarzda tezyide saîâhiyeftar olmaksızın, naşir tayin
eder.
V. - Tashih ve tölab
Üç Yüz Ye'tmiş Yedinci Madde — Naşirin men
faatlerine muzır ve onun mesuliyetini artıracak ma
hiyette oSmamakla şartiyle müellif için eserinde tas
hih ve ıslâh yapmak hakkı mahfuzdur. Müellif, tas'h'îhjyie naşire melhuz olmayan masraflar ihtiyar et
tirirse onu tazmin eder.
Naşlir, müellife eserini ıslâh edebilmek imkânı
bahşdtmeksizin tekrar neşrine veya yemden tabına
mübaşeret edemez.
VI. - Bir arada ve ayrı ayn neşir
Üç Yüz Ye'tmiş Sekizinci Madde — Bir müellifin
(birden fazlîa eserlerini ayrı ayrı neşretmek hakkı
ederlerin 'bir arada tabı salâhiyetini bahşetmez.
Müellifin külliyatını veya müellifin eserlerinden
bir nevini neşreylemek hakkı naşire külliyatın muh
tevi olduğu eserleri ayrı ayn tabetmek hakkını vere
mez.
VII. - Tercüme hakkı
Üç Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Hilafı şart
edilmedikçe, tercüme hakkı müellifte veya halefinde
mahfuz kalır.
VIII. - Eser sahibinin »bedele istihkakı
1. Bedelin miktarı
Üç Yüz Sekseninci Madde — Eser sahibinin, be
delden feragat eylediği hal icabından anlaşılmadıkça,
bedele istihkakı asıldır.
Bedelin miktarı ehli lıiibrenin reyi alındıktan sonra,
hâkim tarafından takdir olunur.
Eğer naşirin müteaddit taba hakkı varsa birinci
llçin tayin edilen bedel ve diğer şartlar, müteakip ta
bılarda da muteber olmak asıldır.
2. Beddin zamanı, tediyesi, satış hesapları ve be
dava riüslha
Üç Yüz Seksen Birinci Madde — Bir eser tamam
oîarak neşredilecekle tamamının ve (cilt, cüz, forma
gîbi) kısım kısım neşredilecekse her kısmının tabını
ve satışa hazır bulundurulmasını müteakip tediyesi lâ
zım gelir.

Akitler bedelin kısmen veya tamamen tediyesini
satışın neticesine bırakmışlarsa naşir satış hesapları
nı tanzime ve teamül dairesinde ispat edici vesikala
rını ihzara mecburdur.
Hilafı şart edilmedikçe, müellif veya halefinin,
eserden örfün tayin eylediği miktarda bedava nüsha
almaya hakları vardır.
<G) Aktin hitamı
I. - Eserin ziiyaı
Üç Yüz Seksen İkinci Madde — Eser naşire tev
dii edildikten sonra kazaen zayi olsa bite naşir, be
deli tediyeye mecburdur.
'Eğer müellifte zayi olan eserin diğer nüshası var
sa, o nüshayı naşirin emrine amade kılması lâzımdır.
Eğer müellifte eserin diğer nüshası olmaz ve eserin
yenliden vücuda getirilmesi nispeten kolay bulunursa
müellif eserini yeniden yazmaya mecburdur. Müellif,
her iki surette de münasip bir tazminat isteyebilir.
II. - Tabolunan eserin zfîjyaı
Üç Yüz Seksen Üçündü Madde — Tabolunan eser
satışa çıkarılmazdan evvel tamamen veya kısmen ka
zara zayi olduğu takdirde naşir, müellif veya halefine
ayrıca bir bedel mecbur olmaksızın zayii olan nüs
hayı kendi masrafiyle tekrar tabedebilir.
Eğer naşir, fahiş masraf ihtiyarına mecbur ol
maksızın zayi olan nüshaların yerine yenilerim' ikame
edebâecekse «buna mecburdur.
III. - Müellifin ve naşirin şahsında hadis olan hitam
Üç Yüz Seksen Dördüncü Madde — Eseri itmam
etmezden evvel müellif ölür veya ikmal kabiliyetini
zayi eder yahut taksiiri olmaksızın eseri ikmal etmek
İmkânsızlığında bulunursa naşir mukavelesi münfesih
olur.
Şu kadar ki, mukavele tamamen veya kısmen müm
kün ve muhik bulunursa hâkim mukavelenin muhafaza
edilmesine müsaade ve bunun için icabeden tedbirle
rin 'ittihazını emreder.
Naşirin iflâsı takdirinde müellif veya halefi, ese
ri başkasına tevdi edebilir. Fakat müellif veya ha
lefi iflâs zamanında henüz vadesi bulul etmeyen bor
cun ifa edileceğine dair teminat alırsa eseri başka bir
naşir tevdi edemez.
(D.) Naşiıtin planı dairesinde eser telifi
Üç Yüz Seksen Beşindi Madde — Bir veya müte
addit müellif, naşirin tayin eylediği plan dairesinde
bir eser telif eylemeyi taahhüt ederse, ancak muka
vele edilen bedele müstahak olurlar.
Bu takdirde telif hakkı naşire ajit olur.
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ON ÜÇÜNCÜ BAP

Vekil, müvekkile karşı vekâleti iyi bir suretle ifa
ile mükeîlefÜir.
Alelıtlak Vekâlet
Vekil, başkasını tekviyle mezun veya hal icabuna
BİRİNCİ FASIL
göre mecbur olmadıkça veya âdet başkasını kendi
yerine, ikameye müsait bulunmadıkça, müvekkilünVekâlet
bi'hi kendisi yapmağa mec'burdur.
(A.) Toıtİfi
b) İşin bir üçüncü şahsa yaptırmak halinde
Üç Yüz Seksen Altıncı Madde — Vekâlet, bir
Üç Yüz Doksan Birinci Madde — Vekil, salâhiyeti
•süsMtk ki onunla vekil mukavele dairelinde kendisine
haricinde başkasını vekil ettikte onun fiilinden kendi
tahmil olunan işin idaresini veya tekabül eylediği
yapmış gflbi mesuldür.
hizmetin İfasını iltizam eyler.
Vekil, başkasını tevkire salâhjyettar olduğu tak
Diğer akitler hakkındaki kanunî hükümlere tafbi
dirde, yalnız salâhiyetini kullanırken ve talimat verir
oümayan işlerde daha, vekâlet hükümleri cari olur.
ken tekayyüt ve ihtimam göstermekle mükelleftir.
'Mukavele veya taamül varsa, vekil, ücrete müsta
Her iki suretle vekilin kendi yerine ikame ettiği
hak olur.
şahsa karşı haiz olduğu bütün hakları müvekkil, doğ
(B.) Teşekkülü
rudan doğruya o şahsı dermeyan edebilir.
Üç Yüz Seksen Yedinci Madde — Vekillin tevdii
3. Hesap verme
edilen işi idare hususunda resmî !bir sıfatı varsa veya
Üç Yüz Doksan İkinci Madde — Vekil, müvekki
işin icrası meslekinin icalbından ise yahut bu giübi işle
lin
takibi üzerÜne yapmış olduğu işin hesabım verme
ri kabul edeceğini ilân etmişse vekâlet, vekil tarafın
ye ve 'bu dîıellten dolayı her ne nam ile olursa olsun
dan derhal reddedilmedikçe kabul edilmiş sayılır.
aümış
olduğu şeyi müvekkile tediyeye mecburdur.
(C.) Hükümleri
Vekil, zimmetinde kalan paranın faizini de ver
I. - Vekâletin şümulü
meye mec'burdur.
Üç Yüz Seksen Sekizinci Madde — Vekâlet akili
4. Vekilin iktisap ettiği hakların müvekkiline
nin şümulü mukavele ile sarahaten tespit edilmemişintikali :
se, taalluk eylediği işin mahiyetine göre tayin edilir.
Üç Yüz Doksan Üçüncü Madde — Müvekkil ve
Vekâlet, vekilin tekabül eylediği işin yapılması
kiline karşı olan muhtelif borçlarım ifa edince, veki
için icaibeden hukukî tasarrufları ifa salâhiyetini şâ
lin kendi namına ve müvekkili hesabına üçüncü şahıs
mildir.
taki alacağı, müvekkilin olur.
Hususî ıbir salahiyetli haiz olmadıkça vekil, dava
Vekilin iflâsı halinde müvekkil, bu hakkını ma
ikame edemez, sulh olamaz, tahkim edemez, kambi
saya karşı da İddia edebilir.
yo taahhüdünde bulunamaz, hibe edemez, bir gayri
Vekilin iflâsı halinde müvekkil, vekilin kendi na
menkulu temlik veya bir hak ile takyit edemez.
mına ve müvekkili hesabına iktisap eylemiş olduğu
II. - Vekilin borçları
menkul eşya hakkında dahi istihlâk iddiasında bulu
nabilir. Vekilin haiz olduğu hapis hakkını, masada
1. Talimat dairesinde vekâleti ifa
dahi haizdir.
Üç Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Vekil, mü
vekkilinin sarih olan talimatına muhalefet edemez.
III - Müvekkilin borçları :
Ancak hal icabına göre müvekkilden mezuniyet istih
Üç Yüz Doksan Dördüncü Madde — Vekilin usu
saline imkân olmamakla beralber şayet İmkân olup da
lü dairesinde müvekkilünbihi ifa için yaptığı masrafı
ve verdiği avansları, müvekkilin, faiziyle beraber ver
İstizan olursa idi müvekkilin muvafakat edeceği dermesi ve vekilin deruhte eylediği borçlardan onu kur
kâr bulunan hususlarda, inhiraf edebilir. Bundan ma
tarması lâzımdır.
ada hallerde vekil aldığı talimata müvekkilinin aley
hine olarak muhalefet ederse, bundan mütevellit za
Vekil, vekâleti ifa dolayısıyle uğramış olduğu za
rarı deruhte etmedikçe müvekkilünbîh ifa edilmiş ol
rar ve ziyanın tazminini müvekkilden isteyebilir. Me
ğer ki müvekkil bu hususta kendisinin sunu taksiri
maz.
olmadığını ispat eyleye.
2. Hüsnü suretle İfa mükellefiyeti
a) Umumiyet itibariyle
IV - Birden ziyade müvekkillerin mesuliyetleri :
Üç Yüz Doksan Beşinci Madde — Bir kimseyi
Üç Yüz Doksanıncı Madde — Vekilin mesuliyeti,
umumî surette işçinin mesuliyetine alt hükümlere
birlikte tevkil eden müteaddit kimseler, vekile karşı
tabidir.
müteselsilen mesul olurlar.
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I şahsa itibar vermek veya itibarı tecdit etmek için emir
almış ve kabul etmiş ise, memur vekâletini tecavüz etI medikçe âmir itibar edilen borçtan dolayı kefil gibi
I mesul olur.
I
Şu kadar ki tahriri emir olmadıkça âmir, mesul
I olmaz.
İ H - İtibar verilen kimsenin ehliyetsizliği :
Dört Yüz Birinci Madde — Amir, itibar verilen
I kimsenin borç ütizamma ehliyetsizliğini dermeyan üe
I memura karsı mesuliyetten kurtulamaz.
I
i n - Memurun kendi kendine mühlet vermesi :
I
Dört Yüz İkinci Madde — Memur, itibar verilen
kimseye kendi kendine mühlet verir veya âmirin ta
limatına muhalefet ederse, âmir mesuliyetten beri olur. 2. ölüm, ehliyetsizlik, iflâs :
I
IV - İki tarafın hakları ve borçları:
Üç Yüz Doksan Yedinci Madde — Hilafı muka
I
Dört
Yüz Üçüncü Madde — Âmirin ve kendisine
veleden veya işin mahiyetinden anlaşılmaddtça vekâ
itibar
verilen
kimsenin hak ve borçlarında, kefile ve
let, gerek vekilin, gerek müvekkilin ölümüyle ve eh
I asıl borçluya müteallik hükümler caridir.
liyetinin zevali veya iflâsı ile nihayet bulur.
Şu kadar ki vekâletin nihayet bulması müvekki
ÜÇÜNCÜ FASIL
lin menfaatlerini tehlikeye koyuyorsa müvekkil veya
Tellâllık (Simsarlık)
mirasçısı veya mümessili bizzat işlerini görebilecek
(A) Tarifi ve şekli :
hale gelinceye kadar vekil veya mirasçısı veya mü
Dört Yüz Dördüncü Madde — Teüallık, bir akitmessili vekâleti ifaya devam ile mükelleftirler.
tir ki onunla tellal ücret mukabilinde bir akıtın yapılI ması imkânım hazırlamaya veya aktin icrasına tavas
II s Hitanım hükümleri :
sut eylemeye memur edilir.
Üç Yüz Doksan Sekizindi Madde — Vekilin ve
kâletin nihayet bulduğuna ıttıla peyda eylemeden ev i
Tellallık hakkında, umumî surette vekâlet hükümvel yaptığı işlerden müvekkil veya mirasçılar, vekâlet I leri caridir.
baki imiş gibi mesuldür.
(B) Tellal ücreti :
Müteaddit kimseler, vekâleti birlikte kabul etmiş
lerse müvekkÜünbJhi yapmakla müteselsüen mesul
dürler ve kendi sıfatlarım başkasına devre salâhiyetdar olmadıkça müvekkili yalnız birlikte yaptıkları ta
sarrufla ilzam edebilirler.
(D) Vekâlet hitamı :
Üç Yüz Doksan Altıncı Madde — Vekâletten
azim ve ondan istifa her zaman caizdir.
I - Sebepleri :
1. İstifa, azil :
Şu kadar ki münasip olmayan bir zamanda vekâ
letten azil veya ondan istifa eden kimse diğerinin za
rarını zaittin olur.

İKİNCİ FASIL
I - İstihkak zamanı :
Dört Yüz Beşinci Madde — Yaptığı hazırlık ve
İtibar Mektubu ve İtibar Emri
ya icra eylediği tavassut aktin icrasına müncer olun
(A) İtibar mektubu :
ca, tellal ücrete müstahak olur.
Üç Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — İtibar mek
Akit taliki bir şart ile yapılmış ise, ücret şartın ta
tubu, vekâletle havale hükümlerine tabi olup onunla I
hakkukunda lâzım olur.
mürselünileyhe azamî bir had tayinine hacet olmak
Yapacağı masrafın tellala verileceği mukavele edilsızın talep edeceği miktarda, nakit ve emsali bir şeyin
I miş ise, iş bir neticeye müncer olması fle tellal mas
muayyen bir kimseye teslimi emrolunur.
rafını alır.
Verilecek şeyin azamî haddi tayin edilmediği tak
U - Ücretin tespiti :
dirde İtibar verilen kimse aşikâr surette akitlerin vaziyeîleriyle mütenasip olmayacak derecede fazla bir
Dört Yüz Altıncı Madde — Ücret tayin edilme
miktar talebinde bulunursa mürselünâleyh mektup sa
diği takdirde tarife varsa ona göre ücret verilmek
hibine haber vermeye ve cevap alıncaya kadar tedi
lâzımgelir.
yeyi tehir etmeye mecburdur.
Tarife yoksa müteamili olan ücret mukavele edil
miş sayılır.
İtibar mektubunun tazammut ettiği vekâlet ile
III - Tellallık haklanın zayi etmesi :
mürselünileyhm mülzem olması, muayyen bir meblağ
için kabul etmiş olmasına mütevakkıftır.
Dört Yüz Yedinci Madde — Tellal, borçlarına
muhalefetle diğer tarafm menfaatine hareket eden
(B) itibar emri:
veya hüsnüniyet kaideleri hilâfına diğer akitten ücret
I - Tarife ve şekli :
vadi alırsa ücrete, veya yaptığı masrafa ait olan hakDört Yüzüncü Madde — Bir kinişe kendi nam ve
hesabına ve âmirin mesuliyeti altmda bir üçüncü ] larım zayi eyler.
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IV - Evlenme tellallığı :
Dört Yüz Sekizinci Madde — Evlenme tellallığı,
ücrete hak bahşetmez.
V - Ücretten tenzil :
Dört Yüz Dokuzuncu Madde — Hizmet muka
velesi ve gayrimenkul satışı imkânım hazırlamak ve
ya bunlardan birinin icrasına tavassut etmek için fa
hiş bilr ücret şart edilmiş ise borçlunun talebi üzerine
bu ücret hakim tarafından adilane bir surette tenkis
edilebilir.
ON DÖRDÜNCÜ BAP
Vekâleti Olmadan Başkası Hesabına Tasarruf
(A) İş yapan kimsenin haklan ve borçlan :
I - İşin icrası :
Dört Yüz Onuncu Madde — Vekâleti olmaksızın
başkasının hesabına tasarrufta bulunan kimse, o işi
sahibinin menfaatına ve tahmin olunan maksadına
göre yapmaya mecburdur.
II - Mesuliyet :
Dört Yüz On Birinci Madde — Başkası namına
tasarrufta bulunan kimse her türlü ihmal ve ihtiyat
sızlıktan mesuldür.
Şu kadar ki o kimse, iş sahibinin maruz bulun
duğu zararı bertaraf etmek için yapmış ise, mesuliye
ti tahfif olunur.
İş sahibinin sarahaten veya delâleten meni var
iken o kimse, bu işi yapmış ve sahibinin meni de ka
nuna ve adaba muhalif bulunmamış ise, kazadan dahi
mesul ölür. Meğer ki o kimse, müdahalesi olmasa bi
le kazanın vukua geleceğini ispat etsin.
III - İşi yapan kimsenin ehliyeti olmaması :
Dör Yüz On İkinci Madde — Başkası hesabına
tasarrufta bulunan kimse akit ile iltizama ehil değil
ise yaptığı tasarruftan ancak iktisap ettiği ve suini
yetle elinden çıkardığı miktarda mesul olur.
Haksız fiillerden mütevellit daha şümullü mesu
liyet, mahfuzdur.
(B) İş sahibinin haklan ve borçlan :
I - İş sahibinin menfaatine yapıldığı halde :
Dört Yüz On Üçüncü Madde — İş sahibinin men
faati içlin yapılmış olan bir işte, yapan kimsenin hal
icabına göre zarurî veya faideli bulunan bilumum
masrafIanm faizi ile edaya Ve bu kabil taahhütlerini
ifaya ve hakimin takdir edeceği zaran tazmine, iş sa
hibi mecburdur.
Maksadı hâsıl olmasa bile, iş yaparken icap eden
ihtimamda bulunan kimse hakkında dahi bu hüküm
tatbik olunur.

İşi yapan kimse yaptığı masrafı istiyfa edemediği
takdirde, haksız bir fiil ile mal iktisabı faslındaki hü
kümlere göre yaptığı şeyi refeddirebilir.
II - İş, yapan kimsenin kendi menfaati için ya
pıldığı halde :
Dört Yüz On Dördüncü Madde — Kendi men
faatti için yapılmamış olsa bile iş sahibi yapılan işten
îıâsıl olan faideleri temellük etmek hakkını haizdir.
Temellüt ettiği faidelere göre, işi yapan kimsenin
masrafının tazmin ve yapmış olduğu taahhütlerden
onu tahlif eder.
III - İcazet :
Dört Yüz On Beşinci Madde — İş sahibi yapılan
işe icazet verirse, vekâlet hükümleri cari olur.
ON BEŞİNCİ BAP
Komisyon
(A) Alım ve satım komisyoncusu :
I - Tarifi :
Dört Yüz On Altıncı Madde — Alım ve satım
işlerinde komisyoncu, ücret mukabilinde kendi na
mına ve âmiri hesabına kıymetli evrak ve menkul eş
ya alım ve satımım deruhte eden kimsedir.
Âtide beyan olunacak hükümler müstesna olmak
üzere komisyon mukavelelelerinde vekâlet hükümleri
tatbik olunur.
II - Komisyoncunun borçlan :
1. Mecburî ihbar ve sigorta :
Dört Yüz On Yedinci Madde — Komisyoncu yap
tığı muamelenin cereyanından âmirini haberdar et
meye ve hususiyle emrinin icra edildiğini kendisine
derhal bildirmeye mecburdur.
Âmirin emri olmadıkça komisyoncu mukavelenin
mevzuunu teşkil eden şeyleri sigorta ettirmeye mec
bur değildir.
2. Eşyaya ihtimam :
Dört Yüz On Sekizinci Madde — Satılmak üzere
komisyoncuya gönderilen eşyanın bozukluğu göze çar
pıyorsa, komisyoncu nakliyeciye rucu hakkını muha
fazaya ve hasan tespit ettirmeye ve muktedir olduğu
kadar eşyayı hıfza ve derhal âmirine haber vermeye
mecburdur.
Aksi takdirde ihmalin sebebiyet verdiği ziyandan
mesul olur.
Satılmak üzere komisyoncuya gönderilen eşyanın
hemen bozulacağından korkutuyorsa, komisyoncu,
âmirine derhal malûmat vermek şartıyle o eşyayı sat
maya mecburdur.
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3. Âmir tarafından tayin olunan fiyat :
Dört Yüz Ön Dokuzuncu Madde — Âmir tara
fından tayin olunan asgari bedelden noksanına mal
satan komisyoncu malı satmasaydı âmirinin daha mü
sait bulunmadığını ispat etmedikçe bedelin noksanını
tazmine mecbur olur.
Bu takdirde, komisyoncunun kusuru varsa şarta
muhalefetinden dolayı başkaca tazminat vermeye
mecburdur.
Âmirin tayin ettiği bedelden noksanına mal alan
veya fazlasına satan komisyoncu, bu muameleden
istifade edemeyip aradaki farkı, âmirine vermeye
mecburdur.
4. Veresiye mal satma, mal tesellüm etmeden
tediye :
Dört Yüz Yirminci Madde — Komisyoncu, âmir
izni olmaksızın veresiye mal satar veya malı tesellüm
etmeden para verirse zararı kendisine ait olur.
Şu kadar ki âmir hilafım emretmedikçe, sahş ma
hallindeki örfe göre, veresiye satabilir.
5. Komisyoncunun kefaleti :
Dört Yüz Yirmi Birinci Madde — Salâhiyeti hi
lâfına veresiye mal satması müstesna olmak üzere
muamelede bulunduğu kimselerin tediyelerinden ve
diğer borçlarını ifadan mesul olmaz. Şu kadar ki ko
misyoncu sarahaten kefil veya mesuliyeti mütearif
olunca mesul olur.
Kefü olan komisyoncunun, bunun için ayrıca üc
ret almaya hakkı vardır.
III - Komisyoncunun hakları :
1. Yerdiği paralar ve masrafları:
Dört Yüz Yirmi İkinci Madde — Komisyoncu,
âmirin menfaati için yaptığı bilcümle masrafları ve
verdiği paralan faiziyle beraber isteyebilir.
Komisyoncu, ardiye ve nakliye ücretlerini âmiri
nin hesabına geçirirse de kendi memurlarının ücret
lerini hesaba dahil edemez.
2. Komisyon ücreti :
a) İstemek hakkı :
Dört Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Komisyoncu,
kendisine tevdii olunan işi yaptıkça ücretinin alacağı
gibi; komisyoncunun o isi yapmamasına âmir sebe
biyet vermiş ise, yine ücrete müstahak olur.
Diğer bir sebeple yapılamayan işlerden dolayı, ko
misyoncu, ancak emeği mukabilinde mahallî adete
göre lâzım gelen tazminatı isteyebilir.
b) Ücret hakkının sükutu ve âmirin aradan çık
ması :
Dört Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Komisyon
cu, âmirine karşı suiniyet 3e hareket eder ve husu

siyle âmirin hesabına iştira ettiğinden fazla sattığın
dan noksan bir fiyat geçirirse, ücreti almak hakkı tamamiyle sakıt olur.
Son iki halde âmir, komisyoncuyu doğrudan doğ
ruya müşteri veya bayi addederek aradan çıkarabilir.
3. Hapis hakkı :
Dört Yüz Yirmi Beşinci Madde —' Komisyoncu,
sattığı mahn bedeli ve aldığı mafan kendisi üzerinde
hapis hakkına maliktir.
4. Emtianın müzayede ile satılması :
Dört Yüz Yirmi Altıncı Madde •—j Emtia satılıp
veya amirin verdiği sahş emrinden rucu edip de âmir
emtiayı geri almakta veya onda diğer suretle tasarruf
etmekte hadden fazla teahhur ederse* komisyoncu em
tiayı bulunduğu mahal mahkemesi vasıtasıyle bilmüzayede saturabilir.
Eşyanm bulunduğu mahalde ne âmir ne de mü
messili hazır bulunmazsa diğer taraf istima edilmek
sizin dahi satış karart verilebilir.
Şu kadar ki, emtia, süratle kıymetini tenzil ede
cek emtiadan değilse, evvelemirde kendisine resmen
ihbar edilmek lâzımdır.
5. Komisyoncunun bizzat aha veya satıcı olması:
a) Ücreti ve masrafları:
Dört Yüz Yirmi Yedinci Madde — Borsada mu
kayyet veya piyasada cari fiyatı bufunan kambiyo senedatı veya diğer kıymetli evrakı veya emtiayı sat
maya veya satın almaya memur edilen komisyoncu,
âmir tarafından hilâfına talimat verilmemiş ise, satın
alacağı şey yerine kendi bey yahut satacağı şeyi ken
disi için iştira edebilir.
Bu hallerde komisyoncu, Vekâletin icrası zamanın
da borsa veya piyasa fiyatım nazara almaya mec
burdur. Komisyoncu komisyon işlerinde mutat olan
ücret ve masrafIarmı alabüû*.
Sah* hükümleri, bey gibidir.
b) Komisyoncunun zımnî kabulü :
Dört Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Komisyon
cu bizzat ahcı veya satıcı olabildiği hallerde bir akit
göstermeyerek vekâletin icra edildiğini âmirine bil
dirirse, akide ait olabilecek borçları bizzat deruhte et
miş sayılır.
c) Hakkının sükutu :
Dört Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Komisynocu, âmir tarafından verilen emir istirdat edilmiş
ve istirdat haberi de vekâleti icra ettiği haberini âmi
re göndermeden vasıl ohnuş ise, artık bizzat bayi ve
müşteri olamaz. .
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(B) Nakliye komisyoncusu :
Dört Yüz Otuzuncu Madde — Ücret mukabilin
de kendi namına bir âmirin hesabı için eşya irsalini
taahhüt ede» irsalât komisyoncusu veya nakliye acen
tesi, komisyoncu hükmünde olup ancak eşyanın nak
line ait hususatta nakliye müteahhitleri hakkındaki
hükümlere tabidir.
ON ALTINCI BAP
Nakliye Mukaveleleri
(A) Tarifi :
Dört Yüz Otuz Birinci Madde — Nakliye mü
teahhidi, ücret mukabilinde eşya naklini deruhte eden
kimsedir.
Atideki hükümler mahfuz olmak üzere, vekâlet
kaideleri nakliye mukavelesi için de tatbik olunur.
(B) Mukavelenin hükümleri :
I - Mürsütn borçları :
1. Lâzım olan beyan :
Dört Yüz Otuz İkinci Madde — Mürsil, nakliye
müteahhidine mürselünileyhin vazıh adresini ve denk
lerin miktariyle ne tarzda ambalaj yapıldığını ve sık
let ve muhteviyatım ve ne müddet zarfında teslim
olunacağını ve nakil için takip olunacak tarîki ve kıy
mettar eşyanın kıymetlerini beyana mecburdur.
Bu beyanın yapümamasından veya yanlış yapıl
masından mütevellit zarar mürsîte ait olur.
2. Ambalaj :
Dört Yüz Otuz Üçüncü Madde -— Mürsil, amba
lajın münasip bir şekilde yapılmasına dikkatle mü
kelleftir.
Mülsil, ambalajın görünmeyen kusurları sebebiyle
vaki olacak hasardan mesul olur.
Nakliye müteahhidi, eşyayı ihtirazı kayıt derme»
yan etmeksizin kabul etmiş ise, ambalajın görünen
kusurları sebebiyle vaki olacak hasardan mesul olur.
3. Gönderilen eşyada tasarruf hakkı :
Dört Yüz Otuz Dördüncü Madde — Eşya nakliye
müteahhidinin elinde bulundukça mürsil müteahhidin
masraflarını ve istirdat yüzünden maruz kaldığı za
rarı tazmin etmek şartıyle eşyasını geri alabilir.
Şu kadar ki aşağıdaki hallerde bu hakkı kulla
namaz :
1. Mürsil, tarafından bir irsaliye mektubu tan
zim olunup da nakliye müteahhidi tarafından mürselüııileyhe verilmiş ise;
2. Mürsil, nakliye müteahhidinden makbuz se
nedi almış olup da onu iade edemezse;
3. Nakliye müteahhidi, eşyanın tesellümü için
usulünü tahriren mürselüneliyhe etmişse;

4. Eşya teslim mahalline vasıl olduktan sonra
mürselüıüleyh tarafından teslim talep edilmiş ise,
îşbu hallerde nakliyeci, münhasıran mürselünileyh
tarafından verüecek talimat dairesinde harekete mec
burdur.
Şu kadar ki nakliye müteahhidi, eşya mukabilinde
makbuz senedi vermiş ise bu senet mürselünuieyhe
verilmiş olmadıkça eşya teslim mahalline vasıl olma
dan mürselünileyhin talimatına ittiha etmekle mü
kellef olmaz.
II - Arabacının borçları :
1. Eşyaya ihtimam :
a) Teslime mani zuhurunda usul :
Dört Yüz Otuz Beşinci Madde — Eşya kabul edil
mez yahut onları takyit eden masraflarla diğer mat
lubu tediye olunmazsa ve mürselünileyh bulunmazsa,
nakliye müteahhidi, mürsele haber vermeye ve eşya
yı, masraf ve hasarı mürsele ait olmak üzere, muvak
katen muhafaza etmeye yahut üçüncü bir şahsa tev
di eylemeye mecburdur.
Mürsil veya mülselünileyh münasip bir müddet
zarfında eşyada tasarruf etmezse nakliye müteahhidi,
eşyayı bulunduğu mahaldeld saiahiyetdar mahkeme
vasıtasryle mal sahibi hesabına bir komisyoncu gibi
sattırabiKr.
b) Zarurî satış :
Dört Yüz Otuz Altıncı Madde — Eşya çabuk bo
zulmaya maruz ise yahut tahmin olunan kıymeti mas
raflarını temin etmezse, nakliye müteahhidi bunu
derhal resmen tespit ettirmekle mükellef ve eşyayı
teslim kabil olmayan hallerde olduğu gibi sattırmak
hakkını haizdir.
Alâkadarlar mümkün olduğu kadar eşyanın satı
lığa çıkarıldığından haberdar edilir.
c) Mesuliyet :
Dört Yüz Otuz Yedinci Madde — Nakliyeci, eş
yaya edeceği ihtimamdan dolayı kendisinin haiz ol
duğu haklan kullanırken, malikin menfaatlerini müm
kün olduğu kadar muhafaza ve kusuru halinde zarar
ve ziyam tazmin ile mükelleftir.
2. Arabacının mesuliyeti :
a) Eşyanın ziyaı :
Dört Yüz Otuz Sekizinci Madde — Eşya telef ve
ya zayi oldukça nakliyeci, telef ve zayi, eşyanın ta
biatından yahut mürsil veya mülselünileyhin kusurun
dan veya bunlardan birinin verdiği talimattan veya
müdebbir bir nakliyeci tarafından ittihaz olunacak
tedbirler ile önüne geçilemeyecek hal ve vaziyetten
tevellüt ettiğini ispat etmedikçe tam kıymetini taz
mine mecburdur.
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Bilhassa eşyanın kıymetli olduğundan nakliyeciyi
haberdar etmemesi, mürselm kusuru sayılır.
Eşyanın kıymetinden fazla veya eksik zarar ve
ziyan tespitine dair aktedilecek mukavele, meridir.
b) Tehir, hasar kısmen telef :
Dört Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Nakliyeci
eşyanın tesliminde vukua gelen teahhürden ve hasara
uğramasından ve kısmen telefinden mütevellit zarar
ve ziyanı, ziya halindeki kayıt ve şart dairesinde zamindir.
Bu hilafma mukavele bulunmadıkça, bu surette
verilecek tazminat, eşyanın tamamiyle ziyanı halinde
verilmesi iktiza eden miktarı tecavüz edemez.
c) Mütevassıtların mesuliyeti :
Dört Yüz Kırkıncı Madde — Nakliyeci, eşyayı
teslim mahalline kadar ister kendi götürsün, isterse
diğer birine naklettirsin, nakil esnasında vukua gelen
kusurlardan ve arızalardan mesul olur.
Şu kadar ki eşyayı naklettirdiği kimseye karşı
nakliyecinin, rücu hakkı vardır.
3. Mecburî ihbar :
Dört Yüz Kırk Birinci Madde — Eşya vasıl olur
olmaz nakliyeci, mürselünüeyhe haber vermeye mec
burdur.
4. Hapis hakkı :
Dört Yüz Kırk ikinci Madde — Mürselünüeyh,
eşyaya müteallik mütâlebeleri kabul etmezse bu mik
tar meblağı mahkeme veznesine tevdi etmedikçe tes
lim talebinde bulunamaz. Nakliyecinin hapis hakkı,
eşya makamına kaim olan bu meblağa intikal eder.
5. Mesuliyet iddiası :
Dört Yüz Kırk Üçüncü Madde — Hile ve fahiş
kusur müstesna olmak üzere, eşyanın kaydı ihtirazı
dermeyan edilmeksizin kabulü nakliye ücretinin tedi
yesi, nakliyeciye karşı bütün dava haklarını iskat eder.
Şu kadar ki zahir olmayan hasarlarda, nuirselünileylı hal kabına göre tahakkuk edilmesi kabil, veya
lâzım olan müddet içlinde hasara muttali olur ve nak
liyeciyi de hemen haberdar ederse,, nakliyeci bu ha
sardan da mesul olur.
Ancak bu ihbar, eşyanın tesliminden itibaren niha
yet sekiz gün içinde vukubulmak lâzımdır.
6. Usulü muhakeme :
Dört Yüz Kırk Dördüncü Madde — Niza vu
kuunda iki taraftan birinin talebi üzerine eşyanın bu
lunduğu mahal mahkemesi o eşyanm emin bir ele
tevdiine ve lüzumunda eşyanın halini tespit ettikten
sonra satılmasına karar verebilir,

Eşyaya müteallik olarak iddia olunan alacakların
testiyesi veya tevdii suretiyle satışa mümanaat olu
nabilir.
7. Müruru zaman :
Dört Yüz Kırk Beşinci Madde +- Nakliyeciye
karşı zarar ve ziyan iddiaları telef, ziya ve taahhür
hallerinde teslimin icra olunacağı günden ve hasar
halinde eşyanın teslimi gününden itibaren bir senelik
müruru zamana tabidir.
Mürsil ve mürselünieyh nakliyeciye karşı olan
haklarım, senesi içinde talep etmiş olmak ve dava
hakkı eşyanın kabulüyle sükut etmemiş bulunmak
şartıyle, defan her zaman dermeyan edebilirler.
Nakliyecinin hile ve fahiş kusurda bulunması hal
leri müstesnadır.
(C) Devlet tarafından veya onun izniyle icra kılı
nan nakliyat :
Dört Yüz Kırk Altıncı Madde — icrası devletin
ruhsatına mütevakkıf olan nakil işlerinin müteahhit
leri, mesuliyetlerinin tahakkukundan evvel kendi ni
zamnameleri veya hususî mukaveleleri ite mesuliyet
lerine taalluk eden kanunların tamamen veya kısmen
tatbikinden kurtulamazlar.
Şu kadar ki, iki taraf bu bapda beyan olunan mü
saade derecesinde hususî mukaveleler ile bu kaideleri
tebdil edebilirler.
Posta, şimendifer, vapur ile nakliyat hakkında vazOhman hususi hükümler bakidir.
(D) Umumî nakliye vasıtasının kullanılması :
Dört Yüz Kırk Yedinci Madde — Nakliyeci veya
•irsal komisyoncusu, taahhüt ettiği nakliyatı icra için
umumi nakliyat idarelerinden birine müracaat eden
veya bu vasıta Ue yapılan, nakliye işine iştirak eyler
ise umumî nakliyata mahsus olan hükümlere tabi
olur. Nakliyeci veya irsal komisyoncusu ile âmir ara
sında akdolunacak mukavele hükümleri mahfuzdur.
Bu madde hükümleri komisyoncu, arabacı ve
hamallara tatbik olunmaz.
(H) irsal komisyoncusunun mesuliyeti :
Dört Yüz Kırk Sekizinci Madde —• Mukavelesini
icra için umumî nakliye idarelerinin birinde istifade
eden irsal komisyoncusu, bu idareye karşı rücu hak
kım kendi kusurundan naşı zayi etmiş ise, rücu hak
kı olmamak sebebiyle mesuliyetten kurtulamaz.
ON YEDlNCt BAP
Ticarî Mümessiller ve Diğer Ticarî Vekiller
(A) Ticari mümessil:
I - Tarifi, salâhiyet İtası :
Dört Yüz Kırk Dokuzuncu Madde — Ticari mü
messil, bir ticarethane veya fabrika veya ticarî şekil-

de işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından işle
rini idare ve müessesenin imzasını kullanarak bilvekâle imza vazetmek üzere sarih veya zımni kendisine
mezuniyet verilen kimsedir.
Müessese sahibi, vekâletnameyi ticaret siciline kay
dettirmeye mecburdur. Ancak kayıttan evvel dahi münıessilirain muameleleri ile müizemdtr.
Diğer nevi müesseselerde ve işlerde ticaret siciline
kayıttan başka suretle ticari mümessil tayin oluna
maz.

(C) Seyyar tüccar memurları:
Dört Yüz EBi Dördüncü Madde — Bir müessese
için merkezinin haricindeki mahallerde muamele icra
eden seyyar memurlar, müessese namına sattıkları
malın bedelini almak ve makbuz vermek ve borçluya
mehil ita etmek salâhiyetini dahi haiz sayılırlar.
Bu salâhiyetin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü
şahıslara karşı muteber değildir.

Ticari mümessil, sarih salâhiyet almadıkça gayri»
menkulleri temlik veya bu* hak üe takyit edemez.

(D) Rekabet yapmak memnuiyeti:
Dört Yüz EBi Beşinci Madde — Bir müessesenin
bütün işlerini idare eden yahut müessese sahibinin
hizmetinde bulunan ticari mümessiller veya ticarî ve
killer müessese sahibinin izni, olmaksızın gerek ken
di namlarına, gerek üçüncü şahıs namına müessese
nin yaptığı nevide dahil bir iş yapamazlar.
Buna muhalif harekette bulunurlarsa müessese
sahibi zarar ve ziyan istemek ve bu suretle yapılan
işleri kendi hesabına almak hakkını haizdir.

III - Tahdidi :
Dört Yüz Elli Birinci Madde — Temsil salâhiyeti
bîr şubenin işlerine hasrolunabilir. Tayin olunacak
şartlar dahilinde, diğerleri iştirak etmedikçe yalnız
birinin imzası müesseseyi, ilzam etmemek üzere, bir
den ziyade kimselere de verilebilir ve buna birlikte
temsil denir.
Temsil salâhiyetinde bundan başka tahditler hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı muteber değil
dir.

(H) Mümessil ve diğer tüccar vekillerinin vekâ
letlerinin hitamı :
Dört Yüz Elli Altıncı Madde — Hizmet, şirket,
vekâlet mukavelelerinden ve iki taraf arasında mev
cut diğer hukukî münasebetlerden mütevellit haklara
halel gelmemek üzere ticari mümessiller ve ticarî
vekiller her zaman arz olunabilir.
Müessese sahibinin bedeli hakkalarmı kullanmak
salâhiyetini kaybetmesi veya vefatı ile ticarî mümes
silin ve ticarî vekilin salâhiyeti hitam bulmaz.

IV - İstirdadı :
Dört Yüz Elîii İkinci Madde — Mümessil tayin
edilirken tescil edilmemiş olsa bite temsil salâhiyeti
nin isdrdah edildiği zaman keyfiyetin ticaret siciline
kaydedilmesi mecburidir.
Temsil salâhiyetinin istirdadı, ticaret siciline ka
yıt ve ilâm edilmedikçe bu salâhiyet hüsnüniyet sa
hibi şahıslar hakkında bakidir.

ON SEKİZİNCİ BAP

II - Vekâletin şümulü :
Dört Yüz Ellinci Madde — Ticarî mümessil, hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı, müessese he
sabına kambiyo taahhütlerinde bulunmak ve onun
namına müessesenin gayesine dahi olan bir umum
tasarrufları yapmak salâhiyetini haiz sayılır.

(B) Diğer Ticaret vekilleri :
Dört Yüz Elli Üçüncü Madde — Ticari vekil, ti
cari mümessil sıfatını haiz olmaksızın bir ticarethane
veya fabrika veya ticarî şekilde işletilen diğer bir
müessese sahibi tarafından müessesenin bütün işleri
veya muayyen bazı muameleleri için temsile memur
edilen kimsedir.
Bu salâhiyet, müessesenin mutat olan muamelele
rinin cümlesine şamildir. Şu kadar ki, ticarî vekil ken
disine sarih mezuniyet Verilmedikçe istikraz edemez.
Ve kambiyo taahhütlerinde ve muhakeme ve mura
faada bulunamaz.

Havale
(A) Tarifi :
Dört Yüz Elli Yedinci Madde — Havale, bir akittk ki onunla muhalünaleyh, bilvekâle kendi namına
kapza salâhiyettar olan muhalUnlehe muhU hesabı
na nakit veya kıymetli evrak veya sair misli şeyler
itasına mezun kılınır.
(B) Aktin hükümleri:
I t Muhil ile muhalünleh arasındaki münasebet:
Dört Yüz Elli Sekizinci Madde — Havalenin mev
zuu, muhitin muhalUnlehe olan borcunun tediyesi ise
bu borç ancak muhalünaleyh tarafından vukubulacak tediye ile sakıt olur.
Şu kadar ki, havaleyi kabul etmiş olan alacaklı
ancak muhalünaleyhe müracaat ile havalede tayin
Olunan müddet zarfında matlubunu istiyfa eylemediği takdirde, muhilden alacağını mütalebe salâhiyetini
haiz olur.
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Muhalünleh olan alacaklı havaleyi kabul etmek
istemezse, borçluyu derhal haberdar etmek lâzımdır;
aksi halde zarar ve ziyan ile mesul olur.
II - Muhalünaleyhin borcu :
Dört Yüz E1K Dokuzuncu Madde — Muhalünaleyh, ihtirazı kayıt beyan etmeksizin havaleyi kabul
eiiiğini muhalünlehe bildirirse, tediye ile mükellef olur
ve ona karşı yalnız aralarındaki şahsî münasebetler
den veya havalenin münderecatmdan mütehassıl defilerde bulunabilir. Muhil île olan münasebetinden
mütevellit: defilerde bulunamaz.
Mühalünaleyh muhile borçlu ise, kendisi için bu
tediye muhile yapacağı tediyeye nazaran daha külfet
li olmadığı surette, borcun ihtarım muhalünlehe te
diyeye mecburdur.
Bu halde bile, muhil ile aralarında hilâfına muka
vele olmadıkça tediyeden evvel havaleyi kabul ettiği
ni beyan etmeye mecbur değildir.
III -t Tediye olunmamak halinde ihbar :
Dört Yüz Altmışıncı Madde — Muhalünlehîn ta
lebine karşı veya talebinden evvel muhalünaleyhe
muhalünbihi tediye etmeyeceğini beyan ederse mu
halünleh derhal muhiU haberdar etmeye mecburdur;
aksi halde zarar ve ziyan ile mesul olur.
(C) Rücu :
Dört Yüz Altmış Bininci Madde — Muhil her za
man muhalünlehe karşı havaleden rücu edebilir. Me
ğer ki havale muhalünlehin menfaati ve bilhassa ata
cağını tediye için yapılmış olsun.
Muhüfünaleyh havaleyi kabul ettiğini beyan edin
ceye kadar muhil ona karşı da havaleden rücu ede
bilir.
Muhitin iflâsı, henüz kabul edilmemiş havalenin
hükümsüzlüğünü istilzam eder.
(D) Kıymetli evrak işlerinde havale :
Dört Yüz Altmış İkinci Madde — Hâmile mu
harrer havaleler bu babın hükümlerine tabidir. Her
muhil, muhalünaleyhe karşı muhalünleh sıfatnu haiz
dir ve muhil ile muhalünleh arasındaki haklar ha
valeyi temlik eden ile temellük eden arasında sabit
olur.
Çekler ile kambiyo senetlerine mümasil havaleler
hakkındaki hususî hükümler bakidir.
ON DOKUZUNCU BAP
Vedia
(A) Vedia :
I - Tarifi :
Dört Yüz Altmış Üçüncü Madde — İdâ, bir akittir ki onunla müstevdî mudî tarafından verilen şeyi

kabul ve onu emin bir mahalde hıfzetmeyi deruhte
eder.
Ücret şart edilmedikçe veya hal, müstevdün üc
rete intizarım icap etmedikçe müstevdi ücret isteye
mez.
H - Mudiin borçlan :
Dört Yüz Altmış Dördüncü Madde — Mudi müstevdie aktin icrasiyîe zarurî irtibatı alan bütün mas
rafları tediye etmekle mükelleftir.
Mudi, idâ sebebiyle husule gelen zararın kendi
kusuru olmaksızın vukua geldiğini ispat etmedikçe,
tazmin üe mükelleftir.
III = Müstevdün borçları:
1. Vedianın kullanılması mesuliyeti :
Dört Yüz Altmış Beşinci Madde — Müstevdi,
mudiden mezuniyet almadıkça vediayı kullanamaz.
Buna muhalif hareket ederse mudiie muhik bir
tazminat vermeye mecbur olur ve kazara husule ge
len zararlardan dahi mesuldür. Meğer ki kullanmamış
olsa dahi bu zararların vukua geleceğini ispat eder.
2. İstirdat :
a) Mevduun hakları ;
Dört Yüz Altmış Altıncı Madde — İdâda müddet
tayin edilmiş olsa bile mevdu her vakit idâ edilen
eşyayı zevaidiyle beraber geri alabilir.
Şu kadar ki müstevdün kararlaştırılmış olan müd
det!! nazara alarak yaptığı masrafları tesviye ile mü
kelleftir.
b) Müsievlidin haklan :
Dört Yüz Altmış Yedinci Madde — Müstevdi, ta
yin edilen müddetin inkızasından evvel vediayı iade
edemez. Şu kadar ki, evvelce tayin edilemeyen hal
ler dolayısjyle aktin devamı vedia için tehlikeyi veya
kendisi için zararı mucip olursa, muayyen müddetin
inkizasmdan evvel dahi iade edebilir.
Müddet tayin edilmemiş ise her zaman iade ede
bilir.
c) İade mahalli :
Dört Yüz Altmış Sekizinci Madde — Bedia his
sedilmesi lâzım gelen yerde iade olunur ve iade masrafıyle iade zamanındaki hasar, mudie aittir.
3. Müştereken vedia alınması halinde mesuliyet:
Dört Yüz Altmış Dokuzuncu Madde — Birlikte
vediayı kabul edenler, ondan müteselsilen mesul olur
lar.
4. Üçüncü şahıs tarafnidan istihkak davalan :
Dört Yüz Yetmişinci Madde — Üçüncü şahıs ta
rafından vedia hakkında istihkak iddiasında buhınsa
bile, vedia adlî tarik üe haciz yahut müstevdie karşı
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istihkak davası ikame edilmedikçe, müstevdi onun j
Ardiye ücreti ise her üç ayda bir kere ve her hal
mudia red ve iade ile mükelleftir. Haciz veya istih
de eşyanın tamamı veya kısmen istirdadında tediye
kak davası halinde müstevdi, derhal mudii haberdar
olunur.
etmeye mecburdur.
Eşya yedinde bulunduğu veya eşyayı temsil eden
IV - Yediemine tevdi :
hangi bir senet vasıtasiyle onda tasarruf etmek kud
Dört Yüz Yetmiş İkinci Madde — Müstevdiin
retini haiz olduğu müddetçe, ardiye sahibinin, ata
tevdi olunan meblağı aynen iadeye mecbur olmaksı
cakları mukabilinde ve eşya üzerinde hapis hakkı
zın mislen iade etmesi sarahaten veya zımmen mu
vardır.
karrer ise, o meblağın nef ve hasarı kendisine ait
V. - Emtianın iadesi.
olur.
Dört Yüz Yetmiş Yedinci Madde — Ardiye sa
Meblağ, mühürsüz ve açık olarak bırakılmış ise,
hibi etmiayı âdi tevdide, olduğu gibi red ve iade ile
bu manada zımnî bir mukavele, mevcut sayılır. Idâ
mükelleftir. Şu kadar ki adî tevdide, müstevdiin ev
edilen diğer misli eşya veya kıymetli evrakı, müstev
velce tahmin edemediği sebeplerin tahakkukuna mebdi, sarahaten mezun kıhnmadıkça kullanamaz.
ııi vaktinden evvel iadeye mezun olduğu halde dahi,
ardiye sahibi muayyen olan müddetin hitamına kadar
(C) Ardiye mukavelesi :
eşyayı
muhafaza mecburiyetindedir.
I - Kıymetli evrak ihracı salâhiyeti :
Eşya
makamına kaim olmak üzere senet ihraç edil
Dört Yüz Yetmiş Üçüncü Madde — Hıfzetmek
mişse,
ardiye
sahibi o eşyayı ancak bu senedin sa
üzere emtia kabul ettiğini alenen bildiren ardiye sa
hibine verebilir.
hibi, idâ olunan eşya makamına kaim olmak üzere
senet ihracına salâhiyet verilmesini ait olduğu merci- j
(D.) Otelciye tevdi
den talep edebilir.
I. - Otelcilerin mesuliyeti
Bu senetler, ibrazında idâ olunan eşyanın tesli
1. Şartlan ve şümulü
mini talep hakkını veren kıymetli evraktır; nama ve
Dört Yüz Yetmiş Sekizinci Madde — Otelciler
ya emre veya hâmile muharrer olabilir.
ve hancılar, nazil olan yolcuların getirdikleri eşya
nın duçar olduğu telef ve hasar ve sirkatten zararın
Iî - Ardiye saıhibinin muhafaza borcu :
bizzat yolcuya veya onu ziyarete gelen veya refaka
Dört Yüz Yetmiş Dördüncü Madde — Ardiye sa
tinde bulunan kimseye isnadı kabil olduğunu ve
hibi, eşyayı bir komisyoncu gibi ihtimam ile muhafa
mücbir sebeplerden neşet ettiğini veya tevdi olunan
za etmeye mecburdur. Eşyaya tahavvül arız olup da
şeyin mahiyetinden mütevellit bulunduğunu ispat et
başkaca tedbir ittihazım istilzam ederse, müstevdi
medikçe,
mesuldürler. Şu kadar ki, otelci ve hancı
mümkün olduğu takdirde bundan mudii haberdar
veya müstahdemlerine isnadı kabil bir kusur ispat
eder. Ardiye sahibi mutat iş zamanlarında emtianın
olunmadıkça bu mesuliyet her bir yolcu için yüz li
halini tetkik veya muayene ve kap eden tahaffuzi
rayı tecavüz edemez.
tedbirleri her zaman ittihaz edebilmesi için mudia
müsaade etmeye mecburdur.
I
2. Kıymetli eşya
III - Tevdi olunan eşyanın düğerlerinde karıştırıl
Dört Yüz Yetmiş Dokuzuncu Madde — Kıymet
ması :
li eşya veya oîdukça ehemmiyetli miktarda para ve
Dört Yüz Yetmiş Beşinci Madde — Ardiye sahibi
ya kıymetli evrak, otelci veya hancıya emanet edil
sarahaten mezun olmaddtça aynı nevi ve vasıftan I memiş ise otelci veya hancı ancak kendisinin veya
bulunan misli şeyleri birbirine kanştıramaz. Mezuni
müstahdemlerinin kusuru halinde mesul olur. Ema
yetine binaen karıştırılan eşya üzerinde her mevdu,
neten kabul etmiş veya kabulden imtina etmiş ise
hakkıyle mütenasip bir hisse talep edebilir. Bu tak- I mesuliyeti mahdut değildir. Yolcunun kendi nezdin
dirde ardiye sahibi diğerlerinin huzuruna hacet kal
de saklayabilmesi lâzım gelen eşya veya nakil ve em
maksızın her mudiin hissesini tefrik edebilir.
salinde, yolcunun sair eşyası hakkındaki mesuliyet
kaidesi tatbik olunur.
IV - Ardiye sahibinin haklan :
Dört Yüz Yetmiş Altıncı Madde — Ardiye sahibi
3. Mesuliyetin hitamı
mukarrer veya mutat olan ardiye ücretini ve muha
Dört Yüz Sekseninci Madde — Yolcu, zararına
vakıf o'ur olmaz otelci veya hancıya bildirmezse
fazanın sebebiyet vermediği bütün masraflarım (nak
hakkı
sakıt olur. Otelci veya hancı böyle bir mesu
liye, gümrük, kayıt) talep edebilir. Bu masraflar der
liyeti deruhte etmediğini veya mesuliyeti bu kanunhal tediye olunmak lâzımdır.
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da nevi tayin olunmuyan bir şarta talik ettiğini yapıştırdığı ilânlarda bildirse bile, mesuliyetten kurtulamaz.
II. - Umumî ahır idare edenlerin mesuliyeti
Dört Yüz Seksen Birinci Madde — Umumî ahırlan ve garajları idare edenler içerilerine konulan veya getirilen veya kendileri veya müstahdemleri tarafından kabul olunan otomobil, hayvanat ve araba
ve koşum ve sair teferruatının ziya ve hasardan ve
çalınmasından, zararın mudi veya ânî veya ona refaket eden veya onun hizmetinde bulunan kimseye
isnadı kabil olduğunu veya mücbir sebeplerden veya
tevdi olunan eşyanın mahiyetinden neşet ettiğini ispat etmedikçe mesul olurlar. Şu kadar ki kabul edilen otomobil ve hayvanlar ve arabalar ve onların teferruatı hakkındaki mesuliyet, garaj ve ahır sahibine veya müstahdemlerine bir kusur isnat olunamazsa,
beher mudi için yüz lirayı tecavüz edemez.
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III. - Hapis hakkı
Dört Yüz Seksen İkinci Madde — Otelci, hancı
ve umumî ahırlar ve garaj idaresi sahipleri nezdlerine
getirüen veya ahırlarına veya garajlarına konulan eşya üzerinde otel veya hıfz masraflarından mütevelüt alacaklarını temin için, hapis hakkına maliktirler.
Mucirlerin hapis haklarına müteallik hükümler.
kiyasen tatbik olunur.

I
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I
I
Bu babın hükümleri, bu nevi kefalete de tatbik
I olunur.
I
III. - Birlikte kefalet
Dört Yüz Seksen Sekizinci Madde — Birden zi
yade eşhas birlikte mütecezzi bir borca kefil olduk
ları takdirde bunlardan her biri kendi hisseleri miktarınca âdi kefil gibi ve diğerlerinin hisseleri hakkın
I da kefile kefil sıfatiyle mesul olur. Kefiller, gerek asıl
I borçlu ile beraber gerek kendi beyinlerinde mütesel
I sil olmaklığı iltizam etmişler ise her biri borcun ta
I mamından mesul olup ancak diğerlerinin hissesi için
onlara rücu hakkım haizdirler. Kefaletin, aynı borca
diğer kimselerinde kefalet etmesi şartiyle vaki oldu
ğuna alacaklının vukufu bulunduğunu kabule muhal
olan hallerde bu şart tahakkuk etmezse, kefil mesu
I liyetten beri olur.

YİRMİNCİ BAP
Kefalet
(A.)

Tarifi

Dört Yüz Seksen Üçüncü Madde — Kefalet, bir
akittir ki onunla bir kimse borçlunun aktetdiği borcun edasını temin etmeyi alacaklıya karşı taahhüt
eder.
(B.) Şartları
I. - Şekli
Dört Yüz Seksen Dördüncü Madde — Kefaletin
sıhhati, tahriri şekle riayet etmeye ve kefilin mesul
olacağı muayyen bir miktar iraesine mütevakkıftır.
II. - Asıl borç
Dört Yüz'Seksen Beşinci Madde — Kefalet, ancak muteber bir borç hakkında cereyan eder. Müs
takil zamana muzaf yahut şarta muallak bir borç, hüküm ifade edeceği zamanın hululü ve şartın tahakkuku halinde muteber olmak üzere kefalete raptolunabilir. Hata yahut ehliyetsizlik sebebiyle borçlunun
mesuliyetini icap etmeyen bir akitten mütevellit borca kefalet, eğer kefil aktin borçlu yüzünden olan bu
fesadına taahhüt esnasında vakıf ise muteber olur.

I
I

(C.) Nevileri
I. - Adi kefalet
Dört Yüz Seksen Altıncı Madde — Adî kefalet
ten kefilin borç ile mutalip olması, ancak kefalet ak
ünden sonra borçlunun iflas etmesi veya hakkında
takibat icra olunupta alacaklının hatası olmaksızın
semeresiz kalması yahut borçlu aleyhinde Türkiye'de
takibat icrasının imkânsız hale gelmesi ile meşruttur.
Alacaklının alacağı, kefaletten evvel yahut aynı
zamanda rehin ile temin olunmuş olduğu takdirde,
âdi kefalette kefil, borcun evvelemirde merhumdan
istifa olunmasını talep edebilir. Fakat borçlu müflis
ise yahut borçlunun iflası ilân olunmadıkça rehinin
nakte tahvili kabil olmazsa, bu hüküm cereyan et
mez.
II. - Müteselsil kefalet
Dört Yüz Seksen Yedinci Madde — Kefil, borç
lu ile bareber müteselsil kefil ve müşterek ve müte
selsil borçlu sıfatı ile veya bu gibi diğer bir sıfatla
borcun ifasını deruhte etmiş ise, alacaklı asıl borç
luya müracaat ve rehinleri nakde tavil ettirmeden ev
vel kefil aleyhinde takibat icra edebilir.

IV. - Kefile kefil ve rucua kefil

Dört Yüz Seksen Dokuzuncu Madde — Kefile
kefil, alacaklıya karşı kefilin taahhüdünü temin eden
I
kimsedir ve kefil ile birlikte mesuliyeti, borçlunun
I
taahhüdünü temin eden âdi kefilin borçlu ile beraber
I
olan mesuliyeti derecesindedir.
I
Rucua kefil olan kimse, borçludan alacağını ala
I
I mayan kefile kefildir.
(D.) Kefilin mesuliyeti
I
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I. - Şümulü
Dört Yüz Doksanıncı Madde — Kefil, borcun
aslı ile beraber borçlunun kusur veya temerrüdünün
kanunî neticelerinden mesuldür.
Kefil, alacaklının metalibini ifa ederek dava ika
mesini bertaraf etmek için kendisine vakit ve zamaniylc ihtar vukuu bulmuş olmadıkça asıl borçlu aley
hinde ikame olunan dava masrafını edaya mecbur
değildir.
Faiz verilmesi şart edilmiş ise, kefil ancak işle
mekte olan faiz ile beraber işlemiş faizden bir sene
liğini vermekle mükelleftir.
II. - Muacceliyet
Dört Yüz Doksan Birinci Madde — Borçlunun
iflası sebebiyle asıl borç vadenin hululünden evvel
muacceliyet kesbetse bile, kefil, asıl borcun ifası için
tayin olunan vadeden evvel borcu ödemeye icbar
olunamaz. Asıl borcun muaceliyet kesbetmesi evvel
ce borçluya ihbar vukuuna mütevakkıf ise bu ihbar
kefile de icra olunmak lâzım gelir. Kefil hakkında
borcun muacceliyet kesbetmesi, ihbar gününden baş
lar.
(H.) Kefaletin hitamı
I. - Asıl borcun sukutu
Dört Yüz Doksan İkinci Madde — Asıl borç her
hangi bir sebeple sakıt olunca kefil beri ohır.
II. - Mahdut zaman için kefalet
Dört Yüz Doksan Üçüncü Madde — Bir kimse
mahdut bir zaman için kefil olupda bu zamanın inkizasını takip eden bir ay zarfında alacaklı bu bapda
icraya veya mahkemeye müracaatla hakkını takip
etmezse yahut tatbikatına uzun müddet fasıla verir
se, kefil kefaletten beri olur.
III. - Mahdut olmayan zaman için kefalet
Dört Yüz Doksan Dördüncü Madde — Kefalet
gayrı mahdut bir zaman için addolunmuş ise asıl
borç muacceliyet kesbettikten sonra, kefil alacaklı
dan bir ay zarfında icra veya mahkemeye müracaat
la hakkını takip etmesini ve uzun müddet fasıla ver
meksizin takibata devam etmesini talep edebilir.
Bir borcun muacceliyet kesbetmesi alacaklı tara
fından borçluya ihbar vukuuna mütevakkif olmadı
ğı takdirde, kefil, kefaleti tarihinden bir sene son
ra alacaklıdan bu ihbarın yapılmasını ve borç muac
celiyet kesbedince yukarıda zükrolunduğu veçhile ic
raya veya mahkemeye müracaatla hakkını takipetmesini talep edebilir. Alacaklı, kefilin bu talebini na
zara almazsa kefil kefaletten beri olur.

I
IY. - Memur ve müstahdem hakkında kefalet
I
Dört Yüz Doksan Beşinci Madde — Resmî bir
I memura gayrı mahdut müddet için kefil olan kimI GC, her üç senede bir kere ertesi sene nihayetinde
I muteber olmak üzere kefaleti feshettiğini ihbar ede
bilir. Bir müstahdem için vuku bulan kefalet üç sene
|. devam ettiği takdirde hüküm yine böyledir.
V. -~ Kefilin hakları
I
I. - Asıl borçluya karşı
I
Dört Yüz Doksan Altıncı Madde — Kefil eda
1 ettiği şey nisbetinde alacaklının haklarından
ona
I halef olur. Bu halefiyet kaidesinden evvelde feragat
I etmek caiz değildir.
I
1. Alacaklının haklarına halefiyet
I
Şu kadar ki kefil ile borçlu beynindeki hukukî
I münasebetlerden dava ve defi hakları mahfuzdur.
I
2. Kefilin defileri
|
Dört Yüz Doksan Yedinci Madde — Kefil asıl
[ borçluya ait bütün defileri alacaklıya karşı dermeI yan etmek hakkını haiz ve bununla mükelleftir. Fai kat kefilin taahhüdünün mahiyetine nazaran hariç
I kalması lâzım gelen defiler, müstesnadır.
I
Kefil, kendi kusuru olmaksızın bu defilere vakıf
I olduğunu isbat etmediği surette, kendisini borcunu
i edadan vareste edecek bir defileri dermeyan etmemeI sinden naşi, alacaklıya rucu etmek hakkından nıahI rum olur.
I
3. Kefilin tediyeyi ihbar borcu
Dört Yüz Doksan Sekizinci Madde — Kefil, teI diyeyi asıl borçluya ihbar etmemesinden dolayı asıl
I borçlu ikinci defa olarak borcunu eda ederse, kezaI lik kefil rucu hakkım kaybeder. Alacaklı aleyhine,
I haksız mal edinmesinden dolayı dava hakkı nıahfuzI dur.
I
II. - Alacaklılara karşı
I
1. Esbabı subutiyenin teslimi
j
Dört Yüz Doksan Dokuzuncu Madde — AlacakI lı, mekfulünbihi tediye eden kefilin borçluya rucu
I hakkını kullanmaya ve elinde bulunan rehinleri nakI de tahvile medar olabilecek senetleri ona teslime
I mecburdur.
I
Borç bir gayrimenkul rehin ile temin olunmuş ise,
alacaklı rehin hakkının kefile devri için ifası lâzım
gelen merasimi icra ile mükelleftir.
2. Borçlarını ifa etmeyen alacaklının mesuliyeti
Beş Yüzüncü Madde — Alacaklı kefaletten dolaI yi tahakkuk eden borcun temini için kefaletin akti
I esnasında tesis yahut sonradan istihsal olunan temiI natı kefilin zararına olarak tenkis eder. Veya elinde
I bulunan delâili elden çıkarırsa kefile karşı mesul olur.
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kuunda alacaklı bu borçlular hakkında ifasiyle mü
kellef olduğu nezareti icrada ihmal eylediği ve borç
bu ihmalden tevellüt ettiği yahut ihmal vuku bulma
mış olsa idi bu nisbette tezayüt etmeyeceği muhte
mel bulunduğu takdirde dahi mesuldür.
3. Tediyeyi kabule veya kefaleten (ahlise müte
dair haklar.
Beş Yüz Birinci Madde — Borç muacceliyet ikti
sap edince, kefil her zaman alacaklıyı borcun ifasını
kabule veya kendisini kefaletten tahlise icbar edebi
lir. Alacaklı edayı kabul etmez yahut haiz olduğu
teminatı ita ve nakşilden imtina eylerse kefil kendi
liğinden kurtulur.
4. Borçlunun iflas masasına alacaklının müra
caatı
Beş Yüz İkinci Madde — Borçlu, iflas ederse
alacaklı alacağını iflas masasına kaydettirmeye mec
burdur. Alacaklı, borçlunun iflasına muttali
olur
olmaz ondan kefili haberdar etmekle
mükelleftir.
Böyle yapmadığı takdirde bu tekasülünden dolayı
kefile terettüp eden zarar nisbetinde kefile karşı haiz
olduğu haklarmı kaybeder.
III. - Teminat itasına dair kefilin hakkı
Beş Yüz Üçüncü Madde — Aşağıdaki hallerde
kefil, borçludan teminat itasını ve eğer borç muac
cel ise kendisini kefaletten kurtulmasını talep ede
bilir:
1. Borçlu kefile karşı vuku bulan taahhütlerine
vebilhassa muayyen bir müddet zarfında kendisini
kurtaracağına dair olan vadine muhalif hareket et
tiği takdirde;
2. Borçlu mütemerrît bulunduğu takdirde:
3. Kefil, gerek duçar olduğu zayiat, gerek kendi
tarafından iltikap olunan bir kusur sebebiyle kefa
leti kabul ettiği zamandakinden ziyade tehlikelere
maruz olduğu takdirde,
YİRMİ BİRİNCİ BAP
Kumar ve Bahis
(A.) Alacağın dava edilememesi
Beş Yüz Dördüncü Madde — Kumar ve bahis,
bir alacak hakkı telvit etmez. Kumar yahut bahis
için bilerek yapılan avanslar ve ödünç verilen akçe
ler hakkında ve kumar ve bahis vasfını haiz olduğu
takdirde borsaya dahil olan emtia ve kıymetli evrakın
fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli alış verişlerde
dahi, hüküm böyledir.
(B.) Borç senedi itası ve bilihtiyar tediye
Beş Yüz Beşinci Madde — Kumar oynayan ve
ya bahseden kimse tarafından imza edilmiş adî borç

veya kambiyo senedi üçüncü bir şahsa devredilmiş
olsa bile bunlara müsteniden hiç bir kimse bir hak ta
lep edemez. Kıymetli evrakın hüsnüniyet sahibi üçün
cü şahıslara bahsettiği haklar mahfuzdur.
Kumar veya bahsin usulü dairesinde cereyanına
kazaen veya diğer tarafın fiili neticesi olarak bir ma
ni haylulet etmiş veya bu diğer taraf hile ve desise
ika etmiş olmadıkça bilaihtiyar verilen kumar akça
sı geri alınmaz.
(C.) Piyango
Beş Yüz Altıncı Madde — Hükümet tarafından
müsaade edilmiş olmadıkça, piyango hiç bir alacak
hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu tak
dirde piyango hakkında da kumara müteallik hüküm
ler tatbik olunur.
Ecnebi memleketlerde müsaade ile. tesis edilen pi
yangolar Türkiye'de kanunun himayesinden istifade
etmezler. Meğer ki salah iyettar olan makam bunla
ra ait biletlerin satılmasına müsaade etmiş olsun.
YİRMİ İKİNCİ BAP
Kaydı Hayat İle İrat ve Ölünceye Kadar Bakma Akü
(A.) Kaydi hayat ile irat
I. - Mevzuu
Beş Yüz Yedinci Madde — Kaydı hayat ile tesis
olunan irat, ya alacaklının veya borçlunun yahut
üçüncü bir şahsın hayatı müddetince takyit olunabi
lir.
Bu bapta sarih bir şart olmadıkça, kaydı hayat
ile irat, alacaklının hayat müddetiyle mukayyet ola
rak tesis olunmuş sayılır.
Hilâfına mukavele olmadıkça, borçlunun yahut
üçüncü bir şahsın hayatiyle takyit olunarak tesis olu
nan irat, alacaklının mirasçılarına intikal eder.
II. - Tesisin şekli
Beş Yüz Sekizinci Madde — Kaydı hayat ile irat
tesisine dair olan akit, tahriri şekilde olmadıkça mu
teber değildir.
III. - Alacaklının hakları
1. Hakkın kullanılması
Beş Yüz Dokuzuncu Madde — Hilâfına mukave
le olmadıkça, kaydıhayat ile irat, her ahi ay bir iş
lemeden tediye olunur.
Hayatiyle mukayyet olan irat tesis olunan şahıs,
iradın peşin verilmesi lâzım gelen devrenin nihayetin
den evvel vefat ederse borçlu o devreye ait meblâğı
tamamen edaya mecburdur.
Borçlu iflas ederse, alacakh, iflasın küşadı esnasın
da muteber bir irat sandığında müflisin mükellef bu-
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lunduğu irat borcuna muadil bir irat tesisi için iktiza
eden resülmale müsavi bir resülmal talep ederek hak
kım istihsal edebilir.
2. Temlik ve haciz-edilebilmesi
Beş Yüz Onuncu Madde — Hilâfına mukavele ol
madıkça, alacaklı, hakkım başkasına temlik edebilir.
Üçüncü şahıs lehine meccanen irat tesis eden kimse,
tesis zamanında o şahsın iflası yahut borcundan do
layı takibat icrası halinde, alacaklılarının menfaatine
olarak irattan mahrum edilemeyeceğini şart koşabilir.
(B.) Ölünceye kadar bakma akti
I. - Tarifi
Beş Yüz On Birinci Madde — Kaydıhayat ile
bakma mukavelesi, akitlerden birinin diğerine ölün
ceye kadar bakmak ve onu görüp gözetmek şartiyle
bir mamelek yahut bazı mallar temlikini iltizam et
mesinden ibaret olan, bir akittir. Borçlu, alacaklı ta
rafından mirasçı nasbolunmuş ise bu akit hakkında
miras mukavelesi hükümleri cereyan eder.
II. - Şartları
1.

Şekli

Beş Yüz On İkinci Madde — Kaydı hayat ile
bakma mukavelesi mirasçı nasbim tazanımun etme
si bile miras mukavelesi şeklinde tanzim olunmak lâ
zımdır. Şu kadar ki, bu mukavele salâhiyettar ma
kam canibinden tayin olunmuş olan şartlara tevfikan
devletçe tanınmış bir müessese ile aktedilmiş ise
gayrı resmi bir senet kifayet eder.
2. Teminat
Beş Yüz On Üçüncü Madde — Diğer tarafa bir
gayrı menkul temlik eden alacaklı, kendi haklarım
temin için o gayrı menkul üzerinde tıpkı bir bayi gi
bi kanunî ipotek hakkını haiz olur.
III. - Mevzuu
Beş Yüz On Dördüncü Madde — Alacaklı, borç
lunun ailesi içinde yaşar. Borçlu aldığı malların kıy
metine ve alacaklının evvelce haiz olduğu içtimai
mevkie göre hakkaniyetin iktiza ettiği şeyleri alacak
lıya vermeye mecburdur.
Borçlu bir hasta alacaklıya münasip gıda, mes
ken vermeye ve hastalığında muktazi ihtimam ile
bakmaya ve hekim getirmeye mecburdur.
Kabul ettikleri kimselere ölünceye kadar bak
mak maksadiyle tesis olunan müesseseler, umum için
mecburî olarak verecekleri şeyleri salâhiyettar ma
kam tarafından tasdik olunmuş nizamnameler ile ta
yin edebilirler.
IV. - İtiraz ve tenkiz
Beş Yüz On Beşinci Madde — Kaydı hayat ile
bakma mukavelesi alacaklının kanunen infaka mec-

bur olduğu kimselere karşı bu mükellefiyetin ifasını
temin eden vasıtaların elinden çıkmasını mucip olur
sa bu kimseler tarafından mezkûr mukaveleye itiraz
olunabilir. Hâkim, bu mukaveleyi feshedeceği yerde
borçluyu hak sahiplerine nafaka vermeye icbar ede
bilir ve bunlara verilen nafakalar alacaklıya verilme
si lâzım gelen şeylerle mahsup edilir. Bundan maada
mirasçıların tenkiz talepleri ve alacaklıların fesli da
vaları hakkı mahfuzdur.
Y. - Fesih
1. İhbar
Beş Yüz On Altıncı Madde — İki tarafın muka
vele mucibince verecekleri şeylerin arasında kıymetçe
hissolunacak derecede nîsbetsizllk bulunduğu ve fazla
alan taraf diğer tarafın kendisine teberruda bulun
mak kastı olduğunu ispat edemediği takdirde, kaydı
hayat ile bakma mukavelesini iki taraftan her biri
altı ay evvel haber vermek şartiyle her zaman feshe
debilir. Bu hususta muteber bir irat sandığının
kabul ettiği resülmal ile irat beynindeki nisbeti naza
ra almak lâzımdır.
Mukavelenin feshi esnasında evvelce verilmiş olan
şeyler istirdat olunur. Şu kadar ki, bunların resülmal
ve fahiş kıymetleri beyninde takas icra olunur.
2. Bir taraflı fesih
Beş Yüz On Yedinci Madde — Tahmil olunan
mükellefiyete muhalif hareket olunmasından naşi
mukavelenin icrasına devam etmek çekilmez bir ha
le geldiği yahut diğer bazı muhik sebepler mukave
lenin devamını imkânsız bir hale getirdiği yahut ifrat
derecede külfetli kıldığı takdirde, iki taraftan her
biri yalnız basma onu feshedebilir.
Eğer mukavele, bu sebepler dolayısıyle feslıolunur ise kusurlu olan taraf aldığı şeyi geri verdikten
maada kusuru olmayan tarafa hakkaniyete muvafık
bir tazminat vermeye mecburdur.
Hâkim, mukaveleyi feshedecek yerde iki taraftan
birinin talebi ile yahut resen, artık birlikte yaşamala
rına nihayet verip buna mukabil alacaklıya kaydı ha
yat ile bir irat tahsis edebilir.
3. Borçlunun vefatı halinde fesih :
Beş Yüz On Sekizinci Madde — Borçlu vefat
edince alacaklı bir sene zarfında mukavelenin feshini
talep edebilir. Bu takdirde alacakta borçlunun iflası
halinde masasından talep edebileceği miktara müsavi
bir meblâğın itasını borçlunun miraisçüaruıdan isteye
bilir.
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VI. - TemMk edilememek ve iflâs ve aciz halinde
talep :
Beş Yüz On Dokuzuncu Madde — Alacaklı hak
kını başkasına temlik edemez. Alacaklı, borçhmun
iflası takdirinde muteber bir irat sattığında kendisi
ne verilmesi lâzım gelen şeylerin kıymetine muaddil
kaydı hayat ile irat tesisi için muktazi resüimale mü
savi bir alacak İle masaya müracaat edebilir.
Alacaklı, bir alacağın temim için borçlu aleyhine
konulan hacze iştirak edebilir.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BAP
Adî Şirket
(A) Tarifi :
Beş Yüz Yirminci Madde — Şirket bir akittir
ki, onunla iki veya ziyade kimseler, sâylerini ve mal
larını müşterek bir gayeye erişmek için birleştirmeyi
iltizam ederler.
Bir şirfket, ticaret kanununda tarif edilen şirket
lerin mümeyyiz vasıflarını haiz değil ise bu bap ah
kâmına tabi âdi şirket sayılır.
(B) Şürekânın yekdiğeriyle münasebeti :
I. - Sermaye :
Beş Yüz Yirmi Birinci Madde — Her şerik
nakit, alacak veya diğer mal veya sây olarak
bir sermaye koymakla mükelleftir. Hilâfına muka
vele olmadıkça sermayeler şirketin gayesinin icap et
tiği ehemmiyet ve mahiyette ve yekdiğerine müsavi
olmak lâzımdır.
Sermaye bir şeyin menfaatinden ibaret ise adi
icar aktinde ve bîr şeyin mülkiyetinden ibaret İse bey
aktinde hasar ve tekeffüle dair muayyen olan hü
kümlere tabi olur.
II. - Kâr ve zarar :
1. Kârın taksimi :
Beş Yüz Yirmi İkinci Madde — Şerikler, mani-'
yeti icabınca şirkete ak olan bütün kazançları arala
rında taksim ile mükelleftirler.
2. Kâr ve zarara iştirak :
Beş Yüz Yirmi Üçüncü Madde — Hilâ
fına mukavele olmadıkça her şerikin, kâr ve zarar
dan hissesi sermayesinin kıymeti ve mahiyeti' ne
olursa olsun müsavidir.
Mukavelede şeriklerin yalnız kârdan veya yalnız
zarardan hisseleri tayin edilmiş ise bu tayin kâr ve
zararın ikisini de şamü saydır. Şeriklerden biri ser
maye olafrak yalnız sâyini ortaya koymuş ise, zarara
ortak olmayarak yalnız kâra iştirak ettirilmesi şart
değildir.

III. - Şirket kararları :
Beş Yüz Yirmi Dördüncü Madde — Şirketin ka
rarları bütün şeriklerin ittüfakiyle ittihaz olunur.
Akitte ekseriyetle kakar verilmesi tasrih edilmiş ise
ekseriyet şeriklerin adedi itibariyle taayyün eder.
IV. - Şirket muamelesinin idaresi :
Beş Yüz Yirmi Beşinci Madde — Akit ile veya
karar üe münhasıran şerike veya müteaddit şerikelere yahut üçüncü bir şahsa kati bir surette tevdi
edilmiş olmadıkça, şirket muamelelerinin idaresi bü
tün şeriklere aittir. Şirket muamelelerinin idaresi şe
riklerin cümlesine yahut bir kaçma tevdi edilmiş ise,
bunlardan her biri diğerlerinin iştiraki olmaksızın
muamele yapabilir. Şu kadar ki; şirket muameleleri
ni idareye salâhiyettar her bir şerik bu muameleye
ikmalinden evvel itiraz edebilir. Telkinde tehlike
melhuz değilse şirkete umumi bir vekU nasbi ve
alelade şirket muameleleri fevkindeki hukukî tasar
ruftasın yapıhnası için bütün şeriklerin ittifakı lâzım
dır.
V. - Şeriklerin birbirlerine karşı mesuliyetleri ol
maksızın :
Beş Yüz Yirmi Altıncı Madde — Şeriklerden hiç
biri, kendi hesabına şirketin gayesine muhalif veya
muzir işleri yapamaz.
1. Rekabet memnuiyeti :
2. Masraflar ve şeriklerin yaptığı işler :
Beş Yüz Yirmi Yedinci Madde — Şeriklerden bi
rinin şirket işleri için yapağı masraflar veya iltizam
ettiği borçlardan dolayı diğer şerikler, ona karşı me
sul olurlar. Bu şerikin idaresi yüzünden doğrudan
doğruya uğradığı zararları yahut bu idarenin zarar
ve ziyanından olan hasarları diğer şerikler zamindirler.
Şirkete avans olarak para veren şerik verdiği gün
den itibaren faiz isteyebilir. Şahsî emeği için ayrıca
tazminat isteyemez.
3. İhtimamın derecesi :
Beş Yüz Yirmi Sekizinci Madde — Şeriklerden
her biri, şirketlerinde mutat veçhile gösterdiği ikdam
ve ihtimamı sarf etmeye mecburdur. Diğer şerikle
re karşı kendi kusuruyla sebebiyet verdiği zararları,
şirkete diğer işlerden temin ettiği menfaatler ile mah
sus ettirmeye hakkı olmaksızın, tazmin Üe mükellef
tir.
Şirket işlerini ücretle idare eden şerik tıpkı bir
vekil gibi mesul olur.
VI. - İdare salâhiyetinin nezi ve tahdidi :
Beş Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Şirket
mukavelesiyle şeriklerden bîrine verilen idare salâhı-
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yeti, muhik bir sebep olmaksızın diğer şerikler ta
rafından ne nez ne de tahtit olunabilir. Şirket mu
kavelesinde diğer bir hüküm mevcut olsa bile haklı
bir sebep bulunduğu takdirde diğer şeriklerden her
biri, idare salâhiyetini nezettirebilir. Hususîiyle şir
keti idare eden şerikin vazifelerini fahiş bir surette
ihmal etmesi yahut iyi idare için lâzım olan ehliyeti
zayi eylemesi keyfiyetleri haklı sebep olmak üzere
nazara alınabilir.
VII. - Şirketi idare eden ve etmeyen şerikler ara
sındaki münasebet :
1. Umumiyet itibariyle :
Beş Yüz Otuzuncu Madde — Kanunun bu ba
bında veya şirket mukavelesinde diğer bir hüküm
mevcut olmadıkça şirketi idare eden şerik ile diğer
şerikler arasındaki münasebetler, vekâlet hükümleri
ne tabidir. Şeriklerden biri idare hakkım haiz olma
dığı halde şirket hesabına hareket eder yahut şirketi
idare eden şerik salâhiyetini tecavüz eylerse, vekâ
leti olmadan başkası namına tasarruf edenler hak
kındaki hükümler tatbik olunur.
2. Şirket işlerini tetkik :
Beş Yüz Otuz Birinci Madde — İdare salâhiye
tini haiz olması bite her şerikin şirketlerinin nasıl
gittiği hakkında şahsa malûmat almayan ve şirketin
defterlerini ve evrakını tetkike ve kendine mahsus
olmak üzere şirketin malî vaziyeti hakkında hülâsa
çıkarmaya hakkı vardır; hilâfına mukavele, batıldır.
Şeriklerden hiç biri diğerlerinin rızası olmadıkça şir
kete üçüncü şahsı alamaz.
VIII. - Yeni şerik kabulü ve şirkete iştiraki :
Beş Yüz Otuz İkinci Madde — Şeriklerden biri
kendi kendine üçüncü bir şahsı şirketteki hissesine
iştirak ettirir veya hissesine ona devrederse bu üçün
cü şahıs şerik sıfatım ihraz etmez ve hususiyle şir
ket işleri hakkında üçüncü şahsın malûmat isteme
ye hakkı olmaz.
(C) Şeriklerin üçüncü şahıslara karşı münasebeti:
I. - Temsil :
Beş Yüz Otuz Üçüncü Madde — Şirket hesabı
na ve kendi namına bir üçüncü şahıs ile muameleye
girişen şerik, bu üçüncü şahsa karşı yalnız kendisi
alacaklı ve borçlu olur. Şirket veya bütün şerikler
namına üçüncü bir şahıs ile şeriklerden biri mua
meleye giriştiği halde diğer şerikler ancak temsil
hakkındaki hükümlere tevfikan üçüncü şahsın ala
caklı veya borçlusu olurlar. Kendisine idare vazife
si tahmil edilen şerik, şirketi ve bütün şerikler üçün
cü şahıslara karşı temsil etmek hakkım haiz sayı
lır.

II. - Temsilin hükümleri :
Beş Yüz Otuz Dördüncü Madde — Şirketin ik
tisap ettiği veya şirkete devredilen şeyler, alacaklar
ve aynı haklar şirket mukavelesi dairesinde müştere
ken şeriklere ait olur. Şirket mukavelesinde diğer bir
hüküm bulunmadıkça bir şerikin alacaklıları hakla
rım ancak o şerikini tasfiyedeki hissesi üzerinde kul
lanabilirler. Hilafı mukavele edilmiş olmadıkça, şe
rikler, birlikte yahut bir mümessil vasıtasiyle üçüncü
şahsa karşı deruhte etmiş oldurları borçlardan mtttesilsilen mesul olurlar.
(D) Şirketin hitamı :
I. - Hitam sebepleri :
I. Umumiyet itibariyle :
Beş Yüz Otuz Beşinci Madde — Aşağıdaki hal
lerde şirket nihayet bulur :
1. Şirketin aktinde maksut olan gayenin elde
edilmesi yahut elde edilmesinin imkânsız hale gel
mesiyle;
2. Mirasçılar üe şirketin devamına dair evvelce
yapılmış bir mukavele olmadığı halde şeriklerin bi
rinin ölmesiyle;
3. Şeriklerden birinin tasfiyedeki hissesi hakkın
da cepri icra vukuu ile yahut bir şerikin müflis ol
ması veya haczedilmesi üe;
4. Bütün şeriklerin ittifak etmesiyle;
5. Şirket için tayin edilen müddetin hitam bulmasiyle;
6. Şirket mukavelenamesinde bu hak muhafaza
edildiği yahut şirket gayri muayyen bir müddet için
veya şirketlerden birinin hayatları müddetinde tesis
olunduğu hallerde bir şerikin feshi ihbar eylemesinden;
7. Haklı sebeplerden dolayı feshi için verilen
mahkeme ilâmı ile.
Haklı sebeplerden dolayı mukavelede muayyen
müddetin intanımdan evvel ve eğer şirket muayyen
olmayan bir müddet için akdedilmiş ise evvelce ih
bara hacet olmaksızın şirketin feshi talep edilebilir.
2. Muayyen olmayan müddet üzerine şirket :
Beş Yüz Otuz Altıncı Madde — Şirket muayyen
olmayan bir müddet için veya şeriklerden birinin ha
yatı müddetinCe devam etmek üzere teşkü edilmiş ise
şeriklerden her biri attı ay evvel ihbar eylemek şartiyle feshi talep edebilir.
İhbar, hüsnüniyet kaidelerine tevfikan yapılmalı
ve münasip olmayan zamanda icra edilmelidir. Şir
ket hesaban seneden seneye yapılmakta ise fesih bir
hesap senesi nihayeti için istenebilir. Mukavelede
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muayyen müddetin hitamından sonra znnmen devam
etmekte olan şirket, muayyen olmayan bir müddet
için tecdit edilimiş sayılır.
II. - Hitamın şirket işlerine tesiri :
Beş Yüz Otuz Yedinci Madde — Şirket ihbardan
başka bâr suretle feshedürse, bir şerikin şirket iş
lerini «la|re hususundaki salâhiyeti feshe muttali ol
ması lâzım gelen zamana kadar, kendi hakkında de
vam eder. Şirket şeriklerden birinin ölümüyle mün
fesih olursa ölen şerikin mirasçısı, diğer şerikleri der
hal bundan haberdar etmekle mükelleftirler. Miras
çı lüzumlu olan tedbirlerin ittihazına kadar ölen şe
rikim evvelce «İare etmekte olduğu istere hüsnüniyet
kaideleri dairesinde devatn eder.
Diğer şerikler dahi muvakkaten şirket işlerini
aynı suretle idarede devam ederler.
III. - Tasfiye :
1. Sermayeler hakkında yapılacak, muamele :
Beş Yüz Otuz Sekizinci Madde — Bir şeyin mül
kiyetini sermaye olacak koyan şerik, şirketin feshi
üzerine yapılacak tasfiye neticesinde o şeyi aynen is
tirdat edemeyip o kimsenin sermayesi ne miktar kıy
met içm kabul edümiş ise o kıymeti isteyebilir.
Eğer bu kıymet tayin edihnemiş ise, istirdat, o
şeyin sennaye olarak konduğu zamandaki kıymeti
üzerinden yapıhr.
2. Fazlanın taksimi ve noksanları :
Beş Yüz Otuz Dokuzuncu Madde — Şirketin
borçları ödendikten ve şeriklerden her birinin şirke
te yaptığı avanslarla şirket için vukubualn masraf

ları ve sermayeleri iade olunduktan sonra bir şey
kahrsa bu kâr, şerikler arasında taksim olunur.
Şirketin mevcudu, borçlan ve avans ve masraf
tan tediye olunduktan sonra sermayelerin iadesine
kâfi gelmezse zarar, şerikler arasında taksim ofanur.
3. Tasfiyenin nasıl yapılacağı :
Beş Yüz Kırkıncı Madde — Şirketin hitamında
tasfiye, idareden hariç olanlar dahi dahil okluğu
halde, bütün şerikterce butikte yapılmak lâzımdır.
Şu kadar ki, eğer şirket mukavelesi şeriklerden bi
rinin kendi namına ve şirket hesabına muayyen bazı
nutameleter yapmasına dair ise bu şerik şirketin hita
mından sonra dahi o muameleleri yalnız yazmaya ve
diğer şeriklere hesap vermeye mecburdurlar.
IV. - Üçüncü şahıslara karşı mesuMyet :
Beş Yüz Kırk Birinci Madde — Şirketin niha
yet bulması üçüncü şahıslara karşı olan taahhütleri
tadil etmez.
Kanunun meriyeti zamanı ;
Beş Yüz Kırk İkinci Madde — İşbu kanun; ka
nunu nMdeninin mevkii meriyete vazı tarihînden mu
teberdir.
Kanunun icrasına memur makam :
Beş Yüz Kırk Üçüncü Madde — İşbu kanunun
hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur. '
Tashihat :
Beş Yüz Kırk Dördüncü Madde — Kanunî me
deninin mütemmimi olan işbu kanun merbut tashih
ler ile beraber kabul edilmiştir.
22 Nisan 1926
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544 ncü Maddeye Merbut Tashih Cetveli
Madde
Borçlar Kanunu

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

•

»

Kanunu Medeni

»
»
»

»
»
»

111
111
149
151
153
167
171
171
92
112
439
755

Yanlış

Satır

3
3
2
3
2
5
5
6
5
6
4
5

Doğrusu

borca da
üçüncü şahsa
şart
menfaatte
mirasçısı
öyle
alacaklıya
kefilidir
$*

borçta
üçüncü şahsa da
şarta
menfaatlerde
mirasçısı

yirmide biridir

yirmi misle müsavi a

ile
alacaklı, ne
kefildir

Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Tabı esnasında tashih edilmiştir.
Zait olunduğundan silinmiştir.
Zait olunduğundan silinmiştir.
Zait olunduğundan silinmiştir.

A) Borçlar kanunun 187 nci maddesinin son fıkrası (Müşteri teslimini istemek
müddetin inkizasında bayii bundan haberdar etmesi lâzımdır) olacaktır. (*)
B)
veleler
P)
T)

niyetinde ise muayyen

Borçlar kanununun 223 ncü maddesinin son fıkrası (Müşteriye bundan ziyade borç tahmil eden muka
batıldır) olacaktır. (*)
Kanunu medenideki vecibe veya vecibeler ıstılahı yerine borç veya borçlar ıstdahı konulacaktır (*)
Kanunu medenide mevcut (Hudut) kelimesi yerine (Sınır) kelimesi konulacaktır. (*)

S) Kanunu medenide ve borçlar kanununda mevcut (İstimal) kelimeleri yerine (Kullanmak) kelimeleri
konuşacaktır. (*)
C) Kanunu medenideki (Şahsı salis) yerine (Üçüncü şahıs) ve (Eşhası salise) yerine Üçüncü şahıslar ıs
tılahı konulacaktır. (*)
*•""-'••""<*'i'"'''•-Ç) Kanunu medenideki (Ukut) kelimesi yerine (Akitler) kelimesi konulacaktır.
H)

Kanunu medenideki (Tarafeyin) ıstılahı yerine (İki taraf) ıstılahı konulacaktır. (*)
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Sıra numarası : 148
MUALLİM MEKTEPLERİNİN İNŞAAT VE TESİSATINA YAPILACAK MUAVENET HAKKINDA
BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/922) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MAARİF VE DAHİLİYE
ENCÜMENLERİ MAZBATALARI
Türkiye Cumhuriyeti
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet : 6/1459

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dahiliye Encümeni
Adet : 88
8 Nisan 1926

Büyük Millet Meclisi Riyasetine
Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatına yapı
lacak muavenet hakkında Maarif Vekâletince tanzim
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 ta
rihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip
olunan lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur.
Muktezasınuı ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim.
Başvekil
İsmet
Türkiye Cumhuriyeti
Büyük Millet Meclisi
Maarif Encümeni
12

19 . 4 . 1926

Maarif Encümeni Mazbatası:
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Muallim mekteplerine muavenet hakkında olan
ve encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası tetkik
olunarak sayam tasvip görülmüş olduğundan Heyeti
Umumiyeye arz edilmek üzere takdim kılınmıştır
efendim.
Maarif Encümeni Reisi
Namına
İzzet Ulvi

Mazbata Muharriri

Kâtip
Afyonkarahisar
İzzet Ulvi

Aza
Konya
Naim Hazım

Aza
Çankırı
Talât

Aza
Ahmet Haindi

Aza

Aza
Aza

İ 9 S 4 . 1926

Dahiliye Encümeni Mazbatası
Riyaseti Celileye
Muallim mekteplerinin inşaat ve tesisatına yapıla
cak muavenet hakkında tanzim edilen kamın lâyiha
sı Başvekâleti Ceiilemin 8 Nisan 1926 tarih ve (6/1459)
numaralı tezkeresi ve Maarif Encümeni mazbatasiyle
encümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve müza
kere olundu.
Memleketin muallime olan İhtiyacı şedidi dolayısiyle encümenimiz lâyihai kanuniyeyi esas itibariyle
kabul eylemiş ve ancak vilâyat hususî bütçelerinden
alınacak yüzde on hissenin beş sene müddetle takyir
di ve yetişecek muallimlerin vilâyatta vukubulacak
muavenet nispetinde tevzii hususatm tespiti suretiyle
tadili muvafık görülerek lâyihai kanuniye tadilen
tanzim vev Heyeti Celileye takdim kılınmıştır.
Dahiliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
İzmir
Niğde
Ahmet Münür
Ebu Bekir Hazım
Aza
Kâtip
Niğde
İzmir
Mehmet Ata
Kâmil
Aza
Aza
Tekirdağ
Çorum
M. Faik
İsmail Kemal
Aza
Aza
Kayseri
Ahmet Hilmi
Hükümetin Teklifi
Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkında Kanun
Madde 1. — Her vilâyet yeniden yapılacak on
muaİBn mektebinin inşaat ve tesisatına yardım ol
mak üzere kendi bütçesinin % 10'u nispetinde işti
rak eder ve bu husus için ayrılacak maktan Maarif
Vekâleti emrine verir.
Madde 2. — Maarif Vekâleti işbu parayı muallim
me"
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Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir.
Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve
Maarif Vekilleri memurdur.
6 Nisan 1926
İsmet
Müdafaa» Mitliye Vekili
Recep
Dahiliye Vekili
Mehmet Cemil
MaÜye Vekili
Hasan Hüsnü Beyefendi
İmzada bulunmadı
Nafıa Vekili

Adliye Vekili
Mahmut Esat
Bahriye Vekili
İhsan Beyefendi
İmzada bulunmadı
Hariciye Vekil*
Tevfik Rüştü Beyefendi
İmzada bulunmadı
Maarif Vekili
Mustafa Necati
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri Beyefendi
Hini imzada bulunmadı

Sıhhiye ve Muaveneti
Ticaret Vekili
İçtimaiye Vekili
Ali Cenana
Doktor Refik
Dahiliye Encümeninin Tadili
Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkında Kanun
Madde 1. — Maarif Vekâleti tarafından tensip
olunacak mahallerde yeniden yapılacak on muallim
mektebinin inşaat ve tesisatına -• yardım olmak üze
re - her vilâyet kendi bütçesinin yüzde onu nispetin
de iştirak eder. Bu husus için ayrılacak miktarı tah
sisat Maarif Vekâleti enirine verilir.
Madde 2. — Bu mekteplerden yetişecek muallim
ler hfssei iştirakleri nispetinde vilâyetlere tevzi olu
nur.
Madde 3. — Maarif Vekâleti işbu parayı mualKm mektepleri inşaatiyle tesisatına hasreder.
Madde 4. — Bu kamun neşri tarihinden muteber
dir.
Madde 5. — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahili
ye ve Maarif Vekilleri memurdur.
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Sıra numarası: 146
TEKAÜT EDİLENLERLE İNFİSAL EDENLER HARCIRAHLARININ
MÜDDETİ TESVİYESİ HAK
KINDA İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİND EN GELEN (1/63) NUMARALI KANUN LÂYİHASI
VE KAVANİNİ MALİYE E NCÜMENt MAZBATASI
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyeti
Riyaseti
Kalemi Mahsus Müdüriyeti
Adet

18 . 11 . 1338

6
2010
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ
CELİLESİNE
Tekaüdünü istida eden veya hükümetçe tekaüde
sevkolunan veya memuriyetinden infisal edenlerin ih
tiyarı ikamet eyleyecekleri ve maaşlarım tahsis ettire
cekleri mahallere kadar zat ve ailelerine harcırah ka
rarnamesi dairesinde verilmekte olan harcirahlann za
manı itasının tarihi tekaüt veya mazuriyetten itiba
ren altı ay müddetle tayin ve tevkiti hakkında tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 tarihin
deki içtinıaında kabul edilen lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe lâyihası sureti musaddakası leffen tak
dim kılınmıştır. İfayı nraktezaziyle neticesinin işarına
müsaade buyunılmasım rica eylerim efendim,
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyeti
Reisi
Hüseyin Rauf
ESBABI MUCİBE LÂYİHASI
Tekaüdünü istida eden veya tekaüde sevkolunan
memurinin Memaliki Osmaniye dahilinde tekaüt maaş
larının bidayeti tahsisinde tesviye ettirecekleri ma
halle gitmek isteyenlerle cezaen azledilenler müstesna
olarak infisal edenlerden veya lağvı memuriyet gibi
bir sebeple açıkta kalanlardan Memaliki Osmaniye
dahilinde mazuliyet maaşlarının bidayeti tahsisinde
tesviye ettirecekleri ve mazuliyet maaşına istihkakla
rı yok ise ihtiyarı ikamet eyleyecekleri mahalle git
mek isteyenlere harcırah verilmesi 15 Mayıs 1335 ta
rihli kararnamenin dördüncü maddesinde mutlak ola
rak zikredilip mezkûr harcırahın keyfiyeti itası müd
det ile tayin edilmemiş isede, bu harcırahın itasından
maksat memuru munfasılın uzun müddet mahalli me

muriyetinde kalarak duçarı zaruret olmamak için te
kaüt veyahut mazuliyet maaşını tahsis ettireceği veya
ihtiyarı ikamet eyleyeceği mahalli bir an evvel tayin
ve müracaat eylemesi tabiî olup infisalini müteakip
mahalli memuriyetinde kalarak maişetini vesaiti saire
15e temine teşebbüs etmiş ve aradan bir müddet dahi
mazuliyet maaşı tahsisi için müracaat müddeti olan
altı ay dahi mürur eylediği halde müracaat etmemiş
ve bilâhara teşebbüsünün münteçi muvaffakiyet ola
mamasından veya diğer bir sebepten naşi ahar bir
mahalle azimet arzusunda bulunmuş olanlara harcı
rah verilmesi maksadı kanana münafi olacağı derkâr
bulunmuş olmasına mebni maKilarz
kararnamenin
dördüncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraların
daki sarahat veçhile memuriyetlerinden tekaüdünü is
tida eden veya hükümetçe tekaüde sevkolunan veya
ve linfisalJerinden itibaren altı ay zarfında müracaat
edenlerin gerek kendilerine ve gerek ailelerine karar
name ahkâmı dairesinde harcırah itasıyle bu müdde
tin mürurundan sonra müracaat edeceklerin ne ken
dilerine ve ne de ailelerine harcırah verilmemesi mu
vafık görülerek ona göre merbut lâyihai kanuniye tan
zim edilmiştir.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi
Kavanini Maliye Encümeni
Adet

19 . 4 . 1 9 2 6
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KAVANlNl MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
Riyaseti Celileye
Tekaüdünü istida eden veya hükümetçe tekaüde
sevkolunan veya memuriyetinden infisal edenlerin ih
tiyarı ikamet eyleyecekleri veya maaşlarım tahsis et
tirecekleri mahallere kadar zat ve ailelerine harcırah
kararnamesi dairesinde verilmekte olan harcırahların
zamanı itasını tarihi tekaüt veya mazuliyetten itiba
ren altı ay müddetle tayin ve tevkiti hakkında tan
zim kılınan lâyihai kanuniye sureti musaddakası lef
fen takdim kılındığından ifayı muktezasiyle neticesi
nin işarına müsaade buyurulması zımnında İcra Ve
killeri Riyasetinin 18 . 11 . 1338 tarih ve 6/2010 nu
maralı tezkeresi ve merbutu lâyihai kanuniyesi müza
kere olunarak hükümetin şerdettiği esbabı mucibe en-
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cümenümizce de varit görülmüş ve binaenaleyh lâyiha!
mezkûre ati bit-tadil Heyeti Celileye takdime karar
verimiştir*
Kavanini Maliye
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Beyazıt
Bozok
hini imzada bulunmamıştır
Süleyman Sırrı
Kâtip
Aza
Ankara
Konya
İhsan
Mustafa
Aza
Aza
Ordu
Muş
Hamdi
İüyas Sami
Hükümetin Teklifi
Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Ka
rarnamesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarındaki sa
rahat veçhile tekaüdünü istida eden veya tekaüde
sevk olunan veyahut cezaen azil müstesna olmak
üzere memuriyetinden infisal edenlerden (hastalık
gibi esbabı mücbire müstesna olmak üzere) tarihi te
kaüt ve infisallerinden itibaren altı ay zarfında mü
racaat edenlerin gerek kendilerine ve gerek mezkûr
kararnamenin onuncu maddesinin ikinci, üçüncü ve
dördüncü fıkralarındaki şerait dahilinde ailelerine
harcırah ita olunup, bu müddetlin mürurundan sonra
müracaat edeceklerin ne kendilerine ve ne de aüelerine harcırah verilmez.
Madde 2. — Tarihi neşrinin ferdasından muteber
olan işbu kanunun icraya ahkâmına Heyeti Vekile
memurdur.
16 . 11 . 1338
Türkiye Büyük Millet Meclisi
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Hüseyin Rauf

Seriye Vekili
Vehbi

Müdafaai Milliye
Vekâleti Vekili
îçtimada bulunmamıştır

Adliye Vekili
Rıfat

Dahiliye Vekili
Ali Fethi

Hariciye Vekâleti Vekili
Hüseyin Rauf

Maliye Vekâleti Vekili
Ali Fethi

Maarif Vekili
İsmail Safa

Nafıa Vekili
Feyzi

İktisat Vekâleti Vekili
Feyzi

Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Doktor Tevfik Rüştü

Erkânı Harbiye
Umumiye Vekili
Îçtimada bulunmamıştır

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili
Madde 1. — Tekaüdünü istida eden veya tekaüde
sevk olunan veya memuriyetlerinin lagvmdan dolayı
açıkta kalan veya vekâlet emrine alman veyahut mu
vakkaten eli işten çektirilerek tahtı muhakemeye alın
dığı halde indelmuhakeme beraat eden memurine (has
talık gibi esbabı mücbire müstesna olmak üzere) tat•rîhıi tekaüt ve infisallerinden itibaren altı ay zarfım
da müracaat edenlerin gerek kendilerine ve gerek
harcıraha müstahak efradı ailelerine kararnamenin
4 ncü maddesinin 3, 4 ncü fıkralarındaki sarahat veç
hile harcırah ita olunup bu müddetin mürurundan
sonra müracaat edeceklerin ne kendilerine ve ne de
ailelerine harcırah verilmez.
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir.
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur.
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Sıra numarası : 147
GÜMRÜK KANUNUNUN YİRMİNCİ MADDESİNE BİR ZEYlL İLÂVESİNE DAİR BAŞVEKÂLET
TEN GELEN (1/700) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAV ANİNİ MALİYE ENCÜMENİ
MAZBATASI
Türkiye Cumhuriyeti
Başvekâlet Kalemi Mahsus
Müdüriyeti
Adet : 6/1905

13 . 4 . 1341

Halbuki bu mecburiyet sefaini sağire rüesası için
nazarı dikkate alınacak bir külfet ve masraf teşkil
etmekte olduğu cihetle taraflarından mütemadiyen
şikâyet edilmekte ve bu şikâyetler gümrük idarelerin
ce de haklı görülmektedir.

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cetilesine
Türkiye limanları arasımda seyrüsefer eden ve
Küçük ticareti bahriyenin inkişaf ve himayesi
hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan sefaini nıaksadiyle kabili telif olmayan ahkâmı haziranın o
sağire kaptanlarının tahmil eyledikleri emvale ait maksada hadim olacak şekle ifrağı lâzım gelerek, semuvasalat manifestosu itası mecburiyetinden istisna- fainin muvasalat ettikleri limanlarda hamuleleri için
iyelerine dair Gümrük Kanununun yirminci maddesi kaptanları tarafından gümrüklere manifesto itası mec
ni tezyiften Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen buriyetini vazeden Gümrük Kanununun yirminci
ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 . 4 . 1341 tarihli içtima- maddesine sefaini sağire lehine olarak bir maddei
mda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden miizeyyele ilâve ve sefaini mezkûre hini azimette ol
lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe rnazbatsı leffen duğu gibi muvasalat ettikleri limanlarda da manifes
takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve neticesinin to itası mecburiyetinden istisna edilmiştir.
inhasına müsaade buyuruhnasını rica eylerim efen
dim.
Türkiye
Başvekil
Büyük Millet Meclisi
İsmet
Kavanini Maliye Encümeni
19 . 4 . 1926
Esbabı Mucibe
Adet
Gümrük Kanununun yirminci maddesi mucibince
Türkiye limanlarına vürut eden sefainıin kaptanları o
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lamana vusulü anından itibaren yirmi dört saat zar
KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI
fında sefine derununda bulunan hamuleyi mübeyyin
Riyaseti Celileye
manifestonun nushai asliyesini gümrük idaresine ib
Türkiye limanları arasında seyrüsefer eden bu
raza ve o limana çıkarılacak veya aktarma ve tran
hacmi
istiabileri yirmi tonadan fazla olmayan sefaini
sit edilecek eşyanın manifestosunu Gümrük İdaresi
sağire
kaptanlarının
tahmil eyledikleri emvalle ait mu
ne itaya mecbur oldukları ve bu mecburiyetten Tür
kiye Umanları arasında seyrüsefer eden sefaini saği- vasalat manifestosu itası mecburiyetinden istisnaiyetrenin istisna edileceğine dair kanunu mezkûrde bir lerine dair Gümrük Kanununun yirminci maddesini
kayıt mevcut olmayıp bilâkis yirmi altıncı maddede tezyilen Maliye Vekâleti celilesince tanzim edilen ve
bir sefine bir limandan hareket etmeden kaptanı se İcra Vekilleri Heyetinin 8 . 4 . 1341 tarihli içtimaında
fineye o limanda tahmil olunan emvale ait menifesto tasvip ve Meclisi Âliye takdimi takarrür ederek Baş
ile sair vesaiki Gümrük İdaresine irae ve menifesto vekâletin 13 . 4 . 1341 tarihde 190 numaralı tezke
suretim itaya ve boş gidiyorsa tahriren ihbara mec resiyle berayı tetkik encümenimize tevdi buyurulan
bur ve Türkiye limanları arasında icrayı sefer eden lâyihai kanuniye tetkik ve tezekkür olundu.
ve hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan seLâyihai mezkûre encümenimizce de muvafık gö
fain kaptanları hareket ettikleri limanda gümrüğe
rülerek aynen kabul ve Heyeti Umumiyeye takdim
menifesto itası mecburiyetinden vareste olup bu gi
olunmak üzere Riyaseti Celileye takdime karar veril
bi kaptanlara gümrük idaresince birer ruhsatname
di.
itası suretiyle sefaini sağirenin azimet manifestosun
dan istisna edilmesi muvasalat manifestosu itası mec
Kavanini Maliye
buriyetini teyit ettiği cihetle, mücerret hükmü kanu
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
na tebean sefaini mezkûreden manifesto ahzına de
Beyazıt
Bozok
vanı edilmektedir.
Süleyman
Sırrı
hini imzada bulunamamıştır
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Kâtip
Ankara
ihsan
Aza
Ordu
Hamdi

Aza
Konya
Mustafa
Aza
Muş
ıhınet Şükrü

HÜKÜMETIN TEKLIFI
LİFl
jn yirminci madMadde 1. Gümrük Kanuı
desi berveçhiati tezyil edilmiştir:
Türkiye limanları arasında seyreden ve hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan sefaini sağire
azimette olduğu gibi muvasalatta dahi manifesto ita-*
sından müstesna olup bu gibi sefain kaptanları mu
vasalat ettikleri limanlarda hamuleleri hakkında Güm
rük İdarelerine müddeti kanuniye zarfında bilmüracaa malumatı şifahiye ita ederler. Verdikleri malumat
Gümrük idarelerince kayıt ve kaptanlar tarafından
bu kaydın ziri imza olunur.
Madde 2. işbu kanun tarihi neşrinden itibaren
meri-yül-icradır.
Madde 3; İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili
memurdur.
8 . 4 . 1341
Başvekil
İsmet
Adliye Vekili
Mahmut Esat

Müdafaa i Milliye Vekili
Recep
Bahriye Vekili
İhsan

Dahiliye Vekili
M. Cemil
Maliye Vekili
Hasan Hüsnü
Nafia Vekili
Süleyman Sırrı
Ticaret Vekili
Ali Cenani

Hariciye Vekili
Doktor Tevf ik Rüştü
Maarif Vekili
Hamdullah suphi
Ziraat Vekili
Mehmet Sabri
Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye Vekili
Doktor Refik

ENCÜMENİN TADİLİ
Gümrük Kanununun 20 nci Maddesini Muaddil
Maddei Kanuniye
Madde 1. Türkiye limanları arasında seyreden
ve hacmi istiabileri yirmi tondan fazla olmayan se
faini sağire azimette olduğu gibi muvasalatta dahi
manifesto itasından müstesna olup bu gibi sefain kap
tanları muvasalat ettikleri limanlarda hamuleleri* hak
kında Gümrük İdarelerine müddeti kanuniye zarfında
bilmüracaa malumatı şifahiye ita ederler. Verdikle
ri malumat gümrük idarelerince kayıt ve kaptanlar
tarafından bu kaydın ziri imza olunur.
Madde 2. İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dik
Madde 3. İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili
memurdur.

