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ıBIT HULÂSASI 1. — SABIK ZA 

Tahran'a giden Münakalât Vekili Arif De-
mirer'in avdetine kadar kendisine Dahiliye Ve
kili Eteni Menderes'in vekillik edeceğine dair 
Başvekâlet tezkeresi okundu. 

Kocaeli Mebusu Selâmi Dinçer ve iki arka
daşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ve 40 ncı maddelerinin tadili hak
kındaki kanun teklifi, talepleri üzerine geri ve
rildi. 

Antalya Mebusu Enver Karan'm vefat etti
ğine dair Başvekâlet tezkeresi okunarak mer
humun hâtırasına hürmet en ayakta üç dakika 
saygı duruşunda bulunuldu. 

Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Yunan Par
lâmentosunun kararı veçhile Kıbrıs Türkleri 
aleyhinde Yunan Parlâmento Reisinin dünya 
parlâmentolarına gönderdiği mesnetsiz telgraf
lar hakkında Hükümetin Büyük Millet Meclisini 
tenvir etmesine ve mukabele olarak Riyaset ta
rafından birer telgrafla hakiki durumun dünya 
parlâmentolarına bildirilmesi hususunun karara 
bağlanmasına dair takriri okundu. 

Şifahi sualler 
1. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Turist 

parasının ihdası hususunda ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına dair şifahi suali, Maliye Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/247) 

2. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, köylü
müzün boş zamanlarının kıymetlendirilmesi ve 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğüne 
dair şifahi suali, Ziraat Vekâletine gönderilmiş
tir. (6/248) 

3. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge 
iktisat tetkikleri üzerindeki çalışmalara devam 
edilip edilmiyeeeğine ve köylünün mesken sahibi 
olabilmesi için yapılan hazırlıkların mahiyetine 
dair şifahi suali, İktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/249) 

4. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, yabancı 
matbuatta memleketimizin iktisadi durumu hak
kında intişar eden yazılara dair şifahi suali, Ha
riciye Vekâletine, îktisat ve Ticaret Vekâletine 
gönderilmiştir. (6/250) 

Hariciye Vekili Puad Köprülü'nün, bu hu
susta verdiği izahatı mütaakıp bu mesnetsiz id
dialar muvacehesinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti tarafından dünya parlâmento
larına bilmukabele birer mesaj gönderilerek ha
kiki durumun açıklanması kabul edildi. 

Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak 
Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik si
loların inşaat ve montaj işleri dolayısiyle eski 
îktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı ile Harici
ye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu hakların
da Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri okun
du. Üzerinde yapılan müzakerelerden sonra re
ye konan takrir reddolundu. 

15 . VI. 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Kayseri 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Zonguldak 
E. Sayar 

Tahrirî sualler 
1. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars, 

Ağrı ve Erzurum vilâyetlerinde 1955 - 1956 kış 
aylarında yemsizlik dolayısiyle ne miktar hay
van telef olduğuna ve vâki zararların telâfi
si için ne gibi tedbirıer alındığına dair tah
rirî suali, Başvekâlete gönderilmiştir. (7/196) 

2. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 22 
Mayıs 1950 tarihinden bugüne kadar yerleri 
değiştirilen vali, vali muavini ve kaymakam
ların sayısına ve nakiller dolayısiyle ödenen 
paraların miktarına dair tahrirî suali, Dahili
ye Vekâletine gönderilmiştir. (7/197) 

3. — Elâzığ Mebusu Selâhattin Toker'in, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Devlet 
bütçelerinde tahsil edilmiş olan varidat yekûn
larının miktarına ve Devlet, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve özel İdare bütçelerinin yüzde 
kaçının hangi senelerde hangi hizmetler için 
ayrıldığına dair tahrirî suali, Başvekâlete gön
derilmiştir. (7/198) 

Sualler 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul Mebusu Seyfi Gögen ve 4 ar

kadaşının, 1937 malî yılı nihayetine kadar Zi
raat Vekâleti Orman Umum Müdürlüğü teşki
lâtında teknik memur olarak çalışmış bulunan
ların maaş derecelerinin tashihi hakkında ka
nun teklifi (2/328) (Ziraat ve Bütçe encümen
lerine) 

Takrir 
2. — Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve 

2 arkadaşının, Arzuhal Encümeninin 13 . VI . 
,1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3754 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine 
dair takriri (4/216) (Arzuhal Encümenine) 

Mazbatalar 
3. Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 

4872 ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hak
kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/445) (Ruznameye) 

4. Fatma Fikret Berktin'in hükümlü oldu
ğu 4 ay 20 gün hapis cezası hakkında Adliye 
ve Arzhual encümenleri mazbataları (5/32) 
(Ruznameye) 

5. Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattı-
rılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun An-
teb fıstığı ve harnupluklara da teşmili hak
kında kanun teklifi ve Ziraat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (2/56) (Ruznameye) 

6. Seyhan Mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 64 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/199) (Ruz
nameye) 

7. Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları 
için borç para verilmesine dair olan 6096 
sayılı Kanunun 6302 sayılı Kanunla muaddel 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/421) (Ruznameye) 

8. 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Mil
letlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı madde
lerini tadil eden Ek Nizamnamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet encümenleri mazbataları 
(1/388) (Ruznameye) 

9. Şeker kanunu lâyihası ile Konya Me
busu Himmet ölçmen'in, Şeker kanunu teklifi 
ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/474,2/278) 
(Ruznameye) 

10. — İzmir Mebusu Pertev Arat'm, eski 
Devlet Vekili Mükerrem Sarol hkkmda tahki
kat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Tahkikat Encümeni mazbatası (4/179) (Ruzna
meye) 



B Î E Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15,15 

REÎS — Refik Koraltan 
KATÎPLEE : Edibe Sayar (Zonguldak), ibrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Eskişehir mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REÎS — Ekseriyet var; celseyi açıyorum, İki 

takrir var, onları okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamede mevcut kanun lâyiha ve 

tekliflerinin suallerden evvel görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. Uşak 

Yusuf Aysal 

Yüksek Reisliğe 

Kanun lâyiha ve tekliflerinin sorulardan ev
vel görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Yozgad Mebusları 
Tallât Alpay, Danyal Akbel, Numan Kurban 

REİS — Takrirlerin ikisi de aynı mealdedir. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Türk Ticaret kanunu lâyihası ve Ad

liye Encümeni mazbatası (1/150) 

2. —- Türk Ticaret Kanununun yürüt 
giriş ve uygulanma §4kli hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası (1/151) 

REİS — Söz muhterem Adliye Vekilinindir. 
ADLÎYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNÎ GÖK

TÜRK (Niğde) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bugün huzurunuza yeni Türk Ticaret kanunu 
lâyihasını takdim vesilesiyle çıkmış bulunuyorum. 

Bu fırsattan bilistifade Demokrat Parti hükü
metinin, memleketimizin maddî refah ve saadeti 
vadisinde olduğu kadar mânevi hayatı ve hukuk 
nizamı sahasında da iktidara geldiği günden bu 
yana vâki faaliyetlerinin verimleri üzerinde bir 
nebze durmak isterim. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, memleke
timiz iktisaden geri kalmış bir memleket olarak, 
naşı İki maddî hayatının refah ve saadetinin yeni 
baştan inşası lâzımgeliyordu ise, aynı suretle hu
kuk nizamı, içtimai hayat ve düzeninin de yeni 
baştan ele alınması zaruri bir memleket borcu idi. 
Zira bugünkü inkılâpçı hukuk devleti, büyük 
bir ölüm kalım mücadelesinden çıkarken dünya 

mevzuatından iktibas ettiği bâzı hükümlerle, 
kendi ihtiyacından doğan bâzı kanunlarla ken
disini idare etmek yoluna girmiş ise de o zaman 
ısdar edilen kanunların bir kısmı aceleye gel
mişti. Hattâ üzerinde durularak çıkarılmış ol
saydı bile, bundan 30 yıl evvel yapılan büyük 
adlî kanunların, ferdî münasebetlerin tedvirine 
yarıyacak olan ana kanunların, 30 yılda ihti
yarlamış olması; ihtiyaçlarımıza tanı ınânasiyle 
cevap veremiyeeek bir hale gelmiş olması aşi
kâr bir hakikattir. Çünkü, birinci Cihan Harbi
nin sarsıntılarından sonra dünya bir ikinci bü
yük muharebe daha geçirmiş, bu harbden çık
tıktan sonra her şey süratle değişmiş, cihan bü
yük teknik terakkiler yanında mânevi terakki
ler de kaydetmiştir. Böylece, eski kanunlarımı
zın hepsinin yeniden ele alınması ve bunların 
esaslı bir tetkika tâbi tutularak, ihtiyaçların bi
ze verdiği.ilhamlara, edindiğimiz tecrübelere ve 
ilmin verimlerine göre tedvini ihtiyacı aşikâr 
idi. 

Böylece Deraokkrat Parti iktidarı mühim 
ana kanunlar üzerinde durdu. Ezcümle, derhal 
Medeni Kanunun ıslahı ve bilhassa inkılâp pren
siplerine sâdık kalmak üzere, bu kanunda cemi-
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yetimizin ihtiyaçlarına uygun değişiklikler yap- , 
mak kararını verdi. 

Bundan sonra bittabi ona bağlı olarak yeni 
bir Borçlar Kanunu; aynı suretle, vakıa cemiye
timizin bir sınıf kimselerinin ihtiyacı gibi gö
rünen ve ticari muameleler ve münasebetler 
bakımından lüzumlu olan yeni bir kanun ihzarı 
kararını vermiş oldu. 

Bunları, Ceza Kanunu, Hukuk Muhakeme
leri Usulü Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu takibetti ve bütün bunların esaslı su
rette üzerinde çalışılmaya başlandı. 

Mütevali Demokrat Parti hükümetleri bun
lara zamimeten memleketimizin ehemmiyetli 
meselelerinden ve ihtiyaçlarından bulunan di
ğer bâzı kanunları tedvine tevessül etti. Bilhas
sa Medeni Kanun manzumesine dâhil ve çok 
ehemmiyetli bir meselemiz olan sular ve mera
lar meselesi üzerinde, huzurunuzda biraz dur
mak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, su me
selesi memleketimiz için en hayati bir mesele
dir. Nerede bir damla su varsa orada hayat var
dır. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Ve ce-
alna minelmai külle şey'in hayy. 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Devamla) — 
Arkadaşımız su hakkında vâridolan bir âyeti 
okudular. Hakikaten dinimizde de bu kadar tak
dis edilen su, hayati bir mesele olarak kendisini 
gösteriyor. 

Avrupa baştan başa yeşilliktir ve tamamen 
rutubettir. Orada sulama meselesi diye bir me
sele yoktur. Fakat bizim memleketimiz için ha
yati bir dâva olarak kendini gösterir. Su mese
lesini bizim Medeni Kanun delâleti ile bir mül
kiyet meselesi olarak kabul etmeye imkân yok
tur. Medeni Kanunumuz, gayrimenkul mülki
yetinin esası olarak arzı kabul eder, diğerleri, 
mütemmim cüzlerdir. Su kaynağı bulunduğu 
yerin sahibine aittir. Bu hususta Menedi Kanu
numuza hayat vermek gerekir. 

Bunu aynı zamanda âmme menfaati ile telif « 
etmek ve her çeşit suları, gerek yerüstündeki, 
gerek yeraltındaki cereyanları veya su depola
rını veya gölleri, bunların hepsini toptan ele ala
rak âmme menfaatlerine, münasebetlerine, mül
kiyet ve âmme ihtiyaçlarına uygun olarak tan
zim etmek lâzımdır. İşte Medeni Kanunun çerce-
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vesi içinde etraflı surette bu meselelerin tanzimi 
için çalışmalara girişilmiş bulunuyor. 

Aynı zamanda bir iki kelime ile memleketi
mizin büyük bir derdi olan nesepsiz çocuklar 
konusuna temas edeceğim. 

Bu mesele üç - beş senede bir karşımıza gel
memek üzere tanzim edilecek, bir şekle bağlana
caktır. 

Ceza Kanunumuz ihtiyarlamıştır.. Muhterem 
arkadaşlar, millî bir ceza kanununa doğru, mem
leketimizin hususiyetlerine bağlı bulunan suçla
rı esas almak, bunlar üzerinde çalışmak suretiy
le yeni bir Ceza Kanunu hazırlanmasına doğru 
gidilmektedir. Bu, bizi ilerde millî, büyük bir 
ceza kanununa götürecektir. Bu sahadaki çalış
malarımız verimlerini vermek üzeredir. Şunu 
tebşir edebilirim ki, beş yıldan beri devam eden 
Medeni Kanun hazırlıklarımızın ilk meyvaları 
işte bu yazm sonunda toplanmaya başlanacak
tır. Bunu efkârı umumiyeye arz ederim. 

Aynı suretle Ceza Kanunu hakkındaki pro
jemiz de hazır gibidir, onu da pek yakın bir 
âtide efkârı umumiyeye arz etmek imkânını bu
lacağız. Arkasından Usul Kanunu gelecektir-. 
İcra ve İflâs Kanunumuz, maalesef, ihtiyaçlarımı
zı karşılıyamamak durumundadır. Bunun üze
rinde de çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bunlardan başka hukuk nizamımız içinde 
bir boşluk teşkil eden bir saha üzerindeyiz, o da 
nizâsız kaza sahası. Cemiyetin içinde hususi hu
kuka mensubolarak, yani fertler fert arasında
ki münasebetler zümresinden olan öyle işler 
vardır ki, bugünkü kanunlarımızın icaplarına 
göre tam mânasiyle bir dâva haline ifrağ olun
madan böylece dâvalarda sürüncemeler meyda
na gelmektedir. Birçok işler ve Ticaret Kanu
nunda bertafsil izah edilmiş olan idari salâhi
yetler içine girmesi lâzımgelen işler, teşkili dâ
va haline ifrağ olunmaktadır. Bunun için bir 
kod yapmak lüzum ve kanaatine vardık. Diğer 
ileri emsal memleketlerde mevcudolduğu üzere 
böyle bir kodun ihzarı ile meşgulüz. Mevzuatı
mızın topyekûn ıslahı üzerinde çalışmalarımız 
vardır ve bunlar, ileri bir kanun yapma tekni
ği olan tek metin kanunlara doğru bizi götüre
cektir, bunun için de çalışmaktayız. 

Bu kabilden daha pek çok faaliyetlerimiz 
mevcuttur. Bu mevzuda Noter Kanunu ve Avu
katlık Kanunu üzerindeki çalışmalarımızı an
mak isterim. 
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Bugün bütün bu teferruatla sizleri rahatsız 

etmek ve kıymetli vakitlerinizi almak istemem. 
Bü arz ettiğim çalışmalarımızın ilk mahsulünü 
almak bahtiyarlığına erişmiş bulunuyoruz. Bu 
da, sizlere evvelce takdim edilmiş bulunan Ti
caret Kanunu lâyihasıdır. Bu Ticaret Kanunu 
lâyihası, hacmmdan da anlaşılacağı üzere, az 
çok iktidarımızın ilk günlerinde ele alınmış ve 
esaslı surette üzerinde yapılan çalışmalar neti
cesi, azimli ve kararlı bir teşebbüsün bugün 
hakikat haline ifrağ edilmiş bir şeklidir. Bu ka
nun, yalnız adı itibariyle, «Ticaret Kanunu» bel
ki de yalnız ticareti ilgilendiren bir kanun gibi 
görünür; fakat aslında bu kanun bütün vatan
daşlarımızı, hepimizi en yakından ilgilendiren 
bir kanundur. Zira bu kanun hususi hukuk züm
resine bağlı kanunlar arasında, dolayısiyle bü
tün fertlere tesirleri ve hükümleri inikas eyli-
yen bir kanundur. Hepimiz bir tüccarla müna
sebette bulunma durumunda bulunabiliriz ve bu 
itibarla bizatihi ticarete ait bâzı muamelelerle 
ilgilenmiş olabiliriz. Bu itibarla kanun esasen 
geniş mânasiyle Medeni Hukuk zümresine giren 
kanunlardan birisidir ve bundan dolayı da mem
leketimizin en esaslı ve en mühim ana kanunla
rından birisidir. Böylece bu kanunu yüksek hu
zurlarınıza takdim ettiğimden dolayı mübnlıi 
olduğumdan kendimi bahtiyar addederim. Yük
sek Meclisin tanvip ve tetkiklerinden geçecek 
olan bu kanun, milletimize kıymetli bir hediye 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunu az çok 
izah edebilmek için bilhassa iki nokta üzerinde 
durmayı lüzumlu addederim. 

Evvelâ, bu kanundan evvel, yani mer'i ka
nunların nizamı ne idi ve bilhassa bugün mer'i 
olan bu kanunların aksaklıkları ne idi? Bir ke
re bunu tesbite ihtiyaç vardır. 

İkincisi, huzurunuza sunduğumuz bu kanu
nun karakterislikleri, bilhassa ruhu nedir, ge
tirdiği yenilikler nedir ve milletimize ne gibi 
faydalar sağlıyabilecektir ? işte bugünkü izahım
la Yüksek Heyetinize bunları arza çalışacağım. 
Bu mâruzâtım belki biraz sabrınızı, huzurunuzu 
işgal edecektir. Ondan dolayı da peşinen özür 
dilerim. Ancak bu mâruzâtta bulunmanın şu 
kabilden bir zarureti vardır ki, kanunun içeri
sindeki gerek hükümet gerekçesi, gerek encü
men gerekçesi bu kanunun tedvinindeki lüzu
mu kâfi derecede izah etmektedir. Ancak bu 
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kanunun lüzumunu, munzam şekilde, daha ge
niş bir surette izaha yarıyacak olan şu mâruzâ
tım, eski kanunlardaki aksaklıkları ayrıca izah 
edecektir. Bu itibarla mâruzâtım bir nevi ge
rekçeye mütaallik bir izah olacaktır. Bundan 
dolayı da ayrıca huzurunuzu işgal ettiğimden 
beni mazur göreceğinizi ümidederim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün halen meriyet
te bulunan 865 numaralı (Ticaret Kanunu) ile 
bu kanunun bir devamı olan 1440 numaralı (De
niz Ticaret Kanunu) nun ilgası ile bunların ye
rine yüksek tasvibinize arz olunan (Türk Tica
ret Kanunu) tasarısının kabulünü rica ediyo
ruz. Bu iki mühim ana kanunun neden dolayı 
tadiline lüzum hissedildiği Sayın Başvekil Ad
nan Menderes tarafından 17 . XI . 1951 tari
hinde Büyük Millet Meclisi Eiyasetine takdim 
olunan tasarının esbabı mucibesinde izah edil
miştir. Tasan ve esbabı mucibe o tarihte tevzi 
edilmiş ve her birimizin takdirinden geçmiş ol
duğu cihetle hükümetin bu husustaki görüşü 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Ancak memle
ketin ekonomik ve ticari hayatında pek büyük 
ehemmiyeti haiz olan bu ana kanunların tadili 
lüzumunun bugüne kadar üzerinde tekrar tek-
rar hassasiyetle durularak elde edilen neticele-
re göre bir kere daha Yüksek Heyetiniz huzu
runda kısaca izahını yapmayı faydalı ve zaruri 
telâkki etmekteyiz. 

Bugün tatbik edilmekte olan Ticaret Kamı* 
nu 29 Mayıs 1926 tarihinde Büyük Millet Mec 
lisince kabul edilmiş ve 28 Haziran 1926 tari
hinde Resmî Gazete ile neşredilerek 4 Ekim 1926 
tarihînde meriyete girmiştir. 30 seneden beri 
meriyette bulunan bu kanunun tadili fikri me
riyetinin daha ilk senelerinde baş göstermiş ve 
o zamandan beri neşredilen makalelerde, ilmî 
etüdlerde, meslekî eserlerde, Adliye Vekâletince 
teşkil olunan komisyonlarla istanbul'da Ticaret 
ve Sanayi Odasında tacirler ve hukukçulardan 
terekübeden komisyon tarafından hazırlanan ra
porlarda, reylerine müracaat olunan hâkim ve 
hukukçular tarafından serdedilen mütalâalarda 

*hep, kanunun tadili lüzumu belirtilmiştir. Me
riyetinin daha ilk yıllarında beliren bu umumi 
kanaat bugün bu ihtiyacın daha şiddetle mevcud-
olduğu merkezindedir. Filhakika, Ticaret Kanu
numuz daha meriyete girdiği anda tadile muh
taç bulunuyordu. Zira bu kanun hazırlanırken 
mecelle henüz meriyette idi. Ticaret Kanununu 
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hazırlıyan komisyon mecellenin kaldırılıp yerine I 
isviçre Medeni Kanununun ikame edileceğini 
bilmiyordu. Yeni kanunu hazırlamaya memur 
edilen komisyon, en ziyade Avrupa kaynakların
dan istifade suretiyle yepyeni bir eser vücuda 
getirmeyi hedef ittihaz etmişti. Bu zihniyetle 
işe başlıyan komisyon, yeni kanun tasarısını 
fıkha istinadeden mecelle ile telife imkân göre
mediği için, medeni hukuk vazifesini gören me
celleden tamamen müstakil ve aslında medeni 
hukuk sahasına girmesi lâzımgelen birçok mese
leleri ihtiva eden bir kanun hazırlamayı düşün
dü ve böylece borçlar hukukunda tanzim edil
mesi icabeden birçok kaide ve prensipleri de ih
tiva eden ve mecelleden tamamen müstakil hü
viyette bir kanun projesi meydana çıktı. Bu pro
je son şeklini aldıktan sonra; inkılâplarımızın 
zaruri neticesi olarak mecellenin ilgası, modern 
medeni kanunlardan birisi olan İsviçre Medeni 
Kanununun kabulü meseleleri ortaya çıktı. Hu
kuk inkılâbının bir an önce tahakkuku düşünce- | 
siyle isviçre'den alman Medeni Kanun ve Borç
lar Kanunu projesiyle hususi komisyonca hazır
lanan Ticaret Kanunu projesi, aralarındaki | 
ahenk temin edilmeden Büyük Millet Meclisince I 
kabul edilerek 4 Ekim 1926 tarihinde meriyete 
kondu, işte daha o günden itibaren Medeni Ka- | 

Ticaret Kanunu 

Madde 
Hükümler numarası 

Tüccar, memur ve müstahdemleri 
Vekâleti ticariye 
Nakliyat 
Komüsyon 
Tellallık 
Gayrikanuni rekabet 
Ukudu ticariyenin sureti inikadı 
Ukudu ticariyenin sureti tefsiri 
Matlubun devri 
Pey akçesi 
Zamanı rücu 
Cezai şart 
Hususi şirket 
Bey'i ticari 

87-97 
822 - 844 
887 - 931 
845 - 878 
101 -118 

56-65 
663 - 674 
675 - 679 
771 - 781 
649 - 650 

651 
647 

518 - 526 
685 - 721 
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nunla, Ticaret Kanunu arasında bir ahenksizlik 
meydana gelmiş bulunuyordu. Malûm olduğu 
üzere Medeni Kanunla Ticaret Kanunu arasın
daki ahenk bu kanunlar arasındaki münasebetin 
temini ile tesis olunabilir. Bunun için de esas 
kaidelerin Medeni Kanunda, istisnaların da Ti
caret Kanununda tanzimi lâzımgelmektedir. Hal
buki isviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanu
nunu iktibas etmekle ticarete mütaallik birçok 
hususi hükümleri bu iki kanunla kabul etmiş bu
lunuyorduk. Zira isviçre'de ticarete mütaallik 
hususi hükümler ayrı bir ticaret kanununda tan
zim edilmiş olmayıp esas itibariyle Borçlar Ka
nununda yer almış bulunmaktadır. Bu kanun
ları isviçre'den alırken (Ticaret şirketleri, kıy
metli evrak, ticaret unvanı ve ticaret sicili) ni 
ihtiva eden isviçre Borçlar Kanununun üçüncü 
kısmını iktibas etmemiş, fakat diğer kısımları 
olduğu gibi almıştık. 

Diğer cihetten borçlar hukukunda tanzimi 
icabeden birçok kaideleri ihtiva eden Ticaret Ka
nunu projesini de kanun haline koymuştuk. Böy
lece bu iki kanun arasındaki ahengin temini şöy
le dursun, aynı mesele ve mevzularda bir yığın 
mükerrer ve mütezat hükümler ortaya çıktı. Me
selenin ehemmiyetini belirtmek için bunların bâ
zılarını işaret etmek faydalı olacaktır : 

Borçlar Kanunu 

Madde 
Hükümler numarası 

Ticari mümessiller ve diğer ticari 
vekiller 
Nakil mukavelesi 
Komüsyon 
Tellâllık 
Haksız rekabet 
Akdin inikadı 
Akitlerin tefsiri 
Alacağın temliki 
Pey akçesi 
Zamanı rücu 
Cezai şart 
Âdi şirket 
Menkul bey'i 

449 - 456 
431 - 448 
416-430 
404 - 409 

48 - 348 - 352 
1-7 

18 
162 -172 

156 
156 
158 

520-541 
182-212 
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Hukukun en mühim müessese ve mevzula

rında bu kadar çok sayıdaki tekerrür ve teda
hüllerin ne kadar karışık bir durum yarattığını 
izaha bile lüzum yoktur. Bu karışıklık sadece 
bu tekerrürlerin yarattığı halin neticesine in
hisar etmeyip bu mükerrer hükümlerden bâzı
ları arasındaki çok büyük farklardan ve tezat
lardan husule gelenler de vardır. Bu halin baş
ka hiçbir memleketin mevzuatından bulundu
ğunu tahmin etmemekteyim. 

Bu mükerrer hükümler dolayısiyle mahkmeele-
rin vazifesi ve muamelenin mahiyeti bakımından 
o kadar çok mseeleler ortaya çıkmıştır ki, bu çeşitli 
meseleler karşısında ilgililer hukuki durumu 
tâyinde tereddüde düşmekte, kanunu tatbik 
vazifesiyle muvazzaf olanlar da her yeni hâ
dise karşısında bu hükümleri telif güçlüğü kar
şısında kalmaktadırlar. Hükümlerin çokluğu 
yüzünden ortaya çıkan meseleler bâzan tefsir 
yoliyle de halledilememekte, yekdiğerine zıt ka
rarlar ve içtihatlar ortaya çıkmaktadır. Ticaret 
Kanununun ticaret şirketlerine ait hükümleri 
ile Medeni Kanununun hükmi şahıslara müta-
allik hükümleri arasındaki ahenksizlik de bir
çok münakaşalara sebebiyet vermiştir. Binaen
aleyh, başka sebepler mevcudolmasa bile yal
nız bu durum Ticaret Kanununun tadilini haklı 
gösteren başlı başına bir sebeptir. Kaldı ki, 
mer'i kanunun mahzuru yalnız- bunlardan 
ibaret değildir. Bu Ticaret Kanunu projesinin 
ihzarında bir tek ecnebi kanuna bağlı kalm-
mıyarak akit nevileri ve hukuki müesseseler 
için mütaaddit ecnebi kanunları numune ittihaz 
edilmiş ve her birinden ayrı hükümler alınmış
tır. Ezcümle, ticari akitler hakkındaki umumi 
hükümler Avusturya Ticaret Kanununa, hesabı 
cari, Şili Ticaret Kanununa, eşya nakline ait 
hükümler, Cezayir Ticaret Kanununa istinade-
der. Şirketler hakkındaki umumi hükümler 
italyan Kanunundan, Limitet şirketler Fransız 
hukukundan, kooperatif şirketler Belçika Tica
ret Kanunundan, kolektif, komandit, anonim 
şirketler Alman ve italyan Ticaret kanunların
dan alınmıştır. Yekdiğerinden tamamen farklı 
esaslara istinadeden ecnebi mevzuattan alman 
bu hükümler arasındaki irtibat ve ahenk de te
min edilmemiş ve Medeni Kanunla olan ahenk
sizliğe inzimam eden bu ikinci ahenksizlik ka
nunun tatbikini son derece güçleştirmiştir. 

Ticaret Kanunumuz 21 Kasım 1929 tarihinde 
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[ yürürlüğe konan Deniz Ticaret Kanunu ile de 
i hemâhenk değildir. .Deniz Ticaret Kanunumuz 

Alman Deniz Ticaret Kanununun bir tercüme
sidir. Alman Bayrak ve Sicil Kanunu ile Al
man Medeni Kanununun gemi rehni hakkında
ki faslı da tercüme edilerek bu kanuna ilâve 
edilmiştir. Bu iki kanun arasında gerek lisan 
ve gerek muhteva bakımından irtibat ve insicam 
yoktur. 

Ticaret Kanunu dil itibariyle bugün mer'i 
kanunlardan hiçbirine uymamaktadır. 

Ticaret Kanununun dili Mecelle dilidir dene
bilir veyahut Mecelleye yakın bir dil kullanıl
mıştır. Mecellenin dilini zamanın en mergup 
dili sayanlar ona «Sehli mümteni» derlerdi. Ha
kikaten Mecelle dili sehli mümtenidir. Fakat bu
günkü nesillerin ve çocuklarımızın anlıyamıya-
cağı bir dildir. Meselâ Mecellenin maddelerin
den birkaçını sayalım : «ilmi fıkıh, mesaili şer'-
iye ve ameliyeyi bilmektir», «Bir işten maksat 
ne ise hüküm ona göredir», «Şerreyndeh ehveni 
ihtiyar olunur». 

Bütün bunları bugün bir kimse duyacak olur
sa mutlak surette bir tereddüt ve anlamamazlık 
izhar edecektir. Ticaret Kanunumuzun dili de 
aşağı yukarı böyledir. Sizlere bir misal vermek 
suretiyle Ticaret Kanunumuzun dili hakkında bir 
fikir edinmenizi faydalı bulmaktayım. Zira bu
gün Ticaret Kanununun dilini beğenenlerin ol
duğunu işitiyoruz. Misal vermek suretiyle bun
ların haklı olup olmadıklarını yüksek takdirle
rinize arz etmek isterim. 

«Madde 2 : Mesaili ticariye kanunan mute
ber mukavelâtm ve böyle bir mukavele bulun
madığı halde kyvanini ticariyenin sarahat ve de
lâleti halledilir. Bunlarla halledilemediği tak
dirde âdatı ticariye mabihüttatbik ittihaz ve 
âdatı mahalliye veya mahsusa âdatı umumiye-
ye tercih olunur. Adat dahi mevcut değil ise ah
kâmı medeniye tatbik edilir.» 

Bir misal daha vereceğim : 
«Madde 7 : Zatüzzevç kadınları icrayı ticaret

ten zevçleri menedebilirler.» 
Bütün bu ifadeleri bugün her halde Yüksek 

Heyetiniz tasvip buyurmazlar. Bunları yeni baş
tan ele almak ve başka selde çevirmek lâzımgel-
diği meydandadır, işte bu hal yeni nesil tara
fından kanunun anlaşılmasını son derece güçleş-

I tirmektedir. 
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Mecelleden tamamen müstakil bir hüviyette ha

zırlanmış olmasına rağmen, Mecelle diline yakın 
bir dille yani, gayet eski ve ağdalı bir üslub - u - be
yana ve ıttıratsız bir ıstılah sistemi ile kaleme alın
mıştır. Bu hal, yeni nesil tarafından kanunun an
laşılmasını son derece güçleştirmektedir. Be
şinci maddedeki (vasi - i muhtar) tâbirinin 
mevzuatımızda yeri yoktur. Dördüncü madde
deki (tasarrufat ı kavliye) tabiri yeni hukuku
muza umyaz. 185 nci maddedeki (... maksadı 
şirketin husulünü müteazzir ve müteassir kı
larak...) şeklindeki ifadeyi yeni neslin anla
masına imkân yoktur. Kanunun diğer tâbir ve 
ifadeleri de hep ayni şekildedir. 

Bendeniz, hoca olarak tecrübelerime istina
den şunu söyliyebilirim ki, talebelerin bâzı 
maddeler okunurken âdeta âmin diyeceği geli
yordu. 

Terimlerin ayni mânada kullanılması pren
sibine riayet edilmemesi de Ticaret Kanunu
muzun anlaşılmasını ve tatbikatını güçleştiren 
âmillerdendir. Sigorta fasıllarında istimal olu
nan (zayiat ve haşarat) kelimeleri ifade edil
mek istenen maksada tam uygun delildir. 
(Hasar ve azrar) kelimeleri birçok yerlerde ay
ni mânada kullanılmıştır. Bâzı maddelerde 
(zayiat) tâbiri tam zayi mânasına kullanılmış
tır. (Rücu, rüçhan, mezuniyet) gibi bâzı tâ
birler de hukuk ilminde ve ecnebi mevzuatta 
kullanılan mânalardan tamamen başka mânalar
da kullanılmıştır. 

Tercüme yalnışlıkları kanunun ayrı bir 
nakisesidir. Bâzı yerlerde bu yanlışlıklar o ka
dar barizdir ki, mâna çıkarmak hemen hemen 
imkânsızdır. 579 ncu madde bunlardan birisi
dir. Bu maddede : (Görüldüğünde yahut görül
düğünden itibaren bir müddet sonra tediyesi 
lâzımgelen poliçe kanunen muayyen müddetin 
inkızasmdan sonra ibraz edilmiş addolunur. 
Ademikabul veya ademitediye protestoları ka
nunen muayyen müddetten sonra icra kılınır...) 
deniliyor. Bu cümlelerden mâna çıkarmak mu
haldir. 'Binaenaleyh kanundaki bu yanlışlıkla
rın tatbikatta ne büyük mahzurlar tevlidettiğini 
tâyin etmek güç olmasa gerektir. 

Aynı mahiyetteki alacaklar için bâzı yerler
de (rehin hakkı) bâzı yerlerde (tevkif hakkı) 
tanınmıştır. Meselâ nakliye komüsyoneusunun 
alacağı için 883 ncü maddede (rehin hakkı) ta-
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nmmış olmasına mukabil nakliyecinin alacağın
dan dolayı 915 nci madde ile mal üzerinde 
(tevkif hakkı) tanınmıştır. 

Poliçielere mütaallik 564 ncü maddede : (Hâ
mil kısmen tediyeyi reddedemez) denildiği hal
de çeklere mütaallik 625 nci maddede : (Hâmil 
kısmen tediyeyi kabulden istinkâf edebilir) de
nilmiştir. Halbuki her iki halde hâmilin kısmen 
vâki olan tediyeyi kabulden imtina edememesi 
lâzımdır. 

Bütün bunlardan başka Ticaret Kanunu
muzun birçok hükümleri eskimiş artık ihtiyaç
lara uymaz bir hale gelmiştir. Meselâ anonim 
şirketler hakkındaki hükümler Alman ve İtal
yan kanunlarından alınmıştır. Halbuki Alman 
ve İtalyan kanunlarının bu kısımlarında ıslah 
projeleri yapılmış ve mevcut hükümlerin bu 
müesseselerle korunmak istenen çok ehemmiyet
li hak ve menfaatleri temin edecek durumda ol
madığı izah edilmiştir. Nitekim Almanlar yap
tıkları bir kanunla anonim şirketi yeni ihtiyaç
lara uygun bir hale getirmişlerdir. 

Kanunumuzun ticari senetler hakkındaki 
hükümleri 1912 tarihli Lahey Anlaşması ile tes-
bit edilen metinden alınmıştır. Halbuki bundan 
sonra Cenevre'de akdedilen milletlerarası muka
velelerle dünya hukuku bu sahada tevhide git
miş olduğu halde bizim kanunumuzda eski hü
kümler hâlâ yaşamaktadır. Beynelmilel bir teda
vül sahası olan ticari senetler hakkındaki hü
kümlerin en son kabul edilen beynelmilel esas
lara intıbat ettirilmesinde daha fazla gecikme
miz milletlerarası ticari münasebetlerimizin in
kişafı bakımından mahzurludur. 

Kanunumuzun eşhas nakline ait hükümleri 
de eski bir zihniyetin mahsulüdür. Eşya naklin
de nakliyecinin, eşyanın kendisine tarihi tesli
minden itibaren mürselünileyhe teslim olunduğu 
zamana kadar geçen müddet zarfında uğradığı 
zıya ve hasardan mesul olduğu ve ademimesuli-
yete dair şartın bâtıl bulunduğu tasrih olundu
ğu halde eşhas naklinde buna muadil bir hü
küm mevcut değildir. İnsana eşya kadar dahi 
ehemmiyet vermemiştir. 

Kara ticareti Kanunumuzun eskimiş hüküm
lerinden da'ha birçok misaller verilebilir ise de 
bu teferruatın, hepsinin burada tadadından sar
fınazar ederek deniz ticaretine geçiyorum. 

Ticaret Kanunundan üç sene sonra meriyete 
konan bu kanunda kullanılan tâbirlerdeki bâzı 
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hatalardan başka çok mühim nakil ve tercüme 
hataları vardır. Bunlar arasında müspet yerine 
menfi ve menfi yerine müspet nakiller yapıldığı 
vâkıdır. Bu hatalardan bir kısmını işaret etme
yi lüzumlu addediyorum : 

(1020) nci madde geminin (yola elverişsizli
ği) ni tarif ediyor. Halbuki bu madde geminin 
tamir kabul etmez veya tamire değmez olması 
halini gösteren bir maddedir. (Yola elverişsiz
lik) bu maddenin tarifi veçhile olsa idi meselâ; 
delinmiş olan bir gemi tamir kabul eder vaziye
tinde olduğundan yola elverişli sayılacaktı. Hal
buki delik bir gemi yola elverişli olamaz. Yola 
elverişlilik mefhumu tasarının 817 nci madde
sinde açık bir şekilde izah edilmiştir. (1021) nci 
haddede : (Geminin yola çıkmak için kalktığı 
limana geminin bağlama limanı denir) denili
yor. 

Eğer bu tarif doğru ise geminin her uğrayıp 
kalktığı liman bağlama limanı sayılacaktır. 
Halbuki deniz hukukunda böyle bir mefhum 
yoktur. Hakikatte bir geminin bağlama limanı 
o gemiye ait seferlerin idare olunduğu liman
dır. Ve geminin âdeta ikametgâhı mesabesinde 
olan sabit bir yerdir. Birçok hukuki neticeleri 
olan bu hükmün kanunumuza yanlış tercüme 
ve nakledilmiş olmasının mahzurları pek bü-
yüktür. (1026) nci maddede (Taifeden birinin 
işini görmek yüzünden olan kusuru ile başka
sına verdiği zarardan donatan mesuldür), denil
miştir. Bu tamamiyle yanlıştır. Bu maddeye gö
re (kaptan) zarar verirse donatan mesul olmı-
yacaktır. Halbuki (taife) yerine (gemi adam
ları) sözünün ikamesi suretiyle kaptan da dâ
hil olmak üzere bütün gemi adamlarının kusu
rundan donatanın mesul olması esasının metin
de belirtilmesi zaruridir. Nitekim Almanca aslı 
böyledir. 1164 ncü maddede (Medeni Kanunun 
835 nci maddesinde kiralıyanm rehin hakkında 
tatbik olunacağı) yazılıdır. Medeni Kanunun 
835 nci maddesi ipotekli borç senedi ile irat se
nedine taallûk eden bir maddedir. Bu itibarla 
bu atfın mânası yoktur. 1378 nci maddede: 
(Dispeç âmmenin tanıdığı bir kimse tarafından 
yapılmışsa...) Deniliyor. (Âmmenin tanıdığı tâ
biri çok acaiptir. Âmmenin tanıdığı bir kimse 
dispeç işinde hiçbir ihtisas ve kabiliyet sahibi 
olmadığı halde âmmenin tanımadığı fakat iş 
muhitinde tanınan ve bu işte ihtisası olan bir 
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kimse daha ziyade ehil olmak lâzımdır. (*) 1106 
nci maddenin birinci fıkrasındaki (yükleme) 
kelimesi (aktarma) şeklinde, 1183 ncü madde
de: (henüz yüklenmemiş) kelimeleri (henüz 
boşaltılmamış) şeklinde, 1203 ncü maddede: 
(ikinci kiralıyana) kelimeleri ( ikinci kiracıya) 
şeklinde tercüme edilmiştir. 

Bunlardan daha ağır hatalar da vardır. Me
selâ; 1391 nci maddenin ikinci fıkrasında: (Si
gortacı aşağıdaki hallerde mesul olmaz) denil
miştir. Halbuki bunun doğrusu (Ancak aşağı
daki hallerde mesul olur) şeklindedir. 1177 nci 
maddede: (yolculuk başladıktan sonra) şeklin
deki ibare (yolculuk başlamadan evvel) şeklin
de tashihe muhtaçtır. 1254 ncü .maddedeki (in
dirilemez) kelimesini de (indirilir) şeklinde dü
zeltmek lâzımdır. 

1323 ncu maddeye nazaran da; başkası he
sabına yapılan sigortanın, sigortacıyı iltizam 
etmesi için âkıdın alâkadar tarafından sigorta 
akdine memur olması veya bu bapta bir vekâ
leti yoksa bu yokluğu o esnada sigortacıya bil
dirmesi şarttır. Sigortalının bilâhara vukubu-
lan icazetinin hükmü yoktur. Bu madde, Al
man Ticaret Kanununun 782 nci maddesinden 
alınmıştır. Halbuki Almanlar 1908 tarihinde 
sigorta kanununun neşri ve deniz ticaretindeki 
sigorta hükümlerinin bu kanuna uydurulması 
maksadiyle yaptıkları tadil sırasında 782 nci 
maddeyi ticaret kanunlarından çıkarmışlardı. 
Bu lağıv dolâyısiyle bugün Almanya'da başkası 
hesabına yapılan sigortada emrin mevcudolup 
odmaması ımevzuubahsedilemez. Asıl mal sahi
binin icazet verip vermemesi de arzu ve ihti
yarına tâbidir. Alman Kanununun 1908 tarihin
de iktisabettiği şekil Kara Ticaret Kanunumu
zun 935 nci maddesine uygundur. Halbuki biz 
Almanya'da tadil görmüş bir hükmü tadilden 
evvelki şekliyle kanunumuza almakla Kara Ti
caret Kanunumuzla bir tezat yaratmış olduk. 

1447 nci maddeye göre, gemi ipoteği, ancak 
gemi sicilinde kayıtlı gemiler için bahis mevzu
udur. Geminin sicile kaydedilmesi de tam bir 
gemi olmasına bağlıdır. Bu hükme göre inşa 
halindeki bir gemi, ne tescil ve ne de ipotek edi
lebilir: Halbuki böyle bir hükme şiddetle ihti-

(*) Dispeç, büyük avarya zarar ve mas
raflarının, kurtulan kıymetler (gemi,, navlun, 
yük) arasında sureti taksimini gösteren hesaptır. 
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yaç vardır. Almanlar 4 Temmuz 1926 tarihinde 
yaptıkları tadil ile kanunlarına bu hükmü koy
muş oldukları halde bunun da kanunumuza alın
ması ihmal edilmiştir. 

1458 nci madde: (Alacağın miktarı Kanunu 
Medeninin gayrimenkul rehnine dair olan hü
kümlerine göre tâyin olunur) deniliyor. Bunun 
ne fahiş bir tercüme hatası olduğu meydanda
dır. Bir alacağın miktarı hiçbir zaman Kanunu 
Medeninin rehin hükümleriyle tâyin olunamaz. 
Bu madde Alman Medeni Kanununun 1271 nci 
maddesinden alınmış, fakat yanlış tercüme 
edildiği için mânâsız bir hüküm olarak kanunu
muzda kalmıştır. Halbuki Alman Medeni Kanu
nunun 1271 nci maddesi doğru tercüme edilsej'-
di (Maksimal İpotek) Kanunumuza alınmış ola
caktı. Bu yanlış tercüme yüzünden kanunumuz 
maksimal ipotekten mahrum olmuştu*-. (*) 

Verilen şu misallerden görülüyor ki, kanun
daki hatalar pek büyüktür. Bu muazzam hatala
rı bir an evvel bertaraf etmek ve tadil projesini 
kabul eylemek hususundaki her gecikme memle
ketin aleyhinedir. Daha 1937 yılında, yani Deniz 
Ticaret Kanununun kabulünden sekiz sene sonra, 
Kara ve Deniz Ticaret kanunlarının iktisadi ih
tiyaçlara uygun hale getirilmesi ve bunun sene 
içinde yapılması hükümet tarafından resmen 
ifade edilmiş ve o tarihten bugüne kadar 19 se
ne gibi uzun bir zaman geçmiş olduğu halde bu 
arzu tahakkuk ettirilememiştir. 

Diğer cihetten, beynelmilel anlaşmalarla De
niz Hukukunun birçok kaideleri tevhidedilmiş 
ve hemen her memleket, mevzuatını bu anlaşmalara 
göre tadil etmiştir. Bilhassa konişmentolar ve 
ademimesuliyet şartları hakkındaki 1924 tarihli 
Brüksel Anlaşmasını dünya denizci memleketleri* 
ezcümle İngiltere 1924 te, Holânda 1926 da, Belçi
ka 1928 de, Fransa 1936 da, Amerika 1936 da, İsveç 
1936 da, Danimarka 1937 de, İtalya 1941 de, Al
manya 1937 de benimsemişlerdir. Biz 1924 -1926 
senelerine ait bu anlaşmalara zamanında iltihak 
edemedik. 22 Şubat 1955 tarihinde Büyük Millet 
Meclisince kabul buyurulmuş olan 6468, 6469 sa-
yıli kanunlarla bu anlaşmalar tasdik edilmiştir. 

(*) Maksimal İpotek, alacağın miktarı bilâ-
hara tâyin olunmak üzere geminin veya bir gay
rimenkulun karşilıyacağı âzami had tâyin edilmek 
üzere, rehnedilmesidir ki, gayet faydalı bir mü
essesedir. 
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Bilhassa bu esaslı adım da atıldıktan sonra Deniz 
Ticareti Kanunumuzu beynelmilel anlaşmalara 
uygun bir hale getirmemiz zaruridir. 

•Bu izahatla kanunun tadili lüzumu zannede
rim kâfi derecede belirmiş bulunuyor. İşte, yük
sek tasviplerinize sunulan kanun projesi izahına 
çalıştığımız zaruretlerin ifadesidir. 

Bu proje nasıl meydana geldi. Bu hususta da 
Yüksek Heyetinizi tenvir etmek vazifemizdir. 
Sözlerime başlarken arz ettiğim üzere yıllardan 
beri devam eden çeşitli tadil faaliyetleri netice
sinde toplanan malzemeden istifade etmek sure
tiyle • projeyi hazırlamaya halen Berlin Üniversi
tesi Prof. Eektörü bulunan eski Ankara Hukuk 
Fakültesi Ticaret Hukuku Ordinaryüs Profesö
rü «E. Hirş» memur edilmiş ve mumaileyh ha
kikaten takdire değer bir gayretle «Türk Ticaret 
Kanunu» tasarısını, verilen direktife uygun şe
kilde hazırlamıştır. Kendisine huzurunuzda en 
derin şükranlarımı arz etmeyi bir kadirşinaslık 
borcu telâkki etmekteyim. 

Hazırlanan tasarı Adliye Vekâleti kadrosun
da çalışan hâkim ve hukukçulara tetkik ettirilip 
bâzı tadiller yapıldıktan sonra Hükümet tasarısı 
olarak 17 . I I . 1951 tarihinde Meclise takdim 
edilmiştir. Büyük Millet Meclisi Adliye Encüme
ni tasarıyı senelerce devam eden ciddî bir ince
lemeye tâbi tutmuş ve vekâletimize yapılan temas 
neticesinde teşkil olunan bir ilim komisyonunun 
da fikir ve mütalâasını aldıktan sonra tasarıyı 
tadil ederek son şeklini vermiştir. Tasarının bu 
son şeklinde vekâletimiz, Adliye Encümeni ile 
tam bir mutabakat halindedir. Bu münasebetle 
Adliye Encümeni âzasından ve elimizdeki kanun 
lâyihalarının sözcülüğünü yapan Konya Mebusu 
Hidayet Hadi Aydmer'in bu hususta yıllardan 
beri devam eden mesaisini şükranla anmayı 
borç bilirim. 

Bu son şekle nazaran tasarı, tertip itibariyle, 
bir başlangıç ile beş kitaptan ibarettir. Başlangıç 
(umumi hükümleri), birinci kitap (Ticari işlet
meyi), ikinci kitap (Ticaret şirketlerini), üçüncü 
kitap (kıymetli evrakı), dördüncü kitap 
(Deniz Ticaret Hukuku), beşinci kitap, (Sigorta 
hukukunu ihtiva etmektedir.) 

Tasarı, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun en 
son tadiline uygun bir dille yazılmış fakat Teş
kilâtı Esasiye Kanununda sarahat bulunmıyan 
hallerde cari menus lisan kullanılmıştır. 

Kül halinde kanunun hükümleri arasında 
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ahenk, irtibat ve insicam temin edilmiş olduğu 
gibi temel kanunlarımız olan Medeni 
Kanun, Borçlar Kanunu, İcra, İflâs Ka-
nvra, Hukuk Usulü Muhakemeleri ve 
Vergi Usul kanunları ile ve diğer kanun
larla olan ahenk dahi temin edilmiştir. Eskimiş 
ve muhtelif kanunlar arasında ahengi bozan ve 
mükerrir olan hükümler çıkarılmış ve ilâve edi
len yeni hükümlerle bu sahadaki ihtiyaçlarımız 
karşılanmıştır. 

Medeni Kanunumuzda olduğu gibi hüküm
lerin mânasını bir bakışta izah edecek şekilde 
her maddeye matlap ilâve edilmiş ve bu mat-
laplarda harf ve rakamlar vasıtasiyle de kanu
nun anlaşılmasını kolaylaştıran bir tasnif ya
pılmıştır. 

Başlangıç (Madde : 1 - .10) 
Tasarı hazırlanırken, hususi hukukumuzun 

mehazı olan isviçre hukukundan geniş mikyasta 
iktibaslar yapılmış ve ezcümle kıymetli evrak, 
gayrikanuni rekabet hakkındaki hükümler İs
viçre'den aynen alındığı gibi anonim şirketler, 
limitet şirketler, ticaret unvanı bahislerinde 
de İsviçre Borçlar Kanunu hükümleri, bâzı tâli 
tadilâtla iktibas olunmuştur. Böylece, vaktiyle 
Borçlar Kanununun ticaret kısmının İsviçre'
den alınmamış olmasından mütevellit mahzur
lar izale edilmiş ve tasarının birinci maddesinde 
Ticaret Kanununun, Medeni Kanunun ayrılmaz 
bir cüzü olduğu ayrıca tasrih edilmek suretiyle 
bunların bir kül teşkil ettiği tebarüz ettirilmiş
tir. Bu hükmün tazammun ettiği mâna şudur 
ki, Ticaret Kanununun tatbik ve bilhassa tefsi
rinde medeni hukukumuzun ana prensipleri dai
ma göz önünde bulundurulacak ve hükümler o 
sistem içinde mânalandırılacaktır. Tasarının 
muhtelif maddelerinde «ticari hükümler» den 
bahsolunduğu cihetle bu mefhum da birinci mad
dede tarif olunmuştur. 

Tasarının ikinci maddesindeki «teamül» tâ
biri, ilmî esaslara uygun olarak, objektif bir hu
kuk kaidesi mahiyetini almamış olan ticari âdet 
mânasında kullanılmıştır. Bir teamül, kendisi
ne riayet zaruri olduğu yolunda bir kanaatin bu 
teamül ile ilgili çevrelerde yerleşmesi suretiyle 
objektif hukuk yani örf ve âdet seviyesine çık
tığı tesbit edilmedikçe hükme esas ittihaz edile-
miyecektir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde «ticari iş» mef
humu tarif olunmaktadır. Tasarının birçok 
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hükmünde bu mefhumdan bahsolunduğu cihetle 
vuzuhu temin ve tatbikatı kolaylaştırmak mak-
sadiyle bunun tarifi lüzumlu börülmüştür. Mad
denin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile ticari • 
iş, bir ticari işletme ile ilgili olan bütün mua
mele, fiil ve işlerdir. Bu itibarla, ticari mua
mele, ticari işlerin ancak bir kısmını teşkil et
mektedir. 

Tasarının 4 ncü maddesinde (ticari işler) 
den hangilerinin (ticari dâva) yolu ile, yani ti
caret mahkemesi nezdinde takibi lâzımgeldiği 
tasrih edilmiş, bu suretle yalnız hususi bir ihti
sasa muhtacolan işler (ticari dâva) sayılmış
tır. Böylece ticari ve gayriticari dâvalar ara
sındaki sınır şimdiye kadar sürüp giden müna
kaşa ve tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde 
belirtilmiştir. Yine 4 ncü madde ile ticari dâva
lar için de deliller Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun ispat hükümlerine tâbi tutulmuş
tur. Gerçi bu hükümle ticari işlerde câri olan is-
bat serbestiyeti kısmen daraltılmış ise de bu, 
tatbikattan edinilen bir tecrübenin neticesidir. 
Kolaylığı sağlıyan ve işlerde ve dâvalarda süra
ti temin edecek olan mühim bir esastır. Kaldı 
ki, son zamanlarda vergi mevzuatımızla esaslı 
şekilde teyit ve kısmen tevsi edilmiş bulunan 
defter tutma ve müstenidatı hazır bulundurma 
mükellefiyeti de bugün için böyle bir delil tah
didine imkân vermektedir. 

Hukuk dâvalarına bakan mahkemelerle ti
caret dâvalarına bakan mahkemeler arasında va
zife ayrılığı mevcuolmayıp ayrılık sadece iş bö
lümü mahiyetinde olduğundan bir dâvanın hu
kuk veya ticaret mahkemesini iş sahasına girme
si halinde bunun're'sen nazara almmıyacağı, bir 
iptidai itiraz mahiyetinde olduğu hususu da be
şinci maddede tasrih edilmiştir ki, bu hükümle 
dâvaların uzaması önlenmiştir. 

Altıncı madde ile (ticari hükümler koyan 
kanunlarla tâyin olunan müruruzaman müddet
lerinin 'mukavele ile değiştirilemiyeeeği) tasrih 
edilmiş ve böylece tatbikatta çok büyük tered
dütlere ve Temyiz dairelerinden ve hukuk umu
mi heyetinden birçok mütebayin kararlar çık
masına sebebiyet veren bir mesele halledilmiş
tir. 

Faiz hakkında Borçlar Kanununun 72 nci 
maddesi kabul edilmiş, ancak ödeme yerinde 
benzer muameleler için daha yüksek bir faiz 
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ödenmekte ise bu miktar esas tutulmuş ve te
merrüt faizinin haddi yüzde on olarak tesbit 
edilmiştir. Bu suretle borçluların temerrüt ih
timalleri imkân nispetinde tahdidedilmiştir. Bu 
hükmün birçok dâvaların açılmasını önliyeceği 
ve açılmış olanların da kısa zamanda neticelen
mesini temin edeceği kanaatindeyiz. 

Birinci Kitap 
Ticari İşletme 

Birinci fasıl - Tacir (Madde 11 - 25) 
Bu kitabın birinci bölümü (tacir) başlığını 

taşımaktadır. Bu mefhumun izahında ticaret hu
kukunu tacirlere münhasır bir hukuk olarak ka
bul eden enfüsi sistem ile ticari muamelelere 
mahsus bir hukuk olarak kabul eden afaki sis
tem yerine modern ticaret hukuku ilminin gös
terdiği ve nıer'i kanunumuzun da 19 ncıı mad
desinde mevcudolan bir esas hareket mebdei ola
rak alınmış ve buna göre ticari işletmeyi müte
şebbis sıfatiyle işleten kimse tacir olarak kabul 
edilmiştir. Ticari işletme mefhumu esasen Borç
lar Kanunumuzun 449 ncu maddesi ve (5590) 
sayılı (•) Kanunun 3 ncü maddesi hükümlerine 
de uygundur. 

Ticari işletme mefhumundan neler anlaşıl
dığı hususunda tereddüde yer vermemek için ta
sarının 12 ve 13 ncü maddelerinde bu mefhumun 
şümulü açıklanmıştır. Tasarının tarifine göre 
ticari işletme, ticarethane veya fabrika yahut 
ticari şekilde işletilen diğer müesseselerdir. 

12 nci maddenin birinci fıkrasında ne gibi 
müesseselerin ticarethane mahiyetinde olduğu 
açıklanmış ve mer'i kanunumuzdan mülhem ola
rak 12 bent halinde çeşitli misaller zikredilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise İsviçre 
Ticaret sicili nizamnamesinden iktibasen fabri-
kaci'lığın umumi bir tarifi yapılmıştır. 

1Q ncü madde ise, ticarethane ve fabrika ol 
mıyan müesseselerin ne zaman bir ticari işletme 
mahiyetini alacağının kıstasım vaz eylemiş bu 
Ilınmaktadır. 

(Küçük tacir) tâbiri tasarıya alınmamış, bu
nun yerine halk için daha alışılmış bir tâbir olan 
(esnaf) tâbiri ikame edilmiştir. Ticari ehliyet 
hakkındaki hüküm de Medeni Kanunla hemahenk 
hale konulmuştur. . 

Tasarının yeniliklerinden birisi de yalnız 
kençli adım değil aynı zamanda âdi bir şirker 
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veya onun şerikleri namına hareket eden kimse
nin de tacir sayılmasıdır. 

Ticaret hayatındaki bâzı suiistimalleri önle
mek için hakikata aykırı olarak tacir veya bir 
şahıs şirketinin şeriki sıfatiyle hareket eden kim
seler de hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara kar
şı tacir sayılmıştır. 

Tasarının 18 nci maddesinde hükmi şahıslar
dan hangilerinin tacir olduğu tesbit edildiği gibi 
19 ncu maddede tacirlere ait hükümlerin donatma 
iştiraki hakkında da tatbik olunacağı tasrih edil
miştir. • 

İcra ve İflâs Kanununun muhtelif maddele
rinde; (Ticaret kanununa göre iflâsa tâbi olan 
kimseler) den bahsedildiği halde mer'i Ticaret Ka
nununda iflâsa tâbi olan kimseler doğrudan doğ
ruya tesbit edildiğinden tasarının 20 nci madde
sinde kimselerin iflâsa tâbi olduğu açıkça ifade 
edilmiştir. 

Bu fasıldaki diğer hükümler, ticari ihtimam, 
ihtarın şekli, bir tacirin âdi ve ticari sahası, fa
tura ve cezai şart hakkındaki hükümlerdir. Mer'i 
kanunda olduğu gibi, ticari işlerde hâkim tara
fından cezai şartın tenkisi kabul edilmemiştir. 
Ticari taaahhüdün yerine getirilmesi için bu hü
küm zaruridir. Kanunun 30 yıllık tatbikatında 
bu hükmün isabeti katî surette anlaşılmıştır. 

İkinci fashl - Ticaret sicili (Madde 26 - 40) 
Ticaret sicili, devlet işleri ve ticaret erbabı 

için büyük ehemmiyeti haizdir. Bu sebeple mu
rakabe ve mesuliyet hükümleri daha açık bir 
hale getirilmiş ve Medeni Kanunun 917 nci mad
desine atıf yapılmıştır. Sicil memurlarının va
zife ve salâhiyetleri açık bir şekilde tesbit edil
miş, cezalar artırılmış ve ilana tâbi tescil ve 
kayıtların Hükümet Merkezinde bütün Türki
ye'ye ait sicil kayıtlarını ilâna mahsus gazete ile 
yapılacağı hakkındaki hükümle aleniyet tam mâ-
nasiyle temin edilmiştir. 

Üçüncü fasıl, ticaret unvanı ve işletme adı 
(Madde 41 - 55) 

Tasarının ticaret unvanları hakkındaki hü
kümleri bu sahadaki suiistimalleri önleyici ma
hiyettedir. Ezcümle, imza salâhiyetini haiz olan-

(*) (Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği) 
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ların imza örneklerinin noterden tasdiki, mün
ferit bir tacirin imzasını unvanı ticaretiyle bir
likte el yazısı ile yazıp kullanılması hakkındaki 
hükümler mer'i kanunda olduğu gibi tasarıda 
da kabul edilmiştir. Mer'i kanunda olmıyan bir 
hüküm, yani donatma iştirakinin unvan kullan
ması tasarının 46 ncı maddesinde tanzim edil
miş ve 50 nci maddeye ilâve edilen yeni bir hü
kümle de merkezi yabancı memlekette bulunan 
Türkiye'deki bir şubenin ticaret unvanında mer
kezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube 
olduğunun gösterilmesi şart kılınmıştır. Bu 
fasıldaki yeni hükümlerden birisi de (işletme 
adları) hakkında da ticaret unvanlarına müta-
allik hükümlerin tatbik olunacağı yolundaki 55 
nci maddedir. Bu hükümle işletme adlarının il
tibasa mahal verecek şekilde kullanılması önlen
miştir. 

Dördüncü fasıl, haksız rekabet (Madde 56 -
65) 

Bugün tüccarlar arasında haksız rekabeti, 
mer'i hükümler kâfi derecede menedeeek mües-
siriyette değildir Bundan dolayı tasarıda bu 
bakımdan yeni hükümler vardır. 

30 Eylül 1943 tarihli İsviçre Federal Kanu
nuna uygun şekilde tanzim edilen haksız rekabet 
hükümleri ticari dürüstlüğü tarsin edecek ma
hiyet ve müessiriyettedir. Haksız rekabetin umu
mi bir tarifi yapıldıktan sonra hüsnüniyet kai
delerine aykırı hareketler tadadedilmiştir. Bun
lar tahdidi değil, misal mahiyetindedir. 

58 nci madde ile yalnız haksız rekabet yü
zünden zarar görenlerin değil, zarara mâruz bu
lunanlara da dâva hakkı tanınmıştır. İstihdam 
edenin ve matbuatın mesuliyetine, kararın ilâ
nına, hükmi şahısların mesuliyetine ait hüküm
ler de yeni hükümler arasındadır. 

Beşinci fasıl, ticari defter (Madde 66 - 86) 
Ticari defterler sahasında yapılan iş, bilhas

sa mer'i kanunun eskimiş hükümlerinin ihtiya
ca uygun yeni hükümlerle değiştirilmesi ve bun
ların Vergi Usul Kanunu hükümleriyle ahenkli 
bir hale getirilmesi olmuştur. Yeni Gelir Vergi
si sistemi ileri bir sistem olduğu halde, Ticaret 
Kanunumuzdaki defter tutma işi geri bir sistem
dir. Hükmi şahısların ve hükmi şahsiyeti bu-
lunmıyan iktisadi işletmelerin ve hakiki şahısla
rın ne gibi defterler tutacakları gayet etraflı şe
kilde gösterilmiş ve hakiki şahıs olan tacirlerin 
işlerinin mahiyet ve şümulü elverişli olduğu tak-
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dirde sadece işletme defteriyle iktifa edebilme
leri caiz görülmüştür. Defter tutma mükellefiye
tini, hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getir-
miyenler hakkında cezai müeyyide tâyinini ve 
bu müeyyidenin defteri kanuna uygun şekilde 
tutmıyan muhasibe de teşmili tasarının yeni hü-
kümlerindendir; Bu fasla ilâve edilen bu yeni 
hükümlerle her nevi suiistimaller bertaraf edil
miştir. 

Altıncı fasıl, cari hesap (Madde 87 - 99) 
Tasarının hesabı cari hükümleri, bakiyenin 

tanınması ile haciz hakkındaki bir hüküm istis
na edilirse mer'i hükümlerin aynıdır. 92 nci 
maddeye son cümle olarak ilâve edilen (Bakiye
yi gösteren cetveli alan tarafın aldığı tarihten 
itibaren bir ay içinde itirazda bulunmaması ha
linde bakiyeyi kabul etmiş sayılacağına) dair hü
küm ile, 98 nci maddedeki haciz hükmü tatbi
katın bu sahadaki meselelerini kolaylıkla hal im
kânını vermiş bulunmaktadır. 

Yedinci fasıl, ticaret işleri tellâllığı (Madde 
100 -115) 

Tasarının ticaret tellâllığı hakkındaki hü
kümleri mer i kanunun hükümlerinin aynıdır. 
Bu hükümler Borçlar Kanunu ve borsalara mah
sus kanunlardaki hükümlerle birlikte ihtiyaçla
ra uymaktadır. Bu sebeple sadece 100 ncü mad
deye konan hükümle Borçlar Kanunundaki hü
kümlerle olan irtibatın temini ve borsa tellalları 
hakkındaki hükümlerin mahfuz bulunduğunun 
gösterilmesiyle iktifa edilmiştir. 

Sekizinci fasıl, acentelik (Madde 116 - 134) 
Muhterem arkadaşlarım, bu acantalık mu

kavelesi malûmuâl ileri Borçlar Kanunumuzda 
mevcudolan tip mukaveleler muayyen sayıda
dır. Buna kapalı rakamla müessir diyoruz. 
Meselâ; alım, satım, kira, kefalet, vekâlet akdi, 
komisyon akdi ve saire bunlar belli sayıda mu
kaveledir. Biz İsviçre Borçlar Kanununu ik
tibas ettikten sonra İsviçre'li daha ziyade ko-
müsyon mukavelesi ve diğer mukavelelerden tem
sil mukavelesi ihdas edilereft bir mukavele ortaya 
koymuş, bunun adma acentelik mukavelesi de
miştir. Bu mukavele bizim Borçlar hukuku
muzda mevcut değildir. Ana. Ticaret Kanu
numuza bu suretle bunu sokmuş bulunuyoruz. 
Acentelik mukavelesi ticaret hayatında en 
ehemmiyetli akislerinden birisidir. Bu itibar
la tasarının acenteliğe ait hükümleri bugün-

348 



î : 77 15.6 
kü ticaret hayatının icabatma uygun hüküm- I 
lerdir. Bu hükümlerle kanunumuzun mühim 
bir boşluğu doldurulmuştur. 116 ncı maddede 
acentenin tarifi yapılmış, 118 nci madde ile 
vekil ve müvekkil rekabet tahdidine tâbi tutul
muştur, 119 ncu madde ile de acentenin sa
lâhiyetleri tâyin edilmiş ve bilhassa bu maddede 
acentenin müvekkil namına dâva açabileceği ve 
kendisine karşı da dâva açılabileceği ve bu hük
me aykırı mukavelelerin muteber olmadığı tas
rih edilmiştir. Bu suretle bu müesseseyi benze
ri müesseselerden ayıran farklar tesbıt edilmiş 
olduğu gibi tatbikatta görülen bir suiistimali, • 
yani matbu genel şartnamelere istinaden yaban
cı müesseseler namına muamele yapan acentele
rin ecnebi bir mahkemenin salâhiyetini ileri 
sürmeleri önlenmiştir. 

Böyle küçük küçük kelimelerle ifade edilen 
mefhumlar ticaret hayatımızda muazzam güç
lükler yaratmakta ve milyonlarca zararımıza se
bebiyet vermekte idi. 

İkinci kitap 
Ticaret şirketleri I 

Birinci fasıl — Umumi hükümler 
(Madde : 136 - 152) 
Bu kitapta ticaret şirketleri tanzim edilmiş 

bulunmaktadır. Burada meydana gelen yenilik
leri, cemiyetimizin ihtiyaçları bakımından der
piş edilen hükümleri kısaca arz etmek isterim. 

Bu faslın tanziminde mer'i kanundaki ahenk
sizlikler bertaraf edilmiş ve yeni hükümler ilâ
ve olunmuştur. 

Mer'i kanunda olduğu gibi tasarıda da hük
mi şahsiyet prensibi ve izin sistemi muhafaza 
edilmiştir. Zira bu sistem sayesinde kanuna uy-
mıyan hükümlerin şirket mukavelelerine kon
ması daha bidayette önlenmiş olacağı gibi Ti
caret Vekâletince tertibedilen mukavele numu
neleri esas mukavelelerin hazırlanmasını kolay
laştıracaktır. 

Medeni Kanunun hükmi şahıslara mütaallik 
umumi hükümleri (madde 45, 47, 48, 49) ticaret I 
şirketleri hakkında da tatbik olunabilecektir. 

Tasarıya ilâve edilen yeni hükümlerden bi
risi de mühim bir ihtiyaca tekabül eden ve 
146 - 151 nci maddelerde tanzim olunan şirket
lerin birleşmesi hakkındaki hükümdür. (Yani 
füzion meselesi). Diğer bir hüküm bir şirke
tin diğer bir şirket nev'ine çevrilmesi hakkın- ! 
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daki hükümdür ki ; yani (konversiyon meselesi). 
152 nci madde ile tanzim edilen bu hükümde ka
nundaki bir boşluk doldurulmuştur. Tatbikatın 
mühim bir ihtiyacını karşılıyan bir hüküm de 
Adliye Encümenince 140 ncı maddeye ilâve edil
miştir. Bu hüküm, devir ve temliki' hususi bir 
şekle bağlı bulunan mal veya hakların şirkete 
sermaye olarak vaz'ı taahhütlerinde, taahhütte 
bulunan şerikin usulüne göre tanzim olunan şir
ket mukavelesini imza etmesi bu taahhüdün mu
teberliği için kâfi olup ayrıca şekle riayete lü
zum bulunmadığı yolundaki hükümdür. Filha
kika mer'i kanuna göre, sermaye olarak gayri
menkul temliki taahhüdünde bulunan bir ortak 
şirketin teşekkülünden sonra dahi bu taahhü
dünü yerine getirmediği takdirde, bu şerikin 
taahhüdünün yerine getirilmesi için bir müey
yide yoktur. Şirketin teşekkülünden evvel de 
ferağı kabule ehil bir şahsiyet henüz meveudol-
madığmdan resmî şekle riayet olunamamakta
dır. Bu hal şirketlerin kurulmasını ve şerikler 
arasındaki tesanüdü bozmaktadır. Encümence 
ilâve edilen diğer bir hüküm de ortakların ser
maye taahhütlerini yerine getirmemeleri halin
de kurucular tarafından ihtiyati tedbir talebo-
lunabileceği yolundaki hükümdür. Encümenin 
ilâve ettiği her iki hüküm ile temin ettiği kolay
lık mühim bir ihtiyacın ifadesi olmak bakımın
dan hükümetçe de uygun görülmüştür. 

İkinci fasıl - Kolektif şirket (Madde : 153 -
242) 

Kolektif şirketler hakkındaki hükümler ter
tip şeklindeki bâzı değişiklikler haricolarak 
mer'i kanunun aynıdır. Adliye Encümenince 
şirket mukavelesinin şekli hakkında kabul edi
len hüküm, yani esas mukavelenin muteberliği 
için imzaların noter tasdikini ihtiva eden yazılı 
şekil hükümetçe de muvafık görülmüştür. Fil
hakika imza tasdiki ile vusuk gayesine erişil
miş olacağı gibi âkıdler için külfetli olan resmî 
şekil yerine yazılı şeklin ikamesi suretiyle te
min edilen kolaylık kolektif şirketlerin kurul
masını teşvik edecektir. 

Tasarının 155 nci maddesinde şirket muka
velesinin ihtiva edeceği mecburi kayıtlar açık
ça gösterilmiş ve 156 ncı maddede, bu hükmün 
ve mukavelenin kanuni şekilde yapılmaması
nın müeyyidesi olarak da mukavelenin hüküm
süz olacağı tasrih edilmiş ve şirketin meydana 
gelmemesi halinde ortaya çıkan hukuki durumu 
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aydınlatmak üzere bu halde âdi şirket hüküm
lerinin tatbik edileceği bildirilmiştir. Bundan 
başka tescilden önce muamele yapılması halinde 
veyahut mukavele ve bir ortaklık unvanı ol
maksızın muameleye girişilmesi halinde ortak
ların müteselsil olarak şahsan mesul tutulacak
ları kabul edilerek (Madde : 158) tatbikatta bir
takım kimselerin aldatıcı unvanlar altında iyi 
niyetli yurttaşları aldatmaları önlenmiştir. 

Bir ortağın şirkete ait vazifelerini ifa 
zımnında işlediği haksız fiilden doğan zararlar
dan şirketin doğrudan doğruya mesul olacağını 
tazammun eden ve 177 nci maddenin ikinci 
fıkrasına ilâve edilen hüküm de yeni bir hü
kümdür. 

Üçüncü fasıl — Komandit Şirket. (Madde: 
243 - 268) 

Tasarının komandit şirketler hakkındaki 
hükümleri de mer'i kanun hükümlerinin aynı
dır. Yalnız ilk madde olan 243 ncü maddeye 
ilâve edilen fıkra ile kolektif şirkette olduğu 
gibi hükmi şahısların gayrimahdut mesuliyetli 
ortak olamıyacakları tasrih edilmiş ve son mad
de olan 268 nci madde ile de bir komandit şir
ketin kolektif şirket ve bir kolektif şirketin ko
mandit şirket şekline nasıl geçebileceği meselesi 
tanzim edilmiştir. 

Dördüncü fasıl —• Anonim Şirket (Madde : 
269 - 274) 

Tasarının anonim şirketler hakkındaki hü
kümleri de esas itibariyle mer'i kanundan alın
mış olmakla beraber ihtiyaca uymıyan hüküm
ler değiştirilmiş ve yeni hükümler ilâve edil
miştir. 

Bu faslın birinci maddesinde anonim şirke
tin tarifi yapılmış ve hükümet tasarısındaki 
metinde mevcudolan (birbirine eşit) kaydı im
tiyazlı rey hakkı bahşeden hisse senetleri çıka
rılmasına imkân vermek maksadiyle Adliye En
cümenince tariften çıkarılmıştır ki, bu tadil 
hükümetçe de uygun görülmüştür. Yine tasarı
nın 271 nci maddesine Adliye Encümenince ilâ
ve edilen, esas mukavelede şirket mevzuunun 
hudutlarının gösterilmesi lüzumunu tazammun 
eden hüküm, organların temsil salâhiyetinin 
hududunun tâyini ve ticaret unvanının himaye
si bakımından zaruri bir hükümdür. 

Mer'i kanunda esas sermayenin asgari mik
tarı hakkında bir hüküm mevcut değildir. Ano
nim şirketlerin büyük işletme sermayesine lü-
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zum hissedilen işler için kurulduğu nazara alı
narak 100 bin lira asgari sermaye ile kurulma
ları için tasarıya 272 nci madde hükmü konmuş
tur. Bu hüküm Adliye Encümenince de muvafık 
görülmüş, fakat memleketimizdeki iktisadi ge
lişme nazara alınarak asgari had 500 bin lira 
olarak tesbit edilmiştir ki ; bu tadil bugünkü 
ihtiyaçlara uygundur. Orta sermayeye ihtiyaç 
gösteren işler için iktisat sahasında uygun gö
rülen şirket nevi limitet şirkettir. Bunun hak
kındaki hükümler de cevap vermesi gerekli ik
tisadi ihtiyaçları karşılıyabilecek şekilde tan
zim edilmiş olduğundan sermayenin böylece 
yükseltilmesi ihtiyaçlara tamamen uygundur. 

Mevzuu âmme hizmeti olan anonim şirket
lerin idare ve murakabe meclislerinde devlet, 
vilâyet ve belediye gibi âmme hükmi şahısları
nın temsilci bulundurmaları hususundaki 275 
nci madde hükmü tasarının murakabeye ait ye
ni hükümlerindendir. 

Esas mukavele hakkındaki 270 ncu madde
ye ve iştirak taahhütnameleri hakkında 285 nci 
maddeye Adliye Encümenince verilen şekil ano
nim şirketlerin teşekkülünü! kolaylaştırmaktadır 
ki ; bu kolaylık artan iktisadi inkişaf hamleleri
ni destekliyen bir âmil olacaktır. Esasen şirket
lerin kuruluşlarını güçleştirmekte hiçbir fayda 
yoktur. Bilâkis onların kuruluşunu kolaylaştır
mak, fakat buna mukabil kurulduktan sonra 
vukua gelecek suiistimalleri önlemek memleke
tin hakiki ihtiyaçlarının ifadesini teşkil eder. 
Binaenaleyh bu kanunla tanzim edilen diğer 
bütün müesseselerde olduğu gibi anonim şirket
lerin tanziminde bu görüş hâkim olmuştur. Ad
liye Encümenince 289 ve 297 nci maddelerde 
yapılan tadiller tatbikatın ihtiyaçlarına uygun
dur. Kuruluş esnasında yapılacak yolsuzlukla
rın da bertaraf edilmesi lâzımdır. Bu safhada 
yapılması muhtemel yolsuzluklardan birisi ve 
en mühimmi, aynı sermaye mjiktarının aynın ha
kiki kıymetinden çok fazla ve devralman şeyler 
için verildiği iddia olunan bedelin aşırı derece
de yüksek gösterilmesi gibi hallerdir. Tasarının 
299 ncu maddesine göre mahkeme bu gibi hal
lerde şirketin tasdiki talebini reddedecektir. 
Şirketin kuruluşundan sonra da, kanun veya 
esas mukavele hükümlerine riayet olunmamak 
suretiyle alacaklıların ve hak sahiplerinin men
faatlerinin tehlikeye düşürülmesi veya ihlâl edil
mesi halinde' talep üzerine şirketin kurulmamış 
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sayılmasına karar verilebilecektir. Bunlardan 1 
başka 305 - 308 nci maddelerde kuruluş anında 
yapılacak suiistimallere karşı cezai hükümler ve 
309 ncu madde ile tazminat hükmü konmuştur. 
311 nci madde de kanuna karşı yapılacak hile
leri önliyecek hükümleri ihtiva etmektedir. 

321 nci maddenin son fıkrasında temsil ve 
idare salâhiyetini haiz olanların vazifelerini 
yaptıkları sırada işledikleri haksız fiilerden şir
ketin mesul olduğu ve rücu hakkının mahfuz 
bulunduğu tasrih edilmiştir. 

341 nci maddeki bir aylık müddetin hak dü
şüren bir müddet olmadığının Adliye Encüme
nince maddeye ilâve edilen bir hükümle tesbit 
edilmesi maddeye vuzuh vermiş ve 309 ncu mad
de ile olan münasebet daha açık bir şekil almış
tır. 

Anonim şirketler hakkındaki yeni hükümler
den birisi de bütün hissedarların muvafakati 
şartiyle, diğer merasim hakkındaki hükümler 
mahfuz kalmak üzere, umumi heyet toplantısı
na davete mütedair merasimin bertaraf edilebi
leceği hakkındaki 370 nci madde hükmüdür. Fil
hakika bütün hisse senetlerinin bir aile elinde 
toplanması gibi hallerde umumi heyeti içtimaa 
davet merasimi bir külfetten başka bir şey de
ğildir. 

Bir hissedarın ne kadar çok hisse senedine 
sahibolursa olsun on reyden fazla reye sahibola-
maması yolundaki memnuniyet 373 ncü maddede 
yapılan tadille Adliye Encümeni tarafından kal
dırılmıştır. Zira bu memnuiyetin gayesi, ekalli
yetin korunmasıdır. Halbuki çok sayıda hisse 
senedine sahip bulunan bir hissedar bu senetle
ri kendisine tâbi kimselere (kukla adamlara) 
tevzi etmek suretiyle umumi heyette rey ekseri
yetini temin edebilmektedir. Binaenaleyh bu 
tedbir ekalliyeti koruyacak müessir bir tedbir 
olmadıktan başka yabancıların Türk şirketleri
ne sermaye koymalarına engel olması itibariyle 
memleketin iktisadi inkişafına menfi bir tesir ic
rasından da hâli kalmamaktadır. Nihayet bu hü
küm bir âmir hüküm olmayıp kurucular şirket 
esas mukavelesinde rey hakkını diledikleri şe
kilde tanzim edebilirler. Binaenaleyh bu hük
mün kaldırılması, buna mukabil 381 nci madde
ye konan bir hükümle, umumi heyet kararları
nın objektif hüsnüniyet kaidelerine aykırı ola
rak ittihaz edilmesi halinin iptal sebebi olarak 
kabul edilmesi yolundaki teklif isabetli görül- ı 
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müştür. Böylece ekalliyetin müessir bir şekilde 
himayesi temin edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 451, 454 ncü maddeleri de yeni
dir. Bu hükümlerle tasfiyesiz infisah hali yani 
(Birleşme) ve (Devralınma) halleri tesbit edil
miştir. 

Anonim şirketlerin hesapları hakkındaki 
mer'i kanunun 462, 466 nci maddeleri kifayet
siz olduğundan bunların yerine 455, 474 ncü 
maddeler ikame edilmiştir, (isviçre Borçlar Ka
nunundan alınmıştır) 

Beşinci fasıl, sermayesi paylara bölünmüş ko
mandit şirket (madde : 475 - 484) tatbikatta 
pek az mevcudolan bu şirket nevine ait hüküm
ler mer'i kanun hükümlerinin aynıdır. 

Altıncı fasıl : Kooperatif şirket (Madde : 
485 - 502) 

Kooperatif şirketler hakkındaki hükümler, 
bir iki düzeltme haricolarak bugünkü hükümle
rin aynıdır. Bu hükümlerin Ticaret Kanunu çer
çevesi içinde geniş bir surette tanzimi düşünü
lemez. Ticaret Kanunundaki hükümler nihayet 
kooperatifler için umumi hükümler mahiyetinde 
olup memleketimizde tatbiki çok genişlemiş olan 
muhtelif çeşit kooperatiflerin ayrı bir kanunla 
geniş surette tanzimi lâzımdır. Mevcut hüküm
ler ana hüküm olarak ihtiyaca kâfidir. 

Yedinci fasıl : Limitet şirket (Madde : 503 -
556) 

Limitet şirketler hakkındaki mer'i kanun hü
kümleri kifayetsiz olduğundan İsviçre Borçlar 
Kanununun limitet şirketlere ait hükümleri ih
tiyaçlarımıza ve diğer hükümlere uygun bir ha
le konarak alınmış bu suretle İsviçre literatü
ründen ve mahkeme içtihatlarından istifade hu
susu da temin edilmiştir. 

Üçüncü kitap 
Kıymetli evrak 

(Madde i 557 - 815) 
Kıymetli evrak hakkındaki hükümler esas iti

bariyle mer'i kanundan alınmıştır. Ve burada 
bâzı yeni hükümler de ilâve edilmiştir. 

Tasarının poliçe, çek ve emre muharrer se
netlere ait hükümleri 1930 ve 1931 tarihli Ce
nevre mukavelelerine istinadeden İsviçre Kanu
nundan aynen iktibas edilen hükümlerdir. Bey
nelmilel bir tedavül sahasını haiz olan ticari se
netlerin tanziminde beynelmilel anlaşmalarla ka-
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bul edilen esasların alınmasından başka bir şey I 
yapılamazdı. | 

Alâkası sebebiyle deniz ticaretini tanzim eden I 
4 ncü kitaba alman konşimento hariç olarak ta
şıma senetleriyle, taşımaya ve taşıma komisyon
culuğuna ait hükümler de bu kitapta tanzim edil
miştir. 

Taşıma hükümleri eksikleri tamamlanmak ve 
yenileri ilâve edilmek suretiyle mer'i kanundan 
alınmış ve memleketin ihtiyaçlarına kifayet etmi-
yen Borçlar Kanununun taşımaya ait hüküm
leri kaldırılmıştır. 

Dördüncü kitap 
Deniz ticareti 

(Madde : 816 -1262) 
Tasarının deniz ticaretine ait hükümleri, 

mer'i kanundaki bütün hata ve iphamların iza
lesi, bir kısım ve eskimiş hükümlerin tayyı ve 
yerlerine katılmakta olduğumuz beynelmilel an
laşmalara ve deniz hukuk sahasında hâkim bir 
rol oynıyan Anglo - Sakson hukukuna uygun 
yeni hükümler ilâvesi suretiyle ihtiyaçlara daha 
uygun bir hale getirilmiş hükümlerdir. Bu hü
kümlerle deniz kredilerinin kolaylıkla elde edil
mesi, ve ticaret filomuzun inkişafı temin edilmiş 
olacaktır. 

812-822 nci maddelerde (gemi), (ticaret ge
misi), (denize, yüke ve yola elverişlilik) mef
humları tarif edilmiş, bu suretle deniz hukuku
nun ana mefhumlarının hudutları tesbit edilmiş
tir. 

Bayrak hakkındaki hükümler esas itibariyle 
mer'i kanundan alınmış, ancak, bâzı tadilâtla 
modern ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmiştir. 

Deniz Ticareti Kanunumuzun mehazı olan 
Almanya deniz hukukunun ayni haklar bahsini 
1940 senesinde esaslı bir revizyona tâbi tutmuş 
ve bu hükümleri modern ihtiyaçları karşılıyacak 
bir hale ifrağ etmiştir. îşte bu hükümler Medeni 
Kanunumuzla hemahenk bir hale getirilmek su- ı 
retiyle yeni Alman hukukundan iktibas olun
muştur. I 

Gemi sicili hakkındaki hükümler, tasarının,' ı 
gemilerin hukuki mahiyetini tâyine yariyan ye
ni hükümleri dolayısiyle yeni bir şekil almış
tır. Gemi sicili alenilikle beraber âmme itimadı
na mazhar kılınmış inşa halindeki gemilerin de I 
sicile kaydı 858 nci madde ile kabul edilmiş- j 
tir. ! 
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Sicile kayıdlı bulunmıyan gemiler hakkında 

(Bâzı hükümler hariç) menkul mülkiyetine ait 
hükümlerin tatbiki kabul edilmiş, fakat sicile 
kayıtlı bulunan gemiler için hususi hükümler 
konmuştur. Gemi mülkiyeti hakkında kabul edi
len esasın neticesi olarak gemi rehninde sicilde 
kayıtlı olmıyan gemiler hakkında menkul reh-
ni hükümlerinin ve müseecel gemiler hakkında 
tasarıda geniş ve memleketimizin ihtiyaçlarını 
tam mânasiyle karşılıyacak ve Medeni Kanunu
muzla hemahenk hükümler vaz'edilmiştir. 

Donatma iştirakine ait hükümler mer'i ka
nundan alınmış, fakat mehazımız Almanya'da 
zamanla ilim ve içtihat sahasında yerleşmiş bu
lunan esaslar ve memleketimizin hususi ihti
yaçları göz önünde bulundurulmak suretiyle 
bâzı yeni hükümler de ilâve edilerek ıslah edil-

^miştir. 
Denizde taşımaya ait hükümler 10 Ağustos 

1937 tarihli Alman Kanununa istinadetmekte-
dir ki, mezkûr kanun Anglo - Sakson esasına 
dayanan Lahey kaideleriyle Brüksel Anlaşma
larından alınmıştır. Bu hükümler yeni ve ihti
yaçlara ve tatbikata uygun hükümlerdir. 

Mer'i kanunun konişmentolara ait hüküm
leri beynelmilel anlaşmalara uygun yenilerinin 
ilâvesi ve ıslahı suretiyle tasarıya alınmıştır. 

Denizaşırı satış mukavelelerinden Fob sa
tışının hükümleri tasarıda tesbit edilmek sure
tiyle örf ve âdet hukuku olmaktan çıkarılmış
tır. 

Sif satış hükümleri ise (Varşuva - Unskurt) 
kaidelerinden alınmıştır. 

Tatbikatı hemen hemen mevcudolmıyan de
niz ödüncü mukavelesi hükümleri olduğu gibi 

i muhafaza edilmiştir. 
Müşterek avaıya hükümleri, mukavelelere 

dercedilen şartlarla fiilen yaşamakta ve tatbik 
edilmekte olan (York - Anvers) kaidelerinden 

i alınmıştır. 
Çatma, kurtarma ve yardım, gemi alacaklı

ları hakkındaki hükümler, bâzı farklarla mer'i 
kanunun aynıdır. 

i Deniz hukukundaki izahata son vermeden 
| evvel Adliye Encümeni tarafından son madde-
j 1er başlığı altında ilâve olunan bâzı hükümleri 

zikretmek isterim. Vaktivle Almanya'dan Deniz 
Ticareti Kanunumuz iktibas olunurken bunu ta-

I mamlıyan mevzuatın iktibası ihmal olunmuştur. 
i Bunun en mühimmi, gemi adamlarının hukuki 
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durumunu nizamlıyan (Gemi adamları Kanunu 
— Seemannsordung) dır. 10 . I I I . 1954 tarih ve 
6379 sayılı (Deniz İş Kanunu), meseleyi yalnız 
iş veren zaviyesinden ve gemi adamlarına mün
hasır olarak tanzim etmekle bu boşluğu ancak 
kısmen doldurmuştur. Bu kanunla iş verenin 
kanuni ve akdî vecibeleri muayyen müeyyide
lere bağlandığı halde gemi adamları hakkında 
müessir bir müeyyide mevcut değildir. Bu du
rum tatbikatta azîm müşkülât doğurmakta ve 
gemide emniyet ve inzibatı ve gemi adamları
nın vazifelerini bihakkin ifa etmelerini temin 
imkânını selbetmektedir. Bir tek gemi adamının 
vazife ifasından kaçınması büyük nir iktisadi 
değer taşıyan geminin hareketini geciktirmek
te ve çok büyük zararları müeddi olmaktadır. 
Binaenaleyh, deniz iş hukukunu da ihtiva et
mek üzere bir gemi adamları kanunu ısdar edi
linceye kadar en tieil ihtiyaçları karşılamak üze
re Adliye Encümenince ilâve buyurulan hüküm
leri şükranla anmak isterim. 

Beşinci Kitap 
Sigorta 

(Madde 1459 -1263) 
Tasarının beşinci kitabı sigortalara tahsis 

edilmiştir. Kara sigortalariyle denizcilik riziko
larına ait sigortalar bu kitapta tanzim edilmiş
tir. Sigorta bahsinde yapılan en mühim yenilik 

. âmir hükümlerin açıkça tesbit edilmiş olması
dır. Diğer tadiller tamamiyle sigorta hukuku 
esaslarına ve ihtiyaçlara ve tatbikatın mesele
lerine ve memleketimiz sigortacılığının inki
şafı icaplarına uygundur. 

Kanunun tadili sebebiyle muhtevası hakkın
da umumi hatlariyle yaptığım açıklama bura
da sona eriyor. Tasarının bir an evvel kanun 
haline getirilmesi lüzumu üzerinde tereddüde 
düşecek bir arkadaşımızın bulunmadığı kanaa
tindeyim. 

Hülâsa : 
Sözlerime son vermeden evvel müzakere 

şekli hakkında da görüşümüzü arz etmeme mü
saadelerini rica ederim. 

Tasviplerinize arz olunan tasarı Ticaret 
Kanuniyle uzaktan yakından alâkalı muhit
lerin ve ihtisas erbabının mütalâaları alınmak 
suretiyle uzun, yorucu ve verimli bir mesai 
neticesinde hazırlanmıştır. Bu sahadaki ihti
yaçları karşılamak, kara ve deniz ticaretimizin 
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inkişafını sağlamak, tatbikattaki pürüzlü mese
leleri halletmek ve işleri sürüncemeden kur
tarmak için ne mümkünse yapılmıştır. Bil
hassa Adliye Encümeniniz yıllarca bu kanun 
üzerinde çalışmış, çok esaslı, hayırlı ve isabet
li tadiller yapmıştır. Böylece beşerî eserlerde 
istihsali mümkün olan mükemmeliyette bir eser 
vücuda gelmiştir. Bu kanunun müstacelen, 
tercihan ve kül halinde müzakere ve kabulü 
lâzımdır. Müstaceliyet ve tercih sebepleri iza
hatımdan anlaşılmış bulunmaktadır. Kül ha
linde müzakeresi meselesine gelince; büyük 
kodların bilhassa teknik hususiyetleri olan ve 
tam bir sistem teşkil eden bu gibi ana kanun
ların madde madde müzakeresi mûtat değildir. 

Bilâkis, muhtelif zümrelere mensup erbabı ih
tisasın tetkikinden geçmek suretiyle hazırla
nan bu gibi ana kanunların kül halinde mü
zakere ve kabulü âdet haline gelmiştir. Nite
kim, gerek zaman kaybını önlemek, gerekse ve 
bilhassa teklif ve kabul olunacak münferit hü
kümlerle kanunun insican ve ahenginin bozul
masına mahal vermemek maksadiyle, mehazımız 
İsviçre'de birçok kantonların Medeni kanunları 
ve Federal Medeni Kanun, meşhur Alman Me
deni Kanunu, İspanya Medeni Kanunu parlâ-
mentolarca madde madde müzakere edilmeden 
kül halinde kabul olunmuştur. 

Medeni memleketlerin parlamentolarınca ka
bul edilegelmiş olan bu usul memleketimiz çin de 
yabancı değildir. Zikrolunan mahzurları önlemek 
gayesiyle Yüksek Meclisiniz dahi Medeni Kanu
numuzla, Borçlar Kanunumuzu,, İcra ve İflâs 
Kanunumuzu, Ceza Kanunumuzu hep kül halin
de müzakere ve kabul buyurmuştur. 

Müsaade buyurursanız bu kül halinde müza
kere ve kabul etmeye takaddüm eden prensiple
re burada işaret etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Medeni Kanun, Borç
lar Kanunu, İcra ve İflâs Kanunu, Ceza Kanunu, 
müzakereleri vesilesiyle Yüksek Mecliste cereyan 
eden müzakerata ve iradedilen nutuklara ve söz
lere burada işaretle iktifa edeceğim. Adliye Ve
kili Mahmut Esat Bozkurt Medeni Kanunumu
zun müzakeresi münasebetiyle şu konuşmayı yap
mışlardır : 

«ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY 
— Arkadaşlar; Reisicumhur hazretlerinin Mecli
sin küşadı merasiminde iradettikleri nutukta mev-
zuubahis buyurdukları adlî kanunların hepsi ha-
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zırdır. Bunlardan en mühimi olan Kanunu Me
deniyi Adliye Encümeni tetkik etmiş ve tetkikini 
de ikmal etmiştir. Bugün Heyeti Celilenizin na
zarı dikkatine arz edilecektir. Kanunun müstace
liyetine binaen önümüzdeki Çarşamba günü mü
zakeresine başlanmasını ve Ruznamedeki mevad-
da tercihan ve takdimen müzakere edilmesini ve 
teklifinin de kabulünü rica ederim. (Muvafık ses
leri) 

Bir iknci teklifim daha vardır. Bu kanunla
rın heyeti umumiyesi 4 000 madde kadardır. Ka
nunu Medeni aşağı yukarı 1 400 maddedr, Ka
nunu Ceza 700 küsur, Ticaret Kanunu bin mad
de kadar vardır. Bunların Meclisi Âlide madde 
madde müzakere edilerek reye vâz'ma imkân 
görmüyorum. Esasen bu kanunlar diğer düveli 
mütemeddinede de madde madde değil, kül ha
linde müzakere, ret veya kabul edilmiştir. Çün
kü bunlar bir küldür. İçinde 3 - 5 maddenin oy
naması diğer maddelerin de mânasını kaybetti-
rebilir. Bunlar birinci maddeden sonuncu madde
ye kadar yekdiğerine bağlı olan kavaitten ibaret
tir. Binaenaleyh, söz söylemek arzu eden arkadaş
larımız heyeti umumiyesi hakkında beyanı mü
talâa ederlerken maddelere ilişmelerini, takrir 
vermelerini ve bu takrirlerin de encümence tet
kik edilmesini ve encümende tetkik edildikten son
ra bir mazbata yapılarak bu tekliflerin kabul ve
ya reddedilmesini muvafık görüyorum. Ondan 
sonra kanunun heyet umumiyesi reye vaz'edilir, 
ya kabul edilir, ya reddedilir. (Muvafık sesleri) 

REÎS — Adilye Vekili Beyin bir teklifi önü
müzdeki Çarşamba günü Kanunu Medeninin ter
cihan ve müstacelen müzakeresi hakkındadır. 
diğeri de kanunun maddelerinin ayrı ayrı de
ğil, bir kül halinde müzakeresidir. Yani heyeti 
umumiyesinin müzakeresidir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşane) — Kanunun bize 
bir an evvel verilmesini rica ederim. 

REÎS — Bugün tevzi olunuyor. Daha bir 
haftalık zaman vardır. Bu müddet zarfında her
kes mütalâa ve tetkik eder, fikirlerini hazırlar. 
Bu hususta bir takrir vardır, okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Kanunu Medeni, vecibe (ukudat), Ticaret ve 
Ceza kanunlarının Mecliste müzakeresi esnasın
da bir madde ile kabul veya ret suretiyle kül 
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halinde kararı katiye iktiran ettirilm'esinin usul 
ittihazını teklif ederim. Afyon 

Ali 
(Kabul sesleri) 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim; 
Nizamnamei Dahilî sarihtir. Kanunun madde 
madde müzakeresi lâzımdır. (Reye sesleri) 

(Kabul sesleri) 
Muhterem arkadaşlar; Nizamnamei Dahilî, 

yüksek malûmunuz olduğu üzere, kanunlar mad
de madde müzakere edilmesini âmirdir. Bundan 
başka müstaceliyet vaziyetinin de mevcudolduğu 
yine yüksek malûmunuzdur. Bu itibarla öteden 
beri Meclisimizde usul ve itiyat haline gelmiş 
olan ve nizamnamemizin bir cüzü sayılması 
icabeden bu usule uygun olarak Ticaret Kanu
numuzun kül halinde müzakere ve kabul edil
mesini rica ediyor ve bu hususta bir takrir tak
dim ediyorum. 

Tasvibinize arz ettiğimiz Ticaret Kanunu 
uzun bir mesai neticesinde hazırlanmış ve has
saten Adliye Encümeninizin senelerce devam 
eden ciddî bir tetkikinden geçmiş ve encümen 
dışında kalan mütehassıs mebuslar da tasarının 
hazırlanmasında kıymetli yardımlarda bulun
muş olması itibariyle kül halinde müzakere ve 
kabulün hiçbir mahzuru kalmamıştır. Kaldı ki, 
bir an için bu kanunun madde madde müzake
resi derpiş olunsa bile bugünkü çalışma tarzı
mızın verimine göre yapılan hesapların netice
sinde böyle bir kanunun yıllar ve yıllar boyu 
bitirilemiyeceği aşikârdır. Binaenaleyh Yüksek 
Meclisinizce de benimsenmiş olan bu teamüle 
uygun olarak ve 1475 maddelik bu kanunun 
madde madde müzakeresinin imkânsızlığı ve 
madde madde müzakere ve tadili halinde insi
camın bozulması tehlikesi dolayısiyle Yüksek 
Meclisin muhterem azasının lâyihayı 15 gün zar
fında tetkik buyurarak yapılacak tadil teklif
lerinin evvel emirde Yüksek Riyasetçe Adliye 
Encümenine havale buyurulmasmı ve orada ye
niden tetkik ve bir mazbataya raptedildikten 
sonra Yüksek Meclisçe sadece bunlar üzerinde, 
yine tercihan ve müstacelen görüşülmesi sure
tiyle kanunun yürürlüğe giriş ve uygulanma 
şekli hakkındaki kanun ile birlikte kül halinde 
kabulü ile maksada erişilebileceğini yüksek tak-
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de reye arzı hususunu teklif ve rica eylerim. 

15 . VI . 1956 
Adliye Vekili 

Hüseyin Avni Göktürk 

REİS — Takrir iki hükmü ihtiva etmektedir. 
Birisi, müzakeresine başlanmak üzere tasvibi
nize arz edilen kanunun takdimen ve müstace-
len görüşülmesi keyfiyetidir. Bu hususu yüksek 
tasviplerinize arz ediyorum: Takdimen ve müs-
tacelen görüşülmesini kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... İttifakla kabul edilmiştir. 

İkinci kısım, ki, gene takrirde bildirildiği ve 
Adliye Vekili tarafından esbabı mucibesi arz 
edildiği şekilde bu kanunun usule tevfikan Ad
liye Encümeninden geldikten sonra kül halinde 
reye konulması hususudur, bunun da tasvibini 
yüksek reyinize arz ediyorum: Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Bir redde karşı kahir 
ekseriyetle kabul edilmiştir. 

18 Haziran Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 
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dirlerinize saygı ile arz ederim. (Alkışlar) 

RElS — Sayın Adliye Vekilinin, Yüksek hu
zurlarınıza takdim edilen Kara ve deniz ticaret 
Kanununa ait kanun tasarısı hakkında geniş 
izahatlarını dinlediniz. Görüyoruz ve anlıyoruz 
ki, hakikaten bu kanun sürekli ve başarılı ola
caktır. Şimdi bu geniş izahattan sonra en son 
istendiği şeklinde bir takrir vardır. Bunu oku
yacak ve yüksek tasviplerinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 6 Hazi

ran 1956 da tevzi edilen Türk Ticaret Kanunu 
lâyihasiyle mezkûr kanunun meriyet ve tatbik 
şekli hakkındaki kanun lâyihasının maddeleri 
hakkında muhterem milletvekillerince 23 Hazi
ran 1956 sabahına kadar Riyasete tevzi edilecek 
tadil tekliflerinin Adliye Encümenince tetkik 
edilerek 29 Haziran 1996 Cuma günü Umumi 
Heyete yalnız mezkûr tadil teklifleri hakkında 
bu encümence hazırlanan mazbata üzerinde, ya
pılacak müzakere sonunda kanun lâyihalarının 
takdimen ve müstacelen görüşülerek kül halin-

1. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, dış 
memleketlerde vazife gören memurların memle
ket vaziyetinden haberdar olmaları hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sualine Hariciye Vekili 
Fuad Köprülü'nün tahrirî cevabı (7/189) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Hariciye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet Ozbey 

Avrupa'da yaptığım seyahatlerden oradaki 

Kapanma saati : 17 

resmî memurlarımızdan memleket vaziyetinden 
haberdar olmadıkları görülmüştür. Hükümetimi
zin noktai* nazarını ve görüşlerini ifade eden bir 
gazetenin bütün sefaret ve konsolosluklarımıza 
gönderilmesi lâzımdır. 

Dışardaki memurlarımızın muhtelif meselele
ri o görüşlere göre müdafaa edebilmeye kaadir 
kılmak üzere gönderilmesi çok lüzumlu olan bu 
gazetelerin uçakla postalanması musibolacağı 
kanaatindeyim. On onbeş bin lira gibi cüzi bir 
miktara baliğ olan bu işin ehemmiyetle nazara 
alınması lâzımdır. Hükümetin bu husustaki nok
tai nazarının bildirilmesini tekrar rica ederim. 

5. — SUALLER VB CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 
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Hariciye Vekâleti 12 . VI . 1956 
Matbuat Bürosu 

ü. No: 59076 
H.No:53 

özü: Dış temsilcilikleri
mizin memleket vaziye
tinden haberdar edilme
lerî  hakkında 

T. B. M. Meclisi Eeisliğine 
Umumi Kâtiplik, Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 2 Haziran 1956 tarih ve 7/189 - 2821/12555 
sayılı yazıları karşılığıdır: 

Türkiye haricinde vazife gören memurların, 
memleketimizin vaziyetinden haberdar olmaları 
hususunda hükümetimizce ne yapılmasının dü
şünüldüğüne dair Burdur Mebusu Mehmet öz-
bey tarafından verilen tahrirî sual takririne 
mütedair Vekâletimiz görüşünü muhtevi tezke
renin leffen takdif kılındığını saygılarımla arz 
ederim. 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
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Hariciye Vekâleti bütçesinde kâfi ödenek 

bulunmadığından, bir zamandan beri maalesef 
elçilik ve konsolosluklarımıza Türkçe gazete 
gönderilememektedir. Bununla beraber, ekseri 
elçi ve konsoloslarımızın şahsan bâzı gazetelere 
abone oldukları biz'ce malûmdur. 

Diğer taraftan, Vekâletimizde yeni kurulan 
Matbuat Bürosu, dış politikamızla ilgili haber
leri muhtevi bir tahlilî kronoloji hazırlayıp bu
nu bâzı büyükelçiliklerimize göndermeye başla
mıştır. Ayrıca Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü elçilik ve konsolosluklarımıza Tür
kiye hakkında bâzı broşürler yollamaktadır. 
Amerika'daki Haberler Büromuz ise, haftada 
2 - 3 defa bastırdığı « News From Turkey» ad
lı bültenle, yabancı müesseseler meyamnda, bâ
zı elçilik ve konsolosluklarımıza Türkiye'de vu-
kubulan hâdiseleri bildirmektedir. 

1956 malî yılında abonman ödeneğimizin 20 
binden 10 bin liraya indirilmesi yüzünden, Ve
kâletin iç ihtiyaçları dahi zorlukla karşılanmak
tadır. Fakat gelecek sene bu tahsisat artırıldığı 
takdirde, bahis konusu temsilciliklere gazete 
gönderilmesi kabil olacaktır. 

»m<( 

T. B. M. M. Matbaam 


